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Da autoria de Ant6nio Eslllcio dos Reis, urn consagrado
especialisla a nivel mundial em instrumentos de naveg~iio e Ciencia Nllutica, "Medir Estrelas" ea hist6ria
ilustrada dos instrumentos tridimensionais que os portugueses adoplaram, criaram e aperfei~oaram para
realizarem a navega~o astron6rnica que lhes pennitiu
sulcar os oceanos e revelar novos mundos ao mundo.
urn exclusivo do

QUBEDO
~ONADOR

~

A Colec~iio Descobrir, da qual "Medir Estrelas" constitui 0 mais recente volume, representa urn contributo
decisivo para 0 enriquecimento de perspectivas sobre
os Descobrimentos e possibilita a lodos - portugueses e estrangeiros - urn conhecimento melhor do
pais que somos,

Textos em portugues e ingles, Contem 8 selos de
colec~iio, no valor de 682$00, devidarnente protegidos
por acetatos, de modo a garantir a sua boa conserva~iio,
Edi~iio encademada, numerada e limilada a 12 000
exemplares autenticados pelos CTT Correios de
Portugal.

Encomendt jd!

- $ CORREIOS
DIRECQAO DE FlLATELlA
Av Casal Ribeiro, 28
1049 LlSBOA CODEX

o Premio «0 PHILATELlSTA»
respeitante a 1995
atribufdo ao Boletim do CFP
(Ver notfcia no interior)

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA

SEUS Sl~

~cf/
•

P.O.BOX 2335
L1SBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

• REAGENTES DE LABORATORIO
•

PRODUTOS QUfMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO

Sistemas de Alarme
contra
intrusao e incendio

• PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA
ALVARAs: N.o 24 MAl 10/04/91 N.o 4150 EOP 25/6/87

110 5.° Cent. Morte de Agostlnho Neto 10.5 e 36.5 Kwanzas CE91/92 serle novo s/charnelra
111 5.° Anlv. Investidura do Presidente Jose E. dos Santos 16 e 55 kwanzas CE93/94
serie novo s/chornelra
112 5.° Anlv. Investldura do Presidente Jose E. dos Santos 16 e 55 kwanzas serle novo s/chornelra
113 5.° Anlv. do Morte de Agostlnho Neto 10.5 e 36.5 kwanzas serle novo em quadras s/chornelra
114 5.0 Anlversario do Invest. do Presldente Jose Eduardo dos Santos 16 e 55 kwanzas CE93/94
sene novo em quodras s/charnelro

3.500.00

Revista Trimestral
5.500.00
5.500.00
15.000.00

Arlo LI • N.O 375 • Maryo 1997

Stlll.ario

25.000.00

P6g.

REPUBLICA POPULAR DE MOC;:AMBIQUE
115 Lote de seles novos em quadros. tombem tern selos soltos valor de cot610go ±40.oo0.00

9.500.00

Data limite para a recep900 das ofertas 15 Malo de 1997

Dr. EURICO C.E. LAGE CARDOSO

Coordenaclor e Admlnlstraclor:
J. RODRIGO DIAS FERREIRA

Filatelia de Cabo Verde

SUBASTAS FlLATELICAS INTERNACIONALES
Las mas atractivas de Argentina. Catalogo
i1ustrado color. Bases notables. Numeros
Yvert-Scott - Variedad espectacular
Argentina, Portugal, Espana, Tematica, etc.
Puede pagar con cheques en U$S 0 Con
Tarjetas Mastercard 0 Visa
A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS

Afinsa Portugal acaba de asslnar contrato de representac;:eo com os Correios de Cabo Verde. SARL. pelo que.
a partir de agora. se torna agente para Portugal do material filatelico emitido por aqueIe Departamento Postal.
Os fiiatelistas interessados em material
filatelico daquele pais de express eo portuguesa podem. desde j6. contactar a firma Afinsa
Portugal.

A

Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
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COLABORA~I NESTE NmIERO
Cardoso - Dr. Eurico C.E. Loge
Dores - Joaquim
Ferreira - Jose Rodrigo Dias
Ferreira - Lufs Eugenio
Gulllam6n - Felix G6mez
Oliveira - Fernando de
Rosario - Irari

3
4
9
13
14
16
17
18
21
22
24
26
26
28
29
31
32
33
39
41
44

GUINE

filafelia

BARATA DAS NEVES
Rua da Trrndade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Porteodo lORS CE21 s/sobrecorgo «Republico" folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chornelro
Porteodo 20RS CE22 c/sobrecorgo Republico folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
Porteodo 30RS CE23 c/sobrecorgo «RepUblico" folha completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
Porteodo 50RS CE24 c/sobrecorgo Republico folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
D. Corlos 15RS CE50 folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
D. Corlos 75RS CE138 c/sobrec. invertido novo
D. Carlos lOoRS CE139 c/sobrec. invertido novo
D. Corlos 15RS CE141 c/sobrec. invertido novo
D. Carlos 15RS. 100 RS. 15RS; CE137. CE139. CE141 selos novos s/chorneiro
D. Carlos 75RS CE142 com sobrecorgo invertido novo s/charneiro
D. Corlos c/sobrecorgo RepUblico CEI72/173 serle novo s/chorneiro
D. Corlos e Ceres com sobretaxa CE174/176 serie nova s/gomas s/charneira CE175 c/conto curto
Nosso S. de Fatima e Unioo Postal Universal CE261+CE262 selos novos s/charneira
Descobrimento do Guine Bleeo n.' 1 peq. sujidade no gomo
Impasto Postol 1DRS CE 1 selo novo
Porteodo CE21/28 serie completa novo s/charneiro

4.000.00
4.000.00
4.000.00
3.000.00
4.000.00
1.750.00
750.00
1.750.00
I.SOO.00
1.750.00
1.500.00
500.00
1.000.00
3.SOO.00
2.SOO.00
2.500

ANGOLA
94

sEMPRE NA VANGUARDA DAs GRAN DES NOVIDADEs
LlTERARIAs-FILATELICO/NUMlsMATICAs
Possuimos grande quontidode
de iivras, revistos e cotaiogos
sobre fiioteiio e numismatico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

Classlficador com selos novos de Angolo em quodras e partes porciois de folhas valor
de cotalogo 96.000.00
Aves de Angola CE326/349 serie completa usada
Aves 12.5 Ang CE343 Bloco de 20 selos novos c/popel colado
Tipas feminlnos de Angola CE412/27 serie nova completa s/charneiro
Igrejas CE480/497 serle completa novo s/charneira
Late de 30 FDC de Angola valor de catalogo 4.800.00

95
96
97
98
99

20.000.00
2.800.00
4.000.00
1.250.00
600.00
700.00

M0C;:AMBIQUE
100
101
102
103

Mutilodos de guerra 1920 CE206/223 serie completa nova c/sinol chorneiro
Peixes CE3S6/379 serie completa usada
Bras6es CE431/447 serie completa nova s/charneiro
Uniformes + minerologia CE490/501 + CE518/526 2 series completas novos s/chorneira

2.000.00
2.000.00
1.500.00
800.00

COMPANHIA DO NIASSA
104 D. Carlos I 25RS CE49 c/sobrec. provlsorlo usado

8.00000

iNDIA PORTUGUESA
lOS Corto geograflCo de Domoo CE459/466 serie novo s/charneira. Alguns volores c/pantos de oxido

500.00

TIMOR

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA
• INTEIROS POST AIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L1
• AEROGRAMAS

106 Unioo Postol Universal 16A CE270 novo s/chorneira
107 Nossa S. do Fatima 8A CE269 novo s/chorneira
108 Lote de 34 selos de Angola. Cabo Verde. Guine. Me<;:ombique. Sao Tome e Timor serie
de Vasco do Gama. Reformo Adminlstrativa. D. Manuel I. Presidente Carmona. N.S. Fatima
Viogem presldencial aim. Americo Tomaz todos selos s/charnelra

1.75000
800.00

700.00

REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA
109 5.' Anlv. Morte de Agostinho Neto 10.5 e 36.5 kwonzas CE91/92 serie novo s/chomeiro

47

3.SOO.00

HISTORIA POSTAL

58

59
60
61

Carta Filalelica de Braga para Mon~ao. franquiada no verso com 3 selos de 25RS D. Luis
fila direita danificados pela abertura do carta carimbo de Braga bem batido data do
de 20-12-1873
Lote de duos cartas filatelicas franquiadas com selos Ceres colados no verso 4C CE226 e
40C CE4D6 Londres com carimbos bem batidos de Leiria 1920 e 1929
Carta Filalelica de Santarem para 0 Porto franquiada com D. Luis 25RS CE53 colado no verso
Carta comoblitera~ao de 1.0 dia do l.a Expa Filatelica Portuugesa sobre selo CE564 enviada
00 Sr. Bruno Reich

750.00
750.00
10.000.00
750.00

DIVERSOS

62
63
64

65

Postal ilustrado circulado de Cordoba (Espanha) para Leiria mostrando 0 interior
da Catedral de Cordoba. Carimbas de Manzanares e Leiria de Abril de 1950
Postal ilustrado circulado enviado de Madrid para Leiria. mostrando a Igreja de S. Jose na
Calle de Alcala Madrid carimbo de barras e de chegada a Leiria 14/7/49
Postal ilustrado sepia circulado de Braga para Leiria com a vista geral do Santuoria
do Bom Jesus do Monte. Selo de 25C Tudo pela Na~ao oblilerado com carimbo de Braga.
Carimbo de chegada a Leiria 11/7/1937
Postal ilustrado c/vista do Solar do Viso circulado de Viseu para Usboa c/selo de 25C
do VII Centeno rio de Santo Ant6nlo

750.00
750.00

750.00
500.00

TEMATlCAS

66
67

Futebol: lote de 4 sobrescritos comemarativos do tema inc lui um sabre a semifinal
Universidade Crayova-S.l. Benfica
Desparto: lote de selos do Mauritania. Afeganistao. Serra Leoa e Wallis e Futura valor total
172 francos Yvert

500.00
1.500.00

MADEIRA

68

Tlpa Ceres CE41/61 serie nova completa com charneira

2.300.00

A<;ORES

69

VII Cent. do Cent. do Nascimento de St.o Ant6nio 5RS CE74 novo s/goma

EDITORIAL
Se a vida nacianal sofreu uma tronsforma<;:oo profunda apos a Revolu900 do 25 de Abril de
1974. talvez possamos recuar um pouco mais no tempo e, sem receio de desmentido, afirmar que,
na decada de cinquenta, a introdu900 do meio de comunica900 aUdiovisual, que e mais eficaz.
galvanizante, expressivo e instantoneo do que a comunica900 esc rita, abalou as alicerces da
nossa sociedade de diversas maneiras. A palavra e a imagem voo mais longe, atingem todas as
camadas e closses sociais, as mais reconditos cantos do mundo.
Com efeito, a Televisoo (meio de comunica900 par excelencia) contribuiu, sem duvida para:
A ausencia de publico nos estadios; 0 encerramento de muitas casas de espectaculos, pais
podem ver-se bons filmes, comodamente em casa, e ate grava-Ios; a mudan9a de ramo de muitas
livrarias par se ter perdido 0 gosto pela leitura (actividade predominantemente de haras livres, que
quase noo existem); distrair a juventude com curiosos «jogos de video"; afectar 0 espirito associativo
e ate familiar tornando as pessoas mais individualistas.
A filatelia, principalmente a juvenil. noo podia deixar de «sofrern tambem a influencia do meio
de comunica900 audiovisual moderno, alem de que outras motiva90es Oogos de computadar, por
exemplo) e outras rozOes (as novas tecnologias postas a disposi900 dos Servi90s Postais de quase
todo 0 mundo, fazendo rarear os selos usados) tem, tambem, a sua quota parte de responsabilidade no alheamento dos jovens pela filatelia.
Enfim, e 0 progresso. Mas, a filatelia, que e 0 que nos interessa neste coso, naG pode «morrern.
Enquanto houver homens na FPF imbuidos de espirita jovem e que, cada vez mais, procuram
fomentar e apoiar, das mais diversas maneiras a filatelia juvenil; enquanto houver dirigentes de
agremia90es que, devidamente preparados e interessados, estimulem junto das camadas jovens
o gosto pelos selos e par aquilo que eles podem transmitir no campo pedag6gico e ludico; enquanta houver ascendentes que filiem nas agremia90es filatelicas os seus descendentes logo que
eles nascem e os incentivem, 6 medida que voo crescendo, a gostar deste passatempo, quase
ciencia, que so pode trazer beneficios 6 sua forma9ao, a filatelia perdurara atraves dos tempos,
com mais ou menos sobressaltos.
Todo este arrazoado porque?
Simplesmente porque 0 nosso Clube deseja homenagear, nesta pagina, 0 mais idoso socio do
CFP residente em Valen9a, Sr. Jose Augusto de Castro Ramos, noscido em 1904 (digno representante do passado), e 0 mais jovem filiado do nosso Clube, 0 me nino Andre Alexandre Oliveira Gil
que veio ao mundo em 19 de Dezembro de 1995 (a esperan9a do porvir).

500.00

ANGRA
70

D. Carlos I l00RS CE9 selo novo s/goma dent. 13

'I,

2.500.00

MACAU

71
72
73
74
75
76

Assistencla
Assistencia
Assistencia
Assistencia
Assistencia
Assistencia

50A CE12 sela novo
50A CE12 selo novo denteado 11
IDA CE9 novo dent 12 em par
5A CE8 par usado
5A CE6 selo usado
15A CElD dent 11
tira de 7 selos novos bordo de folha

'I,

'I,

1.000.00
2.000.00
2.200.00
2.000.00
2.200.00
13.000.00

Se ao nosso estimado socia mais velho j6 Ihe devem foltar algumas far9as para lutar pelo
Filatelia, este menino e outros, que sao a futuro do nosso pais, se-Io-ao tambem da nosso filatelio,
se os mais velhos souberem e tiverem capacidade para Ihes entregar 0 «testemunhon.

CABO VERDE

77

Descobrimentos CE266/275 serie nova completa s/charneira

3.500.00

Eurlco C.E. Loge Cardoso

46
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INDIA PORTUGUESA
Como foram impressos os nativos?
Joaquim Dores

o qualidade de coleccionador de
selos nativos consideramos que a pergunta em epigrafe devia pertencer a
((instruc;:ao primaria)) de qualquer coleccionador. Pois bem. temos lido muito sobre nativos
e nessa literatura pouco temos visto ace rca
daquela interrogac;:ao; e mais. naG encontramos soluc;:ao satisfat6ria a nossa curiosidade. encontrando ate discrepancias ou
contradic;:oes nas varias teorias dos autores
que lemos.
Para Isso tambem contribui e muito. a
nossa total ignorancia quanto a trabalhos tipograficos e maquinaria util. termos tecnicos
utilizados. opero<;:oes de rotina. abertura de
cunhos. de chapas e tambem falta de material impresso.
Cada autor descreve aquela operac;:ao
de sua maneira; qual a verdadeira? Misterio! ...
Vamos descrever entao 0 que e do nosso
conhecimento. dos varios autores. e tentar
(oh santa ingenuidade! ... ) tirar a conclusao
mais de acordo com aquilo que actualmente ja se distingue. no classificac;:ao dos selos
nativos.
Sim. porque se formos analisar os catalogos antigos. mesmo os estrangeiros. fica-nos
uma sensac;:ao de Ignorancia ou de desinteresse por escrever 0 que mais se parec;:a com
a realidade. hoje indispensavel para competir.
A medida que mais lid amos com estes
selos. maior e a nossa convicc;:ao de actividades ((artisticas)) sobre estes pobres rectangulos de papel. feitos por imbecis e
ignorantes. na esperanc;:a de conseguir enganar 0 pr6ximo! E naG e que as vezes conseguem?

A obra mais completa sobre a India Portuguesa foi publicada em 1893. por dois autores ingleses. Gilbert Harrisson e F.H. Napier.
mas parece preocupar-se mais com a legislac;:ao e emissoes. do que propriamente com
o assunto que estamos tratando. Vem a taIhe de folce afirmar que essa obra (hoje rara).
apesar de muito c ompleta. ja de ha muito
naG e aceite nalgumas das suas conclusoes.
lodos os autores a mencionam nos seus escritos. mas alguns ja manifestaram 0 seu desacordo sobre 0 seu trabalho em certos
pontos do seu percurso.
lemos em nosso poder versoes de J.N.
Marsden. Carlos George e Oswald Andrade.
que vamos tentar reproduzir sem alterar muito a oplniao dos autores (0 nosso ingles e
bastante precario) e naG queremos de forma alguma deturpar a ideia dos referidos
autores. ja que a nossa competencia e. sem
sombra de duvidas. incomparavelmente inferior a desses mestres. open as podendo
competir com 0 nosso insuperavel gosto e
admirac;:ao por tao pequeno quanta misteriosa parcela do filatella portuguesa.
. Vejamos entao 0 que nos diz J.N. Marsden
num artigo publicado no ((Stanley Gibbons
Monthly Journal)). de Novembro de 1924:
((A execuc;:ao do cunho. cunho I dos catalogos. foi entregue a um ferreiro. que 0
executou em ferro macio ou ac;:o; mas alem
do cunho. fizeram tambem um conjunto de
numeros. que. ligados consoante as necessidades. formavam 0 valor do selo (ou seja a
sua taxa); tambem juntavam uma serie de
tiras de marfim. entrecruzadas. de modo a
formarem uma especie de armac;:ao. com 100
espac;:os rectangulares (10 x 10). que servia
de guia para a impressao dos selos; estes

N
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11
12
13
14A
14

15
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17
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24
25
26
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52
53
54
55
56
57

Ceres 30C CE218 papel parcelono dent. 15x14 cor fresco bern centrodo novo c/chornelro
Ceres 1.SO CE259 selo novo c/chornelro
Ceres novos cores 25C CE255. 75C CE257. 80C CE286 selos noves s/gomo
Ceres 96C CE287 novo s/chornelro
Ceres Londres 2C CE396 quodro + par Isolodo. 3C CE397 3 pores. 4C CE398 por. 15C CE402
par. 48C CE407 par + isolodo. 64C CE409 2 Isolodos. salos noves c/chorneiro no quose
totolldode
Lote de Ceres Londres 48C CE407 quadro novo s/chomelro. 2C CE396 bloco de 6 + quodro
usoda. lOC CE401 duos quodros + 1 usodo. 48C CE407 2 usodas. 4.50 CE417 2 usodos
Ceres Londres 96C CE411 tiro de 3 selos navos c/chornelro
Ceres Londres 1.20 CE413. quodro novo s/chornelro
Lusiodas 40C CE520 selo novo c/chornelro
Lusiodos 95C CE545 selo novo s/chomelro
1.0 Expa Colonial Portugueso CE561/563 serie completo usodo
Lote de 4 series completos usodos: Tudo pelo No~oa CE570/74. Legloo CE583/590. Cent. do
Funda~oo CE591/598. D. Dlnls CE763/77
Congresso do Vinha e do Vlnho CE579/582 serie campleta usado
Centenorio do Selo Postol CE599/606 serie completo usoda
Costumes Portugueses CE607/616 serle completa usoda
Caravelas emiss6es 1943 e 1948 CE617/633 e 696/704 series completos usadas (26 volores)
Caravela 1.00 CE624 Bloco de 8 selos novas s/chamelro
Coravela 2.00 CE626 em quadro novo s/chornelro
Coravela 3.SO CE628 Bloco de dez selos novos s/charneiro
Costelas de Portugol CE664/671 serle novo completo c/chorneira
Costelos de Portugol CE664/71 s9rfe nova completa s/gomo
Castelos de Portugal CE664/71 serie completa usodo
3.0 Cent. do Nascimento S. Jooo de Brito CE691/694 sene nova c/chomelra
Coravelas 1.50 CE699 novo s/chornelro bordo de folho Int. esquerdo
Coravelas 1.80 CE700 novo c/chamelro
Congresso do Hlstorlo da Arte CE713/714 sene completa com chamelra
Ano Sonto CE719/722 serle nova completa com chornelra
S. Jooo de Deus CE723/728 serle completa usado
Museu dos Caches CE741/748 serle completo usado
OTAN CE749/50 sene nova s/goma
OTAN CE749/SO serle completa usada
8.0 Compeonoto do Mundo HOquel em Patlns CE751/752 serie novo completo com chornelra
Centenorlo do Mlnlsterlo dos Obros PublJcas 1.40 CE756 Bloco de sels selos usados
pantos de ferrugem
Centen6rlo Morte S. Francisco Xavier CE759/762 sene usada
D. Dlnls .9OC CE767 quadro em novo s/charnelra
D. Dlnls .90C. 1.40. 2.30 CE767. CE769 CE772. selos novos s/chornelro
D. Dlnls 1.40 CE769 quadro nova s/charnelra bordo de folha
D. Dlnls 2.30 CE772 quodro nova s/chamelra
D. Dlnls 90C. 1.40. 230 CE767. 769. 772 usados
Clnquent. do Autom6vel C. Portugal CE782/83 sene novo s/chornelra alguns pantos de 6xida
Cent. do Selo Postol CE786/793 serle completo usada
Cent. do Telegrafo Electrlco em Portugal CE815/817 serle nova completa com chornelra
Cent. dos Cominhos de Ferro em Portugal CE821/824 serie nova completa s/chonelra
excepto 0 CE824 c/chorneira
Almeida Garrett CE827/830 serle nova c/chornelra
Lote de FOC's de Portugal anos de 1961 a 1986 noo repetldos corimbos bem botidos
valor de cotologo 43.700.00 sao cerca de SO unidades
Page los de Portugol dos anos de 1974 a 1977 s/repetl~6es no total de 40 unidades
Pogelas de Portugal dos n.'" 146 00 n.o 261 s/repetl~6es lote de 102 unidades
Sobrescrito de valor dec lorado circulodo para Luanda Angola franquiado com CE528.
CE544 e CE571
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14.000.00
1.300.00
600.00
3.000.00

900.00
700.00
500.00
3.600.00
500.00
1.100.00
700.00
1.150.00
1.400.00
600.00
1.570.00
1.000.00
3.800.00
500.00
7.000.00
6.S00.00
5.000.00
850.00
1.250.00
2.100.00
2.000.00
1.000.00
5.000.00
850.00
600.00
8.000.00
1.200.00
500.00
2.500.00
950.00
2.200.00
2.800.00
2.300.00
3.400.00
500.00
500.00
850.00
2.400.00
4.500.00
5.500.00
6.000.00
1.000.00
3.500.00
1.000.00

Permutas Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS
VENDAS
1) Todos as lotes partem de um valor estabelecido pelo s6clo vendedor e seroo adjudlcado.s pela malor
oferta.
2) As ofertas seroo recebldas durante determinado tempo Indica do no Bolelim. As ofertas teroo que chegar
o secretoria do C.F.P. ate 00 dia onterior do dato marcada tendo em atenc;:oo 0 ordem de chegada . A adjudicac;:oo sero sempre feita 00 maior ofertante. pelo valor Igual 0 oferta que ficou imedlatamente abaixo acresclda
de 10%. ate 0 Importoncla de 10.000$00 ou S% superior aquele valor. com 0 valor minimo de SO$OO ou seus
multlplos. No coso de igualdade entre ofertas 0 lote sero atribuido 0 oferta chegada em prlmelro lugar acresclda
do percentagem respectiva.
Se houver um sOficltante e este tenha IIcltado 0 lole com 0 valor do prec;:o-base. este ser-lhe-6 atribuido com
um acresclmo de 10%.
3) Todo 0 material estara dlsponivel no sede do Clube para consulta. Aos sOcios fora de Usboa sera facultada toda a informac;;oo e fotoc6plas do lote ou lotes em venda. mas a pedido. Os pedldos de Informac;;oo e
fotoc6plas deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes do resposta.
4) Noo e cobrado qualquer ancargo 00 sOclo comprador.
As despesas da anvlo do material adqulrido saroo por conta do sOclo adqulranta.
5) Os Iotas soo axpedldos palo correlo am carta raglstada au valor declarado (nesta coso a pedldo) e
vlajam par conta a risco do comprador.
6) Salvo Indlcac;:oo em contrarlo seroo utlllzados os catologos aspaclalizados para selos a "Oliveira Marquesn
para Intelros posta Is.
7) Para os s6clos fora da Portugal as ramessas para pagamento dos Iotas taroo qua sar env/adas am escudos
am Vale Postal ou Transfarencla Bancaria am noma do C.F.P.
8) 56 soo aceltas reclamac;;6es dentro do prazo de S dlas ap6s a racepc;:oo dos lotes.

Lole

PORTUGAL SELOS

Prevo base
(Escudos)

N.·
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10

D. Pedro V cabalos llsas SRS CES. cunho III margans normals selo usado
D. Luis I SRS CE14 castanho cunho III quadra nova. Chamelra nos dols selos superiores.
Selo canto superior dlrelto c/cunho aberto certlficado do NFACP margens normais
D. Luis I SRS CE14 cunho II. Margens normals selo novo s/goma c/plnta negra no verso
D. Luis I 10RS CE20 amarelo laranja margens normals selo novo c/charneira
certificado no verso A. Roic
7.° Cent. Nascimento de St.o Ant6nlo 50RS CEl17. novo s/goma
"Rapubllca n sobre selos postais continante 7SRS CE1BB novo c/charneira
4.° Cant. do Dese. Caminho Maritimo para a india c/sobrec.
«Republica» 300 RS/5O RS selo usado
Ceres 2 1/ 2C CE211 papel parcalana dent. lSx14 variadada da cliche n/catalogada
novo c/charnelra
Ceras BC CE214 clnzento papel porcelana bam centrado salo novo c/chamelra
dent. lSx14 farpeado
Ceres 30C CE21B popel porcelana dent. 15x14 cor fresco figeiramente descentrado
novo c/charnelra
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7S.000.oo
90.000.00
10.000.00
16.000.00
3.000.00
2.500.00
3.500.00
2.200.00
12.000.00
12.000.00

to; levou anos a tentar levantar este veu, so
o conseguindo, em porte, por ter tido oportunidade de travar conhecimento com 0
proprietario de uma importante tipografia,
que simultaneamente era filatelista; entregouIhe algumas folhas inteiras (!I!) que possuia
de selos nativos e pediu-Ihe para descobrir
como elas tinham sido impressas.
Do relatorio entregue pelo tipografo. tirou
Carlos George os elementos que deixou escritos no «PORTUGAL FILATtuCO» em 1935/36,
e por isso vamos apenas referir 0 que mais
interessa a «factura» dos selos.
Como mencionam os catalogos, foi um
ferreiro goes. do antigo guarda municipal de
Pangim, de nome Jenardana Goindozo (ja
vimos este nome escrito de varias maneiras).
quem fez a gravat;:oo dos cunhos de at;:0,
condicionado 00 desenho que Ihe foi presente pelo engenheiro Jose Frederico d' Assa
Castel-Branco; 0 gravador era sem duvida.
um curioso; a impressoo foi feita. diz Ismael
Gracias (notavel escritor sobre historia postal
do India Portuguesa). por Silvestre de Souza.
compositor-mor do Imprensa Nacional de
Goa.
Diz Carlos George com a suo fino ironia e
noo menor espirito critico: ,,/sto quer dizer, sem
duvida, que 0 Snr. Silvestre de Souza vigiava
o traba/ho. Noo duvido que e/e fosse bom
compositor e impressor. mas noo resta duvido que percebia pouco de ga/vanop/asfica.
As chapas serviam como estavam. sem nive/amento nem a/c;as.. . Parece tudo traba/ho
de curiosos».
o cunho serviu para a confect;:oo dos
estereotipos de chumbo; 100 destes «cliches»
foram pregados a uma tabua e com ela foi
feita a impressoo; esta colocac;:oo dos
estereos no tabua noo podia ser rigorosamente exacta; alem de ligeiros desalinhamentos.
havia pequenas divergencias nos estereos.
causados sem duvida, pelo uso e mau tratamento; alguns estavam levantados nos ongulos. sinal infalivel de tipografia.
Os algarismos dos val ores das taxas eram
impressos numa segundo operat;:oo. usandose outra tabua do mesmo tamanho. com 100
furos. onde se colocavam os algarismos necessarios. em tipo comum. mas que nem
sempre ficavam bem seguros. por isso se
desviando do posit;:oo original. Este trabalho
deu origem a folhas de 100 selos em 10 linhas
e 10 colunas; parece no entanto que nalgumas emissoes sairam folhas com 70 selos.
(10x7). mas nod a de oficial encontramos que
o determinasse.

eram impressos a mao. um por um e os numeros eram depois acrescentados do mesma forma. imprimindo-se 0 valor sobre coda
um dos 100 se/os previamente gravados.
/sto explica as variedades que aparecem.
como os «tete-beche». as duplas impressoes.
as dup/as taxas. ou a inversoo das mesmas.
que por esta forma. noo seriam constantes
nem repetitivas nos folhas impressas.
Acrescenta ainda que para 0 denteado
eram usadas tiras de marfim. com uma das
margens trabalhada em forma de dentes de
serra. de modo que as folhas de selos eram
perfuradas quando essas tiras. c%cadas
entre duos fiadas de selos. eram batidas com
um mat;:o. Devem ter usado muitas tiras de
marfim com diferentes denteados e tambem
perfuravam varias folhas duma so vez. dodos
as irregularidades que se notam no produto
final.
Tenho sido frequentemente alertado para
a clrcunstoncla de haver entre os nativos
muitas varied odes. pelo que diz respeito 00
valor das taxas. referindo-se a posit;:oo relativa entre 0 1 e 0 O. para 0 10 reis, ou entre 0
2 e 0 O. para 0 20 reis, etc., e noo quanto 00
tipo dos algarismos. Devo no entanto referir
que, no prime ira emissoo (DIE I), a impressoo
era continua, isto e, os numeros estavam bem
IIgados um 00 outro (ou possivelmente haverio cunhos de 10, 20, 40 ... etc. reis) de forma
que nessa emissoo, quando encontrava 01guma diferent;:a, a minha experiencia dizlame tratar-se de uma falsificat;:oo. Quando
mais tarde alnda se Imprimia 0 TIpo I em popel
espesso, no 10 e no 20 reis, nota-se haver
realmente diferent;:as no posit;:oo relativa dos
2 algarismos das taxas. mas apenas nestes
val ores, noo acontecendo 0 mesmo no selo
de 200 reis» .
o catalogo Stanley Gibbons menciona.
muito resumldamente, a «factura» dos nativos do forma que acabamos de expor e que
e do autorla de J.N. Marsden. que foi membro ilustre do comunidade britonica em Lisboa e considerado como uma das maiores
autoridades mundlais quanto aos selos de
Portugal e suas Colonias.
A opinioo de Carlos George vem descrita
no IIvro «REIMPRESSOES» de varios artigos sobre selos de Portugal e Colonias. edit;:oo de
A. MOLDER. em 1944.
Dizla entoo Carlos George que durante
muitos anos tentou desvendar os misterios dos
primitivos selos do Indio Portuguesa, pois ate
ai, so havia uma completa ignoroncia e bizarras conjecturas sem qualquer fundamen5

Apesar de ter sido dada autoriza<;:ao para
adquirir todo 0 material necessario a
«factura<;:ao» dos selos. parece naG ter sido
possivel adquirir nenhuma maquina para fazer 0 picotado. pelo que se entrou na improvisa<;:ao. com um rudimentar processo de
laminas de a<;:o com uma das margens recortada. como se fossem dentes de serra; a
lamina de a<;:o era colocada perpendicularmente sobre a folha de modo que ficasse
entre duas filas de selos e entao batia-se-Ihe
com um ma<;:o; repetia-se a opera<;:ao tantas vezes quantas as necessarias. primeiro
numa direc<;:ao. depois na perpendicular.
Deve ter havido muitas dessas laminas de
a<;:o. que for<;:osamente apresentavam recortes diferentes e dai as diferen<;:as de «picotado»; ainda por cima picotavam mais do que
uma folha de cad a vez. por isso que naG
raro. a perfura<;:ao nao atingia todas as foIhas. 0 que obrigava a utiliza<;:ao da tesoura
para separar os selos ou ficava em duplicado sobre a segunda. por naG estar certa com
a primeira (diga-se de passagem que 0 facto naG tem influencia no valor dos selos).
. Ha literatura que afirma serem laminas de
marfim e naG de a<;:o.
A gomagem deve ter sido feita com uma
trincha. ou coisa parecida. Nao admira portanto que. com os meios disponiveis e com
os processos primitiv~s com que se imprimiram os primeiros selos. estes se apresentassem com um aspecto bastante «feio». f!1uito
diferente dos seus contemporaneos da India
Inglesa.
Realmente. nada tem de belo. mas qualquer modesto filatelista olha-os com 0 respeito devido as coisas importantes. apesar da
originalidade do seu desenho. da simplicidade da sua concep<;:ao. atendendo a epoca.
local e meios da sua «factura<;:ao».
Vamos agora referir 0 que Oswald
Andrade escreve no «POSTAL HISTORY
JOURNAL» de Junho de 1995. e que. ate certo
ponto. e bastante aproveitavel para introduzir mais luzes neste assunto. Esclarecendo que
«a imprensa filate/ica britanica esta comp/etamente errada no que diz respeito 6 manufactura destes se/osll (opiniao com a qual
concord amos. mas eliminando a palavra
«completamente»). Oswald Andrade associa
e julgamos que com muita oportunidade. a
grava<;:ao dos cunhos dos selos. ao modo
como na epoca se trabalhava em ourivesaria em Goa; julgo nao deturpar a sua ideia.
Em primeiro lugar esclarece que 0 gravador foi Janardana. filho de Govind. uma tra-

dicional famma de negociantes e manipuladores de metais (<<IRON MONGERS))); naG podemos esquecer que Portugal teve em Goa.
muitos anos atras. a cunhagem de moedas
indianas. como 0 xerafim. 0 pardau. a rupia.
a tanga. etc. e as pessoas que se dedicayam a grava<;:ao e cunhagem dos meta is.
transmitiam de pais para filhos os seus conhecimentos. E possivel que Jenardana tenha sido
ferreiro da antiga guarda municipal de
Pangim. como dizem os nossos catalog os.
mas ja do antecedente pertencia a uma
familia que se dedicava ao comercio e
manufactura de meta is. naG s6 de ferro ou
a<;:o. como de outros metais nobres.
Vejamos agora a curiosa mas apropriada
terminologia que usavam os ourives em Goa.
e a sua actividade: empregavam para a
factura das j6ias que pretendiam concretizar. blocos de a<;:o de 1x1x2 polegadas. para
que 0 gravador. com os seus instrumentos de
trabalho (cinzel ou buril). esculpisse em releYO. na face de 1x1 polegada. 0 desenho da
j6ia pretend ida; em seguida transferiam esse
relevo por percussao e portanto a martelo.
para o utr~ bloco igual. mas de a<;:o macio.
onde ficava em cavado. 0 desenho pretendido; 0 bloco de a<;:o macio era em seguida
endurecido. ficando assim pronto para fabricar a j6ia. desde que Ihe fosse vasado com
as devidas cautelas. 0 metal pretendido; a
esta opera<;:ao chamavam-Ihe «ide» (Ieia-se
aide). exactamente 0 inverso da pronuncia
da palavra inglesa «die». que traduzida. vem
a ser 0 cunho. Eram os «ironmongers» que
fabricavam estes cunhos (aides).
Ora nao e dificil aceitar que 0 Jenardana
tivesse utilizado estes blocos de a<;:o. para
efectuar os cunhos dos selos nativos. ate
porque. as dimensoes dos mesmos nunca
ultrapassam 1x1 polegadas.
Mas a cunhagem para j6ias seria diferente da que era necessaria para 0 papel e por
isso 0 gravador nao apresentou. logo de inicio. um trabalho mais perfeito.
05 cunhos si3riam estampados nos blocos
do metal-tipo de que eram constituidos os
«cliches» para a impressao. Para se imprimir
uma folha de 100 selos. seria necessario fazer
a opera<;:ao 100 vezes na chapa de impressao. 0 que certamente provocaria as irregularidades e deficiencias que sao notadas
tanto nos alinhamentos. como nas cotas. na
distribui<;:ao da tinta. etc .• etc.
E evidente que este trabalho era efectuado por outras pessoas que naG 0 gravador
pos cunhos. Assim. seria 0 compositor-mor da
6

Terceiro Semina rio Internacional
organizado pelo «CCPsu

15. 0 Aniversario do AFAL
Associa<;:ao Filatelica Alentejo-Algarve.
sediada em Portimao. levou a efeito.
no passado dia 11 de Dezembro. pora
encerramento das comemora<;:oes deste aniversario. um Saloo de Literatura na Biblioteca
Municipal Manuel Teixeira Gomes. em
Portimoo. que coincidiu com 0 «Dia» daquela cidade.
Estiveram expostos livros que abordam 05
varios ramos da filatelia. todos de autores
portugueses e bem assim revistas. jornais.
catalog os de exposi<;:oes e artigos inseridos
em revistas e jornais.
Paralelamente foram lan<;:ados dOis livros. relacionados com 0 Algarve - «0 Correio do Algarve na Epoca Pre-Adesiva» da
autoria do Doutor Luis Frazoo e a «Marcofilia
Comemorativa do Algarve» de Augusto
Barjona de Freitas. A estes nossos prezados
associados as nossas sinceras felicifa<;:oes
pelos trabalhos publicados.
Agradecemos as ofertas destas duas
obras para a nossa Biblioteca.

A

«Christopher Columbus Philatelic
Society». em colabora<;:ao com 0 Clube Filatelico de Tordesilhas organiza. de
16 a 23 de Junho de 1997. diversos acontecimentos na Casa do Tratado de Tordesilhas
(Espanha) .
Tera a ajuda da Camara e da Federa<;:00 de Castela e Leao. e sera sobre 0 tema
«As grandes descobertas maritimas».
Vao estor expostas colec<;:oes de diversos
paises. repartidas por tres categorias: Juvenil.
Senior e Fotoc6pias. Havera numerosos premios.
Do programa consta ainda projec<;:oes de
filmes sobre Crist6vao Colombo e. diariamenteo conferencias. programa turistico e hist6rico com visitas aos Arquivos de Simancas.
Castelo de Seg6via. Medina del Campo.
Arevalo. Universidade de Salamanca. Museu
Colombo de Valladolid e Toro.
Para mais informa<;:oes e inscri<;:oes:
Dr. Pacou Michel. 40700 Hagetmau. Fran<;:a.
Fax: (33)-5-58 79 44 40

A

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101,3.' PT - 1200 LIS BOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

Execu~ao

•

SERVIQO DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
rapida de pedidos por correspondencia

COELHO N.2 7

COMPRO-TROCO-VENDO
Portugal - Ex-Colonias Palop
Pacates
Cademas 6 escalha - Selas usados
Portugal antigos late Lusiadas)
Portugal modemos late Notal 1974)
Portugal recentes - Restante
Ex-colonios - Palop

Je'l saiu 0 novo guia de oportunidades de
malerial de coleccionismo (filalelico e oulros).
Pedidos enviando 120$00 em selos para:
Jose LUIs Malheiro
Casa da Quinta - Caide
4620 LOUSADA

M. OSORIO
Av. A1mlrante Rels. 9O-A. S/52
Tel. 8127890
1100 Usboa - Portugol

Ou na Internet: http://www.br2000.com/coelho
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ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. USA

plies in In.T.C.v.60.N.U.32 Portuguesa.91 .93.94.
3448 - Dr. Alan L. Putterman. 1245-50 Street;
Apt. 5J. Brooklyn. New York 11219.
USA. (A)Jn.Es.Fr.Hist6ria Postal de 3.Temati cas N. e em sobrescritos.Especialmente Fauna. America UPAEP.Filatelia espacial e aut6grafos.
Cartoes telef6nicos da America Latina.
3521 - Leon Fischer. P.O. Box 1338. Gracie
Sta. New York. NY 10028. (A-Stamp
Dealer).ln.Fr.60.1.2.19.21.90.114.

2226 -Stephen Washburne. P.O. Box 43146.
Philadelphia PA. 19129·3146. (A)ln.AI.
PO.60.1 .2.(1799-1960).91. 93.Afinsa.
2265 - Robert Huggins. 69 Woodland Ave.
Glen Ridge . New Jersey 07028 .
(A)ln.T.60.1.2.91.93.
2626 - Charles Ricsecker . Box 304833. St .
Thomas. U.S. Virgin Island 00803-4833.
USA. (A)ln.Po.Hist6ria Postal do Caribe
e do Brasil.
2694 - Rufino R. Pernes. 700 South Evergreen
Street. Chandler. AI. 85224. (A)Po.ln.
2935 -Dr. Santos Luis Villar. Villar and
Associates . 7331 Harwin n .O 117 .
Houston Texas 77036. 201 O. (A)ln.Po.
Es.Fr.60.N. (only).
2942 - Dr. Lawrence G. Beauregard. 4550
N.w. 93 rd DORAL C.T. Miami. FL
33178 USA. (A)Es.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.
19.90.91 .
3002 - Renato Manuel Saias Nunes. 300
Reindel Place. Roselle Park N.J. 072041306. (P)T.60.N.l .30.Tematicas.90.94 .
3143 -Oswald Andrade. P.O. Box 1784.
Hoboken. NJ 07030. (M)Po .Es.ln.Re-

OBlTuARIO

o Clube

Filatelieo de Portugal lamenta
profundamente 0 desaparecimento
ocorrido. nos ultimos meses. dos 'Seus
dedieados e inesquecfveis s6cios:
Garibaldi de Sousa Santos
Manuel Dias Chaves de Almeida

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e
os dirigentes deste Boletim apresentam as
mais sentidas condolencias.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA
~U S BO;;:

W

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.Q -

1150 L1SBOA - Telet.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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que noo estejam perfeitos. apresentam contudo os nativos classificados de forma mais
detalhada e eertamente mais eonforme
a realidade do que se passou no seculo
passado; e exactamente isso que nos interessa. «Nao cometer erros na classifieac;:oo
dos selos» e para inicio. e importante ter
noc;:oes precisas sobre a sua «facturau e 50bre as caracteristicas fundamentais dos
dois primeiros cunhos efectuados pelo
Jenardana. os chamados Tipo I. de 1871 e 0
Tipo II de 1872. base de todos os nativos. ainda que as sueessivas emissoes tenham recebido. com 0 decorrer dos anos. pequenas
alterac;:oes.
Vejamos entoo 0 que podemos concluir
destas versoes dos outores atras referidos:

Imprensa Nacional que. auxiliado por outros
funcionarios. procedia aquelas opero<;:oes
todas. ossistindo ainda um funcionario da
confianc;:a da Fazenda Publica que tinha por
missoo guardar em local a sua responsabilidade. noD s6 os cunhos. como todo 0 material produzido diariamente. para que noD
houvesse desvios nem abuses i1egais.
E mais que certo que na Imprensa Nacional de Goa onde se imprimia 0 Boletim
Oficial. as Portarias do Governo Geral. 0 papel selado e outras coisas mais. noD havia
pranchas suficientemente grandes parq alojar os 100 "cliches» necessarios a impressoo
de cada folha de selos. por isso sera natural
considerar que os pranchas existentes eram
aumentadas com bordos de madeira. ou
entoo considerar. como diz Carlos George.
que eram feitas tabuas ou pranchos que
podiam conter as lOxl0 filos e colunas dos
"cliches» para os selos.
Das folhas completas que nos foram dadas examinar. apenas podemos concluir uma
"harmoniosa» mistura de todos os defeitos e
imperfeic;:oes que estas emissoes apresentam.
dado 0 caracter artesanal da sua impressoo.
podendo-se dizer. sem receio de erro. que
noD ha. numa mesma folha de nativos. dois
selos 100% iguais e que as diferenc;:as surgem
a cada passo.
Vamos ainda incluir neste apontamento.
uma noc;:oo que encontramos no "ALBUM
WEEDS. or. how to detect forged stamps. by
the REC. R.A. EAREE. rector of Miserden.
Cirencester». Tendo lido: Engraved in
«epargne)) (esta ultima palavra escrita em italico). procuramos aJguma fonte que nos esclarecesse 0 seu significado. pOis. manifestamente. noD se trata de palavra inglesa; ossim.
tiramos do LAROUSSE a indicac;:oo "gravure
en epargne». que sem duvida e a que acima referimos; tanto quanta nos apercebemos e 0 que se obtem quando. retirado 0
fundo. fica apenas 0 relevo. que recebera a
tinta para imprimir no papel aquilo que foi
gravado. no caso presente. 0 cunho do selo.
Isto noD nos leva a decifrar como foram «facturados» os nativos. mas convem ter presente
quando se aborda este ass unto. como
estamos fazendo neste apontamento.
Das varias opinioes expressas e descric;:oes
feitas naG conseguimos flcar com uma imagem viva do forma do trabalho. pois cad a
um descreve 0 assunto de sua maneira e 0
resultado e 0 que se vel
Alguns selos parecem de uma emissoo e
sao de outra. Os catalogos modernos. ainda

1.0 0 gravador dos cunhos foi Jenardana
(filho de Govind);
2.0 Os cunhos eram gravados num bloco
de ac;:o de 1xl x2 polegadas;
3. 0 0 gravador tinha pouca pratica. tanto que 0 seu cinzel efectuou algumas
«eseorregadelas» nos dois cunhos inicialmente eonfeecionados;
4. 0 A impressoo era defeituosa. complicada. sem alc;:as nem alinhamentos perfeitos. igualmente preearia a coloeac;:oo das tintas. se bem que nunca
tivesse havido cor troeada para a taxa
eompetente;
5. 0 As folhas tinham 100 selos (10 na horizontal e 10 na vertical);
6. 0 A impressoo das taxas era feita numa
segunda operac;:oo. se bem que por
vezes a primeira impressoo noD estivesse total mente seea;
7. 0 E provavel 0 funcionamento de duos
prensas ao mesmo tempo. dado 0
facto de se eonstatar. por vezes. uma
cor da taxa apreciavelmente diferente do tom do selo. alem da rapidez
com que foram impressos:
8. 0 Noo havia maquinas para pieotar os
selos. mas too-somente laminas de
ac;:o ou de marfim. com serrilhado irregular e variado.
Tiveram a palavra Marsden. Carlos
George. Oswald Andrade. Rev. R.A. Earee e
a fantasia do autor; mais naG podemos e que
nos perdoem os leitores. na eerteza de que a
intenc;:ao era boa; mas nem sempre se consegue 0 fim. a VERDADE. parque se assim fosse
ja de ha muito naG have ria coleeciona-dores!
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LISTA DE SOC lOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

puHdo e presente,
na cUmenslo de um olhar.
Cokcdonar seIos portugueses e,
PQr Isso, entrar no mundo
da propria vivencia
dos usos e costum.~ de Portugal.
E descobrir toda a plenitude
da alma lusitana.

Coleccione selos portugueses
e vlsite os lugares mais
reconditos
da nossa mem6ria.
Viaje atraves da arte, da
literatura,
da miisica, mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

Emlss3rlos de Portugal
desde Ita 150 anos,
perante intimeras e longinquas gentes,
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro harmonioso
de montanha e pianicie,
de interior e litorai,
de continente e ilhas atlinticas.
Sao, em sintese, uma forma multo
especial de sentir e viver Portugal.

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
AL TERA~6ES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS

PORTUGAL
54 -

113 -

1730 -

2134 -

3120 -

3178 -

3309 -

3317 -

3518 -

3519 -

Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro. Rua
Ant6nio Patricio. 16. J.D Dt.o. 1700 Lisboa . (M)Po .T.V .60 .U.l .2.2A.2B.3.4 .
1O.1OB.
Joao G. Lopes Correa. Rua Clemente Meneres. 318. Miramar. 4405
Arcozelo VNG. (A)Po.Fr.ln.T.C.v.60.
U.91.92.
Eng. Jose Manuel Santos Coelho.
Avenida Vasco do Gama. 177. Miramar. 4405 Arcozelo VNG . (M)Po.Fr.ln.
T.C.v.N. a partir de 1930.60.1.2A.Tematico de electricidade.
Dr. Fernando Jorge Grac;:a de Paula
Jacob. Rua Diogo Coo. 26. Vila Nova
do Caparica. 2825 Monte do Caparica. (M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.l .
Luis Alberto Alves Amaral. Praceta D.
Paio Peres Correia. n.o 9.2.° Esq. 2910
SetLibal. (M)T.60.1.U.Temotica Europa.Tl9.T41.90.
Paulo Jose Santos Bernardo. Rua Egos
Moniz. n.o 1. 1.0 Df.O. 2300 Tomar.
(M)T.60.U.3.v.60.N.U.Judo 60N.l.Tema
Natal.90.94.
Rui Manuel Jordao Morais de Carvalho Dias. Rua Ant6no Taklin Gaspar.
Lote B-l.o Dt.o. 2970 Sesimbra. (M)Po.ln.
T.60.N.T7.90.
Fernando Alberto do Silva. Rua Particular as Arvores. 262. 7. 0 D.o F. 4400
Vila Nova de Gaia. (A)Po.Fr.ln.Es.lt.
T.C.60.1.19.24B.30.90.114.
Ricardo Daniel Domingues Ferreira.
Celula B. Lote 6. 2.° Esq. Apartado 178.
2440 Batalha. (P)Po.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.l.37 (ROssia).90.114.
Joao Pedro Ribeiro Santos. Largo
Goa Damao e Diu. 2 A. 2440 Bata-

3520 3522 3523 -

3524 -

3525 -

3527 -

3528 3529 3530 -

Iha. (A)Po.Fr.T.C.v.60.N.l.Macau.2A.
Palop.114.
Andre Alexandre Oliveira Gil. Estrada de
Benfica. n.o 302. 7.0 Esq. 1500 Lisboa
Eng. Antonio Sousa Gorgulho. Rua
Carlos do Maio. 46. 2.0 Frente. (M)ln.
T.C.60.N.U.3.90.
Dr. Armando Santos Laborinho . Avenida do Independencia. 4. 2450
Nazare . (M)Po .Fr.ln.lt .Es .T.C.V .60 .
N.U.Temoticas: Micr6bios. Doenc;:as
infecciosas e Plantas Medicinais.90.
Paulo Jorge Sequita Vicente Pinho.
Urb. Casal Cotao. Lote 31. 2.0 Dt.o. I
Fase. Agualva. 2735 Cacem. (M)T.C.v.
60.N.U.l.2A.3.5.Tl 0.94.
Miguel Felix do Costa. Rua Joaquim
Ereira. 1340 Torre. 2750 Cascais. (A)
Colecciona : 1.S6 Borja Freire e D.
Carlos-Mouchon.
Nuno Miguel Cadima Henriques de
Oliveira. Rua do Porto Santo. 16.
Sassoeiros. 2775 Carcavelos. (P)Po.ln.
C.60.1 .2.ate 1975.Tema Europa.90.114.
Dr. Martinho Villani. Rua de S. Joaquim.
6. 3.° Esq . 1250 Lisboa. (A)Po .Fr.AI.
In.v.Pacotes mundiais.C.l.2.
Diogo Marques Cadete Phillimore. Rua
do Minho. Coso Untali. 4. 2765 Estoril.
(P)Po.ln.T.C.v.60.N.U.l.114.
Fernando Carlos Gonc;:alves Rodrigues.
Urbanizac;:ao Casal do Serra. Lote 80.
7. 0 Esq. 2625 P6voa de Santa Iria.
CM)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1 .

BRASIL
3526 - Marco Rogerio Sand ron. Av. Belo Horizonte. 767. Caraguatatuba - SP.
11674-040. Brasil. (M)Po.Es.T.C.60.66.67B.
68.1.2.Palop.114.
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8015a Filatelica

oGrupo de «Amigos do Museu dos CTT»
comemorou
Vendo N s/ch. - F.B.A1e.Hol.
Boas series. (01) 72645 82.
F.P. Leal. Caminho Palma
Baixo, 4-7 B, 1600 Lisboa,

Selos: Ao cento ou com paPostais antigos do Algarve
pel ainda colado, Pago aos (Cartofilia) - Com pro, vendo
melhores prec;:os do mercado, e troco. Paulo Vieira, ApartaTelf, 01/343 2158 ou 01/9471326, do 135, 8002 Faro Codex,

TODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35,000 series em «stock», Envie-nos a sua
lista de faltas, Tambem
prec;:arios gratis e pedido,
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA

ALGARVE, Marcofilia classica. Procuro cartas, selos isolados, posta is, telegramas, etc"
desta provfncia ate 1912, Compro ou troco por outr~ material similar do resto do pafs, pois
possuo stock razoavel destas
pec;:as, Posso tambem trocar
por selos que faltam no sua colecc;:ao.
Paulo Vieira, Apartado 135,
8002 Faro Codex

Selos CERES (Portugal/
/Ac;:ores e Madeira), Procuro
para especializac;:ao tudo sobre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
bloc os, erros, provas, cartas,
Compro, troco e vendo, Paulo
Vieira - Apartado 135 - 8002
Faro Codex,
PACOTES COM SELOS - Para revenda ou directamente ao coleccionador, Muitos pafses e mais de 30 temas
diferentes, Pec;:a prec;:arios gratis, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA
Selos vendo e compro, novos e usados, Continente e excol6nias, Bons prec;:os, M,
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1,°
F, Casal de S, Bras, 2700 Amadora,
EUROPA!CEPT - AMERICA!
/UAEP - Duas colecc;:oes, dois
temas, para fazer sem hesita<;:00, Tudo em {(stock)), incluindo albuns, Inscreva-se tamoom
para receber as novidades
que VaG saindo, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA

Completo listas de faltas de
Portugal e Ultra mar com descontos apreciaveis sobre 0
catalogo, Se e coleccionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens, I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro Codex,
NOVAS EMISSOES - TODO
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
- Somos importadores ha oezenas de anos, Diga que pretende comec;:ar a receber ou
pec;:a cirt;:ular de inscric;:ao, FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA

Catalogos Yvert - Sempre
em «stock» as ultimas edic;:oes,
Pec;:a lista destes e de outros
catalogos, tambem disponfveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIQual 0 inteiro postal (norNHA
mal), que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/cirSelos Coroa, Procuro para culado? Enviar selo para
especializac;:ao tudo sobre este resposta, Americo Mascaretema em novo, usado, falsos, nhas Pereira R, Artur Ferreira
reimpressoes, folhas, erros, etc, Silva, 2-2,° Dt.O. 1885 Moscavide,
Compra, troca e vende, Paulo Vieira - Apartado 135 SE COLECCIONA TEMAS OU
8002 Faro Codex,
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;Ao GRATIS, PRE<;ARIOS
LINDNER - SAFE - LEUCHT COM CERCA DE 35 000 SERIES
TURM (FAROL) - Vendemos - Novas. diferentes, completodo 0 material filatelico des- tas. Indique-nos 0 que colectas e de outras marcas, Albuns, ciona, SERGIO W, m SOUSA
classificadores, folhas sistema SIMOES - 2500 CALDAS DA
branco, etc, CataloQos gratis RAINHA
a pedido, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA
PRE<;ARIOS DE SERIES COMRAINHA
PLETAS NOVAS DE PORTUGAL1953-1992 - Inclui igualmente
Treco series novas e selos muita coisa em usado, Com
usados de grande formato blocos, «carnets)) e outras va200x200 , Piotr Maciag, POB riedades, Gratis a pedido, SER251. PL -90-001 Lodz-1. Po16- GIO W, DE SOUSA SIMOES nia.
2500 CALDAS DA RAINHA
40

0

seu X Aniversario
me e permitido, que se intitula Grupo dos
Amigos do Museu dos cn, Para ja, interrogava-me sobre se a sigla tinha ainda significado, E. por outr~ lado, comec;:ava a temer que
o Museu, objecto das nossas preocupac;:oes,
naG passasse nunca mais dum amontoado
de caixotes, dispersos por variados sftios, sem
significado para a maiaria, E assim fique!. incapaz de produzir uma linha, ate que, ha
tres dias, precisamente, tive a notfcia de ter
sido mandado adaptar, com urgencia, para
nele se instalar 0 Museu - ou melhor, os
museus em que aquele se desdobra e, porventura, outros ligados as comunicac;:oes um ediffcio a que, por acaso, me ligam boas
amarras,
Foi assim que, esquecendo certas reservas de pessimismo que ao longo dos meus
oitenta e quatro anos fui arquivando, puxei
do papel e do bolfgrafo, material. convenho,
algo anacr6nico neste tempo tao computarizado em que vivemos, (Todavia, talvez aceitaveis tratando-se de museu), e me dispus a
esc rever algumas linhas, de cujo escasso interesse espero ser por V6s absolvido.
Logo a partida, me assaltou a duvida sobre se a este Grupo, verdadeiramente, caberia alguma parcela, ainda que
pequena, na lenta germinac;:ao do estado de espfrito necessario para suscitar, nas
mentes superiores de quem pode decidir,
a necessidade, ia a dizer a urgencia, de
reabrir um museu fund ado fez anteontem,
no preciso dia em que comecei a escrever, 119 anos, A duvida era legftima; mas, per
mais estranho que possa parecer, a resposta
s6 podia ser positiva, Porque, quando um
grupo de pessoas se reune semanalmente e
generosamente, durante dez anos, para a
defesa de uma ideia de interesse geral em
que acredita, pode 0 seu esforc;:o nao ser
levado na devida conta, mas alguma coisa
vai ficando a flor da terra em que as ideias
germinam,
E digo isto, mesmo que, como ao longo
da vida tenho visto, algum grao de areia

om a presenc;:a dos Srs, Drs, Norberto
Pilar, Presidente do Conselho de Administrac;:ao dos Correios de Portugal,
Eduardo Martins, Administrador do Portugal
Telecom, em representac;:ao do Dr. Murteira
Nabo, Jose Kroln, Presidente do Fundac;:ao das
Comunicac;:oes, Eng, Joao Cunha Serra, Presidente do Direcc;:ao do Grupo de Amigos do
Museu, Eng, Guimaraes Fernandes membro
do GAM. Dr,o Irisalva Moita, distinta muse610ga
e Sr. Vftor Narciso, Secretario-Geral adjunto
dos {(Amigos do Museu)), muitos s6cios daque10 Instituic;:ao e convidados, realizou-se, no
passado dia 7 de Dezembro, 0 almoc;:o comemorativo do referido aniversario, no Cooperativa Militar, em Lisboa, que esteve muito
animado e serviu de pretexto para uma franca e agradavel confraternizac;:ao,
Usaram do palavra algumas das individualidades presentes entre os quais 0 Presidente do Conselho de Administrac;:ao dos
Correios, tendo 0 sr, Eng, Manuel Maio
Athayde proferido 0 seguinte discurso:

C

Senhor Presidente do Conselho de Administrac;:ao da Empresa cn - Correlos de
Portugal
Senhor representante do Presidente do
Conselho de Administrac;:ao do Empresa Portugal Telecom
Senhor representante do Presidente da
Fundac;:ao das Comunicac;:oes
Senhoras e Senhores convidados
Prezados Amigos
Quando 0 meu camarada e velho amigo Cunha Serra me procurou para convencer-me a abrir esta sessao comemorativa com
meia duzia de palavras adequadas, usando
para isso de capciosos argumentos como ser
eu 0 presidente do Assembleia Geral desta
agremiac;:ao, confesso que s6 acedi por nao
achar, no momento, razoes suficientemente
convincentes para esquivar-me, No verdade,
o que nos reune hoje aqui e 0 10,° aniversario
dum modesto grupo de carolas, se 0 termo
9

pudesse vir - 0 que noo espero - a travar.
mais uma vez. as boas decisoes. Acrescentarei que naquele grupo de pessoas me noo
incluo por s6 esporadieamente Ihe ter sido
util. Alguns dos nossos convidados de hOje.
que valorizaram 0 esforc;:o da Direcc;:oo do
Grupo na area cultural com excelentes palestras. prestaram-Ihe tal'Jez maior servic;:o.
o que legitimamente noo podemos perder e a esperanc;:a em melhores dias. Noo
podemos esquecer que embora 0 Museu
tenha sido virtualmente fundado em 1877.
pel a visoo de um Guilhermino Augusto de
Barros. s6 teve realizac;:oo plena a partir de
um despaeho de Luis Couto dos Santos. de
1934.
o longo estado larvar entre as duas datas
foi referido numa nota de Godofredo Ferreira
a prop6sito da Emissoo Comemorativa do
Centenario do Museu dos crr. que nos do
uma breve panoromica do eaminho percorrido. com a autoridade que a sua esforc;:ada
carreira de investigador das nossas coisas. e
noo s6. garante. Exactamente pelo grande
aprec;o que tributo 6 sua mem6rla e 6 sua
obra. vou deixar aqui uma pequena nota de
pe-de-pagina que interessa ao nosso assunto.
Diz Godofredo Ferreira: "Com a saida do edificio do Convento das Trinas de alguns servic;:os dos crr ali Instalados. 0 recheio do Museu
foi deslocado para outro local onde. pode
dizer-se. ficou abandonadoll. Posso assegurar
que 0 material do Museu. armazenado em
belos armarios envidrac;ados e com a inscric;:oo. em letras metalicas. de Museu ficou nas
Trinas. mas agora na vivenda Amaral Pirray.
p6s-romontica. com os Jardins em socalcos
descendo para SOo Jooo da Mata. na qual.
e data do despacho aelma referido. se encontrava. em vesperas de ser extinta. a Escola de Correios e Telegrafos. onde eu terminara
o ultimo curso ali realizado e onde Jose Francisco de Paula Athayde. professor de Fislca II.
tinha a seu cargo esse material. com especial
desvelo. Que me seja consentido este testemunho pessoal.
Os primeiros tempos do Museu 'foram um
tanto atrlbulados. na busca de local apropriado e sua func;:oo. tendo saltado de edificio
em edificio. onde houvesse alguma dependencia devoluta que permitisse abriga-Io. Ate
que. em 1967. foi ocupar. em regime de aluguer. 0 bela predio da Rua de Dona Estefonia.
n.o 175. alem do mais vocacionado para 0
efeito. por ter sido a sede da colecc;:oo Seixas.
colecc;:oo de barcos que dai transitou para 0
Museu da Marinha. Alem de 17 salas distribu-

idas por cinco pisos. tinha 0 palacete um
logradouro anexo. que permitiu a construc;oo
de um grande pavilhoo para abrigo de quatro carruagens da mala-posta. e de outras
alfaias postais. cuja grande face exterior veio
a ser decorada com quatro magnificos paineis de azulejo, alusivos aos varlos meios de
comunicac;:oo e trans porte ao longo dos tempos. desenhados por Jose do Rosario e Silva
e fabricados nas oficinas da Viuva Lamego.
Noo e excessivo dizer-se que 0 Museu dos
crr marcou. no panorama museol6gico portugues, um muito honroso lugar. E embora
noo seja este 0 momento nem 0 sitio pr6prios
para fazer-Ihe a hist6ria. lembrarei estarem
aqui presentes e. desde a primeira hora deste Grupo nos seus quadros directivos terem
lutado a favor da reabertura do Museu. algumas das pessoas a quem mais se deve 0 nivel
de qualidade que ele atingiu. Refiro-me.
como tereis entendido. a Maria da GI6ria Pires
Firmino. que na montagem das colecc;:oes e
na Direcc;oo do Museu desenvolveu a tenaz
e competente acc;:oo que Ihe garantiu 0 nivel atingido, e com Maria Jose Gomes formou a dupla responsavel pelo excelente
resultado; e. ainda. a Maria de Lourdes Pimenta de Castro Guimaraes. chegada mais
tardiamente. mas inteiramente integrada no
mesmo espirito e no mesmo entusiasmo.
Sobre 0 nosso Museu ouvi a estudiosos. de
varias origens e tendencias culturais. relevantes referencias. Mas bastaria observar 0 entusiasmo e a alegria das camadas escalares mais
jovens que a visitavam. para se sentir que valia
a pena a existencia deste importante e necessario complemento das nossas Empresas.
Por isso. e apesar de todas as dificuldades e obstaculos do percurso. 0 Grupo dos
Amigos do Museu dos crr noo pode deixar
esmorecer a forc;:a animica que 0 fez surgir. E
bem certo que a grande maioria da nossa
gente parece Ignorar 0 problema, como 0
reduzido numero de s6cios deste grupo pode
mostrar. Mas tambem a maior parte das camadas mais jovens nunca viu 0 Museu. Noo
sa be do que se trata. Algumas mostras que.
entretanto foram realizadas. a despeito do
seu inegavel interesse. passaram um pouco.
para a maioria das pessoas. como factos isolad os. que. de certo modo eram. sem alterarem a situac;:oo de encerramento em que 0
Museu se encontra.
Assim. este Grupo dos Amigos. apoiado.
sem duvida. no valioso auxnio material que
as entidades aqui representadas. crr-Correios de Portugal. Portugal Telecom. Ihe tem
10
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Espac;o
ao

a disposic;ao de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
economico de 80$00 por linha.

pre~o

Troco ou venda selos e
sobrescritos da URSS (1918-91)
e dos novos Estados. Tambem
traco ou vendo novidades.
provis6rios. locais e sobrecargas dos paises CIS.
Desejo novidades em novo
da Europa Ocid.. USA Canada e Japoo. Series novas
tematicas das Comunidades
inglesa e paises franc6fonos.
Bases Michel ou Vvert. Corr. em
ingles ou russo.
L. Gartctrop. P.O. Box 127.
Kiev-6. 252006 Ucronia.
Selos de Portugal e estrangeiros novos e usados recentes e antigos. alguns dos quais
as primeiras series da Europa e
tambem cartas muito antigas
algumas do reinado de D. Luis
vendo a prec;os muito acessiveis. Artur Baptista. Apartado
5. 2580 Abrigada.
Vendo novidades do mundo inteiro: VALOR FACIAL+ 10%.
Francisco Chao L6pez. Perez
Cepeda 8-2.° D. 15004 La
Coruna. Espanha.
UCRANIA: Novos. usados.
sobrescritos. intelros. sobrecargas. emissoes locals e provisOrios. ec;a lista gratis. Escrever a
Leonid Yurko. P.O. Box 52. UA332440 Berdyansk. Ucrania.
Compro. troco e vendo
notas de todo 0 Mundo e
postais antigos s6 de Portugal
- Ant6nio A.C. Pinheiro. Av. do
Brasil. 48. 3200 Louso.
Troco selos usados Espanha
e/ou Inglaterra por Portugal.
100 por cem ou base Vvert. Dr.
ARCOS. Gral Valdes 5 S.
Fernando (Cadiz). Espanha.

MACAU - Vendo pela
melhor oferta. colecc;oo completa de 1954/1996. inclusive.
nova sem charneira. com todas as series. blocos e carteiras. Os selos a partir de 1981 a
1996 estoo montados em carteiras Tipo II. Incluiu ainda. 0
Correio Aereo 16/21 e Imposto
Postal 13/24.
Respostas concretas a J.
ALMEIDA - Largo St.o Ant6nio
Capuchos - 4560 PENAFIEL.

PAGELAS err. Vendo desde 1964. Bons prec;:os. Barata.
(01 )-848 87 92.

Vendo pela melhor oferta.
lote composto por: 220 envelopes com carimbo comemorativo e 120 postais maximos.
Tudo do tema Escutismo. em
estado impecavel. Todos diferentes. de 28 paises. Com datas desde 1957 ate 1996.
Respostas para: Joaquim Saloio. Rua Diorio de Noticias. Vivo
Procuro todas as notas de N.o Sr.o do P6pulo. 2500 Caldas
banco. antigas e actuais. mo- da Rainha.
edas. selos novos e credifones
Troco selos da Alemanha.
de todo 0 mundo e oferec;o
em troca os mesmos materlais Europa. Mundo. novos e usa(inclulndo raras). Resposta ga- dos. por Portugal. etc. Base
rantida a todas as cartas em catalogo. Corr. Portugues. EsIngles. frances. espanhol ou panhol e Ingles. W. Buehler. F.russo.
Lehmannweg 5. 64625 AlemaRichard Strzelecki. 26-008 nha.
G6rno-P. 34 a.woj.Kielce.PoloDeseo recibir sellos cancenia
lados de Portugal. Doy Espana.
COM PRO material filateli- Austria. Alemania. Suiza.
co tais como: Cartas. Postais. Francia. Italia. Cuba y
Flamulas. etc.. relacionado Venezuela . Criado Heanancom 0 Aeroporto de Lisboa e dez. Iscar Peyra. 1. 37002
Aeronautica Civil em Portugal. SALAMANCA (Espana).
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando OliveiExchange World stamp
ra - Rua dos Arneiros. n.o 86. 1° better for better 100 ta 500
Esq.o. 1500 Lisboa.
different. Ulia Johansson.
Lovlsagatan 31 C. 55472
Troco selos de Cut;>a por se- Jonkoping. Sweden.
los de Portugal em series noSelos. Maedas. Blocos. Sovas. Base de traca 0 Catalogo
Vvert. Antonio Garcia C. Apar- brescritos e Booklets. vendo
tado Postal 5135. Habana 5. ou troco. novo e usados. de
CP 10500. CUba.
Portugal. Angola e Moc;ambique com Palops. ApreciaSelos vendo. novo e usados. veis descontos de cataPortugal. ex-colonias e estran- logos. Completo listas de
faltas.
geiros. grandes descontos.
A. Rosa Dias. Rua Amorim
Figueiredo. Rua General
Rosa. 35 - 1.° Esq. - 2300 TO- Silva Freire. lote 157-7.° B. 1800
MAR.
Lisboa. Telt.: 8536209.
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Demonstrc9CO do Resultcdo Liquido
PROVEITOS
553.270$80
1.734.850$00
1.124.910$00

Donativos
Quotas
Boletim
Servi<;:os eventuais
Diversos
Rendas
Portes de correia
Expediente
Propaganda
Livros e Publica<;:oes
Telefone
Electricidade
Agua
Juros bancarios

27.750$40

1.058$00
56.525$90
3.498.365$10

Amortiza<;:6es do Exercicio
Resultado liquido do exercicio +

CUSTOS

399.617$50
1.833.428$00
107.500$00
128.829$50
347.519$00
139.873$00
83.796$00
98.845$00
138.926$80
77.082$00
26.655$00
19.158$00
3.401.229$80
71 .474$60
3.472.704$40
25.660$70
3.498.365$10

Relatorio e parecer do Conselho Fiscal
Em conformidade com os Estatutos do
Clube Fiiatelico de Portugal. vem 0 Conselho
Fiscal apresentar 0 seu Relatorio e Parecer
sobre 0 Relatorio do Direc<;:ao e 0 Balan<;:o e
Contos respeitantes ao Exercicio de 1996.
Ao longo do ono. ocomponhamos a
ac<;:ao dedicada do Direc<;:ao 0 que. de
certo modo. se podera avaliar pelo seu Relatorio e examinamos. periodicamente. os registos contabilisticos que encontramos sempre
bem arrumados.
Quanto 00 Balan<;:o e Contos. foram estes documentos devidamente conferidos e
procedemos tambem a verifica<;:ao dos soldos das contas «Caixa» e «Depositos Bancarios». Verificamos ainda que os criterios
valorimetricos do Imobilizado foram iguais aos
dos anos anteriores.
A conta «Resultado Lfquido do Exercfcio»
apresenta. este ano. um saldo positivo de Esc.
25.660$70. devido. principalmente. a um aumento dos Receitas que. em rela<;:ao a 1995.
subiu 20.24%. apesar de termos verificado que
uma grande parte dos nossos associados tem
em atraso 0 pagamento das suas quotas.

Neste nosso Relatorio. nao pudemos deixar de manifestar 0 nosso sentido pesar pelo
falecimento de um dos S6cios mois dedicodos do nosso Clube, Femando Gomes Corrao.
Pelo seu trato amavel, pelo seu amor 00 Clube. pela sua disponibilidade constante para
os mais variados empreendimentos filatelicos
e pel a sua generosidade. deixou em todos
n6s uma saudade que sera sempre sentida.
Concluindo, somos de parecer que a
Assembleia Gerol aprove:
12-

0 Relat6rio. Balan<;:o e Contas do
Direc<;:ao referentes 00 ano de 1996;
Um voto de louvor e agradecimento
a Direc<;:ao que achamos muito justo pela aprecia<;:ao que fizemos do
seu trabalho. no decorrer do ano.

Lisboa. 27 .Fevereiro.1997.

o Conselho Fiscal
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grossinho Dios
Joao Luis Medeiros
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MACAU

dlspensado, bem como no do SNTCT, cujo
representante nao pode comparecer p~r
motivo de doen<;:a, e sem 0 que dificilmente
poderia manter-se, continuara atento e esperan<;:ado em que a solu<;:ao programada.
de acordo com a informa<;:ao de que dlspomos. seja um facto em tempo utii.
Se me fosse permitido. exprimindo a nossa
gratidao as generosas entidades atras referidos. estaria tentado a recordar uma senten<;:0 de Silva Pinto que levou metade do vida
de polemlsta a atacar Co milo e a outra metade a defende-Io e a oma-Io fraternalmente:
«Pessoas gratas sao as que esperam mais.»
Mas acrescentario. para evitar interpreta<;:oes inexactas. que aquilo de que mais necessitamos e de apoio para a nossa causa e
segura vontade de resolver 0 problema do
reabertura do Museu.

Plano Provis6rio - Plano de emissoes para 1997
Data

12.02.97
01.03.97
26.03.97
29.04 .97
14.05.97
18.06.97
12.07 .97
30.07.97
24.09.97
09.10.97
19.11.97

Deslgnacraa
Numeros de 50rte
Macau Visto Per.. . Kwok Sa
Modos de Vido - Toncereiros
Mo Kok Mul (Templo A-Mo)
Festival do Dragoo Embriagado
Lendas e MHos IV - Deuses da Porta
75.· Aniversorio da Cruz Vermelha de Macau
Varandas de Macau
Leques Tradiclonais Chlneses
Fong Sal (Geomancla Chinese)
EmlssCio conjunta com Portugal
ArIes Mardais

Aos Socios do Clube Filatelico de Portugal
interessados no INTERNET
Os s6clos do CFP que eslejam Interessados em fomecer da·
dos paro a Internet, tals como Noma, Endera~o postal, Unguas qua
uHllzem, Pabas au temos coIeccionados, Cot6logos uIIIlzodOS, eventualmente endere~o alectr6nlco, Assocla~oes ftlat9tlcas a que
perten~am e qualquer outra Informac;:oo que ocharem par bern,
devem dirigir·sa directamente 00 nosso prezado Cons6clo Senhor
Prof. Carlos Pimenta -Rua do Udodor. 467, 2.·, 4100 Porto - Por·
tugal - Tel./Fox: (351.2) 618 31 46. E·Moil: pimanta@fep.up.pt.
nossa Clube declino quaiquer responsablHdode sabra este
assunto e nCo assume 0 pogamento de quaisquer encargos que.
eventuoimante. sejam dirigidos 005 s6cIos Interessodos.

No final do repasto foi anunciado pelos
entidades responsaveis pelos Correios e pelo
Portugal Telecom que 0 «Muse'u dos CD» vai
ter instala<;:6es condignas a inaugurar ja no
proximo mes de Maio.

o

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Selas e material filatelica
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
2500 CALDAS DA RAINHA

ACABAM DE SER PUBLICADOS:
PRE~ARIO N.2 20 - VARIEDADES DE PORTUGAL
A lista de preyos tao esperada por quem gosta de ter uma colecyaO com algo de difrente. Reproduyao de algumas pegas.

PRE~ARIO N.2 21 - PArSES DA EUROPA DO LESTE
Finalmente urn pregario contendo os parses do volume IV do
catalogo Yvert. Hungria, Romenia, Russia, etc.
Solicite aquele que for do seu agrado, ou ambos.

DISTRIBUI<;AO GRATIS
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Em 31 de Dezembro de 1996

ClIoaM <PIIIIfIUilf
TnafdatclClIIItsrT",HtIcrstI

ACTIVO
IMOBILIZADO
ImoblllzoQoes Corporeas
Equlpamento Adminlstrativo
AmortizaQoes

940.214$65
47.010$80
893.203$85

ImobilizaQoes Financeiras
ColecQ<5o do Clube

MACAU STAMPS UNIVERSAL PRESENCE OF CULTURAL VALUE

1$00

CIRCULANTE
Exlstencias
Material Filatelico
AmortlzoQoes

489.277$60
24.463$80
464.813$80

DivlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Devedores

ltNMI f HItm III

If/fIfINA

627.619$05

UpodroiH,..m

DEPOSITOS BAN CARlOS E CAIXA
Deposito a Prazo
Depositos <5 Ordem
Calxa

••• ~.~ •• ,..1: ........:. ': ....~

~

1.254.617$00
454.554$00
1.743$40
1.710.914$40
3.696.552$10

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
CAPITAL PROPRIO
Fundo Assoclativo
Resultado Ifquldo do Exercfclo

3.462.863$00
25.660$70
3.488.523$70

PASSIVO

Diy~o

de Rlate"a . . .

I.qD do s.utIo

DivlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Credores
Total do Capital Proprio e do Passivo

~

Tel. (IISJ 377 Z20 Fa (IISJ IJUOl
.... ca.M_ ....
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208.028$40
3.696.552$10

2)
3)

nistrac;:ao cuidada e correcta das verbas disponiveis.
Ede todos sabido os custos elevadissimos
dos quatro numeros do Boletim anualmente
publicados (este ana cinco), facto que e de
assinalar e de realc;:ar pelo esforc;:o que se fez
em beneficio dos nossos associados.
Por outr~ lado, a publicidade conseguido, ainda nao e a pretendida, nao obstante
as solicitac;:6es que tem sido feitas.
Um numero infelizmente significativ~ de
socios continua, naturalmente, por razoes
diversas, a nao responder aos apelos que
temos vindo a fazer para liquidar as quantias
em divida. referentes as quotizac;:oes. 0 numere de associ ados que nao liquidam as suas
quotas comec;:a a ser preocupante para a
estabilidade financeira do CFP.
E necessario repensar 0 futuro do nosso
Clube para que atraia a juventude e novos
socios. para 0 que se torna indispensavel
moldar 0 CFP aos tempos modernos em
materia de coleccionismo.

«Portugal-98» Exposi9CO Internacional
de Filatelia

amigo do Clube;
4) Aos colaboradores e anunciantes do
Boletim do CFP;
5) A Mesa do Assembleia Geral e
00 Conselho Fiscal. pela col aborac;:ao e acompanhamentos prestados.
B-

De pesar por todos os socios falecidos
no decurso do ano. Certos de que exprimimos 0 sentir de todos os associados. queremos referir a grande perda
que foi para 0 nosso Clube 0 desaparecimento do Socio Honorario e pntigo
Presidente do Direcc;:ao do CFP. Senhor
Fernando Gomes Carrao.
Lisboa. 31 de Dezembro de 1996

DIRECC;:AO

Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
Fernando Marques Oliveira
Fernando do Silva Ideias
Rui Manuel Gravata Resende
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Carlos Manuel Agostinho Salgueiro
Jose Alberto Cardona

PROPOSTAS PARA VOTOS

Temos a honra de prop~r a Assembleia
Geral os votos seguintes:
A-

A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia;
A viuva de um grande e inesquecivel

De agradecimento
1) Aos CIT-Correios de Portugal. SA;

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCACAO
Nos termos Estatutanos, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 30 de Maio de 1997, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5. 2
01. 2 , em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.2 - Aprecia~ao, discussao e vota~ao do Relatorio e Contas da
do ana de 1996.
2.2 - Elei~ao dos Corpos Gerentes para 1997/1999.

Oirec~ao

e Parecer do Conselho Fiscal

Nao estando presente a maioria dos socios electivos, a assembleia reunira em 2.i!
21.30 horas, nos termos dos Estatutos.

convoca~ao,

pelas

o Presidente
da Assembleia Geral,

Lisboa, 25 de Abril de 1997

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
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Comunicado da FederaC(Qo Portuguesa
de Filatelia
duos classes tematicas especiais providas de
dois grandes premios tematicos. sendo um
nacional e outr~ internacional.
o primeiro e 0 Grande Premio Tematico
dos Descobrimentos Portugueses e sera entregue a melhor participac;:ao nacional sobre
este tema.
o segundo e 0 Grande Premio Tem6tico
dos Oceanos e sera entregue a melhor participac;:ao estrangeira sobre 0 Tema dos Oceanos.
A "Portugal-98» tera como palco 0 excelente espac;:o do Centro Cultural de Belem e
decorrera entre 4 e 13 de Setembro de 1998.
Sera composta por 1800 quadros expositores e sera aberta a todas as classes filatelicas do Federac;:ao Internaclonal de Filatelia.
o Juri do exposic;:ao sera composto por
elementos do Quadro Internacional do Federac;:ao Internacional de Filatelia. que serao
nomeados por esta.
o Boletim 1 do exposic;:ao bem como as
inscric;:6es provisorias serao edit ados em Janeiro de 1997.
A Comissao Organizadora e composta por
elementos dos Correios de Portugal. SA. e pela
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. que estao empenhados em organizar uma exposic;:ao de grande qualidade e prestigio.

m 1995. durante a Exposic;:ao Mundial
"Singapura-95» a Federac;:ao Portugueso de Filatelia e os Correios de Portugal. SA. lanc;:aram a nivel mundial a "Portugal-98». Exposic;:ao Mundial de Filatelia a qual
tinha como objectiv~ principal a celebrac;:ao
do Descoberta do Caminho Maritimo para a
india e os Descobrimentos Portugueses.
Em Abril de 1996 a Administrac;:ao dos
Correios de Portugal. ate entao em func;:6es.
foi substituida por uma nova Administrac;:ao.
A politico financeira desta nova Administrac;:ao nao se enquadrava com os gastos
necessarios com a realizac;:ao de uma Exposic;:ao Mundiai.
Apos negociac;:oes efectuadas entre a
Federac;:ao Portuguesa de Filatella e os Correios de Portugal, SA. foi acordado realizar
uma exposic;:ao europeia com a participac;:ao
do Brasil. Africa do Sui e india.
Esta alterac;:ao mereceu 0 apoio do FIP Federac;:ao Internacional de Filatelia. que no
ultimo Congresso realizado no presente mes
de Outubro. no cidade de Istambul concedeu os "auspicios» a "Portugal-98».
Igualmente a FEPA - Federac;:ao Europeia
de Associac;:oes Filatelicas concedeu a "Portugal-98» 0 seu patrocinlo.
Com estes dois apoios. estao reunidas as
condlc;:oes necessarias para que a "Portugal98» esteja incluida no calendario exposicional
do Federac;:ao Internacional de Filatelia e seja
considerada uma exposic;:ao competitiva
cujas classificac;:oes farao parte do palmares
oficial das participac;:oes filatelicas presentes.
Todos os poises que integram esta exposic;:ao irao nomear de imediato os seus Comissarios Nacionais. seleccionadores nacionais
dos respectivos poises. e elos de ligac;:ao entre
as Federac;:6es Nacionais e a Comissao
Organizadora do "Portugal-98».
Sendo a "Portugal-98» comemorativa do
Descoberta do Caminho Maritimo para a
India e dos Descobrimentos Portugueses. tera

E

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDAOES

I

MANCOLISTAS

PAis

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002
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INSiGNIA DO CLUBE
Jose Rodrigo Dias Ferreira

mbora parec;:a inacreditavel so durante a Presidemcia de Fernando Gomes
Carrao (de 1985 a 1987) 0 Clube teve
o seu estandarte. Durante anos a sua criac;:ao foi adiada por varios motivos e por sucessivas direcc;:6es.
Quanto ao emblema, era necessario um,
mas durante muitos anos 0 Clube naG teve
qualquer insignia. Foi na decada de 40 e
numa das direcc;:6es presididas pelo Dr. Vasconcelos Carvalho que 0 mesmo foi conseguido com dificuldades diversas.
Para que fique devidamente historiado
como 0 assunto se passou, recordamos que
era primordial termos um desenho e pens amos que 0 ideal serio que 0 mesmo fosse
desenhado por artista ligado ao selo.
o primeiro contacto efectuado foi com 0
falecido Mestre Martins Barata, Consultor Artistico dos cn, que por motivos obvios recusou 0 convite. Depois recorr'emos 00 falecido
Pintor Alberto Souza, no altura socio do Clube, distinto filatelista e um dos melhores
aguarelistas que ja tivemos. Escusou-se dizendo que naG estava dentro do sua especialldade.
Nao desanimamos e folheamos os catalogos de selos portugueses a procura de
nomes, analisando os pros e os contras. Estava na altura na mente de todos os magnificos desenhos da emissao "Avis)), emitida em
1949, do autoria de Pedro Guedes que pelo
seu primoroso trabalho foi propositadamente
felicitado pela firma impressora suic;:a
Courvoisier, pel os desenhos dessa emissao.
Contactado Pedro Guedes a apresentar
um desenho ofereceu-se para 0 fazer rapida
e graciosamente. Tudo foi muito facil ate 0
desenho chegar 00 nosso poder. A partir dar.
passado algum tempo, comec;:aram a surgir
complicac;:6es.

Nessa altura 0 artista ja tinha muita idade, nasceu em Macau em 4 de Novembro
de 1874 e faleceu em Julho de 1961. comec;:ou a ter um certo sentido de "culpa)) por ter
feito um "bone co)) que estava fora do seu
valor artistico e portanto, triste, va de escrever 00 Dr. Vasconcelos Carvalho, lamentando e falando das pinturas que nessa altura
estava a efectuar nos maravilhosas paisagens
do Concelho de Arganil, donde alias 0 Pres idente do nosso Clube era natural. Trocaram
mesmo muita correspondemcia.
Finalmente, para naG se dar 0 trabalho
por perdido e para naG faltar a sua palavra
acordamos que 0 desenho seria odoptodo
sem a sua sigla e 0 "contencioso)) encerrado .
Por tambem estarmos no altura metidos
no assunto, recordamos hoje que valeu a
pena a nossa insistencia e assim 0 Clube tem
hoje 0 seu emblema desenhado por um dos
maiores artistas que com 0 seu talento, mais
contribuiram para 0 enriquecimento do nosso filotelia.
Quando 0 Clube fez cinquenta anos e
por sugestao de um conceituado numismata,
talvez por ignorancia do artista, foram os
escudetes do emblema actualizados, que
passaram a estar 00 alto como vem sendo
habito desde 0 reinado de D. Afonso II.
Para finalizar e para prestarmos uma pequeno homenagem a Pedro Guedes e recorrendo a um artigo do <<-lornal Filatelico)),
n.o 5, Maio de 1957, ao tempo do sua publicac;:ao, acrescentamos uma pequena biografia:

E

PINTOR PEDRO GUEDES

Nasceu em Macau, em 4 de Novembro
de 1874. Foi 01 uno do Casa Pia de Lisboa,
onde se evidenciaram os seus dotes de de14

oferecerem as suas dadivas para se levar a
cabo algumas obras na dependencia da
Sede.
Podemos afirmar que 0 exito foi total e
que se conseguiu, ate agora, a quantia de
349 588$00, 0 que possibilitou efectuar obras
no Secretaria e no marquise, que se encontravam muito degradadas. Esta em vias de
recuperac;:ao 0 chao do aludida marquise.
Continuamos a solicitar aos prezados associados os seus donativos pois sao necessarias,
constantemente, obras de conservac;:ao e
beneficiac;:ao das instalac;:6es do Clube.
o nosso patrimonio ficou mais rico, pois 0
grande amigo do Clube, seu socia honorario
e antigo dirigente, Fernando Gomes Carrao,
desaparecido este ano, doou 00 nosso Clube os trofeus que obteve durante a sua longo actividade como grande filatelista ,
respeitado tanto no pais como no estrange iro, bem como 0 magnifico armario onde os
expunha.

Correio no local do "Mostra)) onde foi aposto
na correspondencia apresentada para 0 efeito um belo carimbo comemorativo com a
engie do autor do "Cartilha Maternal)).
EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA

Ainda naG foi este ana que conseguimos
informatizar os nossos Servic;:os de Secretaria.
Muitas promessas, mas quanta 00 cumprimento das mesmas ... nada. Aguardamos
melhores dias e mais "dinheiro)) para concretizor este sonho, que nos tempos modernos
se justifica plenamente.
Porem, conseguimos, ainda, com algum
sacrincio, substituir a maquina fotocopiadora .
CORREIOS DE PORTUGAL

Com os Correios de Portugal. SA. 0 nosso
Clube continua a manter 0 melhor relacionamento e entendlmento.
Tanto a Administrac;:ao, como os altos funcionarios responsaveis pelos diversos departamentos do Empresa, tem sido de uma
grande compreensao e receptividade em
relac;:ao os nossas iniciativas.

CERTAMES FILATELICOS REALIZADOS NA SEDE
Mostra ComemoraHva dos 90 Anos
do Nascimento de Humberto Delgado

Com 0 objectiv~ de assinalar a efemeride em epigrafe, 0 nosso Clube levou a efeito, de 15 a 18 de Julho, uma Mostra de
Aerofilatelia no qual estiveram expostos boas
colecc;:6es daquela especialidade filatelica.
No dia da inaugurac;:ao estiveram presentes alguns directores do Clube, varios associados e, em representac;:ao do famnia de
Humberto Delgado, sua filha, Senhora Dr.° Iva
Delgado, que agradeceu, em palavras sentid os, 0 breve, mas significativo discurso do
Presidente do Direcc;:ao do CFP que realc;:ou
a figura do insigne militar e grande patrioto
que foi 0 Marechal Humberto Delgado. No
dia do inaugurac;:ao foi utilizodo um sugestivo
carimbo com a engie do homenageado.

FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

As relac;:6es do nosso Clube com a FPF
continuam a ser excelentes 0 que, sem duvido, e bastante benefico e de 9rande interesse para a Filatelia Nacional. E sempre bom
recordar que 0 CFP foi um dos fundadores
que mais lutou para a criac;:ao do Federac;:ao a qual. por sinal. funcionou durante
muitos anos numa dependencia do nosso
Clube, embora, convem dizer, em condic;:6es
precarias.
E de toda a justic;:a realc;:ar 0 trabalho
despendido pela FPF em prol do desenvolvimento do filatelia juvenil.
o nosso Clube tem acompanhado com
o maior interesse e atenc;:ao os trabalhos preparatorios do "Lisboa 98)), disponibilizando-se,
desde ja, para colaborar neste evento, dentro das suos limitadas possibilidades.

Mostra Filatelica Comemorativa dos 53 anos
do CFP

Realizou-se de 27 a 30 de Outubro, a referida "Mostra)) que foi tambem de homenagem 00 ilustre portugues, pedagogo e poeta
Joao de Deus. Estiveram expostas cinco participac;:6es de varias especialidades filotelicas
de outros tantos socios do Clube, 0 qual tambem participou com os seus Boletins.
Este evento esteve concorrido e no dia
do encerramento funcionou um Posto de

VIDA FINANCE IRA

Embora naG possa ser considerada de
grande desafogo, a vida do Clube, sob 0
ponto de vista financeiro, continua a decorrer, normalmente, sem sobressaltos de maior.
Este facto deve-se, principal mente, 0 admi35

com 0 Boletim que, com regularidade, vimos
publicando.
Estivemos presentes
Capex 96 - Canada
Espamer 96 - Espanha
Istanbul 96 - Turquia
Portimao 96 - Portimao
Salao de Filatelia - 15 Aniv. da AFAL
Fora do pais, a nossa IIteratura filatelica
continua a ser parente pobre, comparada
com outras especialidades, em virtude dos
jurados estrangeiros desconhecerem uma lingua que, apesar de tudo, e falada p~r miIhoes de pessoas espalhadas pelos cinco
continentes. Continuamos a pensar que os
nossos jurados devem "bater-sell mais pelas
participa<;:oes portuguesas de Iiteratura. quando actuam em certames alem-fronteiras.
Achamos, contudo, que merece a pena
continuar a competir, quanto mais nao seja
para divulgar 0 Clube, embora 0 seu prestigio no estrangeiro seja, por demais, conhecido.

naG podemos ultrapassar, da Grafica onde e
impresso 0 Boletim.
Continuamos a lamentar que os nossos
prezados associados e amigos nao correspondam ao apelo que, insistentemente, temos
feito no sentido de colaborarem nas paginas
do Boletim, escrevendo 0 que sabem sobre
as especialidades filatelicas em que sao
mestres, ajudando, desinteressadamente,
aqueles que tanto necessitam de ser esclarecidos.
Nao podemos deixar de referir um facto
de que nos orgulhamos: 0 nosso Boletim obteve 0 Premio ,,0 Philatelistall - Melhor Peri6dico publicado em 1995 - premio que foi
entregue, em 1 de Dezembro, durante as
Comemora<;:oes do "Dia do Seloll que tiveram lugar em Almada.
BIBLIOTECA

A nossa Biblioteca e, sem duvida, uma
das mais ricas do genero em todo 0 mundo
filatelico, continuando-se a enriquecer as suas
estantes com obras oferecidas pelos amigos
associados e com outras adquiridas. A falta
de espa<;:o para arrumar as obras que possuimos e uma preocupa<;:ao constante .

FlLATELIA JUVENIL

Pretende 0 Clube estimular, junto das
camadas juvenis das nossas Escolas, 0 gosto
pela Filatelia, ja que sao muitas e variadas as
motiva<;:oes que atraem a juventude para
outras actividades ludicas.
Em 1996, visitaram a sede do nosso Clube, em dias diferentes, duas turmas da Escola Secundaria da Amadora que se mostraram
interessadas nas expJica<;:oes dad as p~r directores do Clube.
Estamos a pensar noutras iniciativas, desde que nao falte 0 necessario e indispensavel apoio.

SERVI<;:OS

Dentro das nossas possibilidades, continuamos a satisfazer os pedidos dos nossos s6cios sobre as mais diversas matarias ligadas ao
mundo da filatelia, tanto por escrito, directamente, por telefone ou Fax.
Sempre que se torna necessario trocamos
impressoes ou solicitamos esclarecimentos a
associ ados, devidamente esclarecidos, para
informarmos aqueles que se nos dirigem pedindo informa<;:oes, as mais variadas.
Convam recordar que 0 nosso Clube
possui, ao servi<;:o de todos os seus associ ados, numerosos e modernos meios de pesquisa que a todos agrada.
As "Permutas Inter-S6ciosll dinamizaram,
sem duvida, 0 Clube e podemos afirmar, sem
receio de contesta<;:ao, que os resultados
desta iniciativa foram muito uteis para os
nossos Cons6cios.

BOLETIM

Quanto a publica<;:ao do nosso Boletim
tambem cumprimos, 0 que foi prometido aos
nossos prezados associados, quando tom amos conta dos destin~s do CFP. Publicamos
cinco numeros em 1996. Nao foi possivel fazer mais, e, estamos certos que, na conjuntura actual. embora esteja a ser cumprido 0
Protocolo assinado entre os cn e a FPF que
se traduz num significativo apoio a Iiteratura
filatelica, manter-se-a trimestralmente a sua
publica<;:ao, em face dos sucessivos au mentos dos custos de tudo quanta se Iiga as artes
graficas. Os atrasos de alguns dias ou poucas semanas que se verifica na distribui<;:ao
da nossa Revista deve-se aos problemas, que

SEDE

A direc<;:ao do CFP nao pode deixar de
expressar a sua profunda gratidao a todos os
associados que corresponderam 00 seu opelo
no sentido de, dentro dos suas possibilidades,
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ram brilhontes. A coroo de gl6ria, poram, do
pintor Pedro Guedes, no que aos seus troboIhos para os selos se refere, a a linda serie
"Avisll, emitido em 1949, serie composto de 8
selos, coda um deles umo pequeno j6io, em
que 0 operfei<;:oamento das oficinos graficos
de Courvoisier SA, soube interpretar e tronspor para a heliogrovuro, todos os primores e
requintes de pict6rico belezo que a orte de
Pedro Guedes criou.

senhador, de tal forma que, subsidiado por
aquela Casa Pia, cursou a Escola Superior de
Belas-Artes, tendo como professores, em desenho, 0 escultor Costa Mota (tio), e, em pintura hist6rica, 0 pint~r Veloso Salgado; ai foi
galardoado com tres medal has e um premio
pecuniario. Mais tarde, foi professor de desenho - hoje aposentado - da referida Casa
Pia de Lisboa.
Es6cio fundador, honorario e benemerito
da Sociedade Nacional de Belas-Artes, e seu
bibliotecario ha mais de 30 anos. Ali foi professor de desenho durante 5 anos, e, algumas vezes, fez parte da sua Direc<;:ao. No
Salao daquela Sociedade expoe ha dezenas
de anos, tendo obtido algumas recompensas.
Os quadros do pintor Pedro Guedes figuram no Museu Nacional de Arte Contemporanea, na Camara Municipal de Lisboa, no
Museu Provincial de Jose Malha, das Caldas
da Rainha, no Museu Municipal dr. Santos
Rocha, da Figueira da Foz, e no Museu Martins
Sarmento, de Guimaraes.
o pintor Pedro Guedes e dos artistas nacionais que mais tem colaborado nos selos
portugueses. Quando, em Outubro de 1926,
fol a concurso 0 desenho para 0 primeiro selobase da nova situa<;:ao politica, que e a
actual, 0 Juri. de que faziam parte 0 Administrador Geral e alguns funcionarlos superiores
dos cn, varios artistas, entre os quais Mestres
Columbano e Veloso Salgado, dos 70 projectos admitidos, concedeu ao Pintor Pedro
Guedes os dois primeiros premlos, tendo 0
primeiro sido adjudicado a "Lusiadasll, de que,
em 1931, se emitlu a nova serie do selo-base
portugues, a substituir a "Ceresll, velha de
quase 20 anos. Antes, porem, ja Pedro
Guedes tinha desenhado um selo portugues,
o do Imposto Telegrafico "Para os Pobresll,
emitido em 1915.
Depois de "Lusiadasll, 0 pint~r Pedro
Guedes desenhou 0 selo com a effgie de Sir
Rowland Hill, que em 1940 comemorou 0
centenario do primeiro selo postal do mundo; em 1951. 0 comemorativo do centenario
do nascimento de Guerra Junqueiro; em 1952,
o do centenarlo do nascimento do Prof.
Gomes Teixeira, e, em 1953, 0 selo comemorativo do centenario do nascimento de GuiIherme Gomes Fernandes. Por motivos de
varia ordem tecnica, por falta, talvez, de
entendimento previo entre desenhador e gravad~r, falta possivelmente extensiva ao procedimento grafico escolhido para a sua
impressao, alguns daqueles selos naG resulta-

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8341 08
1170 L1SBOA

PORTUGAL

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
P~a

listas de prec;:os gratis

Eladio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 549725
1100 lISBOA
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«LUBRAPEX 97»
XVI Exposi9CO Filah~lica
Luso- Brasileira

Relotorio e Contos do Direc900
e Porecer do Conselho Fiscal do ana
de 1996

Comunicado da Comissao Organizadora
pessoalmente. noo tem tido. de modo olgum.
a receptividade que esperavamos e desejavamos.
Enfim. fez-se 0 que foi possivel procurando-se dinamizar 0 Clube. dignifica-Io como
merece. dando 0 nosso melhor aos dedicodos associ ados.

CONSIDERA<;OES

imos. por esta forma. a presen<;:a de V.
Ex.O$. para comunicar que val decorrer
na cidade do Porto - Museu dos Transportes e Comunica<;:oes (Edificio da Alfandega). de 5 a 13 de Julho de 1997. a XVI
Exposi<;:ao Fllatelica Luso-Brasileira. intitulada
LUBRAPEX 97.
Organizada pelo Clube Nacional de Filatelia. tem 0 patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia e dos Correios de Portugal.
contando ainda com a colabora<;:ao da
Federa<;:ao Brasileira de Filatelia e dos Correios do Brasil e dos Paises Africanos de Lingua
Oficial Portuguesa.
Trata-se da decima-sexta exposi<;:ao filatelica a suceder entre os dois paises. Este cicio
de exposi<;:oes. denomlnado .. Lubrapex». com
edi<;:oes de dois em dois anos e alternadamente em Portugal e no Brasil. ja existe ha
30 anos. constituindo. no mundo da filatelia.
a bilateral mais antiga e prestigioda.
Atendendo ao caracter recreativo do filatelia. forma de coleccionismo mals seguida
em todo 0 mundo e. ainda. 00 seu extra ordinario valor cultural e artistico. exposi<;:oes
de grande nivel. como sera a acima citada.
comportam excelentes colec<;:oes. com autenticas rarldades. bem como chamam a
aten<;:oo e a presen<;:a de inumeros visitantes
dos paises envolvidos.
Para alem da exposi<;:oo propriamente
dita. seroo levadas a cabo. e integradas no
programa oficial da mesma. inumeras actividades de ordem social e filatelica. Seroo ainda editadas pe<;:as filatelicas e diversos
carimbos comemorativos.
Pela grandiosidade do evento. numero de
participantes e visitantes que 0 caracter cUltural e recreativo da exposl<;:oo envolve. jus-

tifica-se a publica<;:oo de dois Boletins de
Divulga<;:oo e Informa<;:oo. Catalago e
Palmares.
A importancia do acontecimento justifica
o convite 00 Chefe de Estado. Primeiro-Ministro e a diversas individualidades politicas
nacionals e locais. para alem de outras entidades relevantes do pais e do estrangeiro.
para integrar a Comissao de Honra da Exposi<;:oo.

V

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!A~ores/Madeira/Macau

Ex.

Colonias

COMPRA EVENDE
Grandes Colec<;6es e
pe<;as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 22 3070
Fax: (091) 23 OB 05

No relatorio que se apresenta. vamos procurar dar conhecimento aos prezados associados do que foi a nossa actividade no
decurso dos 12 meses do ano.
Embora seja ja um lugar comum referir
que os recursos financeiros dos organismos
culturais. desportivos. filantropicos. etc. sao
escassos. para noo dizer muito escassos. nunco e demais lembrar que se a situo<;:oo financeira do Clube fosse ..famosa». possivelmente
ter-se-ia feito mais e melhor. Se as possibilidades materiais noo abundam. tambem as humanas noo sao de molde a manter
optimlsmos exagerodos.
E preciso noo olvidar que a maioria dos
dedicodos socios que se disponibilizam a
aceitar cargos directivos tem. normalmente.
as suas ocupa<;:oes profissionals. noo Ihes
podendo. por isso. se ..exigido» trabalho que
transcend a as suas disponibilidades de tempo.
E sabido que 0 espirito associativ~ esta
em crise e e com dificuldade que se consegue que os associ ados das agremia<;:oes se
disponibilizem a aceitar cargos com caracter
voluntario que. uma vez oceites. se tornam
obrigatorios pois. quanta mais noo seja. por
uma questoo de etica. os compromissos assumidos devem ser cumpridos.
Com escassez de meios financeiros e
humanos torna-se dificil 00 nosso Clube abalon<;:ar-se a grandes cometimentos. para noo
correr riscos que possam p~r em causa a sua
sobrevivencia.
Noo pode deixar de lamentar-se. mais
uma vez. este ano. que 0 valor das
quotiza<;:oes em divida atingiram centenas de
contos. 0 que muito nos preocupa. porquanto 05 opelos feitos das mais diversas maneiras. por escrito. por telefone e. ate.

ANIVERSARIO DO CLUBE

Cumprindo 0 que prometeu no inicio do
seu mandato. a Direc<;:oo comemorou. condignamente. mais um aniversario do Clube.
o quinquageslmo terceiro. de 27 a 30 de
Outubro. reallzando uma .. Mostra Filatelica»
que foi. simultaneamente. de homenagem ao
grande poeta e pedagogo Jooo de Deus.
no centenario do seu passomento.
Tal como no ana anterior. realizou-se. um
jantar comemorativo. desta feita no dia do
encerramento do certame. aberto a todos
05 associ ados. 0 qual constituiu uma jornada
de franca confraterniza<;:oo. tendo sido do
agrado de todos 05 presentes. cujo numero
ultrapassou a meia centena. Mais uma vel, 0
repasto teve lugar na Messe de Oficiais da
For<;:a Aerea. em Monsanto. gra<;:as a prestimosa colabora<;:oo do nosso prezado associado e amigo Senhor Coronel Dr. Cabral Rego.
No final do jantar foram entregues as
Medalhas Comemorativas aos associ ados
que completaram 25 an os de filia<;:oo. Em
1996. noo houve socios que tivessem completado 50 an 05 de inscri<;:oo.
Foram entregues. igualmente. Medalhas
do Clube a todos os s6cios participantes dos
eventos que tiveram lugar no nossa Sede.
PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES

Tanto no pais como no estrangeiro. 0
nosso Club,e esteve presente em Exposi<;:oes.
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VAMOS ESClARECER (?)

Maquina de ven.da automatica de selos
APM 200

(18) A PROPOSITO DO «Falando»
Por Americo Mascarenhas Pereira

m continuac;oo do modemlzoc;oo do
equlpamento postal que os Correlos
vem fazendo no Atendimento. foram
adquiridas moqulnas de venda de produtos
e seNic;os postals. com balanc;as in corporadas podendo pesar. franqular objectos postais e emitir etiquetas de franquia.

-

E

A etiqueta e de popel autocolante. a
semelhanc;a das jo utiiizadas nas moquinas
de venda automOtica de selos - CROUZET
-. apresentando as seguintes caracterrsticas:
Dimensoes - 79.6 x 30 mm
Papel - Autocolante
Cor - Azul. bronco. amarelo e vermelho
Cor do impressoo de franquia - Azul
Fomecimento - Rolo de 1000 (mil) unldades

Moquina para venda de produtos e serviC;OS postais - <<self-servlce>l - APM 200.
1.1 -

Etiqueta de franquia

1.3 -

DESIGNA9AO

1-

Informa 0 cliente sobre 0 prec;o correspondente a expedic;oo de um determinado objecto de correspondencia.

Caracteristlcas principais

As moquinas tem incorporada uma ba-

lanc;a que lhes permlte:
Pesar objectos postais ate 6 kg;
Calcular a franquia em func;oo do
categoria. urgencla. via. e ambito do
servlc;o - Naclonal ou Intemaclonal;
Imprimir franquias;

~~
~
.. ---_ ... . . . .

E ainda:

-

Fornecer sobrescritos e bilhetes posta is
pre-franquiados (correio azul);
Cartoes telef6nlcos;
Pagamento das operac;oes efectuadas por introduc;oo de moedas (permite dar trocos) ou com cartoo
electr6nico - PMB (Porta Moedas
Multibanco). com emissoo de recibo
ao cliente quando solicitado;
Fomecer informac;oes sobre Servic;os
Postais.

CORREIO NORMAL

1.4 -

-

~

• _ _ _ ..... ..... . .. C1

,-

_

~

_.

__

r

CORREIO AZUL

Utillzac;oo das etiquetas de franquia

As etiquetas de franquia. depois de aplicodas. destinam-se a franquiar correspondencias do servic;o nacional ou internacional.

COLECc:;;AO DE PORTUGAL - Jem foIhas inteiras) e. na do CENTENARIO DO
SELO (1953) e igualmente em folhas
inteiras. s6:
PORTUGAL e ILHAS ADJACENTES
mais umas cccoisinhas ll • tais como:
SOBRESCRITOS SELADOS DE: PORTUGAL AC:;;ORES e MADEIRA

omo serio de esperar. a tal ccajudinha>l
solicitada no (17). foi prontamente prestada pelo que. sem mais delongas.
aqui estou. dando-a a conhecer. noo va
perder-se a oportunidade.
o engrac;ado. neste coso (outros vir~o?)
e que 0 nosso ccsempre pronto>l Dias Ferreira
trouxe. conjuntamente. as informac;oes de
outro cons6cio. 0 Ferreira Dias (isso. 0 Jaime
Dias). A ambos. um MUlTO OBRIGADO.
Desta capicua de informantes (Dias
Ferreira-Ferreira Dias) vieram os elementos.
que me apresso a menclonar. enquanto 0
cccaso esto quentinho ll • a saber:

C

4.° Ignora-se a data do passamento mas
passou-as 00 Filho;
5.° Este. de nome Heinrich. aos 83 ones
(1996) alnda vivia. segundo uma antigo empregada. na Alemanha;
6.° Dispunha de varias colecc;Oes. entre as
quais uma excelente "CRUZ VERMELHA
UNIVERSAL» e. e 6bvio. todos aqueles
INTEIROS POSTAIS, herdados e noo 56.

QUEM FORAM OS KATZENSTEIN:
1.° Face a conjugac;oo do verbo. por
certo. jo notaram ter havido mais do
que um. com tal ape lido;
2.° Exlstiram dois. PAl e FILHO. ccbln6mio>l
dificil de existir. filatelicamente;
3.° 0 Pai. de nome Eduardo. nascido em
30 de Dezembro de 1879. seleccionou
e expos. na:

E e aqui que entra 0 citado Jaime Dias.
adquirindo (e ainda bem para os portugueses) uma grande miscelanea. das suas colecc;oes. dispersada entre n6s.
Foi pOis. 0 filho. quem trocou correspondencia com CUNHA LAMAS, noo acham?
QUEM FOI FRITZ GEORGE

3.· EXPOSI<;AO FILArELiCA PORTUGUESA (1944) - apenas:

•

~

FUNDAcAo OA CASA DE BRAGANCA

Consclho Adtnl"i~tlllll"'o

1. Reclbo
1.2 -

Funcroes

~XI:lO.

A APM 200 emite recibo das operac;oes
que efectua. quando solicitado pelo cliente.

Emite etiquetas de franquia com valores conforme 0 peso. categoria. urgencia. via e ambito de servic;o (Nacional
ou Intemacional) dos objectos;
Emite etiquetas de franquia com valores previa mente seleccionados pelo
cliente;

2-

Senhor

:ie!..nri,.h rSlt:ze!:otci n
C3.l'j!!J~1\ f:tQ!"'11V~~

·le

A ·l!·a l1 t.~ 3 11l

el l'

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

A APM 200 enquadra-se na legislac;oo/
regulamentac;oo em vigor para moqulnas de
franquiar com as necessarias adaptac;oes.
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Sobeja-me a falta de informac;oes. 0 que me leva
a nada. Todavla. a pior e
unica. foi prestada pelo
cons6cio e Amigo. 0
Ant6nio Presa Barros (elaroo isso mesmo. 0 do CASA
BARROS, ali.na Rua do Arsenal) IImitada 00 facto
de 0 ter conhecido. pessoalmente. mas que falecera. Ignorava quando.
Alem do foto do Heinrich. dou a estampa um
sobrescrito. que me foi
presente pelo Ze Manel
Pereira. enderec;ado 00
dito. em 1953. s6 porque
nele flguram 3 etlquetas
referentes a D. Manuel II.
Vejam la ate onde chega
a ccespecializoc;oo>l ...

Marcas Postales de Santo Antoo
de Cabo Verde (1877-1940)
Felix G6mez-Guillam6n

AEROFILATELIA
om a devida venia, transcrevemos com
imenso gosto, 0 artigo que se segue,
publicado no Revista ANA, de Novembro/Dezembro 1996:

principio da noite: eram precisamente 18H47
do dia 22 de Fevereiro, quando 0 hidroaviao
numa manobra em baixa altitude, com mas
condi<;:5es atmosfericas e devido a erro de
calculo do comandante capitoo Sullivan.
tocou com a asa esquerda na agua, provocando 0 seu imedlato afundamento. No
desastre pereceram 24 pessoas entre passageiros e tripulantes.
Os destro<;:os espalharam-se por uma
grande area. Nos destro<;:os recolhidos pel as
autoridades, encontravam-se 93 mal os de
correio. grande parte deste embarcado em
Nova lorque e destinado aos soldados americ an os estacionados na Gra-Bretanha.
A maior parte deste correio deteriorado.
devido a agua do mar, apresenta-se sem os
selos.
A seguir, para aprecia<;:oo dos nossos !eitores apresentamos duas cartas que fogem a
regra. visto serem franquiadas mecanicamenteo Todos os elementos dos carlmbos nao toram afectados para deleite dos especialistas.

C

AEROFILATELIA
muralla con desfiladeros inaccesibles y profundos «ravinas» que dificultan enormemente
las comunicaciones interiores y las comunicaclones entre ambos vertientes. En este
sentido 10 famosa «Estrada do Corda» que
atraviesa 10 lsi casi en linea recta como «uma
corda lan<;:ada sobre as grandes montanhas
de un lado a otro».
La «Estrada do Corda .. alcanza su maxima altura en Cova (1170m) y se tarda casi
una hora y media en su recorrido de 38 kms.
En contraste con 10 pobre y aislada zona
occidental, 10 zona mas rica del NE dispone
de algunos «estradinhas.. secundarias siempre
de trazado complicado y peligroso.
Por su situaclon y clima, Santo Antoo es 10
isla del archiplelago que reune mejores
condiciones para 10 agricultura. Ademas de
10 gran variedad de productos que se cultivan
principalmente en las costas y "ribeiras" del
NE y SE; en Santo Antoo existe una elemental
riqueza pecuaria y 01 go de industria y pesca.
En visperas de 10 Independencia. Santo
Antao estaba dividida en tres Concelhos y
siete Freguesias siendo las localldades mas
importantes Vila Ponto do Sol sede del Concelho de Ribeiro Grande, Vila das Pombas
sede del Concelho de Paul. y Porto Novo sede
del Concelho del mismo nombre . La
poblacion de 10 isla en 1975 era aproximadamente de 45 000 habitantes, perteneciendo
mas de 10 mitad 01 Concelho de Ribeiro Grande.

INTRODUCOION
Este es el primero de una serie de articulos que me propongo publicar sobre las Marcos Postales de Cabo Verde (1877-1940).
Intento con ello, que las correcciones y adiciones a estos articulos propuestas por los
posibles lectores, me permitan en un futuro
proximo, preparar un estudio mas amplio y
definltivo sobre los sell os e historla postal de
Cabo Verde.
Comienzo por las marcos de Santo Antoo,
10 isla mas septentrional y mas occidental del
Archipielago. (17 0 12' 35" N-23° 06' 30" w'G.)

La isla de Santo Antoo tiene una superficie
de 779 km2 con una longitud y anchura de
43 y 22 kilometros respectivamente. Cualido
fue descubierta por los navegantes portugueses entre los anos 1460 y 1462 estaba
deshabitada, iniciandose su poblamiento en
el siglo XVI con indigenas de Guinea y Sierra
Leona.
Santo Antoo es 10 isla mas montanosa del
archipielago con alturas como «To po do
Coroa» (1979m), y en 10 zona oriental «Pico
do Cruz» (1990m). A 10 largo de toda 10 isla.
en direccion SW-NE. se extiende una cadena
de montanas volcanicas formando una

ORGANIZACION POSTAL
Posiblemente. 10 Esta<;:oo postal mas
antigua sea !a de Ribeiro Grande, Vila que
hasta el 1881 fue sede del concelho del
mismo nombre.
En 1909 existian en Santo Antao ocho
«Esta<;:oes .. postales: La mencionada Vila Ribeira Grande, Vila Maria Pia que con la
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Servi/;:o Regular Transatlcntico
America/Europa!America
efectuado pela PAA

1939/1945
Acidente do hldroaviao ..Yankee Clipper..
Este servi<;:o foi inaugurado a 20 de Maio
de 1939, utilizava a Baia do Horta (A<;:ores) e
o Hidroaeroporto de Cabo Ruivo (L1sboa)
como escalas para a liga<;:oo 00 norte do
Europa. 0 clipper utilizado neste servi<;:o era
um potente hidroavioo fabricado pela Boeing,
modelo 314 equipado com quatro motores
Wright de 14 cilindros de 1500 cv. Alcan<;:ava
uma velocidade de cruzeiro de 340 km/h e
tinha um raio de ac<;:oo de 6500 km.
o primeiro avioo entregue a Pan
American Airways (PM) foi baptizado com 0
nome de etVANKEE CLIPPER.. recebendo a
matricula NC 18603. Posteriormente, nos anos
seguintes a frota do PM recebeu mais tres
clippers, que foram baptizados com os nomes de «ATLANTIC .. , "DIXIE.. e "AMERICAN ..,
respectivamente.
Paralelamente 00 servi<;:o intercontinental
foi, tambem, estabelecida uma linha
aeropostal que, desde 0 Inicio em 1939 ate
00 seu encerramento em 1945, transportou
milhares de cartas, 0 que permitiu aos especialistas, e e de toda a justi<;:a recordar aqui
o nome do Capitoo F. Lemos do Silveira. fazer a historia do avia<;:oo.
Embora 0 mau tempo durante 0 Inverno
colocasse problemas em termos de navega<;:00 00 atravessar 0 Atlantico Norte, curiosamente foi no Rio Tejo que ocorreu 0 primeiro
e 0 mais grave acidente, a 22 de Fevereiro de
1943.
Devido oeste desastre, a desconfian<;:a
dos passageiros no utiliza<;:ao deste tipo de
aviao instalou-se. 0 avan<;:o do tecnologia
provocada pela 2.° Guerra Mundia! no avia<;:ao de rodas motivou a instala<;:ao de infraestruturas em terra. 0 que provocou 0
encerramento do linha do PM meses depois.
Segundo relatos dos jornais do epoca. 0
Acidente do "Yankee Clipper.. ocorreu 00

Carta expedida de Sao Paulo 22x42 enderec;:ada ao
Porto franqulada mecanicamente em S. Paulo Brasil
maqulna n.· 1227. Banda da censura norle-americana

Carimbo de Usboa-Centrol de 5 Mor 43 e Porto Centrol de
6 Mar 43; Carimbo linear a vermelho "Salvados do Yankee
Clipper"

Femando de Oliveira
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proclamaclon de 10 Republica en Portugal
paso a denominarse Ponto do Sol. Paul (hoy
Vila das Pombas), Coculi, Ribeiro das Patas,
Ribeira da Cruz, Cha da Igreja y Carvoeiros
(hoy Porto Novo).
En Septiembre de 1917 se cre6 10 «estac;:(0)) de Baboso abierta el 2 de Enero de
1918. Con posterioridad 01 1933 se abri6
Tarratal do Monte Trigo, yen 1965 y 1968 se
inauguraron las «estac;:oes)) de Aguas das
Caldeiras y janela respectivamente.
En resumen, cuando se declaro la
Independencia de Cabo Verde, existian once
uEstac;:oes)) postales en Santo Antoo, ya que
entre los anos 1952 y 1965 se cerro Baboso
«Estac;:oo postal)) de 2.° clase de la Freg. de S.
Jooo Baptista del Concelho de paul.
Carta completa de Pernambuco para Usboa,
19.04.1825, via de GlbraHar por barco privado.
Receblda em Gibraltar em 5.6.1825, onde foi
reexpedida para Usboa por Barros & ChanHo, em
6.6.1825 (note a nota manuscrita), via Espanha
pelo correia de M. GIB.· S. ROQUE AND" BAXA
(carimba em verrnelho). Chegada a Usboa em
20.8.1825, onde 0 porte de 90 r{lis, devido pelo
desHnatario (cartas orlundas da Espanha pesando ate 4 oltavas), fol apllcado de acordo com 0
Decreta Portugu~s de 14.7.1806.

N.D 1 -

Circular 32 mm. Fecha en linea Interior con
mes y ano en abrevlatura.
ERD 25.08.83
LRD - .- .BB
Escaso (S)

N.D 2 -

Dobe clrculo 29/17mm. Fecha Iieglble en
los dos ejemplares que conozco del 25 rels.
prlmera emlsl6n de D. Carlos
ERD (IB95)
Muy Raro (RR)

N.D 3 -

Doble c lrculo 2B/17mm. Fecha con mes y
ano en abrevlatura.
ERD - .- .02
LRD 17.12.20
Comun (C)

N.D 4 -

Doble circulo 30/1 Bmm. Fecha interior entre dos IIneas paralelas Bmm . con mes y
ano en abrevlaturo.
ERD 12.12.32

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

EI movimiento de correspondencia, es
decir, el volumen de toda clase de objetos
postales expedidos. recibidos 0 en transito en
las «estac;:c3es)). junto 01 numero de habitantes
de las localidades en donde estas «estac;:c3es))
estan situadas. pienso que puedan influlr en 10
rareza 0 escasez de las marcas. Por esta razon
inserto el slgulente cuadro con los datos que
hasta 10 techa he podido recopilar procedentes de las Memorias estadisticas anuales que
se publlcaban durante el periodo colonial.
MARCAS POSTALES

Carta completa da Bahia para Usboa, 16.5.1824,
contendo intemamente copla de uma carta escrita orlginalmente em 21.08.1823, via de
Gibraltar, por barco privado. Recebida em
Gibraltar em 2.7.1824 e reexpedida por Joseph
Ewbank & Co., em 5.7.1824 (note a nota manuscrita), via Espanha pelo Correio de M. GIB.· BAXA
(carimbo em verrnelho). Chegada em Usboa em
20.08.1824, onde a porte de 90 reis, devldo pelo
destinatarlo (cartas oriundas da Espanha pesando
4 oltavas), foi aplicado de acordo com 0
Decreto Portuguib de 14.07.1806.

ate
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No conozco marcos postales de Santo
Antoo correspondlentes al periodo preadheslvo. De existir. serian de una
extraordlnarla rarezo. como casi todas las
marcos de Cabo Verde anteriores 01 1877.
Respecto al periodo adhesiv~ he ordenado las marcas postales 0 ucarimbos)) p~r 10calidades. y dentro de coda localidad por
orden cronologico. Para indicar la techa mas
antigua conocida. y la techa mas moderna
de cad a marca. he adoptado la terminolog ia inglesa muy generalizoda: ERD (early
registered date) y LRD (last registered date).
Cuando las techas son ilegibles. indico entre
paremtesls el ana de emision del sello 0 sell os
emborronados. Asi (1895) significa que no he
podido leer la fecha de cancelacion que figura sobre un sello emitido en 1895.
Vila Ribeira Grande: Hasta 1881 tUEl sede
del Concelho del mismo nombre. Vila de la
Freguesia de Nossa Senhora do Rosario. Conc.
de Ribeiro Grande. Habitantes 2288. Estac;:oo
Telegrafico-Postal de 1.0 clase (1953).

(C)
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Esto~Oes

Poslols

Ribeira Grande

Maria Pial
Ponta do Sol

Paul/Vila
d~s Pombas

Carvoeiros/
Porto Novo

Coculi

Ribeira da Cruz

Ribeira
das Patas

AlIos

Expadldos

1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933 .
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944

.849
1.001
986
7.097
5.409
4.469
3.413
16.571
12.501
17.312
9.496
8.407
11 .088
5.594
3.111
2.551
3.312
3.336
3.339
2.337
3.632
2.076
1.548
2.204
3.978
2.6SO
886
3.674
2.624
2.357
1.965
1.715
2.198
698
266
188
1.339
1,566
1,246
621
252
66
70
1.105
867
837
1.106
127
145

-

Movfmlanto Objat05 postelas
Raclbldos
Tronsito

13.657
16.228
9.025
10.936
8.054
5.661
5.822
40.521
30.206
20.202
14.159
3.903
15.971
11 .985
9.915
11.757
6.514
5.511
8.003
6.608
5.694
2.717
2.060
2.195
3.123
2.332
1.837
4.089
5.948
5.247
4.331
3.331
3.237
2.564
1,453
448
2,381
1.825
2.043
1.023
767
611
38
1.727
2.041
1.181
1,097
446
716
65

124
151
638
2.069
7.S01
6.S00
4.546
27.607
20.512
12.489
6.367
7.229
4.769
2.684
100
147
293
872
1.058
468
1.288
2.015
4.315
7.243
2.711
1.898
1.495
3.288

-

33
7

826
1,222
585
7
-

79

1,125
1.665
7
65
839
501

-

Tolal

14.630
17.380
10.694
20.102
20.964
16.630
13.781
84.699
63.219
SO.OO3
31.022
29.539
31.828
20.263
13.126
14.455
10.119
9.719
12.400
9.413
10.614
6.808
7.923
11 .642
9.812
6.880
4.218
11.051
8.572
7.654
6.296
5.046
5.435
3.295
1.726
636
4,546
4,613
3.874
1,651
1,099
756
108
3,957
4,573
2,025
2,268
1.412
1,362
65

Postel

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

Hobllontas

940
1.811

UMA OUTRA ROTA BRASIL/PORTUGAL

1.651
2.000
2.180

(Artigo extraido de ccMOSAICOlI, orgco de divulga~co do Camara Brasileira
de Filatelia)

846
843
Irari Rosario (MCBF)

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

829
800
914
3.073
3.143
3.219

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

834
1.111
1.279
1.008

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

244
EP 2.°
EP 2.°
EP 2.°
1,257
1.336
1.350
EP 2,°
EP 2,°
EP 2.°
1,396
1,488
2.077
EP 2,°
EP 2.°
EP 2,°
(Continua)
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omprovada a existencia de uma desconhecida rota maritima Brasil/Portugal.
A descoberta dos arquivos da firma
JAMES FINNE ESQR" ocorrida recentemente,
na Europa, em parte adquirida por um comerciante portugues, estabelecido em Lisboa,
foi-me comunicado por um amigo que, em
recente vlagem a Portugal, enviou-me por
fax diversas cartas originarias do Brasil.
Dentre elas encontravam-se duas cartas excepcionais, Verdadeiras jOias da historia postal brasileira, que comprovam a existencia de uma rota Brasil/Portugal. ate entoo
desconhecida da comunidade filatellca nacional e internacional. As cartas, posterlormente estudadas, foram expedidas
respectivamente da Bahia, em 16,5,1824, e
de Pernambuco, em 19.04.1825, destinadas
a Lisboa, via de Gibraltar (Colonia Inglesa) e
encamlnhadas por "forwarder», via correia
espanhol.
Em mais de trinta anos de pesquisa da
historia postal brasileira, jamais tinha encontrado ou tomado conhecimento da exlstencia de cartas oriundas do Brasil que tivessem
seguido esta rota, Faz-se mister ressaltar que
noD se tratava de uma rota ocasional. trac;:ada em consequencia de algum acidente de
percurso, conclusoo comprovada pela indi'cac;:ao "POR GIBRALTAR» aposta quando da
expedic;:ao de uma das cartas.
Naquele periodo, as cartas destinadas a
Portugal. usualmente, seguiam directo para
o destin~ por barcos brasileiros, portugueses
ou ingleses, estes via Falmouth,
As correspondencias originarias do Brasil,
destinadas a outros paises, via de Gibraltar, e
aquelas do periodo do primeiro reinado, com
destin~ ou transito em territorio espanhol eram
desconhecidas, Mesmo aquelas expedidas no
segundo reinado com destin~ a Espanha, sao

raras, uma vez que 0 Brasil naG mantinha
relac;:6es comerciais com a Espanha, cujas
dificuldades remontam ao periodo da Colonia, envolvendo disputas politico-sociais entre Portugal e Espanha, facto que influenciou
este pais ter sido 0 ultimo a reconhecer, em
1834, a Independ€lncia do Brasil, ocorrida em
1822,
No periodo da circulac;:oo das cartas, no
Brasil, alem de uma politica interna marcada
por varias crises (Pernambuco, Ceara, Rio
Grande do Norte e Paraiba), era desenvolvido um grande esforc;:o visando 0 reconhecimento da Independencia, objectivando a
sua aceitac;:ao como personaJidade internacional. passando 0 pais, a partir de entao,
assegurada a sua maioridade politica, a
partilhar das vantagens decorrentes do convivie entre as Nac;:6es,
Os Estados Unldos foram 0 primeiro pais a
reconhecer oficialmente, em 1824, a Independencia do Brasil , E, Imediatamente, passaram
a ser assinados acordos comerciais entre os
dos paises,
Outro facto importante da politica externa do primeiro reinado esta Jig ado a Provincia Cisplatina. As provincias Unidas do Rio da
Prata (Argentina), apoiando 0 movimento
separatista Uruguaio, buscavam a oportunidade de restaurar 0 antigo Vice-Rein~ do
Prata, pois a Provincia Cisplatina (incorporada ao territorio brasilelro em 1821. estava
restringida a uma ocupac;:oo militar das tropas luso-brasileiras) naG se havia integrado
politica social mente ao Imperio Brasileiro. A
partir de 19.04,1824 (coincidentemente a data
da expedic;:oo de uma das cartas) teve inicio
a luta pala posse da Provincia Cisplatina, resultando na sua incorporac;:ao pela Argentina, 0 que originou a declarac;:oo de guerra
proferida pelo Brasil, em 10.12.1825,

C
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A ACOFIL no seu segundo aniversario

A

ACOFIL Assoclac;:oo de Comerclantes Fllatellcos de Portugal. que fora uma
velha aspirac;:oo da classe empresarial do unlverso da filatella portuguesa. completou no passado
dia 24 de Janeiro 0 segundo aniversono da sua criac;:60. Dols anos dizem-nos que a ACOFIL e uma assoclac;:oo alnda jovem. mas 0 dinamlsmo. cada vez mals
visivel. expressa bem a sua utilidade para que a filatelia lusa alargue os seus horizontes.
t asslm que. esta assoclac;:oo se tem empenhado
na reallzado de felras e expafelras. colaborando com
outras associac;:oes. mais vlradas para a filatella como
forma objectiva de cultura. no sentido de apoiar as
suas Inlclativas. para que se tornem mals
dlnamlzadoras.
Quem acompanha a hlstoria da cultura filatelica.
sabe perfeltamente que sem a inlciativa comerclal a
que. desde 0 Iniclo. se dedicam grandes entuslastas
pionelros no colecclonismo de selas pastais. hoje noo
haverla uma filatella too desenvolvida a ponto de.
segundo peritos em negoclos. esta ser uma das grandes referenclas para investidores.
t neste contexto que. eVidentemente. a Assoclac;:oo de comerclantes do ramo. em Portugal ou noutro
pais. se toma Importante como parcelro social. cuja
utilidade noo pade ser menosprezada. em qualquer
das vertentes em que tenha enquadramento a filatella. ou seja no seu contributo para a dlvulgac;:oo da
arte ou dos grandes aconteclmentos. para 0 desenvalvlmento Intelectuai. para alem das vlrtualldades
como forma de poupanc;:a.
Temos partanto de partir do principlo que a ACOFIL
era a agremlac;:oo de omblto filatellco que alnda faltava no nosso pois.

Tambem asslm pensam os membros. pols ao comemorarem 0 segundo aniversario. alem dos actos
proprlos do assoclativismo. que tiveram lugar no proprio dla 24/1. logo decldiram assinalar festivamente a
efemeride.
Por partes.
Por convocac;:oo do presldente da Assembleia Gerai. Sr. Antono da Silva Raposo. reuniu-se a maloria dos
associados numa das salas do conhecldo Forum
Telecom. em Lisboo. com duas sessCies dlstintas. A prlmeira constava de dois pontos: 1) Apravac;:oo do orc;:amento para 1997; 2) Proposta para alterac;:oes nos
estatutos. A segunda destlnava-se 6 votac;:oo dos
Corpos Soclais para 0 bienlo de 1997/98.
Numa assoclac;:oo cm pouco mais de vlnte assoclad os. entre os quais sempre tem vindo a relnar a
cordlalldade. tudo ficou aprovado por unanlmldade.
Isso noo obstou a que tivessem havldo vonas Intervenc;:oes relaclonadas. evidentemente. com os Interesses
da classe. como objectivos tocitos. relativamente a
descontos sobre cotac;:6es de catologos.
No entanto. uma exposlc;:oo feita pelo consultor
fiscal da Associac;:oo. Dr. Elder Correia. sobre aspectos
fiscais. Incldentes no negocio da filatello. que abrangem noo so 0 ambito naclonal como 6 Comunldade
da CEo tero sido 0 ponto fulcral que confenu magna
Importoncla 0 Assemblela da ACOFIL.
A presenc;:a da maiorla dos associados demonstra
bem a Importoncla que. reclprocamente. atribuem 6
entldade que Ihes proporclona apolo e respelto.
A culminor os aetos estatutorios. num restaurante.
com sistema de rodizio. a assemblela ampliou-se bastante. visto ser ai que. efectivamente. se festejava 0
segundo aniversorlo da ACOFIL num jantor oferecldo
pelo tesourelro da assoclac;:oo. 0 conhecido
comerclante. Sr. Barata das Neves. Presidido
pelo presldente da Direcc;:oo. Eng.o Albertlno
de Figueiredo. juntaram-se algumas dezenas de pessoas. entre
associados. familia res e
convidados. como 0
presidente da FPF. Sr.
Pedro VOl Pereira.
Em suma. uma verdadelra e agradovel confratemizac;:oo. onde a
ossociada Domingos
do Sacramento. Herd.
atraves da D. M.D Cecnia do Sacramento.
ofertou medalhas comemoratlvas a todos
os assoclados. presente e ausentes. Inclusive
os estrongeiros. que
fazem parte da dln6mica ACOFIL.
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Dois eventos filatelicos fora do Calendario de 1996

o Inteiro Postal com uma tiragem de
50 000 exemplares reproduz as efigies dos
laureados e 0 Selo «Pelos Direitos do Povo de Timor". que se apresenta no figura 1.

ara comemorar a atribui<;ao do Premio Nobel do Paz no dia 10/12/96 pela
Academia de Estocolmo 00 Bispo de
Dili D. Carlos Ximenes Belo e 00 Dr. Jose Ramos Horta. os Correios Portugueses lan«;aram
um Inteiro Postal para 0 efeito.

P

•

11ll ... 111I.1II
Fig. 1

No dia 24/12. como complemento a
este facto foi lan«;ado 0 carimbo comemoralivo Natal 96 conforme se reproduz no Carta
Registada no figura n.D 2.

Durante 0 perfodo de 18/12/96 a 7/l /97
foi inserido nos etiquetas' das maqulnas
APM200 INESC a legenda «FELIZ NATAL". Estas
maquinas estao instaladas nos EC do Casal
Ribeiro e Amoreiras.

R~
I~

0.00

~t"a::f-c

-:;::;t"'ft ... J.o
~ &.<"\ a;..u...J-.. ,,' ~6' j'E,>
1'00

Fig. 2
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Os inimigos da Filatelia

de M. ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXFS
WRITlNG IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS

Luis Eugenio Ferreira

THE ANTIQUE ARCADE - PDRTDBELLO MARKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WII
TELEPHONE: 0171 376 8173

omo sera a Filotelia daqui a 50 anos?
Eis uma pergunta que ponho por vezes a mim proprio e cuja resposta me
embara<;:a. sobretudo pelo receio de nao parecer muito racional nos minhas conclus6es.
Do mesmo modo e com identico pressuposto. tambem poderia par a mesma pergunta extrapolada. assim: e como sera 0
Mundo daqui a 50 anos?
50 anos nao e. apesar de tudo um tempo
assim tao longo. sobretudo para nos que ha
muito ultrapassamos 0 meio seculo de vida e
acompanhamos os acontecimentos que
decarreram dentro desse prazo.
Mas chega sempre 0 momenta em que
devemos parar um pouco para reflectirmos.
Porque as mudan<;:as que estao ocorrendo
no nossa sociedade. agora a velocldade de
segundos. alteram os nossos esquemas comportamentais de tal modo. que poderemos
perder-Ihe 0 controlo.
Passemos entao. em revista. alguns desses factores. sob 0 pressuposto de Marcel
Mauss que «tudo interfere sobre tudoll. detendo-me ogara sobre aqueles que. no minha optica. interferirao decisivamente sobre
esta actividade magnifico que e a Filatelia. e
talvez me permitam responder 00 tema que
me proponho no inicio destas breves notas:
como sera a filotelia daqui a 50 anos? Chamei-Ihe «inimigos do Filotelial> e foi isso que
coloquei como titulo. Poderia ter sido mais
complacente ou mais optimista. mas a verdade e que penso mesmo que a filatelia
podera tornar-se a partir de agora. uma
actividade em vias de extinc;:ao. se nao puder defender-se dos terriveis inimigos que a
cercam.
o primeiro inimigo veio sob a forma subtil
das «franquias mecanicasll. e tudo come<;:ou
par aC de facto. No medida em que era dis-

pensado 0 uso do selo. como forma de
franquiar as correspondencias. tornando-as frias. automaticas. sem 0 referencial historico
que 0 selo possue. sem alus6es expressas a
qualquer motivac;:ao factual. que nao seja a
do celeridade. reflexo de uma produtividade
esperada no manuseamento das correspondencias. Houve que encontrar antidoto para
esse primeiro virus. E aqui. par curiosidade.
estabeleceram-se contrapartidas mutuas. Os
coleccionadores come<;:aram a coleccionalos. os organismos responsaveis comec;:aram
a criar motiva<;:6es e referencias. dentro do
grafismo das sues marcos. para la do indica<;:ao do taxa. do data. do nome do Esta<;:ao
emissora. Nasceram assim algumas bandas
curiosas. que tambem de forma curiosa forom aceites em exposi<;:aes. sobretudo dentro do area temOtica.
Mas a filatelia tremeu aqui um pouco.
o segundo abalo viria a ser dodo pela
concessao a empresas particulares. privadas.
do transporte e entrega do correio. ate aqui
religiosamente monopolizado pelo Estado.
que par direito tradicional se responsabilizova pela correcta execuc;:ao desse servi<;:o.
credibilizondo 0 desempenho dessa missao.
So que. tais empresas ou agentes. nao podemo obviamente. par nenhum principio. proceder a emissao de selos. parque no minha
optica. e para la do suo fun<;:ao de «recibo
de porte pagoll. 0 selo constitui no suo essencia. um elemento oficial e um dos simbolos
de afirma<;:ao de uma nacionalidade. como
tenho demonstrado.
As empresas em causa. utilizarao um impresso. autocolante. 0 que quer que seja. e
que nao passam de meros documentos internos do seu esquema organizocional. A
Federa<;:ao Internacional de Filatelia. fez bem
em nao os aceitar como material susceptivel
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HOW TO GET THERE

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8.00Gm 10 2.00pm
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COLEC<;AO DESAPARECIDA
nosso estlmodo Cons6cio Ant6nlo Bonino portlclpou
com a suo vollosa colecc;:oo Intltulada -Maritime Mall
In Portugal. na Exposlc;:oo Filatelica Mundial .Capex
96>. Canad6. tendo obtido uma medalha de ve<meil em
face do sua pontuac;:oo de 83 pontos.
Poram. esse colecc;:oo segundo as Organlzadares da
.Capex 96. fol envlada de retorno juntamente com autras.
noo tendo chegado ao seu desllno, noo se sabendo onde
paramo
Tam sldo feitas Imensas tentatlvas para a sua recuperoc;:oo mas ata ogara sem qualquer efeija.
Se alguam puder dar alguma Informac;:Oo au plsla sobre a assunto a um grande favor contactar a Exm.· Sm.
Ant6nla Josa Almeida Marques Bonino. Avenlda Padre
Himalala. 30. 1.. Esq .. DemaiO. 2720 Amadora. Portugal.

O

Catalogo de Selos do Brasil de 1843 a 1996

R

ecebemos e ogradecemos 00 dlsllnto filatelisla brasllelro Rolf Harald Meyer. a cat610go em epigrafe.
ofe<ecldo 6 nossa Blbllateco. a qual se opresento com
bam aspecto gr6tleo e conslnulu. sem dOvldo. um ouxillar
muno valloso e Impresclndivel aos colecclanodares de seios
do pois IrmOo.
Esla obra encontra-se. obvlamente. 6 dlsposlc;:ao dos
nossos assaclados para consuna.

DE ROSA·AFINSA - Afusee de dois gigantes

Carreira para Angola
" Parte

S

urglu a grupo filat9llco mais Importante do mundo. Em
Novembra unlmo. Eng.' Albertina de Aguelredo de
Afinsa Blenes Tangibles A.A. e Paola de Rosa. presldente do DE ROSA Internoclonal. assinaram um acordo em vlrtude da qual a grupo empresarlal conslnuida pela Socledade
DE ROSA. DE ROSA Internaclonal. DE ROSA Spa. Apo Sfl.
Phllagentur Fllagent Nederland. Novedades e APO
Promoclones e Marketing se Integra plenamente na grupo
AFINSA.

O

nosso prezado amigo e cons6clo Sf. Ant6n10 Jose de
Almeida Marques Bonlna acaba de publlcar a trobaIho em epigrafe que a mals uma edic;:oo do Minlslerio da Marinha.
Trata-se de um trabalho baslante Interessante e de Investlgac;:oo. muito util aos colecclonadores do .correia
Maritima. sobretudo aos que se dedlcam a esle sector do
referido colecclonlsmo.
Agradecemos a exemplar oferecido para a nosso Biblioteca.
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DIA DO SELO 1996
or ter saido incompleta a noticia referente ao Dia do Selo comemorado em 1 de Dezembro de 1996. em Almada. acrescentamos com muito agrado alguns dados que.
involuntariamente. foram omitidos na supracitada noncia.
«0 Dla do Selo de 1996 foi dedicado pel a FPF a Filatelia Juvenil. dentro do programa para
a juventude previamente preparado e organizado pela FPF e pelos Agrupamentos Federados
que 0 integraram.
Nele participaram jovens de Almada. Silves e de Ponta Delgada.
No certame estiveram expostas as participo<;:6es de 40 jovens daquelas tres cidades. os
quais apresentaram os trabalhos por ele desenvolvidos durante 0 ana lectivo de 1995/1996 e
foram coordenados pelos professores Jorge Nuno da Escola Emidio Navarro. Olimpio Gomes da
Escola Preparatoria de Silves e Manuel Vieira Gaspar da Escola EB/JI dos Milagres de Ponta
Delgada ...

P
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PREMIO «0 PHILATELlSTA»
orgaos socials do CFP e. particularmente. os Directores que mals labutam
na feitura do seu Boletim. bem como
os distintos colaboradores que. com os seus
escritos. enriquecem as paginas do orgao
oficial do Clube. nao podem deixar de sentir
satlsfa<;:ao e um certo orgulho pelo Premlo
atrlbuido pela FPF denominado «0
PHILATELlSTA.. 0 qual se destina a galardoar a

melhor Revista da especialidade em cad a
ano.
o premio atribuido ao nosso Boletim respeita aos numeros publicados em 1995. e foi
entregue numa cerimonia singela. mas repleta de muito significado. no passado dia 1 de
Dezembro. durante as Comemora<;:6es do
«Dia do Selo.. que tiveram lugar na cidade
de Almada.
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sequer a vulgarizo<;:ao maci<;:a. da sua forma
portOtII. como ja nao fico pelo FAX. em que
a comunica<;:ao e transmitida tal como a
processamos. Refiro-me agora. e d~ uma
forma muito mais emocionada. a 4.° vaga
da revolu<;:ao industrial. A vulgariza<;:ao a curto
prazo da Internet. permitindo-nos uma liga<;:00 comunicacional estavel. dentro desta
pequena aldeia global. que e hoje a Terra.
tornara obsoletos todos os outros processos
de comunica<;:ao.
Daqui a 50 anos ninguem escreve - todos se ligam a Internet. Nao endere<;:amos a
comunica<;:ao a alguem. mas apenas marcamas: «ww.tm:/wf.. ou <<http://ww.sln .. ou
navegamos. cibernautas solitarios pelos autoestradas da comunica<;:ao.
Que sera entao a filatelia daqui a 50
anos?
Na minha antevisao. talvez demasiado
desencantada. ela nao passaro de uma
actividade fossilizoda. que apenas alguns
cultores ainda poderao desenvolver teimosamente. no recanto possivel das suas memorias.

de integrarem colec<;:6es filatelicas. A filatelia e algo mais que uma mera colec<;:ao de
vinhetas avulsas.
Mas 0 caso complicar-se-a decisivamente num futuro que julgo bem proximo.
na medida em que e visivel existir a vontade politica de privatizar em absoluto. todo
o servl<;:o dos Correios Estatais. A filatelia
perdera nesse dia. 0 elemento basico da
sua rezao. Bem sei que e possivel existirem.
e existem mesmo. grandes colec<;:6es de
cartas emitidas em periodos anteriores a
cria<;:ao do selo. Surgiu assim aquela area
que. talvez nao muito correctamente se
designa por «pre-filatelia ... E natural que a
desagrega<;:ao lenta do selo e sua desapari<;:00. possa levar ao aparecimento de uma
«pos-filatelia ... concedendo ao selo que hoje
temos. um bom lugar na arqueologia tipologica. isto e. 0 papel de uma mera recorda<;:00.
o terceiro e decisivo inimigo. diz respeito
as avan<;:adas tecnologias da comunica<;:ao.
Ja nao falo sequer do «telefone... ele tambem a entrar na zona dos arquetipos. nem
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CABO VERDE ..................................................................................................._._ ................................................ _ ........................................ _ ........ ..
CABO VERDE RepUblica ....................................................................................................... _ ... _ .............................._ ................ _ ....... _ ...... _._ ...
GUINE PORTUGUESA ................................................................................._ ............ _ ............................................................................................... ..
GUINE PORTUGUESA Republica ...................................................................................................................... _ ...................._ .. _ ............... _ .... _.
INDIA ......................................................................................................................................................................................... _ ............... _._._ ... MACAU ......................................................................................................................... _ ...... _ ...... _ ...... _ .................................................................... ..
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Dr. Eurico Lage Cardoso, Director do BoleHm do CFP e 0 Sr. Jose R. Dias Ferreira, seu Administrador e
Coordenador, recebem 0 premio .. 0 PHILATELlSTA-, referente a 1995, bem como 0 respecHvo Diploma das
moos do Sr. Femando Calheiros, SecretCrio da Direcc;:oo da FPF
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MACAU

Novas Emissoes
Portuguesas
INSECTOS DA MADEIRA
Data de emlssao: 12 de Feverelro de 1997
Desenho: Jose Projecto
ImpressOo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formato: 40 x 30.6 mm
F6lhas: de 50 selos
Taxas e tlragens:
49$00
1.000.000 ex.
80$00
SOO.OOO ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
SOO.OOO ex.
Cartelras:
SO.OOO ex. com 1 serle 369$00
Bllhetes Postais:
4 x 60$00
FDC: Usboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

J
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ANO LUNAR DO BUFALO 1997
Data de emlssao: 23 de Janeiro de 1997
Desenho: Uo Man Cheong
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
5,5 Patacas
Bloco: Contem 1 selo de $10,00
Fol emitldo 1 Postal
FDC: Macau

BOLETIM N." 374
No paglna 26 deste Boletlm houve uma repetlyao de gravuras Inserindo-se as gravuras das "Insignias Clvls
e Militares. tambem no serle "xx Aniversarlo do Assembleia Legislativa •. Embora alhelos 00 lapso, pedlmos
desculpa aos nossos prezados leitores. corrlglndo 0 referido erro.

XX ANIVERSARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Data de emlssao: 15 de Outubro de 1996
Desenho: Ant6nlo Concelc;:ao Jr.
ImpressOo: INCM. Off-set
Folhas: De 25 selos
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formato: 74,5 x 30 mm
2.80 Patacas
300.000 ex.
Bloeo: Contem um selo de $8.00. Tlragem: 275.000 ex.
FDC: Macau

FRAGATA D. FERNANDO II E GLORIA
Data de emlssao: 12 de Feverelro de 1997
Desenho: Carlos Alberto Santos
ImpressOo: Lltografla Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 ' / 2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e t1ragens:
49$00
1.000.000 ex.
80$00
SOO.OOO ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
SOO.OOO ex.
FDC: Usboa, Porto, Calm bra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.
.

PORTUGAL
PLANO PROVISORIO - PLANO DE EMISSOES PARA 1997
Data
Abr... 16
Mal... 5
Mal... 29
Jun... 9

Jul S6b 5
• Jul... 19
Ago ... 29

PROJECTO VIDA
Data de emlssao: 20 de Feverelro de 1997
Desenho: Jaoo Tinoco
Impresseo: Uto Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 1'/2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e t1ragem:
80$00
500.000 ex.
Cartelras
400$00
SO.OOO ex.
Com 5 selos
FDC: Usboa, Porto, Colmbra. Evora. Faro, Funchal e Ponto Delgado.
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Set... 12
Set... 17
Out... 9
Nov... 5
Dez... 5

Deslgna~ao

Tolho Dourodo
Europa
Desp. RodIco~
Jose Achlelo
Anl6nlo Vieira
Luis Fr6Is
Conq. Usboa e Sanl.
Gaslronomla
Patrim6n1o - PorIa
Muluolismo
Oceanos
Lob. Eng. Clvi
Tr. AIcon~9S
Bros6es "
200 A. Ir. Carr. do Corao
CortogroflO
Rol. Vasco do Garno
Patrim6n1o - Sinlro

5el.
4
3
4
1
1
2
2
6

1
4
1
1
6
4
4

Taxas
49S BOS looS II(JS
3xlooS
49S BOS looS 11(J$
11(J$
350S
BOS 11(J$
BOS+BOS
l OS BOS II(JS 495 l00s 200$
Bloco 350$
100$
49$ BOS l00s I«JS
BO$
BO$
lOS BO$ 11(J$ 49$ 100$ 200$
BO$
49$ BO$ 100$ 11(J$
49$ BO$ 100$ 11(J$
BIoco 350S

PLANO EDITORIAL
Escullura Portugueso
3.' Cenlen6rio do Merte do P.' AniOnIo
Goslronamo P
ueso

Vie~o
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DIA DO SELO 1996
or ter saido incompleta a noticia referente ao Dia do Selo comemorado em 1 de Dezembro de 1996. em Almada. acrescentamos com muito agrado alguns dados que.
involuntariamente. foram omitidos na supracitada noncia.
«0 Dla do Selo de 1996 foi dedicado pel a FPF a Filatelia Juvenil. dentro do programa para
a juventude previamente preparado e organizado pela FPF e pelos Agrupamentos Federados
que 0 integraram.
Nele participaram jovens de Almada. Silves e de Ponta Delgada.
No certame estiveram expostas as participo<;:6es de 40 jovens daquelas tres cidades. os
quais apresentaram os trabalhos por ele desenvolvidos durante 0 ana lectivo de 1995/1996 e
foram coordenados pelos professores Jorge Nuno da Escola Emidio Navarro. Olimpio Gomes da
Escola Preparatoria de Silves e Manuel Vieira Gaspar da Escola EB/JI dos Milagres de Ponta
Delgada ...

P

,

PREMIO «0 PHILATELlSTA»
orgaos socials do CFP e. particularmente. os Directores que mals labutam
na feitura do seu Boletim. bem como
os distintos colaboradores que. com os seus
escritos. enriquecem as paginas do orgao
oficial do Clube. nao podem deixar de sentir
satlsfa<;:ao e um certo orgulho pelo Premlo
atrlbuido pela FPF denominado «0
PHILATELlSTA.. 0 qual se destina a galardoar a

melhor Revista da especialidade em cad a
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o premio atribuido ao nosso Boletim respeita aos numeros publicados em 1995. e foi
entregue numa cerimonia singela. mas repleta de muito significado. no passado dia 1 de
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da revolu<;:ao industrial. A vulgariza<;:ao a curto
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comunica<;:ao a alguem. mas apenas marcamas: «ww.tm:/wf.. ou <<http://ww.sln .. ou
navegamos. cibernautas solitarios pelos autoestradas da comunica<;:ao.
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cultores ainda poderao desenvolver teimosamente. no recanto possivel das suas memorias.
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perdera nesse dia. 0 elemento basico da
sua rezao. Bem sei que e possivel existirem.
e existem mesmo. grandes colec<;:6es de
cartas emitidas em periodos anteriores a
cria<;:ao do selo. Surgiu assim aquela area
que. talvez nao muito correctamente se
designa por «pre-filatelia ... E natural que a
desagrega<;:ao lenta do selo e sua desapari<;:00. possa levar ao aparecimento de uma
«pos-filatelia ... concedendo ao selo que hoje
temos. um bom lugar na arqueologia tipologica. isto e. 0 papel de uma mera recorda<;:00.
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Os inimigos da Filatelia

de M. ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXFS
WRITlNG IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS

Luis Eugenio Ferreira

THE ANTIQUE ARCADE - PDRTDBELLO MARKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WII
TELEPHONE: 0171 376 8173

omo sera a Filotelia daqui a 50 anos?
Eis uma pergunta que ponho por vezes a mim proprio e cuja resposta me
embara<;:a. sobretudo pelo receio de nao parecer muito racional nos minhas conclus6es.
Do mesmo modo e com identico pressuposto. tambem poderia par a mesma pergunta extrapolada. assim: e como sera 0
Mundo daqui a 50 anos?
50 anos nao e. apesar de tudo um tempo
assim tao longo. sobretudo para nos que ha
muito ultrapassamos 0 meio seculo de vida e
acompanhamos os acontecimentos que
decarreram dentro desse prazo.
Mas chega sempre 0 momenta em que
devemos parar um pouco para reflectirmos.
Porque as mudan<;:as que estao ocorrendo
no nossa sociedade. agora a velocldade de
segundos. alteram os nossos esquemas comportamentais de tal modo. que poderemos
perder-Ihe 0 controlo.
Passemos entao. em revista. alguns desses factores. sob 0 pressuposto de Marcel
Mauss que «tudo interfere sobre tudoll. detendo-me ogara sobre aqueles que. no minha optica. interferirao decisivamente sobre
esta actividade magnifico que e a Filatelia. e
talvez me permitam responder 00 tema que
me proponho no inicio destas breves notas:
como sera a filotelia daqui a 50 anos? Chamei-Ihe «inimigos do Filotelial> e foi isso que
coloquei como titulo. Poderia ter sido mais
complacente ou mais optimista. mas a verdade e que penso mesmo que a filatelia
podera tornar-se a partir de agora. uma
actividade em vias de extinc;:ao. se nao puder defender-se dos terriveis inimigos que a
cercam.
o primeiro inimigo veio sob a forma subtil
das «franquias mecanicasll. e tudo come<;:ou
par aC de facto. No medida em que era dis-

pensado 0 uso do selo. como forma de
franquiar as correspondencias. tornando-as frias. automaticas. sem 0 referencial historico
que 0 selo possue. sem alus6es expressas a
qualquer motivac;:ao factual. que nao seja a
do celeridade. reflexo de uma produtividade
esperada no manuseamento das correspondencias. Houve que encontrar antidoto para
esse primeiro virus. E aqui. par curiosidade.
estabeleceram-se contrapartidas mutuas. Os
coleccionadores come<;:aram a coleccionalos. os organismos responsaveis comec;:aram
a criar motiva<;:6es e referencias. dentro do
grafismo das sues marcos. para la do indica<;:ao do taxa. do data. do nome do Esta<;:ao
emissora. Nasceram assim algumas bandas
curiosas. que tambem de forma curiosa forom aceites em exposi<;:aes. sobretudo dentro do area temOtica.
Mas a filatelia tremeu aqui um pouco.
o segundo abalo viria a ser dodo pela
concessao a empresas particulares. privadas.
do transporte e entrega do correio. ate aqui
religiosamente monopolizado pelo Estado.
que par direito tradicional se responsabilizova pela correcta execuc;:ao desse servi<;:o.
credibilizondo 0 desempenho dessa missao.
So que. tais empresas ou agentes. nao podemo obviamente. par nenhum principio. proceder a emissao de selos. parque no minha
optica. e para la do suo fun<;:ao de «recibo
de porte pagoll. 0 selo constitui no suo essencia. um elemento oficial e um dos simbolos
de afirma<;:ao de uma nacionalidade. como
tenho demonstrado.
As empresas em causa. utilizarao um impresso. autocolante. 0 que quer que seja. e
que nao passam de meros documentos internos do seu esquema organizocional. A
Federa<;:ao Internacional de Filatelia. fez bem
em nao os aceitar como material susceptivel
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STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8.00Gm 10 2.00pm
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COLEC<;AO DESAPARECIDA
nosso estlmodo Cons6cio Ant6nlo Bonino portlclpou
com a suo vollosa colecc;:oo Intltulada -Maritime Mall
In Portugal. na Exposlc;:oo Filatelica Mundial .Capex
96>. Canad6. tendo obtido uma medalha de ve<meil em
face do sua pontuac;:oo de 83 pontos.
Poram. esse colecc;:oo segundo as Organlzadares da
.Capex 96. fol envlada de retorno juntamente com autras.
noo tendo chegado ao seu desllno, noo se sabendo onde
paramo
Tam sldo feitas Imensas tentatlvas para a sua recuperoc;:oo mas ata ogara sem qualquer efeija.
Se alguam puder dar alguma Informac;:Oo au plsla sobre a assunto a um grande favor contactar a Exm.· Sm.
Ant6nla Josa Almeida Marques Bonino. Avenlda Padre
Himalala. 30. 1.. Esq .. DemaiO. 2720 Amadora. Portugal.

O

Catalogo de Selos do Brasil de 1843 a 1996

R

ecebemos e ogradecemos 00 dlsllnto filatelisla brasllelro Rolf Harald Meyer. a cat610go em epigrafe.
ofe<ecldo 6 nossa Blbllateco. a qual se opresento com
bam aspecto gr6tleo e conslnulu. sem dOvldo. um ouxillar
muno valloso e Impresclndivel aos colecclanodares de seios
do pois IrmOo.
Esla obra encontra-se. obvlamente. 6 dlsposlc;:ao dos
nossos assaclados para consuna.

DE ROSA·AFINSA - Afusee de dois gigantes

Carreira para Angola
" Parte

S

urglu a grupo filat9llco mais Importante do mundo. Em
Novembra unlmo. Eng.' Albertina de Aguelredo de
Afinsa Blenes Tangibles A.A. e Paola de Rosa. presldente do DE ROSA Internoclonal. assinaram um acordo em vlrtude da qual a grupo empresarlal conslnuida pela Socledade
DE ROSA. DE ROSA Internaclonal. DE ROSA Spa. Apo Sfl.
Phllagentur Fllagent Nederland. Novedades e APO
Promoclones e Marketing se Integra plenamente na grupo
AFINSA.

O

nosso prezado amigo e cons6clo Sf. Ant6n10 Jose de
Almeida Marques Bonlna acaba de publlcar a trobaIho em epigrafe que a mals uma edic;:oo do Minlslerio da Marinha.
Trata-se de um trabalho baslante Interessante e de Investlgac;:oo. muito util aos colecclonadores do .correia
Maritima. sobretudo aos que se dedlcam a esle sector do
referido colecclonlsmo.
Agradecemos a exemplar oferecido para a nosso Biblioteca.
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A ACOFIL no seu segundo aniversario

A

ACOFIL Assoclac;:oo de Comerclantes Fllatellcos de Portugal. que fora uma
velha aspirac;:oo da classe empresarial do unlverso da filatella portuguesa. completou no passado
dia 24 de Janeiro 0 segundo aniversono da sua criac;:60. Dols anos dizem-nos que a ACOFIL e uma assoclac;:oo alnda jovem. mas 0 dinamlsmo. cada vez mals
visivel. expressa bem a sua utilidade para que a filatelia lusa alargue os seus horizontes.
t asslm que. esta assoclac;:oo se tem empenhado
na reallzado de felras e expafelras. colaborando com
outras associac;:oes. mais vlradas para a filatella como
forma objectiva de cultura. no sentido de apoiar as
suas Inlclativas. para que se tornem mals
dlnamlzadoras.
Quem acompanha a hlstoria da cultura filatelica.
sabe perfeltamente que sem a inlciativa comerclal a
que. desde 0 Iniclo. se dedicam grandes entuslastas
pionelros no colecclonismo de selas pastais. hoje noo
haverla uma filatella too desenvolvida a ponto de.
segundo peritos em negoclos. esta ser uma das grandes referenclas para investidores.
t neste contexto que. eVidentemente. a Assoclac;:oo de comerclantes do ramo. em Portugal ou noutro
pais. se toma Importante como parcelro social. cuja
utilidade noo pade ser menosprezada. em qualquer
das vertentes em que tenha enquadramento a filatella. ou seja no seu contributo para a dlvulgac;:oo da
arte ou dos grandes aconteclmentos. para 0 desenvalvlmento Intelectuai. para alem das vlrtualldades
como forma de poupanc;:a.
Temos partanto de partir do principlo que a ACOFIL
era a agremlac;:oo de omblto filatellco que alnda faltava no nosso pois.

Tambem asslm pensam os membros. pols ao comemorarem 0 segundo aniversario. alem dos actos
proprlos do assoclativismo. que tiveram lugar no proprio dla 24/1. logo decldiram assinalar festivamente a
efemeride.
Por partes.
Por convocac;:oo do presldente da Assembleia Gerai. Sr. Antono da Silva Raposo. reuniu-se a maloria dos
associados numa das salas do conhecldo Forum
Telecom. em Lisboo. com duas sessCies dlstintas. A prlmeira constava de dois pontos: 1) Apravac;:oo do orc;:amento para 1997; 2) Proposta para alterac;:oes nos
estatutos. A segunda destlnava-se 6 votac;:oo dos
Corpos Soclais para 0 bienlo de 1997/98.
Numa assoclac;:oo cm pouco mais de vlnte assoclad os. entre os quais sempre tem vindo a relnar a
cordlalldade. tudo ficou aprovado por unanlmldade.
Isso noo obstou a que tivessem havldo vonas Intervenc;:oes relaclonadas. evidentemente. com os Interesses
da classe. como objectivos tocitos. relativamente a
descontos sobre cotac;:6es de catologos.
No entanto. uma exposlc;:oo feita pelo consultor
fiscal da Associac;:oo. Dr. Elder Correia. sobre aspectos
fiscais. Incldentes no negocio da filatello. que abrangem noo so 0 ambito naclonal como 6 Comunldade
da CEo tero sido 0 ponto fulcral que confenu magna
Importoncla 0 Assemblela da ACOFIL.
A presenc;:a da maiorla dos associados demonstra
bem a Importoncla que. reclprocamente. atribuem 6
entldade que Ihes proporclona apolo e respelto.
A culminor os aetos estatutorios. num restaurante.
com sistema de rodizio. a assemblela ampliou-se bastante. visto ser ai que. efectivamente. se festejava 0
segundo aniversorlo da ACOFIL num jantor oferecldo
pelo tesourelro da assoclac;:oo. 0 conhecido
comerclante. Sr. Barata das Neves. Presidido
pelo presldente da Direcc;:oo. Eng.o Albertlno
de Figueiredo. juntaram-se algumas dezenas de pessoas. entre
associados. familia res e
convidados. como 0
presidente da FPF. Sr.
Pedro VOl Pereira.
Em suma. uma verdadelra e agradovel confratemizac;:oo. onde a
ossociada Domingos
do Sacramento. Herd.
atraves da D. M.D Cecnia do Sacramento.
ofertou medalhas comemoratlvas a todos
os assoclados. presente e ausentes. Inclusive
os estrongeiros. que
fazem parte da dln6mica ACOFIL.
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Dois eventos filatelicos fora do Calendario de 1996

o Inteiro Postal com uma tiragem de
50 000 exemplares reproduz as efigies dos
laureados e 0 Selo «Pelos Direitos do Povo de Timor". que se apresenta no figura 1.

ara comemorar a atribui<;ao do Premio Nobel do Paz no dia 10/12/96 pela
Academia de Estocolmo 00 Bispo de
Dili D. Carlos Ximenes Belo e 00 Dr. Jose Ramos Horta. os Correios Portugueses lan«;aram
um Inteiro Postal para 0 efeito.

P

•

11ll ... 111I.1II
Fig. 1

No dia 24/12. como complemento a
este facto foi lan«;ado 0 carimbo comemoralivo Natal 96 conforme se reproduz no Carta
Registada no figura n.D 2.

Durante 0 perfodo de 18/12/96 a 7/l /97
foi inserido nos etiquetas' das maqulnas
APM200 INESC a legenda «FELIZ NATAL". Estas
maquinas estao instaladas nos EC do Casal
Ribeiro e Amoreiras.
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Esto~Oes

Poslols

Ribeira Grande

Maria Pial
Ponta do Sol

Paul/Vila
d~s Pombas

Carvoeiros/
Porto Novo

Coculi

Ribeira da Cruz

Ribeira
das Patas

AlIos

Expadldos

1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933 .
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1915
1917
1919
1933
1935
1944

.849
1.001
986
7.097
5.409
4.469
3.413
16.571
12.501
17.312
9.496
8.407
11 .088
5.594
3.111
2.551
3.312
3.336
3.339
2.337
3.632
2.076
1.548
2.204
3.978
2.6SO
886
3.674
2.624
2.357
1.965
1.715
2.198
698
266
188
1.339
1,566
1,246
621
252
66
70
1.105
867
837
1.106
127
145

-

Movfmlanto Objat05 postelas
Raclbldos
Tronsito

13.657
16.228
9.025
10.936
8.054
5.661
5.822
40.521
30.206
20.202
14.159
3.903
15.971
11 .985
9.915
11.757
6.514
5.511
8.003
6.608
5.694
2.717
2.060
2.195
3.123
2.332
1.837
4.089
5.948
5.247
4.331
3.331
3.237
2.564
1,453
448
2,381
1.825
2.043
1.023
767
611
38
1.727
2.041
1.181
1,097
446
716
65

124
151
638
2.069
7.S01
6.S00
4.546
27.607
20.512
12.489
6.367
7.229
4.769
2.684
100
147
293
872
1.058
468
1.288
2.015
4.315
7.243
2.711
1.898
1.495
3.288

-

33
7

826
1,222
585
7
-

79

1,125
1.665
7
65
839
501

-

Tolal

14.630
17.380
10.694
20.102
20.964
16.630
13.781
84.699
63.219
SO.OO3
31.022
29.539
31.828
20.263
13.126
14.455
10.119
9.719
12.400
9.413
10.614
6.808
7.923
11 .642
9.812
6.880
4.218
11.051
8.572
7.654
6.296
5.046
5.435
3.295
1.726
636
4,546
4,613
3.874
1,651
1,099
756
108
3,957
4,573
2,025
2,268
1.412
1,362
65

Postel

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

Hobllontas

940
1.811

UMA OUTRA ROTA BRASIL/PORTUGAL

1.651
2.000
2.180

(Artigo extraido de ccMOSAICOlI, orgco de divulga~co do Camara Brasileira
de Filatelia)

846
843
Irari Rosario (MCBF)

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

829
800
914
3.073
3.143
3.219

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

834
1.111
1.279
1.008

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

244
EP 2.°
EP 2.°
EP 2.°
1,257
1.336
1.350
EP 2,°
EP 2,°
EP 2.°
1,396
1,488
2.077
EP 2,°
EP 2.°
EP 2,°
(Continua)
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omprovada a existencia de uma desconhecida rota maritima Brasil/Portugal.
A descoberta dos arquivos da firma
JAMES FINNE ESQR" ocorrida recentemente,
na Europa, em parte adquirida por um comerciante portugues, estabelecido em Lisboa,
foi-me comunicado por um amigo que, em
recente vlagem a Portugal, enviou-me por
fax diversas cartas originarias do Brasil.
Dentre elas encontravam-se duas cartas excepcionais, Verdadeiras jOias da historia postal brasileira, que comprovam a existencia de uma rota Brasil/Portugal. ate entoo
desconhecida da comunidade filatellca nacional e internacional. As cartas, posterlormente estudadas, foram expedidas
respectivamente da Bahia, em 16,5,1824, e
de Pernambuco, em 19.04.1825, destinadas
a Lisboa, via de Gibraltar (Colonia Inglesa) e
encamlnhadas por "forwarder», via correia
espanhol.
Em mais de trinta anos de pesquisa da
historia postal brasileira, jamais tinha encontrado ou tomado conhecimento da exlstencia de cartas oriundas do Brasil que tivessem
seguido esta rota, Faz-se mister ressaltar que
noD se tratava de uma rota ocasional. trac;:ada em consequencia de algum acidente de
percurso, conclusoo comprovada pela indi'cac;:ao "POR GIBRALTAR» aposta quando da
expedic;:ao de uma das cartas.
Naquele periodo, as cartas destinadas a
Portugal. usualmente, seguiam directo para
o destin~ por barcos brasileiros, portugueses
ou ingleses, estes via Falmouth,
As correspondencias originarias do Brasil,
destinadas a outros paises, via de Gibraltar, e
aquelas do periodo do primeiro reinado, com
destin~ ou transito em territorio espanhol eram
desconhecidas, Mesmo aquelas expedidas no
segundo reinado com destin~ a Espanha, sao

raras, uma vez que 0 Brasil naG mantinha
relac;:6es comerciais com a Espanha, cujas
dificuldades remontam ao periodo da Colonia, envolvendo disputas politico-sociais entre Portugal e Espanha, facto que influenciou
este pais ter sido 0 ultimo a reconhecer, em
1834, a Independ€lncia do Brasil, ocorrida em
1822,
No periodo da circulac;:oo das cartas, no
Brasil, alem de uma politica interna marcada
por varias crises (Pernambuco, Ceara, Rio
Grande do Norte e Paraiba), era desenvolvido um grande esforc;:o visando 0 reconhecimento da Independencia, objectivando a
sua aceitac;:ao como personaJidade internacional. passando 0 pais, a partir de entao,
assegurada a sua maioridade politica, a
partilhar das vantagens decorrentes do convivie entre as Nac;:6es,
Os Estados Unldos foram 0 primeiro pais a
reconhecer oficialmente, em 1824, a Independencia do Brasil , E, Imediatamente, passaram
a ser assinados acordos comerciais entre os
dos paises,
Outro facto importante da politica externa do primeiro reinado esta Jig ado a Provincia Cisplatina. As provincias Unidas do Rio da
Prata (Argentina), apoiando 0 movimento
separatista Uruguaio, buscavam a oportunidade de restaurar 0 antigo Vice-Rein~ do
Prata, pois a Provincia Cisplatina (incorporada ao territorio brasilelro em 1821. estava
restringida a uma ocupac;:oo militar das tropas luso-brasileiras) naG se havia integrado
politica social mente ao Imperio Brasileiro. A
partir de 19.04,1824 (coincidentemente a data
da expedic;:oo de uma das cartas) teve inicio
a luta pala posse da Provincia Cisplatina, resultando na sua incorporac;:ao pela Argentina, 0 que originou a declarac;:oo de guerra
proferida pelo Brasil, em 10.12.1825,

C
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proclamaclon de 10 Republica en Portugal
paso a denominarse Ponto do Sol. Paul (hoy
Vila das Pombas), Coculi, Ribeiro das Patas,
Ribeira da Cruz, Cha da Igreja y Carvoeiros
(hoy Porto Novo).
En Septiembre de 1917 se cre6 10 «estac;:(0)) de Baboso abierta el 2 de Enero de
1918. Con posterioridad 01 1933 se abri6
Tarratal do Monte Trigo, yen 1965 y 1968 se
inauguraron las «estac;:oes)) de Aguas das
Caldeiras y janela respectivamente.
En resumen, cuando se declaro la
Independencia de Cabo Verde, existian once
uEstac;:oes)) postales en Santo Antoo, ya que
entre los anos 1952 y 1965 se cerro Baboso
«Estac;:oo postal)) de 2.° clase de la Freg. de S.
Jooo Baptista del Concelho de paul.
Carta completa de Pernambuco para Usboa,
19.04.1825, via de GlbraHar por barco privado.
Receblda em Gibraltar em 5.6.1825, onde foi
reexpedida para Usboa por Barros & ChanHo, em
6.6.1825 (note a nota manuscrita), via Espanha
pelo correia de M. GIB.· S. ROQUE AND" BAXA
(carimba em verrnelho). Chegada a Usboa em
20.8.1825, onde 0 porte de 90 r{lis, devido pelo
desHnatario (cartas orlundas da Espanha pesando ate 4 oltavas), fol apllcado de acordo com 0
Decreta Portugu~s de 14.7.1806.

N.D 1 -

Circular 32 mm. Fecha en linea Interior con
mes y ano en abrevlatura.
ERD 25.08.83
LRD - .- .BB
Escaso (S)

N.D 2 -

Dobe clrculo 29/17mm. Fecha Iieglble en
los dos ejemplares que conozco del 25 rels.
prlmera emlsl6n de D. Carlos
ERD (IB95)
Muy Raro (RR)

N.D 3 -

Doble c lrculo 2B/17mm. Fecha con mes y
ano en abrevlatura.
ERD - .- .02
LRD 17.12.20
Comun (C)

N.D 4 -

Doble circulo 30/1 Bmm. Fecha interior entre dos IIneas paralelas Bmm . con mes y
ano en abrevlaturo.
ERD 12.12.32

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

EI movimiento de correspondencia, es
decir, el volumen de toda clase de objetos
postales expedidos. recibidos 0 en transito en
las «estac;:c3es)). junto 01 numero de habitantes
de las localidades en donde estas «estac;:c3es))
estan situadas. pienso que puedan influlr en 10
rareza 0 escasez de las marcas. Por esta razon
inserto el slgulente cuadro con los datos que
hasta 10 techa he podido recopilar procedentes de las Memorias estadisticas anuales que
se publlcaban durante el periodo colonial.
MARCAS POSTALES

Carta completa da Bahia para Usboa, 16.5.1824,
contendo intemamente copla de uma carta escrita orlginalmente em 21.08.1823, via de
Gibraltar, por barco privado. Recebida em
Gibraltar em 2.7.1824 e reexpedida por Joseph
Ewbank & Co., em 5.7.1824 (note a nota manuscrita), via Espanha pelo Correio de M. GIB.· BAXA
(carimbo em verrnelho). Chegada em Usboa em
20.08.1824, onde a porte de 90 reis, devldo pelo
destinatarlo (cartas oriundas da Espanha pesando
4 oltavas), foi aplicado de acordo com 0
Decreto Portuguib de 14.07.1806.
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No conozco marcos postales de Santo
Antoo correspondlentes al periodo preadheslvo. De existir. serian de una
extraordlnarla rarezo. como casi todas las
marcos de Cabo Verde anteriores 01 1877.
Respecto al periodo adhesiv~ he ordenado las marcas postales 0 ucarimbos)) p~r 10calidades. y dentro de coda localidad por
orden cronologico. Para indicar la techa mas
antigua conocida. y la techa mas moderna
de cad a marca. he adoptado la terminolog ia inglesa muy generalizoda: ERD (early
registered date) y LRD (last registered date).
Cuando las techas son ilegibles. indico entre
paremtesls el ana de emision del sello 0 sell os
emborronados. Asi (1895) significa que no he
podido leer la fecha de cancelacion que figura sobre un sello emitido en 1895.
Vila Ribeira Grande: Hasta 1881 tUEl sede
del Concelho del mismo nombre. Vila de la
Freguesia de Nossa Senhora do Rosario. Conc.
de Ribeiro Grande. Habitantes 2288. Estac;:oo
Telegrafico-Postal de 1.0 clase (1953).

(C)
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Marcas Postales de Santo Antoo
de Cabo Verde (1877-1940)
Felix G6mez-Guillam6n

AEROFILATELIA
om a devida venia, transcrevemos com
imenso gosto, 0 artigo que se segue,
publicado no Revista ANA, de Novembro/Dezembro 1996:

principio da noite: eram precisamente 18H47
do dia 22 de Fevereiro, quando 0 hidroaviao
numa manobra em baixa altitude, com mas
condi<;:5es atmosfericas e devido a erro de
calculo do comandante capitoo Sullivan.
tocou com a asa esquerda na agua, provocando 0 seu imedlato afundamento. No
desastre pereceram 24 pessoas entre passageiros e tripulantes.
Os destro<;:os espalharam-se por uma
grande area. Nos destro<;:os recolhidos pel as
autoridades, encontravam-se 93 mal os de
correio. grande parte deste embarcado em
Nova lorque e destinado aos soldados americ an os estacionados na Gra-Bretanha.
A maior parte deste correio deteriorado.
devido a agua do mar, apresenta-se sem os
selos.
A seguir, para aprecia<;:oo dos nossos !eitores apresentamos duas cartas que fogem a
regra. visto serem franquiadas mecanicamenteo Todos os elementos dos carlmbos nao toram afectados para deleite dos especialistas.

C

AEROFILATELIA
muralla con desfiladeros inaccesibles y profundos «ravinas» que dificultan enormemente
las comunicaciones interiores y las comunicaclones entre ambos vertientes. En este
sentido 10 famosa «Estrada do Corda» que
atraviesa 10 lsi casi en linea recta como «uma
corda lan<;:ada sobre as grandes montanhas
de un lado a otro».
La «Estrada do Corda .. alcanza su maxima altura en Cova (1170m) y se tarda casi
una hora y media en su recorrido de 38 kms.
En contraste con 10 pobre y aislada zona
occidental, 10 zona mas rica del NE dispone
de algunos «estradinhas.. secundarias siempre
de trazado complicado y peligroso.
Por su situaclon y clima, Santo Antoo es 10
isla del archiplelago que reune mejores
condiciones para 10 agricultura. Ademas de
10 gran variedad de productos que se cultivan
principalmente en las costas y "ribeiras" del
NE y SE; en Santo Antoo existe una elemental
riqueza pecuaria y 01 go de industria y pesca.
En visperas de 10 Independencia. Santo
Antao estaba dividida en tres Concelhos y
siete Freguesias siendo las localldades mas
importantes Vila Ponto do Sol sede del Concelho de Ribeiro Grande, Vila das Pombas
sede del Concelho de Paul. y Porto Novo sede
del Concelho del mismo nombre . La
poblacion de 10 isla en 1975 era aproximadamente de 45 000 habitantes, perteneciendo
mas de 10 mitad 01 Concelho de Ribeiro Grande.

INTRODUCOION
Este es el primero de una serie de articulos que me propongo publicar sobre las Marcos Postales de Cabo Verde (1877-1940).
Intento con ello, que las correcciones y adiciones a estos articulos propuestas por los
posibles lectores, me permitan en un futuro
proximo, preparar un estudio mas amplio y
definltivo sobre los sell os e historla postal de
Cabo Verde.
Comienzo por las marcos de Santo Antoo,
10 isla mas septentrional y mas occidental del
Archipielago. (17 0 12' 35" N-23° 06' 30" w'G.)

La isla de Santo Antoo tiene una superficie
de 779 km2 con una longitud y anchura de
43 y 22 kilometros respectivamente. Cualido
fue descubierta por los navegantes portugueses entre los anos 1460 y 1462 estaba
deshabitada, iniciandose su poblamiento en
el siglo XVI con indigenas de Guinea y Sierra
Leona.
Santo Antoo es 10 isla mas montanosa del
archipielago con alturas como «To po do
Coroa» (1979m), y en 10 zona oriental «Pico
do Cruz» (1990m). A 10 largo de toda 10 isla.
en direccion SW-NE. se extiende una cadena
de montanas volcanicas formando una

ORGANIZACION POSTAL
Posiblemente. 10 Esta<;:oo postal mas
antigua sea !a de Ribeiro Grande, Vila que
hasta el 1881 fue sede del concelho del
mismo nombre.
En 1909 existian en Santo Antao ocho
«Esta<;:oes .. postales: La mencionada Vila Ribeira Grande, Vila Maria Pia que con la

18

Servi/;:o Regular Transatlcntico
America/Europa!America
efectuado pela PAA

1939/1945
Acidente do hldroaviao ..Yankee Clipper..
Este servi<;:o foi inaugurado a 20 de Maio
de 1939, utilizava a Baia do Horta (A<;:ores) e
o Hidroaeroporto de Cabo Ruivo (L1sboa)
como escalas para a liga<;:oo 00 norte do
Europa. 0 clipper utilizado neste servi<;:o era
um potente hidroavioo fabricado pela Boeing,
modelo 314 equipado com quatro motores
Wright de 14 cilindros de 1500 cv. Alcan<;:ava
uma velocidade de cruzeiro de 340 km/h e
tinha um raio de ac<;:oo de 6500 km.
o primeiro avioo entregue a Pan
American Airways (PM) foi baptizado com 0
nome de etVANKEE CLIPPER.. recebendo a
matricula NC 18603. Posteriormente, nos anos
seguintes a frota do PM recebeu mais tres
clippers, que foram baptizados com os nomes de «ATLANTIC .. , "DIXIE.. e "AMERICAN ..,
respectivamente.
Paralelamente 00 servi<;:o intercontinental
foi, tambem, estabelecida uma linha
aeropostal que, desde 0 Inicio em 1939 ate
00 seu encerramento em 1945, transportou
milhares de cartas, 0 que permitiu aos especialistas, e e de toda a justi<;:a recordar aqui
o nome do Capitoo F. Lemos do Silveira. fazer a historia do avia<;:oo.
Embora 0 mau tempo durante 0 Inverno
colocasse problemas em termos de navega<;:00 00 atravessar 0 Atlantico Norte, curiosamente foi no Rio Tejo que ocorreu 0 primeiro
e 0 mais grave acidente, a 22 de Fevereiro de
1943.
Devido oeste desastre, a desconfian<;:a
dos passageiros no utiliza<;:ao deste tipo de
aviao instalou-se. 0 avan<;:o do tecnologia
provocada pela 2.° Guerra Mundia! no avia<;:ao de rodas motivou a instala<;:ao de infraestruturas em terra. 0 que provocou 0
encerramento do linha do PM meses depois.
Segundo relatos dos jornais do epoca. 0
Acidente do "Yankee Clipper.. ocorreu 00

Carta expedida de Sao Paulo 22x42 enderec;:ada ao
Porto franqulada mecanicamente em S. Paulo Brasil
maqulna n.· 1227. Banda da censura norle-americana

Carimbo de Usboa-Centrol de 5 Mor 43 e Porto Centrol de
6 Mar 43; Carimbo linear a vermelho "Salvados do Yankee
Clipper"

Femando de Oliveira
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VAMOS ESClARECER (?)

Maquina de ven.da automatica de selos
APM 200

(18) A PROPOSITO DO «Falando»
Por Americo Mascarenhas Pereira

m continuac;oo do modemlzoc;oo do
equlpamento postal que os Correlos
vem fazendo no Atendimento. foram
adquiridas moqulnas de venda de produtos
e seNic;os postals. com balanc;as in corporadas podendo pesar. franqular objectos postais e emitir etiquetas de franquia.

-

E

A etiqueta e de popel autocolante. a
semelhanc;a das jo utiiizadas nas moquinas
de venda automOtica de selos - CROUZET
-. apresentando as seguintes caracterrsticas:
Dimensoes - 79.6 x 30 mm
Papel - Autocolante
Cor - Azul. bronco. amarelo e vermelho
Cor do impressoo de franquia - Azul
Fomecimento - Rolo de 1000 (mil) unldades

Moquina para venda de produtos e serviC;OS postais - <<self-servlce>l - APM 200.
1.1 -

Etiqueta de franquia

1.3 -

DESIGNA9AO

1-

Informa 0 cliente sobre 0 prec;o correspondente a expedic;oo de um determinado objecto de correspondencia.

Caracteristlcas principais

As moquinas tem incorporada uma ba-

lanc;a que lhes permlte:
Pesar objectos postais ate 6 kg;
Calcular a franquia em func;oo do
categoria. urgencla. via. e ambito do
servlc;o - Naclonal ou Intemaclonal;
Imprimir franquias;

~~
~
.. ---_ ... . . . .

E ainda:

-

Fornecer sobrescritos e bilhetes posta is
pre-franquiados (correio azul);
Cartoes telef6nlcos;
Pagamento das operac;oes efectuadas por introduc;oo de moedas (permite dar trocos) ou com cartoo
electr6nico - PMB (Porta Moedas
Multibanco). com emissoo de recibo
ao cliente quando solicitado;
Fomecer informac;oes sobre Servic;os
Postais.

CORREIO NORMAL

1.4 -

-

~

• _ _ _ ..... ..... . .. C1

,-

_

~

_.

__

r

CORREIO AZUL

Utillzac;oo das etiquetas de franquia

As etiquetas de franquia. depois de aplicodas. destinam-se a franquiar correspondencias do servic;o nacional ou internacional.

COLECc:;;AO DE PORTUGAL - Jem foIhas inteiras) e. na do CENTENARIO DO
SELO (1953) e igualmente em folhas
inteiras. s6:
PORTUGAL e ILHAS ADJACENTES
mais umas cccoisinhas ll • tais como:
SOBRESCRITOS SELADOS DE: PORTUGAL AC:;;ORES e MADEIRA

omo serio de esperar. a tal ccajudinha>l
solicitada no (17). foi prontamente prestada pelo que. sem mais delongas.
aqui estou. dando-a a conhecer. noo va
perder-se a oportunidade.
o engrac;ado. neste coso (outros vir~o?)
e que 0 nosso ccsempre pronto>l Dias Ferreira
trouxe. conjuntamente. as informac;oes de
outro cons6cio. 0 Ferreira Dias (isso. 0 Jaime
Dias). A ambos. um MUlTO OBRIGADO.
Desta capicua de informantes (Dias
Ferreira-Ferreira Dias) vieram os elementos.
que me apresso a menclonar. enquanto 0
cccaso esto quentinho ll • a saber:

C

4.° Ignora-se a data do passamento mas
passou-as 00 Filho;
5.° Este. de nome Heinrich. aos 83 ones
(1996) alnda vivia. segundo uma antigo empregada. na Alemanha;
6.° Dispunha de varias colecc;Oes. entre as
quais uma excelente "CRUZ VERMELHA
UNIVERSAL» e. e 6bvio. todos aqueles
INTEIROS POSTAIS, herdados e noo 56.

QUEM FORAM OS KATZENSTEIN:
1.° Face a conjugac;oo do verbo. por
certo. jo notaram ter havido mais do
que um. com tal ape lido;
2.° Exlstiram dois. PAl e FILHO. ccbln6mio>l
dificil de existir. filatelicamente;
3.° 0 Pai. de nome Eduardo. nascido em
30 de Dezembro de 1879. seleccionou
e expos. na:

E e aqui que entra 0 citado Jaime Dias.
adquirindo (e ainda bem para os portugueses) uma grande miscelanea. das suas colecc;oes. dispersada entre n6s.
Foi pOis. 0 filho. quem trocou correspondencia com CUNHA LAMAS, noo acham?
QUEM FOI FRITZ GEORGE

3.· EXPOSI<;AO FILArELiCA PORTUGUESA (1944) - apenas:

•

~

FUNDAcAo OA CASA DE BRAGANCA

Consclho Adtnl"i~tlllll"'o

1. Reclbo
1.2 -

Funcroes

~XI:lO.

A APM 200 emite recibo das operac;oes
que efectua. quando solicitado pelo cliente.

Emite etiquetas de franquia com valores conforme 0 peso. categoria. urgencia. via e ambito de servic;o (Nacional
ou Intemacional) dos objectos;
Emite etiquetas de franquia com valores previa mente seleccionados pelo
cliente;

2-

Senhor

:ie!..nri,.h rSlt:ze!:otci n
C3.l'j!!J~1\ f:tQ!"'11V~~

·le

A ·l!·a l1 t.~ 3 11l

el l'

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

A APM 200 enquadra-se na legislac;oo/
regulamentac;oo em vigor para moqulnas de
franquiar com as necessarias adaptac;oes.
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17

Sobeja-me a falta de informac;oes. 0 que me leva
a nada. Todavla. a pior e
unica. foi prestada pelo
cons6cio e Amigo. 0
Ant6nio Presa Barros (elaroo isso mesmo. 0 do CASA
BARROS, ali.na Rua do Arsenal) IImitada 00 facto
de 0 ter conhecido. pessoalmente. mas que falecera. Ignorava quando.
Alem do foto do Heinrich. dou a estampa um
sobrescrito. que me foi
presente pelo Ze Manel
Pereira. enderec;ado 00
dito. em 1953. s6 porque
nele flguram 3 etlquetas
referentes a D. Manuel II.
Vejam la ate onde chega
a ccespecializoc;oo>l ...

«LUBRAPEX 97»
XVI Exposi9CO Filah~lica
Luso- Brasileira

Relotorio e Contos do Direc900
e Porecer do Conselho Fiscal do ana
de 1996

Comunicado da Comissao Organizadora
pessoalmente. noo tem tido. de modo olgum.
a receptividade que esperavamos e desejavamos.
Enfim. fez-se 0 que foi possivel procurando-se dinamizar 0 Clube. dignifica-Io como
merece. dando 0 nosso melhor aos dedicodos associ ados.

CONSIDERA<;OES

imos. por esta forma. a presen<;:a de V.
Ex.O$. para comunicar que val decorrer
na cidade do Porto - Museu dos Transportes e Comunica<;:oes (Edificio da Alfandega). de 5 a 13 de Julho de 1997. a XVI
Exposi<;:ao Fllatelica Luso-Brasileira. intitulada
LUBRAPEX 97.
Organizada pelo Clube Nacional de Filatelia. tem 0 patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia e dos Correios de Portugal.
contando ainda com a colabora<;:ao da
Federa<;:ao Brasileira de Filatelia e dos Correios do Brasil e dos Paises Africanos de Lingua
Oficial Portuguesa.
Trata-se da decima-sexta exposi<;:ao filatelica a suceder entre os dois paises. Este cicio
de exposi<;:oes. denomlnado .. Lubrapex». com
edi<;:oes de dois em dois anos e alternadamente em Portugal e no Brasil. ja existe ha
30 anos. constituindo. no mundo da filatelia.
a bilateral mais antiga e prestigioda.
Atendendo ao caracter recreativo do filatelia. forma de coleccionismo mals seguida
em todo 0 mundo e. ainda. 00 seu extra ordinario valor cultural e artistico. exposi<;:oes
de grande nivel. como sera a acima citada.
comportam excelentes colec<;:oes. com autenticas rarldades. bem como chamam a
aten<;:oo e a presen<;:a de inumeros visitantes
dos paises envolvidos.
Para alem da exposi<;:oo propriamente
dita. seroo levadas a cabo. e integradas no
programa oficial da mesma. inumeras actividades de ordem social e filatelica. Seroo ainda editadas pe<;:as filatelicas e diversos
carimbos comemorativos.
Pela grandiosidade do evento. numero de
participantes e visitantes que 0 caracter cUltural e recreativo da exposl<;:oo envolve. jus-

tifica-se a publica<;:oo de dois Boletins de
Divulga<;:oo e Informa<;:oo. Catalago e
Palmares.
A importancia do acontecimento justifica
o convite 00 Chefe de Estado. Primeiro-Ministro e a diversas individualidades politicas
nacionals e locais. para alem de outras entidades relevantes do pais e do estrangeiro.
para integrar a Comissao de Honra da Exposi<;:oo.

V

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!A~ores/Madeira/Macau

Ex.

Colonias

COMPRA EVENDE
Grandes Colec<;6es e
pe<;as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 22 3070
Fax: (091) 23 OB 05

No relatorio que se apresenta. vamos procurar dar conhecimento aos prezados associados do que foi a nossa actividade no
decurso dos 12 meses do ano.
Embora seja ja um lugar comum referir
que os recursos financeiros dos organismos
culturais. desportivos. filantropicos. etc. sao
escassos. para noo dizer muito escassos. nunco e demais lembrar que se a situo<;:oo financeira do Clube fosse ..famosa». possivelmente
ter-se-ia feito mais e melhor. Se as possibilidades materiais noo abundam. tambem as humanas noo sao de molde a manter
optimlsmos exagerodos.
E preciso noo olvidar que a maioria dos
dedicodos socios que se disponibilizam a
aceitar cargos directivos tem. normalmente.
as suas ocupa<;:oes profissionals. noo Ihes
podendo. por isso. se ..exigido» trabalho que
transcend a as suas disponibilidades de tempo.
E sabido que 0 espirito associativ~ esta
em crise e e com dificuldade que se consegue que os associ ados das agremia<;:oes se
disponibilizem a aceitar cargos com caracter
voluntario que. uma vez oceites. se tornam
obrigatorios pois. quanta mais noo seja. por
uma questoo de etica. os compromissos assumidos devem ser cumpridos.
Com escassez de meios financeiros e
humanos torna-se dificil 00 nosso Clube abalon<;:ar-se a grandes cometimentos. para noo
correr riscos que possam p~r em causa a sua
sobrevivencia.
Noo pode deixar de lamentar-se. mais
uma vez. este ano. que 0 valor das
quotiza<;:oes em divida atingiram centenas de
contos. 0 que muito nos preocupa. porquanto 05 opelos feitos das mais diversas maneiras. por escrito. por telefone e. ate.

ANIVERSARIO DO CLUBE

Cumprindo 0 que prometeu no inicio do
seu mandato. a Direc<;:oo comemorou. condignamente. mais um aniversario do Clube.
o quinquageslmo terceiro. de 27 a 30 de
Outubro. reallzando uma .. Mostra Filatelica»
que foi. simultaneamente. de homenagem ao
grande poeta e pedagogo Jooo de Deus.
no centenario do seu passomento.
Tal como no ana anterior. realizou-se. um
jantar comemorativo. desta feita no dia do
encerramento do certame. aberto a todos
05 associ ados. 0 qual constituiu uma jornada
de franca confraterniza<;:oo. tendo sido do
agrado de todos 05 presentes. cujo numero
ultrapassou a meia centena. Mais uma vel, 0
repasto teve lugar na Messe de Oficiais da
For<;:a Aerea. em Monsanto. gra<;:as a prestimosa colabora<;:oo do nosso prezado associado e amigo Senhor Coronel Dr. Cabral Rego.
No final do jantar foram entregues as
Medalhas Comemorativas aos associ ados
que completaram 25 an os de filia<;:oo. Em
1996. noo houve socios que tivessem completado 50 an 05 de inscri<;:oo.
Foram entregues. igualmente. Medalhas
do Clube a todos os s6cios participantes dos
eventos que tiveram lugar no nossa Sede.
PARTICIPA<;AO EM EXPOSI<;OES

Tanto no pais como no estrangeiro. 0
nosso Club,e esteve presente em Exposi<;:oes.
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com 0 Boletim que, com regularidade, vimos
publicando.
Estivemos presentes
Capex 96 - Canada
Espamer 96 - Espanha
Istanbul 96 - Turquia
Portimao 96 - Portimao
Salao de Filatelia - 15 Aniv. da AFAL
Fora do pais, a nossa IIteratura filatelica
continua a ser parente pobre, comparada
com outras especialidades, em virtude dos
jurados estrangeiros desconhecerem uma lingua que, apesar de tudo, e falada p~r miIhoes de pessoas espalhadas pelos cinco
continentes. Continuamos a pensar que os
nossos jurados devem "bater-sell mais pelas
participa<;:oes portuguesas de Iiteratura. quando actuam em certames alem-fronteiras.
Achamos, contudo, que merece a pena
continuar a competir, quanto mais nao seja
para divulgar 0 Clube, embora 0 seu prestigio no estrangeiro seja, por demais, conhecido.

naG podemos ultrapassar, da Grafica onde e
impresso 0 Boletim.
Continuamos a lamentar que os nossos
prezados associados e amigos nao correspondam ao apelo que, insistentemente, temos
feito no sentido de colaborarem nas paginas
do Boletim, escrevendo 0 que sabem sobre
as especialidades filatelicas em que sao
mestres, ajudando, desinteressadamente,
aqueles que tanto necessitam de ser esclarecidos.
Nao podemos deixar de referir um facto
de que nos orgulhamos: 0 nosso Boletim obteve 0 Premio ,,0 Philatelistall - Melhor Peri6dico publicado em 1995 - premio que foi
entregue, em 1 de Dezembro, durante as
Comemora<;:oes do "Dia do Seloll que tiveram lugar em Almada.
BIBLIOTECA

A nossa Biblioteca e, sem duvida, uma
das mais ricas do genero em todo 0 mundo
filatelico, continuando-se a enriquecer as suas
estantes com obras oferecidas pelos amigos
associados e com outras adquiridas. A falta
de espa<;:o para arrumar as obras que possuimos e uma preocupa<;:ao constante .

FlLATELIA JUVENIL

Pretende 0 Clube estimular, junto das
camadas juvenis das nossas Escolas, 0 gosto
pela Filatelia, ja que sao muitas e variadas as
motiva<;:oes que atraem a juventude para
outras actividades ludicas.
Em 1996, visitaram a sede do nosso Clube, em dias diferentes, duas turmas da Escola Secundaria da Amadora que se mostraram
interessadas nas expJica<;:oes dad as p~r directores do Clube.
Estamos a pensar noutras iniciativas, desde que nao falte 0 necessario e indispensavel apoio.

SERVI<;:OS

Dentro das nossas possibilidades, continuamos a satisfazer os pedidos dos nossos s6cios sobre as mais diversas matarias ligadas ao
mundo da filatelia, tanto por escrito, directamente, por telefone ou Fax.
Sempre que se torna necessario trocamos
impressoes ou solicitamos esclarecimentos a
associ ados, devidamente esclarecidos, para
informarmos aqueles que se nos dirigem pedindo informa<;:oes, as mais variadas.
Convam recordar que 0 nosso Clube
possui, ao servi<;:o de todos os seus associ ados, numerosos e modernos meios de pesquisa que a todos agrada.
As "Permutas Inter-S6ciosll dinamizaram,
sem duvida, 0 Clube e podemos afirmar, sem
receio de contesta<;:ao, que os resultados
desta iniciativa foram muito uteis para os
nossos Cons6cios.

BOLETIM

Quanto a publica<;:ao do nosso Boletim
tambem cumprimos, 0 que foi prometido aos
nossos prezados associados, quando tom amos conta dos destin~s do CFP. Publicamos
cinco numeros em 1996. Nao foi possivel fazer mais, e, estamos certos que, na conjuntura actual. embora esteja a ser cumprido 0
Protocolo assinado entre os cn e a FPF que
se traduz num significativo apoio a Iiteratura
filatelica, manter-se-a trimestralmente a sua
publica<;:ao, em face dos sucessivos au mentos dos custos de tudo quanta se Iiga as artes
graficas. Os atrasos de alguns dias ou poucas semanas que se verifica na distribui<;:ao
da nossa Revista deve-se aos problemas, que

SEDE

A direc<;:ao do CFP nao pode deixar de
expressar a sua profunda gratidao a todos os
associados que corresponderam 00 seu opelo
no sentido de, dentro dos suas possibilidades,
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ram brilhontes. A coroo de gl6ria, poram, do
pintor Pedro Guedes, no que aos seus troboIhos para os selos se refere, a a linda serie
"Avisll, emitido em 1949, serie composto de 8
selos, coda um deles umo pequeno j6io, em
que 0 operfei<;:oamento das oficinos graficos
de Courvoisier SA, soube interpretar e tronspor para a heliogrovuro, todos os primores e
requintes de pict6rico belezo que a orte de
Pedro Guedes criou.

senhador, de tal forma que, subsidiado por
aquela Casa Pia, cursou a Escola Superior de
Belas-Artes, tendo como professores, em desenho, 0 escultor Costa Mota (tio), e, em pintura hist6rica, 0 pint~r Veloso Salgado; ai foi
galardoado com tres medal has e um premio
pecuniario. Mais tarde, foi professor de desenho - hoje aposentado - da referida Casa
Pia de Lisboa.
Es6cio fundador, honorario e benemerito
da Sociedade Nacional de Belas-Artes, e seu
bibliotecario ha mais de 30 anos. Ali foi professor de desenho durante 5 anos, e, algumas vezes, fez parte da sua Direc<;:ao. No
Salao daquela Sociedade expoe ha dezenas
de anos, tendo obtido algumas recompensas.
Os quadros do pintor Pedro Guedes figuram no Museu Nacional de Arte Contemporanea, na Camara Municipal de Lisboa, no
Museu Provincial de Jose Malha, das Caldas
da Rainha, no Museu Municipal dr. Santos
Rocha, da Figueira da Foz, e no Museu Martins
Sarmento, de Guimaraes.
o pintor Pedro Guedes e dos artistas nacionais que mais tem colaborado nos selos
portugueses. Quando, em Outubro de 1926,
fol a concurso 0 desenho para 0 primeiro selobase da nova situa<;:ao politica, que e a
actual, 0 Juri. de que faziam parte 0 Administrador Geral e alguns funcionarlos superiores
dos cn, varios artistas, entre os quais Mestres
Columbano e Veloso Salgado, dos 70 projectos admitidos, concedeu ao Pintor Pedro
Guedes os dois primeiros premlos, tendo 0
primeiro sido adjudicado a "Lusiadasll, de que,
em 1931, se emitlu a nova serie do selo-base
portugues, a substituir a "Ceresll, velha de
quase 20 anos. Antes, porem, ja Pedro
Guedes tinha desenhado um selo portugues,
o do Imposto Telegrafico "Para os Pobresll,
emitido em 1915.
Depois de "Lusiadasll, 0 pint~r Pedro
Guedes desenhou 0 selo com a effgie de Sir
Rowland Hill, que em 1940 comemorou 0
centenario do primeiro selo postal do mundo; em 1951. 0 comemorativo do centenario
do nascimento de Guerra Junqueiro; em 1952,
o do centenarlo do nascimento do Prof.
Gomes Teixeira, e, em 1953, 0 selo comemorativo do centenario do nascimento de GuiIherme Gomes Fernandes. Por motivos de
varia ordem tecnica, por falta, talvez, de
entendimento previo entre desenhador e gravad~r, falta possivelmente extensiva ao procedimento grafico escolhido para a sua
impressao, alguns daqueles selos naG resulta-

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8341 08
1170 L1SBOA

PORTUGAL

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
P~a

listas de prec;:os gratis

Eladio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 549725
1100 lISBOA
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INSiGNIA DO CLUBE
Jose Rodrigo Dias Ferreira

mbora parec;:a inacreditavel so durante a Presidemcia de Fernando Gomes
Carrao (de 1985 a 1987) 0 Clube teve
o seu estandarte. Durante anos a sua criac;:ao foi adiada por varios motivos e por sucessivas direcc;:6es.
Quanto ao emblema, era necessario um,
mas durante muitos anos 0 Clube naG teve
qualquer insignia. Foi na decada de 40 e
numa das direcc;:6es presididas pelo Dr. Vasconcelos Carvalho que 0 mesmo foi conseguido com dificuldades diversas.
Para que fique devidamente historiado
como 0 assunto se passou, recordamos que
era primordial termos um desenho e pens amos que 0 ideal serio que 0 mesmo fosse
desenhado por artista ligado ao selo.
o primeiro contacto efectuado foi com 0
falecido Mestre Martins Barata, Consultor Artistico dos cn, que por motivos obvios recusou 0 convite. Depois recorr'emos 00 falecido
Pintor Alberto Souza, no altura socio do Clube, distinto filatelista e um dos melhores
aguarelistas que ja tivemos. Escusou-se dizendo que naG estava dentro do sua especialldade.
Nao desanimamos e folheamos os catalogos de selos portugueses a procura de
nomes, analisando os pros e os contras. Estava na altura na mente de todos os magnificos desenhos da emissao "Avis)), emitida em
1949, do autoria de Pedro Guedes que pelo
seu primoroso trabalho foi propositadamente
felicitado pela firma impressora suic;:a
Courvoisier, pel os desenhos dessa emissao.
Contactado Pedro Guedes a apresentar
um desenho ofereceu-se para 0 fazer rapida
e graciosamente. Tudo foi muito facil ate 0
desenho chegar 00 nosso poder. A partir dar.
passado algum tempo, comec;:aram a surgir
complicac;:6es.

Nessa altura 0 artista ja tinha muita idade, nasceu em Macau em 4 de Novembro
de 1874 e faleceu em Julho de 1961. comec;:ou a ter um certo sentido de "culpa)) por ter
feito um "bone co)) que estava fora do seu
valor artistico e portanto, triste, va de escrever 00 Dr. Vasconcelos Carvalho, lamentando e falando das pinturas que nessa altura
estava a efectuar nos maravilhosas paisagens
do Concelho de Arganil, donde alias 0 Pres idente do nosso Clube era natural. Trocaram
mesmo muita correspondemcia.
Finalmente, para naG se dar 0 trabalho
por perdido e para naG faltar a sua palavra
acordamos que 0 desenho seria odoptodo
sem a sua sigla e 0 "contencioso)) encerrado .
Por tambem estarmos no altura metidos
no assunto, recordamos hoje que valeu a
pena a nossa insistencia e assim 0 Clube tem
hoje 0 seu emblema desenhado por um dos
maiores artistas que com 0 seu talento, mais
contribuiram para 0 enriquecimento do nosso filotelia.
Quando 0 Clube fez cinquenta anos e
por sugestao de um conceituado numismata,
talvez por ignorancia do artista, foram os
escudetes do emblema actualizados, que
passaram a estar 00 alto como vem sendo
habito desde 0 reinado de D. Afonso II.
Para finalizar e para prestarmos uma pequeno homenagem a Pedro Guedes e recorrendo a um artigo do <<-lornal Filatelico)),
n.o 5, Maio de 1957, ao tempo do sua publicac;:ao, acrescentamos uma pequena biografia:

E

PINTOR PEDRO GUEDES

Nasceu em Macau, em 4 de Novembro
de 1874. Foi 01 uno do Casa Pia de Lisboa,
onde se evidenciaram os seus dotes de de14

oferecerem as suas dadivas para se levar a
cabo algumas obras na dependencia da
Sede.
Podemos afirmar que 0 exito foi total e
que se conseguiu, ate agora, a quantia de
349 588$00, 0 que possibilitou efectuar obras
no Secretaria e no marquise, que se encontravam muito degradadas. Esta em vias de
recuperac;:ao 0 chao do aludida marquise.
Continuamos a solicitar aos prezados associados os seus donativos pois sao necessarias,
constantemente, obras de conservac;:ao e
beneficiac;:ao das instalac;:6es do Clube.
o nosso patrimonio ficou mais rico, pois 0
grande amigo do Clube, seu socia honorario
e antigo dirigente, Fernando Gomes Carrao,
desaparecido este ano, doou 00 nosso Clube os trofeus que obteve durante a sua longo actividade como grande filatelista ,
respeitado tanto no pais como no estrange iro, bem como 0 magnifico armario onde os
expunha.

Correio no local do "Mostra)) onde foi aposto
na correspondencia apresentada para 0 efeito um belo carimbo comemorativo com a
engie do autor do "Cartilha Maternal)).
EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA

Ainda naG foi este ana que conseguimos
informatizar os nossos Servic;:os de Secretaria.
Muitas promessas, mas quanta 00 cumprimento das mesmas ... nada. Aguardamos
melhores dias e mais "dinheiro)) para concretizor este sonho, que nos tempos modernos
se justifica plenamente.
Porem, conseguimos, ainda, com algum
sacrincio, substituir a maquina fotocopiadora .
CORREIOS DE PORTUGAL

Com os Correios de Portugal. SA. 0 nosso
Clube continua a manter 0 melhor relacionamento e entendlmento.
Tanto a Administrac;:ao, como os altos funcionarios responsaveis pelos diversos departamentos do Empresa, tem sido de uma
grande compreensao e receptividade em
relac;:ao os nossas iniciativas.

CERTAMES FILATELICOS REALIZADOS NA SEDE
Mostra ComemoraHva dos 90 Anos
do Nascimento de Humberto Delgado

Com 0 objectiv~ de assinalar a efemeride em epigrafe, 0 nosso Clube levou a efeito, de 15 a 18 de Julho, uma Mostra de
Aerofilatelia no qual estiveram expostos boas
colecc;:6es daquela especialidade filatelica.
No dia da inaugurac;:ao estiveram presentes alguns directores do Clube, varios associados e, em representac;:ao do famnia de
Humberto Delgado, sua filha, Senhora Dr.° Iva
Delgado, que agradeceu, em palavras sentid os, 0 breve, mas significativo discurso do
Presidente do Direcc;:ao do CFP que realc;:ou
a figura do insigne militar e grande patrioto
que foi 0 Marechal Humberto Delgado. No
dia do inaugurac;:ao foi utilizodo um sugestivo
carimbo com a engie do homenageado.

FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

As relac;:6es do nosso Clube com a FPF
continuam a ser excelentes 0 que, sem duvido, e bastante benefico e de 9rande interesse para a Filatelia Nacional. E sempre bom
recordar que 0 CFP foi um dos fundadores
que mais lutou para a criac;:ao do Federac;:ao a qual. por sinal. funcionou durante
muitos anos numa dependencia do nosso
Clube, embora, convem dizer, em condic;:6es
precarias.
E de toda a justic;:a realc;:ar 0 trabalho
despendido pela FPF em prol do desenvolvimento do filatelia juvenil.
o nosso Clube tem acompanhado com
o maior interesse e atenc;:ao os trabalhos preparatorios do "Lisboa 98)), disponibilizando-se,
desde ja, para colaborar neste evento, dentro das suos limitadas possibilidades.

Mostra Filatelica Comemorativa dos 53 anos
do CFP

Realizou-se de 27 a 30 de Outubro, a referida "Mostra)) que foi tambem de homenagem 00 ilustre portugues, pedagogo e poeta
Joao de Deus. Estiveram expostas cinco participac;:6es de varias especialidades filotelicas
de outros tantos socios do Clube, 0 qual tambem participou com os seus Boletins.
Este evento esteve concorrido e no dia
do encerramento funcionou um Posto de

VIDA FINANCE IRA

Embora naG possa ser considerada de
grande desafogo, a vida do Clube, sob 0
ponto de vista financeiro, continua a decorrer, normalmente, sem sobressaltos de maior.
Este facto deve-se, principal mente, 0 admi35

2)
3)

nistrac;:ao cuidada e correcta das verbas disponiveis.
Ede todos sabido os custos elevadissimos
dos quatro numeros do Boletim anualmente
publicados (este ana cinco), facto que e de
assinalar e de realc;:ar pelo esforc;:o que se fez
em beneficio dos nossos associados.
Por outr~ lado, a publicidade conseguido, ainda nao e a pretendida, nao obstante
as solicitac;:6es que tem sido feitas.
Um numero infelizmente significativ~ de
socios continua, naturalmente, por razoes
diversas, a nao responder aos apelos que
temos vindo a fazer para liquidar as quantias
em divida. referentes as quotizac;:oes. 0 numere de associ ados que nao liquidam as suas
quotas comec;:a a ser preocupante para a
estabilidade financeira do CFP.
E necessario repensar 0 futuro do nosso
Clube para que atraia a juventude e novos
socios. para 0 que se torna indispensavel
moldar 0 CFP aos tempos modernos em
materia de coleccionismo.

«Portugal-98» Exposi9CO Internacional
de Filatelia

amigo do Clube;
4) Aos colaboradores e anunciantes do
Boletim do CFP;
5) A Mesa do Assembleia Geral e
00 Conselho Fiscal. pela col aborac;:ao e acompanhamentos prestados.
B-

De pesar por todos os socios falecidos
no decurso do ano. Certos de que exprimimos 0 sentir de todos os associados. queremos referir a grande perda
que foi para 0 nosso Clube 0 desaparecimento do Socio Honorario e pntigo
Presidente do Direcc;:ao do CFP. Senhor
Fernando Gomes Carrao.
Lisboa. 31 de Dezembro de 1996

DIRECC;:AO

Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
Fernando Marques Oliveira
Fernando do Silva Ideias
Rui Manuel Gravata Resende
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Carlos Manuel Agostinho Salgueiro
Jose Alberto Cardona

PROPOSTAS PARA VOTOS

Temos a honra de prop~r a Assembleia
Geral os votos seguintes:
A-

A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia;
A viuva de um grande e inesquecivel

De agradecimento
1) Aos CIT-Correios de Portugal. SA;

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCACAO
Nos termos Estatutanos, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 30 de Maio de 1997, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5. 2
01. 2 , em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.2 - Aprecia~ao, discussao e vota~ao do Relatorio e Contas da
do ana de 1996.
2.2 - Elei~ao dos Corpos Gerentes para 1997/1999.

Oirec~ao

e Parecer do Conselho Fiscal

Nao estando presente a maioria dos socios electivos, a assembleia reunira em 2.i!
21.30 horas, nos termos dos Estatutos.

convoca~ao,

pelas

o Presidente
da Assembleia Geral,

Lisboa, 25 de Abril de 1997

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
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Comunicado da FederaC(Qo Portuguesa
de Filatelia
duos classes tematicas especiais providas de
dois grandes premios tematicos. sendo um
nacional e outr~ internacional.
o primeiro e 0 Grande Premio Tematico
dos Descobrimentos Portugueses e sera entregue a melhor participac;:ao nacional sobre
este tema.
o segundo e 0 Grande Premio Tem6tico
dos Oceanos e sera entregue a melhor participac;:ao estrangeira sobre 0 Tema dos Oceanos.
A "Portugal-98» tera como palco 0 excelente espac;:o do Centro Cultural de Belem e
decorrera entre 4 e 13 de Setembro de 1998.
Sera composta por 1800 quadros expositores e sera aberta a todas as classes filatelicas do Federac;:ao Internaclonal de Filatelia.
o Juri do exposic;:ao sera composto por
elementos do Quadro Internacional do Federac;:ao Internacional de Filatelia. que serao
nomeados por esta.
o Boletim 1 do exposic;:ao bem como as
inscric;:6es provisorias serao edit ados em Janeiro de 1997.
A Comissao Organizadora e composta por
elementos dos Correios de Portugal. SA. e pela
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. que estao empenhados em organizar uma exposic;:ao de grande qualidade e prestigio.

m 1995. durante a Exposic;:ao Mundial
"Singapura-95» a Federac;:ao Portugueso de Filatelia e os Correios de Portugal. SA. lanc;:aram a nivel mundial a "Portugal-98». Exposic;:ao Mundial de Filatelia a qual
tinha como objectiv~ principal a celebrac;:ao
do Descoberta do Caminho Maritimo para a
india e os Descobrimentos Portugueses.
Em Abril de 1996 a Administrac;:ao dos
Correios de Portugal. ate entao em func;:6es.
foi substituida por uma nova Administrac;:ao.
A politico financeira desta nova Administrac;:ao nao se enquadrava com os gastos
necessarios com a realizac;:ao de uma Exposic;:ao Mundiai.
Apos negociac;:oes efectuadas entre a
Federac;:ao Portuguesa de Filatella e os Correios de Portugal, SA. foi acordado realizar
uma exposic;:ao europeia com a participac;:ao
do Brasil. Africa do Sui e india.
Esta alterac;:ao mereceu 0 apoio do FIP Federac;:ao Internacional de Filatelia. que no
ultimo Congresso realizado no presente mes
de Outubro. no cidade de Istambul concedeu os "auspicios» a "Portugal-98».
Igualmente a FEPA - Federac;:ao Europeia
de Associac;:oes Filatelicas concedeu a "Portugal-98» 0 seu patrocinlo.
Com estes dois apoios. estao reunidas as
condlc;:oes necessarias para que a "Portugal98» esteja incluida no calendario exposicional
do Federac;:ao Internacional de Filatelia e seja
considerada uma exposic;:ao competitiva
cujas classificac;:oes farao parte do palmares
oficial das participac;:oes filatelicas presentes.
Todos os poises que integram esta exposic;:ao irao nomear de imediato os seus Comissarios Nacionais. seleccionadores nacionais
dos respectivos poises. e elos de ligac;:ao entre
as Federac;:6es Nacionais e a Comissao
Organizadora do "Portugal-98».
Sendo a "Portugal-98» comemorativa do
Descoberta do Caminho Maritimo para a
India e dos Descobrimentos Portugueses. tera
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ACTIVO
IMOBILIZADO
ImoblllzoQoes Corporeas
Equlpamento Adminlstrativo
AmortizaQoes

940.214$65
47.010$80
893.203$85

ImobilizaQoes Financeiras
ColecQ<5o do Clube

MACAU STAMPS UNIVERSAL PRESENCE OF CULTURAL VALUE

1$00

CIRCULANTE
Exlstencias
Material Filatelico
AmortlzoQoes

489.277$60
24.463$80
464.813$80

DivlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Devedores

ltNMI f HItm III

If/fIfINA

627.619$05

UpodroiH,..m

DEPOSITOS BAN CARlOS E CAIXA
Deposito a Prazo
Depositos <5 Ordem
Calxa

••• ~.~ •• ,..1: ........:. ': ....~

~

1.254.617$00
454.554$00
1.743$40
1.710.914$40
3.696.552$10

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
CAPITAL PROPRIO
Fundo Assoclativo
Resultado Ifquldo do Exercfclo

3.462.863$00
25.660$70
3.488.523$70

PASSIVO

Diy~o

de Rlate"a . . .

I.qD do s.utIo

DivlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Credores
Total do Capital Proprio e do Passivo

~

Tel. (IISJ 377 Z20 Fa (IISJ IJUOl
.... ca.M_ ....
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208.028$40
3.696.552$10

Demonstrc9CO do Resultcdo Liquido
PROVEITOS
553.270$80
1.734.850$00
1.124.910$00

Donativos
Quotas
Boletim
Servi<;:os eventuais
Diversos
Rendas
Portes de correia
Expediente
Propaganda
Livros e Publica<;:oes
Telefone
Electricidade
Agua
Juros bancarios

27.750$40

1.058$00
56.525$90
3.498.365$10

Amortiza<;:6es do Exercicio
Resultado liquido do exercicio +

CUSTOS

399.617$50
1.833.428$00
107.500$00
128.829$50
347.519$00
139.873$00
83.796$00
98.845$00
138.926$80
77.082$00
26.655$00
19.158$00
3.401.229$80
71 .474$60
3.472.704$40
25.660$70
3.498.365$10

Relatorio e parecer do Conselho Fiscal
Em conformidade com os Estatutos do
Clube Fiiatelico de Portugal. vem 0 Conselho
Fiscal apresentar 0 seu Relatorio e Parecer
sobre 0 Relatorio do Direc<;:ao e 0 Balan<;:o e
Contos respeitantes ao Exercicio de 1996.
Ao longo do ono. ocomponhamos a
ac<;:ao dedicada do Direc<;:ao 0 que. de
certo modo. se podera avaliar pelo seu Relatorio e examinamos. periodicamente. os registos contabilisticos que encontramos sempre
bem arrumados.
Quanto 00 Balan<;:o e Contos. foram estes documentos devidamente conferidos e
procedemos tambem a verifica<;:ao dos soldos das contas «Caixa» e «Depositos Bancarios». Verificamos ainda que os criterios
valorimetricos do Imobilizado foram iguais aos
dos anos anteriores.
A conta «Resultado Lfquido do Exercfcio»
apresenta. este ano. um saldo positivo de Esc.
25.660$70. devido. principalmente. a um aumento dos Receitas que. em rela<;:ao a 1995.
subiu 20.24%. apesar de termos verificado que
uma grande parte dos nossos associados tem
em atraso 0 pagamento das suas quotas.

Neste nosso Relatorio. nao pudemos deixar de manifestar 0 nosso sentido pesar pelo
falecimento de um dos S6cios mois dedicodos do nosso Clube, Femando Gomes Corrao.
Pelo seu trato amavel, pelo seu amor 00 Clube. pela sua disponibilidade constante para
os mais variados empreendimentos filatelicos
e pel a sua generosidade. deixou em todos
n6s uma saudade que sera sempre sentida.
Concluindo, somos de parecer que a
Assembleia Gerol aprove:
12-

0 Relat6rio. Balan<;:o e Contas do
Direc<;:ao referentes 00 ano de 1996;
Um voto de louvor e agradecimento
a Direc<;:ao que achamos muito justo pela aprecia<;:ao que fizemos do
seu trabalho. no decorrer do ano.

Lisboa. 27 .Fevereiro.1997.

o Conselho Fiscal
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grossinho Dios
Joao Luis Medeiros
38
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dlspensado, bem como no do SNTCT, cujo
representante nao pode comparecer p~r
motivo de doen<;:a, e sem 0 que dificilmente
poderia manter-se, continuara atento e esperan<;:ado em que a solu<;:ao programada.
de acordo com a informa<;:ao de que dlspomos. seja um facto em tempo utii.
Se me fosse permitido. exprimindo a nossa
gratidao as generosas entidades atras referidos. estaria tentado a recordar uma senten<;:0 de Silva Pinto que levou metade do vida
de polemlsta a atacar Co milo e a outra metade a defende-Io e a oma-Io fraternalmente:
«Pessoas gratas sao as que esperam mais.»
Mas acrescentario. para evitar interpreta<;:oes inexactas. que aquilo de que mais necessitamos e de apoio para a nossa causa e
segura vontade de resolver 0 problema do
reabertura do Museu.

Plano Provis6rio - Plano de emissoes para 1997
Data

12.02.97
01.03.97
26.03.97
29.04 .97
14.05.97
18.06.97
12.07 .97
30.07.97
24.09.97
09.10.97
19.11.97

Deslgnacraa
Numeros de 50rte
Macau Visto Per.. . Kwok Sa
Modos de Vido - Toncereiros
Mo Kok Mul (Templo A-Mo)
Festival do Dragoo Embriagado
Lendas e MHos IV - Deuses da Porta
75.· Aniversorio da Cruz Vermelha de Macau
Varandas de Macau
Leques Tradiclonais Chlneses
Fong Sal (Geomancla Chinese)
EmlssCio conjunta com Portugal
ArIes Mardais

Aos Socios do Clube Filatelico de Portugal
interessados no INTERNET
Os s6clos do CFP que eslejam Interessados em fomecer da·
dos paro a Internet, tals como Noma, Endera~o postal, Unguas qua
uHllzem, Pabas au temos coIeccionados, Cot6logos uIIIlzodOS, eventualmente endere~o alectr6nlco, Assocla~oes ftlat9tlcas a que
perten~am e qualquer outra Informac;:oo que ocharem par bern,
devem dirigir·sa directamente 00 nosso prezado Cons6clo Senhor
Prof. Carlos Pimenta -Rua do Udodor. 467, 2.·, 4100 Porto - Por·
tugal - Tel./Fox: (351.2) 618 31 46. E·Moil: pimanta@fep.up.pt.
nossa Clube declino quaiquer responsablHdode sabra este
assunto e nCo assume 0 pogamento de quaisquer encargos que.
eventuoimante. sejam dirigidos 005 s6cIos Interessodos.

No final do repasto foi anunciado pelos
entidades responsaveis pelos Correios e pelo
Portugal Telecom que 0 «Muse'u dos CD» vai
ter instala<;:6es condignas a inaugurar ja no
proximo mes de Maio.

o

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Selas e material filatelica
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
2500 CALDAS DA RAINHA

ACABAM DE SER PUBLICADOS:
PRE~ARIO N.2 20 - VARIEDADES DE PORTUGAL
A lista de preyos tao esperada por quem gosta de ter uma colecyaO com algo de difrente. Reproduyao de algumas pegas.

PRE~ARIO N.2 21 - PArSES DA EUROPA DO LESTE
Finalmente urn pregario contendo os parses do volume IV do
catalogo Yvert. Hungria, Romenia, Russia, etc.
Solicite aquele que for do seu agrado, ou ambos.

DISTRIBUI<;AO GRATIS
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pudesse vir - 0 que noo espero - a travar.
mais uma vez. as boas decisoes. Acrescentarei que naquele grupo de pessoas me noo
incluo por s6 esporadieamente Ihe ter sido
util. Alguns dos nossos convidados de hOje.
que valorizaram 0 esforc;:o da Direcc;:oo do
Grupo na area cultural com excelentes palestras. prestaram-Ihe tal'Jez maior servic;:o.
o que legitimamente noo podemos perder e a esperanc;:a em melhores dias. Noo
podemos esquecer que embora 0 Museu
tenha sido virtualmente fundado em 1877.
pel a visoo de um Guilhermino Augusto de
Barros. s6 teve realizac;:oo plena a partir de
um despaeho de Luis Couto dos Santos. de
1934.
o longo estado larvar entre as duas datas
foi referido numa nota de Godofredo Ferreira
a prop6sito da Emissoo Comemorativa do
Centenario do Museu dos crr. que nos do
uma breve panoromica do eaminho percorrido. com a autoridade que a sua esforc;:ada
carreira de investigador das nossas coisas. e
noo s6. garante. Exactamente pelo grande
aprec;o que tributo 6 sua mem6rla e 6 sua
obra. vou deixar aqui uma pequena nota de
pe-de-pagina que interessa ao nosso assunto.
Diz Godofredo Ferreira: "Com a saida do edificio do Convento das Trinas de alguns servic;:os dos crr ali Instalados. 0 recheio do Museu
foi deslocado para outro local onde. pode
dizer-se. ficou abandonadoll. Posso assegurar
que 0 material do Museu. armazenado em
belos armarios envidrac;ados e com a inscric;:oo. em letras metalicas. de Museu ficou nas
Trinas. mas agora na vivenda Amaral Pirray.
p6s-romontica. com os Jardins em socalcos
descendo para SOo Jooo da Mata. na qual.
e data do despacho aelma referido. se encontrava. em vesperas de ser extinta. a Escola de Correios e Telegrafos. onde eu terminara
o ultimo curso ali realizado e onde Jose Francisco de Paula Athayde. professor de Fislca II.
tinha a seu cargo esse material. com especial
desvelo. Que me seja consentido este testemunho pessoal.
Os primeiros tempos do Museu 'foram um
tanto atrlbulados. na busca de local apropriado e sua func;:oo. tendo saltado de edificio
em edificio. onde houvesse alguma dependencia devoluta que permitisse abriga-Io. Ate
que. em 1967. foi ocupar. em regime de aluguer. 0 bela predio da Rua de Dona Estefonia.
n.o 175. alem do mais vocacionado para 0
efeito. por ter sido a sede da colecc;:oo Seixas.
colecc;:oo de barcos que dai transitou para 0
Museu da Marinha. Alem de 17 salas distribu-

idas por cinco pisos. tinha 0 palacete um
logradouro anexo. que permitiu a construc;oo
de um grande pavilhoo para abrigo de quatro carruagens da mala-posta. e de outras
alfaias postais. cuja grande face exterior veio
a ser decorada com quatro magnificos paineis de azulejo, alusivos aos varlos meios de
comunicac;:oo e trans porte ao longo dos tempos. desenhados por Jose do Rosario e Silva
e fabricados nas oficinas da Viuva Lamego.
Noo e excessivo dizer-se que 0 Museu dos
crr marcou. no panorama museol6gico portugues, um muito honroso lugar. E embora
noo seja este 0 momento nem 0 sitio pr6prios
para fazer-Ihe a hist6ria. lembrarei estarem
aqui presentes e. desde a primeira hora deste Grupo nos seus quadros directivos terem
lutado a favor da reabertura do Museu. algumas das pessoas a quem mais se deve 0 nivel
de qualidade que ele atingiu. Refiro-me.
como tereis entendido. a Maria da GI6ria Pires
Firmino. que na montagem das colecc;:oes e
na Direcc;oo do Museu desenvolveu a tenaz
e competente acc;:oo que Ihe garantiu 0 nivel atingido, e com Maria Jose Gomes formou a dupla responsavel pelo excelente
resultado; e. ainda. a Maria de Lourdes Pimenta de Castro Guimaraes. chegada mais
tardiamente. mas inteiramente integrada no
mesmo espirito e no mesmo entusiasmo.
Sobre 0 nosso Museu ouvi a estudiosos. de
varias origens e tendencias culturais. relevantes referencias. Mas bastaria observar 0 entusiasmo e a alegria das camadas escalares mais
jovens que a visitavam. para se sentir que valia
a pena a existencia deste importante e necessario complemento das nossas Empresas.
Por isso. e apesar de todas as dificuldades e obstaculos do percurso. 0 Grupo dos
Amigos do Museu dos crr noo pode deixar
esmorecer a forc;:a animica que 0 fez surgir. E
bem certo que a grande maioria da nossa
gente parece Ignorar 0 problema, como 0
reduzido numero de s6cios deste grupo pode
mostrar. Mas tambem a maior parte das camadas mais jovens nunca viu 0 Museu. Noo
sa be do que se trata. Algumas mostras que.
entretanto foram realizadas. a despeito do
seu inegavel interesse. passaram um pouco.
para a maioria das pessoas. como factos isolad os. que. de certo modo eram. sem alterarem a situac;:oo de encerramento em que 0
Museu se encontra.
Assim. este Grupo dos Amigos. apoiado.
sem duvida. no valioso auxnio material que
as entidades aqui representadas. crr-Correios de Portugal. Portugal Telecom. Ihe tem
10
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Espac;o
ao

a disposic;ao de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
economico de 80$00 por linha.

pre~o

Troco ou venda selos e
sobrescritos da URSS (1918-91)
e dos novos Estados. Tambem
traco ou vendo novidades.
provis6rios. locais e sobrecargas dos paises CIS.
Desejo novidades em novo
da Europa Ocid.. USA Canada e Japoo. Series novas
tematicas das Comunidades
inglesa e paises franc6fonos.
Bases Michel ou Vvert. Corr. em
ingles ou russo.
L. Gartctrop. P.O. Box 127.
Kiev-6. 252006 Ucronia.
Selos de Portugal e estrangeiros novos e usados recentes e antigos. alguns dos quais
as primeiras series da Europa e
tambem cartas muito antigas
algumas do reinado de D. Luis
vendo a prec;os muito acessiveis. Artur Baptista. Apartado
5. 2580 Abrigada.
Vendo novidades do mundo inteiro: VALOR FACIAL+ 10%.
Francisco Chao L6pez. Perez
Cepeda 8-2.° D. 15004 La
Coruna. Espanha.
UCRANIA: Novos. usados.
sobrescritos. intelros. sobrecargas. emissoes locals e provisOrios. ec;a lista gratis. Escrever a
Leonid Yurko. P.O. Box 52. UA332440 Berdyansk. Ucrania.
Compro. troco e vendo
notas de todo 0 Mundo e
postais antigos s6 de Portugal
- Ant6nio A.C. Pinheiro. Av. do
Brasil. 48. 3200 Louso.
Troco selos usados Espanha
e/ou Inglaterra por Portugal.
100 por cem ou base Vvert. Dr.
ARCOS. Gral Valdes 5 S.
Fernando (Cadiz). Espanha.

MACAU - Vendo pela
melhor oferta. colecc;oo completa de 1954/1996. inclusive.
nova sem charneira. com todas as series. blocos e carteiras. Os selos a partir de 1981 a
1996 estoo montados em carteiras Tipo II. Incluiu ainda. 0
Correio Aereo 16/21 e Imposto
Postal 13/24.
Respostas concretas a J.
ALMEIDA - Largo St.o Ant6nio
Capuchos - 4560 PENAFIEL.

PAGELAS err. Vendo desde 1964. Bons prec;:os. Barata.
(01 )-848 87 92.

Vendo pela melhor oferta.
lote composto por: 220 envelopes com carimbo comemorativo e 120 postais maximos.
Tudo do tema Escutismo. em
estado impecavel. Todos diferentes. de 28 paises. Com datas desde 1957 ate 1996.
Respostas para: Joaquim Saloio. Rua Diorio de Noticias. Vivo
Procuro todas as notas de N.o Sr.o do P6pulo. 2500 Caldas
banco. antigas e actuais. mo- da Rainha.
edas. selos novos e credifones
Troco selos da Alemanha.
de todo 0 mundo e oferec;o
em troca os mesmos materlais Europa. Mundo. novos e usa(inclulndo raras). Resposta ga- dos. por Portugal. etc. Base
rantida a todas as cartas em catalogo. Corr. Portugues. EsIngles. frances. espanhol ou panhol e Ingles. W. Buehler. F.russo.
Lehmannweg 5. 64625 AlemaRichard Strzelecki. 26-008 nha.
G6rno-P. 34 a.woj.Kielce.PoloDeseo recibir sellos cancenia
lados de Portugal. Doy Espana.
COM PRO material filateli- Austria. Alemania. Suiza.
co tais como: Cartas. Postais. Francia. Italia. Cuba y
Flamulas. etc.. relacionado Venezuela . Criado Heanancom 0 Aeroporto de Lisboa e dez. Iscar Peyra. 1. 37002
Aeronautica Civil em Portugal. SALAMANCA (Espana).
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando OliveiExchange World stamp
ra - Rua dos Arneiros. n.o 86. 1° better for better 100 ta 500
Esq.o. 1500 Lisboa.
different. Ulia Johansson.
Lovlsagatan 31 C. 55472
Troco selos de Cut;>a por se- Jonkoping. Sweden.
los de Portugal em series noSelos. Maedas. Blocos. Sovas. Base de traca 0 Catalogo
Vvert. Antonio Garcia C. Apar- brescritos e Booklets. vendo
tado Postal 5135. Habana 5. ou troco. novo e usados. de
CP 10500. CUba.
Portugal. Angola e Moc;ambique com Palops. ApreciaSelos vendo. novo e usados. veis descontos de cataPortugal. ex-colonias e estran- logos. Completo listas de
faltas.
geiros. grandes descontos.
A. Rosa Dias. Rua Amorim
Figueiredo. Rua General
Rosa. 35 - 1.° Esq. - 2300 TO- Silva Freire. lote 157-7.° B. 1800
MAR.
Lisboa. Telt.: 8536209.
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oGrupo de «Amigos do Museu dos CTT»
comemorou
Vendo N s/ch. - F.B.A1e.Hol.
Boas series. (01) 72645 82.
F.P. Leal. Caminho Palma
Baixo, 4-7 B, 1600 Lisboa,

Selos: Ao cento ou com paPostais antigos do Algarve
pel ainda colado, Pago aos (Cartofilia) - Com pro, vendo
melhores prec;:os do mercado, e troco. Paulo Vieira, ApartaTelf, 01/343 2158 ou 01/9471326, do 135, 8002 Faro Codex,

TODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35,000 series em «stock», Envie-nos a sua
lista de faltas, Tambem
prec;:arios gratis e pedido,
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA

ALGARVE, Marcofilia classica. Procuro cartas, selos isolados, posta is, telegramas, etc"
desta provfncia ate 1912, Compro ou troco por outr~ material similar do resto do pafs, pois
possuo stock razoavel destas
pec;:as, Posso tambem trocar
por selos que faltam no sua colecc;:ao.
Paulo Vieira, Apartado 135,
8002 Faro Codex

Selos CERES (Portugal/
/Ac;:ores e Madeira), Procuro
para especializac;:ao tudo sobre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
bloc os, erros, provas, cartas,
Compro, troco e vendo, Paulo
Vieira - Apartado 135 - 8002
Faro Codex,
PACOTES COM SELOS - Para revenda ou directamente ao coleccionador, Muitos pafses e mais de 30 temas
diferentes, Pec;:a prec;:arios gratis, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA
Selos vendo e compro, novos e usados, Continente e excol6nias, Bons prec;:os, M,
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1,°
F, Casal de S, Bras, 2700 Amadora,
EUROPA!CEPT - AMERICA!
/UAEP - Duas colecc;:oes, dois
temas, para fazer sem hesita<;:00, Tudo em {(stock)), incluindo albuns, Inscreva-se tamoom
para receber as novidades
que VaG saindo, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA

Completo listas de faltas de
Portugal e Ultra mar com descontos apreciaveis sobre 0
catalogo, Se e coleccionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens, I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro Codex,
NOVAS EMISSOES - TODO
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
- Somos importadores ha oezenas de anos, Diga que pretende comec;:ar a receber ou
pec;:a cirt;:ular de inscric;:ao, FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA

Catalogos Yvert - Sempre
em «stock» as ultimas edic;:oes,
Pec;:a lista destes e de outros
catalogos, tambem disponfveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIQual 0 inteiro postal (norNHA
mal), que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/cirSelos Coroa, Procuro para culado? Enviar selo para
especializac;:ao tudo sobre este resposta, Americo Mascaretema em novo, usado, falsos, nhas Pereira R, Artur Ferreira
reimpressoes, folhas, erros, etc, Silva, 2-2,° Dt.O. 1885 Moscavide,
Compra, troca e vende, Paulo Vieira - Apartado 135 SE COLECCIONA TEMAS OU
8002 Faro Codex,
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;Ao GRATIS, PRE<;ARIOS
LINDNER - SAFE - LEUCHT COM CERCA DE 35 000 SERIES
TURM (FAROL) - Vendemos - Novas. diferentes, completodo 0 material filatelico des- tas. Indique-nos 0 que colectas e de outras marcas, Albuns, ciona, SERGIO W, m SOUSA
classificadores, folhas sistema SIMOES - 2500 CALDAS DA
branco, etc, CataloQos gratis RAINHA
a pedido, FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA
PRE<;ARIOS DE SERIES COMRAINHA
PLETAS NOVAS DE PORTUGAL1953-1992 - Inclui igualmente
Treco series novas e selos muita coisa em usado, Com
usados de grande formato blocos, «carnets)) e outras va200x200 , Piotr Maciag, POB riedades, Gratis a pedido, SER251. PL -90-001 Lodz-1. Po16- GIO W, DE SOUSA SIMOES nia.
2500 CALDAS DA RAINHA
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seu X Aniversario
me e permitido, que se intitula Grupo dos
Amigos do Museu dos cn, Para ja, interrogava-me sobre se a sigla tinha ainda significado, E. por outr~ lado, comec;:ava a temer que
o Museu, objecto das nossas preocupac;:oes,
naG passasse nunca mais dum amontoado
de caixotes, dispersos por variados sftios, sem
significado para a maiaria, E assim fique!. incapaz de produzir uma linha, ate que, ha
tres dias, precisamente, tive a notfcia de ter
sido mandado adaptar, com urgencia, para
nele se instalar 0 Museu - ou melhor, os
museus em que aquele se desdobra e, porventura, outros ligados as comunicac;:oes um ediffcio a que, por acaso, me ligam boas
amarras,
Foi assim que, esquecendo certas reservas de pessimismo que ao longo dos meus
oitenta e quatro anos fui arquivando, puxei
do papel e do bolfgrafo, material. convenho,
algo anacr6nico neste tempo tao computarizado em que vivemos, (Todavia, talvez aceitaveis tratando-se de museu), e me dispus a
esc rever algumas linhas, de cujo escasso interesse espero ser por V6s absolvido.
Logo a partida, me assaltou a duvida sobre se a este Grupo, verdadeiramente, caberia alguma parcela, ainda que
pequena, na lenta germinac;:ao do estado de espfrito necessario para suscitar, nas
mentes superiores de quem pode decidir,
a necessidade, ia a dizer a urgencia, de
reabrir um museu fund ado fez anteontem,
no preciso dia em que comecei a escrever, 119 anos, A duvida era legftima; mas, per
mais estranho que possa parecer, a resposta
s6 podia ser positiva, Porque, quando um
grupo de pessoas se reune semanalmente e
generosamente, durante dez anos, para a
defesa de uma ideia de interesse geral em
que acredita, pode 0 seu esforc;:o nao ser
levado na devida conta, mas alguma coisa
vai ficando a flor da terra em que as ideias
germinam,
E digo isto, mesmo que, como ao longo
da vida tenho visto, algum grao de areia

om a presenc;:a dos Srs, Drs, Norberto
Pilar, Presidente do Conselho de Administrac;:ao dos Correios de Portugal,
Eduardo Martins, Administrador do Portugal
Telecom, em representac;:ao do Dr. Murteira
Nabo, Jose Kroln, Presidente do Fundac;:ao das
Comunicac;:oes, Eng, Joao Cunha Serra, Presidente do Direcc;:ao do Grupo de Amigos do
Museu, Eng, Guimaraes Fernandes membro
do GAM. Dr,o Irisalva Moita, distinta muse610ga
e Sr. Vftor Narciso, Secretario-Geral adjunto
dos {(Amigos do Museu)), muitos s6cios daque10 Instituic;:ao e convidados, realizou-se, no
passado dia 7 de Dezembro, 0 almoc;:o comemorativo do referido aniversario, no Cooperativa Militar, em Lisboa, que esteve muito
animado e serviu de pretexto para uma franca e agradavel confraternizac;:ao,
Usaram do palavra algumas das individualidades presentes entre os quais 0 Presidente do Conselho de Administrac;:ao dos
Correios, tendo 0 sr, Eng, Manuel Maio
Athayde proferido 0 seguinte discurso:

C

Senhor Presidente do Conselho de Administrac;:ao da Empresa cn - Correlos de
Portugal
Senhor representante do Presidente do
Conselho de Administrac;:ao do Empresa Portugal Telecom
Senhor representante do Presidente da
Fundac;:ao das Comunicac;:oes
Senhoras e Senhores convidados
Prezados Amigos
Quando 0 meu camarada e velho amigo Cunha Serra me procurou para convencer-me a abrir esta sessao comemorativa com
meia duzia de palavras adequadas, usando
para isso de capciosos argumentos como ser
eu 0 presidente do Assembleia Geral desta
agremiac;:ao, confesso que s6 acedi por nao
achar, no momento, razoes suficientemente
convincentes para esquivar-me, No verdade,
o que nos reune hoje aqui e 0 10,° aniversario
dum modesto grupo de carolas, se 0 termo
9
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puHdo e presente,
na cUmenslo de um olhar.
Cokcdonar seIos portugueses e,
PQr Isso, entrar no mundo
da propria vivencia
dos usos e costum.~ de Portugal.
E descobrir toda a plenitude
da alma lusitana.

Coleccione selos portugueses
e vlsite os lugares mais
reconditos
da nossa mem6ria.
Viaje atraves da arte, da
literatura,
da miisica, mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

Emlss3rlos de Portugal
desde Ita 150 anos,
perante intimeras e longinquas gentes,
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro harmonioso
de montanha e pianicie,
de interior e litorai,
de continente e ilhas atlinticas.
Sao, em sintese, uma forma multo
especial de sentir e viver Portugal.

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
AL TERA~6ES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS

PORTUGAL
54 -

113 -

1730 -

2134 -

3120 -

3178 -

3309 -

3317 -

3518 -

3519 -

Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro. Rua
Ant6nio Patricio. 16. J.D Dt.o. 1700 Lisboa . (M)Po .T.V .60 .U.l .2.2A.2B.3.4 .
1O.1OB.
Joao G. Lopes Correa. Rua Clemente Meneres. 318. Miramar. 4405
Arcozelo VNG. (A)Po.Fr.ln.T.C.v.60.
U.91.92.
Eng. Jose Manuel Santos Coelho.
Avenida Vasco do Gama. 177. Miramar. 4405 Arcozelo VNG . (M)Po.Fr.ln.
T.C.v.N. a partir de 1930.60.1.2A.Tematico de electricidade.
Dr. Fernando Jorge Grac;:a de Paula
Jacob. Rua Diogo Coo. 26. Vila Nova
do Caparica. 2825 Monte do Caparica. (M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.l .
Luis Alberto Alves Amaral. Praceta D.
Paio Peres Correia. n.o 9.2.° Esq. 2910
SetLibal. (M)T.60.1.U.Temotica Europa.Tl9.T41.90.
Paulo Jose Santos Bernardo. Rua Egos
Moniz. n.o 1. 1.0 Df.O. 2300 Tomar.
(M)T.60.U.3.v.60.N.U.Judo 60N.l.Tema
Natal.90.94.
Rui Manuel Jordao Morais de Carvalho Dias. Rua Ant6no Taklin Gaspar.
Lote B-l.o Dt.o. 2970 Sesimbra. (M)Po.ln.
T.60.N.T7.90.
Fernando Alberto do Silva. Rua Particular as Arvores. 262. 7. 0 D.o F. 4400
Vila Nova de Gaia. (A)Po.Fr.ln.Es.lt.
T.C.60.1.19.24B.30.90.114.
Ricardo Daniel Domingues Ferreira.
Celula B. Lote 6. 2.° Esq. Apartado 178.
2440 Batalha. (P)Po.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.l.37 (ROssia).90.114.
Joao Pedro Ribeiro Santos. Largo
Goa Damao e Diu. 2 A. 2440 Bata-

3520 3522 3523 -

3524 -

3525 -

3527 -

3528 3529 3530 -

Iha. (A)Po.Fr.T.C.v.60.N.l.Macau.2A.
Palop.114.
Andre Alexandre Oliveira Gil. Estrada de
Benfica. n.o 302. 7.0 Esq. 1500 Lisboa
Eng. Antonio Sousa Gorgulho. Rua
Carlos do Maio. 46. 2.0 Frente. (M)ln.
T.C.60.N.U.3.90.
Dr. Armando Santos Laborinho . Avenida do Independencia. 4. 2450
Nazare . (M)Po .Fr.ln.lt .Es .T.C.V .60 .
N.U.Temoticas: Micr6bios. Doenc;:as
infecciosas e Plantas Medicinais.90.
Paulo Jorge Sequita Vicente Pinho.
Urb. Casal Cotao. Lote 31. 2.0 Dt.o. I
Fase. Agualva. 2735 Cacem. (M)T.C.v.
60.N.U.l.2A.3.5.Tl 0.94.
Miguel Felix do Costa. Rua Joaquim
Ereira. 1340 Torre. 2750 Cascais. (A)
Colecciona : 1.S6 Borja Freire e D.
Carlos-Mouchon.
Nuno Miguel Cadima Henriques de
Oliveira. Rua do Porto Santo. 16.
Sassoeiros. 2775 Carcavelos. (P)Po.ln.
C.60.1 .2.ate 1975.Tema Europa.90.114.
Dr. Martinho Villani. Rua de S. Joaquim.
6. 3.° Esq . 1250 Lisboa. (A)Po .Fr.AI.
In.v.Pacotes mundiais.C.l.2.
Diogo Marques Cadete Phillimore. Rua
do Minho. Coso Untali. 4. 2765 Estoril.
(P)Po.ln.T.C.v.60.N.U.l.114.
Fernando Carlos Gonc;:alves Rodrigues.
Urbanizac;:ao Casal do Serra. Lote 80.
7. 0 Esq. 2625 P6voa de Santa Iria.
CM)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1 .

BRASIL
3526 - Marco Rogerio Sand ron. Av. Belo Horizonte. 767. Caraguatatuba - SP.
11674-040. Brasil. (M)Po.Es.T.C.60.66.67B.
68.1.2.Palop.114.
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plies in In.T.C.v.60.N.U.32 Portuguesa.91 .93.94.
3448 - Dr. Alan L. Putterman. 1245-50 Street;
Apt. 5J. Brooklyn. New York 11219.
USA. (A)Jn.Es.Fr.Hist6ria Postal de 3.Temati cas N. e em sobrescritos.Especialmente Fauna. America UPAEP.Filatelia espacial e aut6grafos.
Cartoes telef6nicos da America Latina.
3521 - Leon Fischer. P.O. Box 1338. Gracie
Sta. New York. NY 10028. (A-Stamp
Dealer).ln.Fr.60.1.2.19.21.90.114.

2226 -Stephen Washburne. P.O. Box 43146.
Philadelphia PA. 19129·3146. (A)ln.AI.
PO.60.1 .2.(1799-1960).91. 93.Afinsa.
2265 - Robert Huggins. 69 Woodland Ave.
Glen Ridge . New Jersey 07028 .
(A)ln.T.60.1.2.91.93.
2626 - Charles Ricsecker . Box 304833. St .
Thomas. U.S. Virgin Island 00803-4833.
USA. (A)ln.Po.Hist6ria Postal do Caribe
e do Brasil.
2694 - Rufino R. Pernes. 700 South Evergreen
Street. Chandler. AI. 85224. (A)Po.ln.
2935 -Dr. Santos Luis Villar. Villar and
Associates . 7331 Harwin n .O 117 .
Houston Texas 77036. 201 O. (A)ln.Po.
Es.Fr.60.N. (only).
2942 - Dr. Lawrence G. Beauregard. 4550
N.w. 93 rd DORAL C.T. Miami. FL
33178 USA. (A)Es.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.
19.90.91 .
3002 - Renato Manuel Saias Nunes. 300
Reindel Place. Roselle Park N.J. 072041306. (P)T.60.N.l .30.Tematicas.90.94 .
3143 -Oswald Andrade. P.O. Box 1784.
Hoboken. NJ 07030. (M)Po .Es.ln.Re-

OBlTuARIO

o Clube

Filatelieo de Portugal lamenta
profundamente 0 desaparecimento
ocorrido. nos ultimos meses. dos 'Seus
dedieados e inesquecfveis s6cios:
Garibaldi de Sousa Santos
Manuel Dias Chaves de Almeida

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e
os dirigentes deste Boletim apresentam as
mais sentidas condolencias.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA
~U S BO;;:

W

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.Q -

1150 L1SBOA - Telet.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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que noo estejam perfeitos. apresentam contudo os nativos classificados de forma mais
detalhada e eertamente mais eonforme
a realidade do que se passou no seculo
passado; e exactamente isso que nos interessa. «Nao cometer erros na classifieac;:oo
dos selos» e para inicio. e importante ter
noc;:oes precisas sobre a sua «facturau e 50bre as caracteristicas fundamentais dos
dois primeiros cunhos efectuados pelo
Jenardana. os chamados Tipo I. de 1871 e 0
Tipo II de 1872. base de todos os nativos. ainda que as sueessivas emissoes tenham recebido. com 0 decorrer dos anos. pequenas
alterac;:oes.
Vejamos entoo 0 que podemos concluir
destas versoes dos outores atras referidos:

Imprensa Nacional que. auxiliado por outros
funcionarios. procedia aquelas opero<;:oes
todas. ossistindo ainda um funcionario da
confianc;:a da Fazenda Publica que tinha por
missoo guardar em local a sua responsabilidade. noD s6 os cunhos. como todo 0 material produzido diariamente. para que noD
houvesse desvios nem abuses i1egais.
E mais que certo que na Imprensa Nacional de Goa onde se imprimia 0 Boletim
Oficial. as Portarias do Governo Geral. 0 papel selado e outras coisas mais. noD havia
pranchas suficientemente grandes parq alojar os 100 "cliches» necessarios a impressoo
de cada folha de selos. por isso sera natural
considerar que os pranchas existentes eram
aumentadas com bordos de madeira. ou
entoo considerar. como diz Carlos George.
que eram feitas tabuas ou pranchos que
podiam conter as lOxl0 filos e colunas dos
"cliches» para os selos.
Das folhas completas que nos foram dadas examinar. apenas podemos concluir uma
"harmoniosa» mistura de todos os defeitos e
imperfeic;:oes que estas emissoes apresentam.
dado 0 caracter artesanal da sua impressoo.
podendo-se dizer. sem receio de erro. que
noD ha. numa mesma folha de nativos. dois
selos 100% iguais e que as diferenc;:as surgem
a cada passo.
Vamos ainda incluir neste apontamento.
uma noc;:oo que encontramos no "ALBUM
WEEDS. or. how to detect forged stamps. by
the REC. R.A. EAREE. rector of Miserden.
Cirencester». Tendo lido: Engraved in
«epargne)) (esta ultima palavra escrita em italico). procuramos aJguma fonte que nos esclarecesse 0 seu significado. pOis. manifestamente. noD se trata de palavra inglesa; ossim.
tiramos do LAROUSSE a indicac;:oo "gravure
en epargne». que sem duvida e a que acima referimos; tanto quanta nos apercebemos e 0 que se obtem quando. retirado 0
fundo. fica apenas 0 relevo. que recebera a
tinta para imprimir no papel aquilo que foi
gravado. no caso presente. 0 cunho do selo.
Isto noD nos leva a decifrar como foram «facturados» os nativos. mas convem ter presente
quando se aborda este ass unto. como
estamos fazendo neste apontamento.
Das varias opinioes expressas e descric;:oes
feitas naG conseguimos flcar com uma imagem viva do forma do trabalho. pois cad a
um descreve 0 assunto de sua maneira e 0
resultado e 0 que se vel
Alguns selos parecem de uma emissoo e
sao de outra. Os catalogos modernos. ainda

1.0 0 gravador dos cunhos foi Jenardana
(filho de Govind);
2.0 Os cunhos eram gravados num bloco
de ac;:o de 1xl x2 polegadas;
3. 0 0 gravador tinha pouca pratica. tanto que 0 seu cinzel efectuou algumas
«eseorregadelas» nos dois cunhos inicialmente eonfeecionados;
4. 0 A impressoo era defeituosa. complicada. sem alc;:as nem alinhamentos perfeitos. igualmente preearia a coloeac;:oo das tintas. se bem que nunca
tivesse havido cor troeada para a taxa
eompetente;
5. 0 As folhas tinham 100 selos (10 na horizontal e 10 na vertical);
6. 0 A impressoo das taxas era feita numa
segunda operac;:oo. se bem que por
vezes a primeira impressoo noD estivesse total mente seea;
7. 0 E provavel 0 funcionamento de duos
prensas ao mesmo tempo. dado 0
facto de se eonstatar. por vezes. uma
cor da taxa apreciavelmente diferente do tom do selo. alem da rapidez
com que foram impressos:
8. 0 Noo havia maquinas para pieotar os
selos. mas too-somente laminas de
ac;:o ou de marfim. com serrilhado irregular e variado.
Tiveram a palavra Marsden. Carlos
George. Oswald Andrade. Rev. R.A. Earee e
a fantasia do autor; mais naG podemos e que
nos perdoem os leitores. na eerteza de que a
intenc;:ao era boa; mas nem sempre se consegue 0 fim. a VERDADE. parque se assim fosse
ja de ha muito naG have ria coleeciona-dores!
7

Apesar de ter sido dada autoriza<;:ao para
adquirir todo 0 material necessario a
«factura<;:ao» dos selos. parece naG ter sido
possivel adquirir nenhuma maquina para fazer 0 picotado. pelo que se entrou na improvisa<;:ao. com um rudimentar processo de
laminas de a<;:o com uma das margens recortada. como se fossem dentes de serra; a
lamina de a<;:o era colocada perpendicularmente sobre a folha de modo que ficasse
entre duas filas de selos e entao batia-se-Ihe
com um ma<;:o; repetia-se a opera<;:ao tantas vezes quantas as necessarias. primeiro
numa direc<;:ao. depois na perpendicular.
Deve ter havido muitas dessas laminas de
a<;:o. que for<;:osamente apresentavam recortes diferentes e dai as diferen<;:as de «picotado»; ainda por cima picotavam mais do que
uma folha de cad a vez. por isso que naG
raro. a perfura<;:ao nao atingia todas as foIhas. 0 que obrigava a utiliza<;:ao da tesoura
para separar os selos ou ficava em duplicado sobre a segunda. por naG estar certa com
a primeira (diga-se de passagem que 0 facto naG tem influencia no valor dos selos).
. Ha literatura que afirma serem laminas de
marfim e naG de a<;:o.
A gomagem deve ter sido feita com uma
trincha. ou coisa parecida. Nao admira portanto que. com os meios disponiveis e com
os processos primitiv~s com que se imprimiram os primeiros selos. estes se apresentassem com um aspecto bastante «feio». f!1uito
diferente dos seus contemporaneos da India
Inglesa.
Realmente. nada tem de belo. mas qualquer modesto filatelista olha-os com 0 respeito devido as coisas importantes. apesar da
originalidade do seu desenho. da simplicidade da sua concep<;:ao. atendendo a epoca.
local e meios da sua «factura<;:ao».
Vamos agora referir 0 que Oswald
Andrade escreve no «POSTAL HISTORY
JOURNAL» de Junho de 1995. e que. ate certo
ponto. e bastante aproveitavel para introduzir mais luzes neste assunto. Esclarecendo que
«a imprensa filate/ica britanica esta comp/etamente errada no que diz respeito 6 manufactura destes se/osll (opiniao com a qual
concord amos. mas eliminando a palavra
«completamente»). Oswald Andrade associa
e julgamos que com muita oportunidade. a
grava<;:ao dos cunhos dos selos. ao modo
como na epoca se trabalhava em ourivesaria em Goa; julgo nao deturpar a sua ideia.
Em primeiro lugar esclarece que 0 gravador foi Janardana. filho de Govind. uma tra-

dicional famma de negociantes e manipuladores de metais (<<IRON MONGERS))); naG podemos esquecer que Portugal teve em Goa.
muitos anos atras. a cunhagem de moedas
indianas. como 0 xerafim. 0 pardau. a rupia.
a tanga. etc. e as pessoas que se dedicayam a grava<;:ao e cunhagem dos meta is.
transmitiam de pais para filhos os seus conhecimentos. E possivel que Jenardana tenha sido
ferreiro da antiga guarda municipal de
Pangim. como dizem os nossos catalog os.
mas ja do antecedente pertencia a uma
familia que se dedicava ao comercio e
manufactura de meta is. naG s6 de ferro ou
a<;:o. como de outros metais nobres.
Vejamos agora a curiosa mas apropriada
terminologia que usavam os ourives em Goa.
e a sua actividade: empregavam para a
factura das j6ias que pretendiam concretizar. blocos de a<;:o de 1x1x2 polegadas. para
que 0 gravador. com os seus instrumentos de
trabalho (cinzel ou buril). esculpisse em releYO. na face de 1x1 polegada. 0 desenho da
j6ia pretend ida; em seguida transferiam esse
relevo por percussao e portanto a martelo.
para o utr~ bloco igual. mas de a<;:o macio.
onde ficava em cavado. 0 desenho pretendido; 0 bloco de a<;:o macio era em seguida
endurecido. ficando assim pronto para fabricar a j6ia. desde que Ihe fosse vasado com
as devidas cautelas. 0 metal pretendido; a
esta opera<;:ao chamavam-Ihe «ide» (Ieia-se
aide). exactamente 0 inverso da pronuncia
da palavra inglesa «die». que traduzida. vem
a ser 0 cunho. Eram os «ironmongers» que
fabricavam estes cunhos (aides).
Ora nao e dificil aceitar que 0 Jenardana
tivesse utilizado estes blocos de a<;:o. para
efectuar os cunhos dos selos nativos. ate
porque. as dimensoes dos mesmos nunca
ultrapassam 1x1 polegadas.
Mas a cunhagem para j6ias seria diferente da que era necessaria para 0 papel e por
isso 0 gravador nao apresentou. logo de inicio. um trabalho mais perfeito.
05 cunhos si3riam estampados nos blocos
do metal-tipo de que eram constituidos os
«cliches» para a impressao. Para se imprimir
uma folha de 100 selos. seria necessario fazer
a opera<;:ao 100 vezes na chapa de impressao. 0 que certamente provocaria as irregularidades e deficiencias que sao notadas
tanto nos alinhamentos. como nas cotas. na
distribui<;:ao da tinta. etc .• etc.
E evidente que este trabalho era efectuado por outras pessoas que naG 0 gravador
pos cunhos. Assim. seria 0 compositor-mor da
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Terceiro Semina rio Internacional
organizado pelo «CCPsu

15. 0 Aniversario do AFAL
Associa<;:ao Filatelica Alentejo-Algarve.
sediada em Portimao. levou a efeito.
no passado dia 11 de Dezembro. pora
encerramento das comemora<;:oes deste aniversario. um Saloo de Literatura na Biblioteca
Municipal Manuel Teixeira Gomes. em
Portimoo. que coincidiu com 0 «Dia» daquela cidade.
Estiveram expostos livros que abordam 05
varios ramos da filatelia. todos de autores
portugueses e bem assim revistas. jornais.
catalog os de exposi<;:oes e artigos inseridos
em revistas e jornais.
Paralelamente foram lan<;:ados dOis livros. relacionados com 0 Algarve - «0 Correio do Algarve na Epoca Pre-Adesiva» da
autoria do Doutor Luis Frazoo e a «Marcofilia
Comemorativa do Algarve» de Augusto
Barjona de Freitas. A estes nossos prezados
associados as nossas sinceras felicifa<;:oes
pelos trabalhos publicados.
Agradecemos as ofertas destas duas
obras para a nossa Biblioteca.

A

«Christopher Columbus Philatelic
Society». em colabora<;:ao com 0 Clube Filatelico de Tordesilhas organiza. de
16 a 23 de Junho de 1997. diversos acontecimentos na Casa do Tratado de Tordesilhas
(Espanha) .
Tera a ajuda da Camara e da Federa<;:00 de Castela e Leao. e sera sobre 0 tema
«As grandes descobertas maritimas».
Vao estor expostas colec<;:oes de diversos
paises. repartidas por tres categorias: Juvenil.
Senior e Fotoc6pias. Havera numerosos premios.
Do programa consta ainda projec<;:oes de
filmes sobre Crist6vao Colombo e. diariamenteo conferencias. programa turistico e hist6rico com visitas aos Arquivos de Simancas.
Castelo de Seg6via. Medina del Campo.
Arevalo. Universidade de Salamanca. Museu
Colombo de Valladolid e Toro.
Para mais informa<;:oes e inscri<;:oes:
Dr. Pacou Michel. 40700 Hagetmau. Fran<;:a.
Fax: (33)-5-58 79 44 40

A

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101,3.' PT - 1200 LIS BOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

Execu~ao

•

SERVIQO DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
rapida de pedidos por correspondencia

COELHO N.2 7

COMPRO-TROCO-VENDO
Portugal - Ex-Colonias Palop
Pacates
Cademas 6 escalha - Selas usados
Portugal antigos late Lusiadas)
Portugal modemos late Notal 1974)
Portugal recentes - Restante
Ex-colonios - Palop

Je'l saiu 0 novo guia de oportunidades de
malerial de coleccionismo (filalelico e oulros).
Pedidos enviando 120$00 em selos para:
Jose LUIs Malheiro
Casa da Quinta - Caide
4620 LOUSADA

M. OSORIO
Av. A1mlrante Rels. 9O-A. S/52
Tel. 8127890
1100 Usboa - Portugol

Ou na Internet: http://www.br2000.com/coelho
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Permutas Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS
VENDAS
1) Todos as lotes partem de um valor estabelecido pelo s6clo vendedor e seroo adjudlcado.s pela malor
oferta.
2) As ofertas seroo recebldas durante determinado tempo Indica do no Bolelim. As ofertas teroo que chegar
o secretoria do C.F.P. ate 00 dia onterior do dato marcada tendo em atenc;:oo 0 ordem de chegada . A adjudicac;:oo sero sempre feita 00 maior ofertante. pelo valor Igual 0 oferta que ficou imedlatamente abaixo acresclda
de 10%. ate 0 Importoncla de 10.000$00 ou S% superior aquele valor. com 0 valor minimo de SO$OO ou seus
multlplos. No coso de igualdade entre ofertas 0 lote sero atribuido 0 oferta chegada em prlmelro lugar acresclda
do percentagem respectiva.
Se houver um sOficltante e este tenha IIcltado 0 lole com 0 valor do prec;:o-base. este ser-lhe-6 atribuido com
um acresclmo de 10%.
3) Todo 0 material estara dlsponivel no sede do Clube para consulta. Aos sOcios fora de Usboa sera facultada toda a informac;;oo e fotoc6plas do lote ou lotes em venda. mas a pedido. Os pedldos de Informac;;oo e
fotoc6plas deveroo ser acompanhadas de selos de correlo para os portes do resposta.
4) Noo e cobrado qualquer ancargo 00 sOclo comprador.
As despesas da anvlo do material adqulrido saroo por conta do sOclo adqulranta.
5) Os Iotas soo axpedldos palo correlo am carta raglstada au valor declarado (nesta coso a pedldo) e
vlajam par conta a risco do comprador.
6) Salvo Indlcac;:oo em contrarlo seroo utlllzados os catologos aspaclalizados para selos a "Oliveira Marquesn
para Intelros posta Is.
7) Para os s6clos fora da Portugal as ramessas para pagamento dos Iotas taroo qua sar env/adas am escudos
am Vale Postal ou Transfarencla Bancaria am noma do C.F.P.
8) 56 soo aceltas reclamac;;6es dentro do prazo de S dlas ap6s a racepc;:oo dos lotes.

Lole

PORTUGAL SELOS

Prevo base
(Escudos)

N.·
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10

D. Pedro V cabalos llsas SRS CES. cunho III margans normals selo usado
D. Luis I SRS CE14 castanho cunho III quadra nova. Chamelra nos dols selos superiores.
Selo canto superior dlrelto c/cunho aberto certlficado do NFACP margens normais
D. Luis I SRS CE14 cunho II. Margens normals selo novo s/goma c/plnta negra no verso
D. Luis I 10RS CE20 amarelo laranja margens normals selo novo c/charneira
certificado no verso A. Roic
7.° Cent. Nascimento de St.o Ant6nlo 50RS CEl17. novo s/goma
"Rapubllca n sobre selos postais continante 7SRS CE1BB novo c/charneira
4.° Cant. do Dese. Caminho Maritimo para a india c/sobrec.
«Republica» 300 RS/5O RS selo usado
Ceres 2 1/ 2C CE211 papel parcalana dent. lSx14 variadada da cliche n/catalogada
novo c/charnelra
Ceras BC CE214 clnzento papel porcelana bam centrado salo novo c/chamelra
dent. lSx14 farpeado
Ceres 30C CE21B popel porcelana dent. 15x14 cor fresco figeiramente descentrado
novo c/charnelra

44

7S.000.oo
90.000.00
10.000.00
16.000.00
3.000.00
2.500.00
3.500.00
2.200.00
12.000.00
12.000.00

to; levou anos a tentar levantar este veu, so
o conseguindo, em porte, por ter tido oportunidade de travar conhecimento com 0
proprietario de uma importante tipografia,
que simultaneamente era filatelista; entregouIhe algumas folhas inteiras (!I!) que possuia
de selos nativos e pediu-Ihe para descobrir
como elas tinham sido impressas.
Do relatorio entregue pelo tipografo. tirou
Carlos George os elementos que deixou escritos no «PORTUGAL FILATtuCO» em 1935/36,
e por isso vamos apenas referir 0 que mais
interessa a «factura» dos selos.
Como mencionam os catalogos, foi um
ferreiro goes. do antigo guarda municipal de
Pangim, de nome Jenardana Goindozo (ja
vimos este nome escrito de varias maneiras).
quem fez a gravat;:oo dos cunhos de at;:0,
condicionado 00 desenho que Ihe foi presente pelo engenheiro Jose Frederico d' Assa
Castel-Branco; 0 gravador era sem duvida.
um curioso; a impressoo foi feita. diz Ismael
Gracias (notavel escritor sobre historia postal
do India Portuguesa). por Silvestre de Souza.
compositor-mor do Imprensa Nacional de
Goa.
Diz Carlos George com a suo fino ironia e
noo menor espirito critico: ,,/sto quer dizer, sem
duvida, que 0 Snr. Silvestre de Souza vigiava
o traba/ho. Noo duvido que e/e fosse bom
compositor e impressor. mas noo resta duvido que percebia pouco de ga/vanop/asfica.
As chapas serviam como estavam. sem nive/amento nem a/c;as.. . Parece tudo traba/ho
de curiosos».
o cunho serviu para a confect;:oo dos
estereotipos de chumbo; 100 destes «cliches»
foram pregados a uma tabua e com ela foi
feita a impressoo; esta colocac;:oo dos
estereos no tabua noo podia ser rigorosamente exacta; alem de ligeiros desalinhamentos.
havia pequenas divergencias nos estereos.
causados sem duvida, pelo uso e mau tratamento; alguns estavam levantados nos ongulos. sinal infalivel de tipografia.
Os algarismos dos val ores das taxas eram
impressos numa segundo operat;:oo. usandose outra tabua do mesmo tamanho. com 100
furos. onde se colocavam os algarismos necessarios. em tipo comum. mas que nem
sempre ficavam bem seguros. por isso se
desviando do posit;:oo original. Este trabalho
deu origem a folhas de 100 selos em 10 linhas
e 10 colunas; parece no entanto que nalgumas emissoes sairam folhas com 70 selos.
(10x7). mas nod a de oficial encontramos que
o determinasse.

eram impressos a mao. um por um e os numeros eram depois acrescentados do mesma forma. imprimindo-se 0 valor sobre coda
um dos 100 se/os previamente gravados.
/sto explica as variedades que aparecem.
como os «tete-beche». as duplas impressoes.
as dup/as taxas. ou a inversoo das mesmas.
que por esta forma. noo seriam constantes
nem repetitivas nos folhas impressas.
Acrescenta ainda que para 0 denteado
eram usadas tiras de marfim. com uma das
margens trabalhada em forma de dentes de
serra. de modo que as folhas de selos eram
perfuradas quando essas tiras. c%cadas
entre duos fiadas de selos. eram batidas com
um mat;:o. Devem ter usado muitas tiras de
marfim com diferentes denteados e tambem
perfuravam varias folhas duma so vez. dodos
as irregularidades que se notam no produto
final.
Tenho sido frequentemente alertado para
a clrcunstoncla de haver entre os nativos
muitas varied odes. pelo que diz respeito 00
valor das taxas. referindo-se a posit;:oo relativa entre 0 1 e 0 O. para 0 10 reis, ou entre 0
2 e 0 O. para 0 20 reis, etc., e noo quanto 00
tipo dos algarismos. Devo no entanto referir
que, no prime ira emissoo (DIE I), a impressoo
era continua, isto e, os numeros estavam bem
IIgados um 00 outro (ou possivelmente haverio cunhos de 10, 20, 40 ... etc. reis) de forma
que nessa emissoo, quando encontrava 01guma diferent;:a, a minha experiencia dizlame tratar-se de uma falsificat;:oo. Quando
mais tarde alnda se Imprimia 0 TIpo I em popel
espesso, no 10 e no 20 reis, nota-se haver
realmente diferent;:as no posit;:oo relativa dos
2 algarismos das taxas. mas apenas nestes
val ores, noo acontecendo 0 mesmo no selo
de 200 reis» .
o catalogo Stanley Gibbons menciona.
muito resumldamente, a «factura» dos nativos do forma que acabamos de expor e que
e do autorla de J.N. Marsden. que foi membro ilustre do comunidade britonica em Lisboa e considerado como uma das maiores
autoridades mundlais quanto aos selos de
Portugal e suas Colonias.
A opinioo de Carlos George vem descrita
no IIvro «REIMPRESSOES» de varios artigos sobre selos de Portugal e Colonias. edit;:oo de
A. MOLDER. em 1944.
Dizla entoo Carlos George que durante
muitos anos tentou desvendar os misterios dos
primitivos selos do Indio Portuguesa, pois ate
ai, so havia uma completa ignoroncia e bizarras conjecturas sem qualquer fundamen5
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INDIA PORTUGUESA
Como foram impressos os nativos?
Joaquim Dores

o qualidade de coleccionador de
selos nativos consideramos que a pergunta em epigrafe devia pertencer a
((instruc;:ao primaria)) de qualquer coleccionador. Pois bem. temos lido muito sobre nativos
e nessa literatura pouco temos visto ace rca
daquela interrogac;:ao; e mais. naG encontramos soluc;:ao satisfat6ria a nossa curiosidade. encontrando ate discrepancias ou
contradic;:oes nas varias teorias dos autores
que lemos.
Para Isso tambem contribui e muito. a
nossa total ignorancia quanto a trabalhos tipograficos e maquinaria util. termos tecnicos
utilizados. opero<;:oes de rotina. abertura de
cunhos. de chapas e tambem falta de material impresso.
Cada autor descreve aquela operac;:ao
de sua maneira; qual a verdadeira? Misterio! ...
Vamos descrever entao 0 que e do nosso
conhecimento. dos varios autores. e tentar
(oh santa ingenuidade! ... ) tirar a conclusao
mais de acordo com aquilo que actualmente ja se distingue. no classificac;:ao dos selos
nativos.
Sim. porque se formos analisar os catalogos antigos. mesmo os estrangeiros. fica-nos
uma sensac;:ao de Ignorancia ou de desinteresse por escrever 0 que mais se parec;:a com
a realidade. hoje indispensavel para competir.
A medida que mais lid amos com estes
selos. maior e a nossa convicc;:ao de actividades ((artisticas)) sobre estes pobres rectangulos de papel. feitos por imbecis e
ignorantes. na esperanc;:a de conseguir enganar 0 pr6ximo! E naG e que as vezes conseguem?

A obra mais completa sobre a India Portuguesa foi publicada em 1893. por dois autores ingleses. Gilbert Harrisson e F.H. Napier.
mas parece preocupar-se mais com a legislac;:ao e emissoes. do que propriamente com
o assunto que estamos tratando. Vem a taIhe de folce afirmar que essa obra (hoje rara).
apesar de muito c ompleta. ja de ha muito
naG e aceite nalgumas das suas conclusoes.
lodos os autores a mencionam nos seus escritos. mas alguns ja manifestaram 0 seu desacordo sobre 0 seu trabalho em certos
pontos do seu percurso.
lemos em nosso poder versoes de J.N.
Marsden. Carlos George e Oswald Andrade.
que vamos tentar reproduzir sem alterar muito a oplniao dos autores (0 nosso ingles e
bastante precario) e naG queremos de forma alguma deturpar a ideia dos referidos
autores. ja que a nossa competencia e. sem
sombra de duvidas. incomparavelmente inferior a desses mestres. open as podendo
competir com 0 nosso insuperavel gosto e
admirac;:ao por tao pequeno quanta misteriosa parcela do filatella portuguesa.
. Vejamos entao 0 que nos diz J.N. Marsden
num artigo publicado no ((Stanley Gibbons
Monthly Journal)). de Novembro de 1924:
((A execuc;:ao do cunho. cunho I dos catalogos. foi entregue a um ferreiro. que 0
executou em ferro macio ou ac;:o; mas alem
do cunho. fizeram tambem um conjunto de
numeros. que. ligados consoante as necessidades. formavam 0 valor do selo (ou seja a
sua taxa); tambem juntavam uma serie de
tiras de marfim. entrecruzadas. de modo a
formarem uma especie de armac;:ao. com 100
espac;:os rectangulares (10 x 10). que servia
de guia para a impressao dos selos; estes
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Ceres 30C CE218 papel parcelono dent. 15x14 cor fresco bern centrodo novo c/chornelro
Ceres 1.SO CE259 selo novo c/chornelro
Ceres novos cores 25C CE255. 75C CE257. 80C CE286 selos noves s/gomo
Ceres 96C CE287 novo s/chornelro
Ceres Londres 2C CE396 quodro + par Isolodo. 3C CE397 3 pores. 4C CE398 por. 15C CE402
par. 48C CE407 par + isolodo. 64C CE409 2 Isolodos. salos noves c/chorneiro no quose
totolldode
Lote de Ceres Londres 48C CE407 quadro novo s/chomelro. 2C CE396 bloco de 6 + quodro
usoda. lOC CE401 duos quodros + 1 usodo. 48C CE407 2 usodas. 4.50 CE417 2 usodos
Ceres Londres 96C CE411 tiro de 3 selos navos c/chornelro
Ceres Londres 1.20 CE413. quodro novo s/chornelro
Lusiodas 40C CE520 selo novo c/chornelro
Lusiodos 95C CE545 selo novo s/chomelro
1.0 Expa Colonial Portugueso CE561/563 serie completo usodo
Lote de 4 series completos usodos: Tudo pelo No~oa CE570/74. Legloo CE583/590. Cent. do
Funda~oo CE591/598. D. Dlnls CE763/77
Congresso do Vinha e do Vlnho CE579/582 serie campleta usado
Centenorio do Selo Postol CE599/606 serie completo usoda
Costumes Portugueses CE607/616 serle completa usoda
Caravelas emiss6es 1943 e 1948 CE617/633 e 696/704 series completos usadas (26 volores)
Caravela 1.00 CE624 Bloco de 8 selos novas s/chamelro
Coravela 2.00 CE626 em quadro novo s/chornelro
Coravela 3.SO CE628 Bloco de dez selos novos s/charneiro
Costelas de Portugol CE664/671 serle novo completo c/chorneira
Costelos de Portugol CE664/71 s9rfe nova completa s/gomo
Castelos de Portugal CE664/71 serie completa usodo
3.0 Cent. do Nascimento S. Jooo de Brito CE691/694 sene nova c/chomelra
Coravelas 1.50 CE699 novo s/chornelro bordo de folho Int. esquerdo
Coravelas 1.80 CE700 novo c/chamelro
Congresso do Hlstorlo da Arte CE713/714 sene completa com chamelra
Ano Sonto CE719/722 serle nova completa com chornelra
S. Jooo de Deus CE723/728 serle completa usado
Museu dos Caches CE741/748 serle completo usado
OTAN CE749/50 sene nova s/goma
OTAN CE749/SO serle completa usada
8.0 Compeonoto do Mundo HOquel em Patlns CE751/752 serie novo completo com chornelra
Centenorlo do Mlnlsterlo dos Obros PublJcas 1.40 CE756 Bloco de sels selos usados
pantos de ferrugem
Centen6rlo Morte S. Francisco Xavier CE759/762 sene usada
D. Dlnls .9OC CE767 quadro em novo s/charnelra
D. Dlnls .90C. 1.40. 2.30 CE767. CE769 CE772. selos novos s/chornelro
D. Dlnls 1.40 CE769 quadro nova s/charnelra bordo de folha
D. Dlnls 2.30 CE772 quodro nova s/chamelra
D. Dlnls 90C. 1.40. 230 CE767. 769. 772 usados
Clnquent. do Autom6vel C. Portugal CE782/83 sene novo s/chornelra alguns pantos de 6xida
Cent. do Selo Postol CE786/793 serle completo usada
Cent. do Telegrafo Electrlco em Portugal CE815/817 serle nova completa com chornelra
Cent. dos Cominhos de Ferro em Portugal CE821/824 serie nova completa s/chonelra
excepto 0 CE824 c/chorneira
Almeida Garrett CE827/830 serle nova c/chornelra
Lote de FOC's de Portugal anos de 1961 a 1986 noo repetldos corimbos bem botidos
valor de cotologo 43.700.00 sao cerca de SO unidades
Page los de Portugol dos anos de 1974 a 1977 s/repetl~6es no total de 40 unidades
Pogelas de Portugal dos n.'" 146 00 n.o 261 s/repetl~6es lote de 102 unidades
Sobrescrito de valor dec lorado circulodo para Luanda Angola franquiado com CE528.
CE544 e CE571
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14.000.00
1.300.00
600.00
3.000.00

900.00
700.00
500.00
3.600.00
500.00
1.100.00
700.00
1.150.00
1.400.00
600.00
1.570.00
1.000.00
3.800.00
500.00
7.000.00
6.S00.00
5.000.00
850.00
1.250.00
2.100.00
2.000.00
1.000.00
5.000.00
850.00
600.00
8.000.00
1.200.00
500.00
2.500.00
950.00
2.200.00
2.800.00
2.300.00
3.400.00
500.00
500.00
850.00
2.400.00
4.500.00
5.500.00
6.000.00
1.000.00
3.500.00
1.000.00

HISTORIA POSTAL

58

59
60
61

Carta Filalelica de Braga para Mon~ao. franquiada no verso com 3 selos de 25RS D. Luis
fila direita danificados pela abertura do carta carimbo de Braga bem batido data do
de 20-12-1873
Lote de duos cartas filatelicas franquiadas com selos Ceres colados no verso 4C CE226 e
40C CE4D6 Londres com carimbos bem batidos de Leiria 1920 e 1929
Carta Filalelica de Santarem para 0 Porto franquiada com D. Luis 25RS CE53 colado no verso
Carta comoblitera~ao de 1.0 dia do l.a Expa Filatelica Portuugesa sobre selo CE564 enviada
00 Sr. Bruno Reich

750.00
750.00
10.000.00
750.00

DIVERSOS

62
63
64

65

Postal ilustrado circulado de Cordoba (Espanha) para Leiria mostrando 0 interior
da Catedral de Cordoba. Carimbas de Manzanares e Leiria de Abril de 1950
Postal ilustrado circulado enviado de Madrid para Leiria. mostrando a Igreja de S. Jose na
Calle de Alcala Madrid carimbo de barras e de chegada a Leiria 14/7/49
Postal ilustrado sepia circulado de Braga para Leiria com a vista geral do Santuoria
do Bom Jesus do Monte. Selo de 25C Tudo pela Na~ao oblilerado com carimbo de Braga.
Carimbo de chegada a Leiria 11/7/1937
Postal ilustrado c/vista do Solar do Viso circulado de Viseu para Usboa c/selo de 25C
do VII Centeno rio de Santo Ant6nlo

750.00
750.00

750.00
500.00

TEMATlCAS

66
67

Futebol: lote de 4 sobrescritos comemarativos do tema inc lui um sabre a semifinal
Universidade Crayova-S.l. Benfica
Desparto: lote de selos do Mauritania. Afeganistao. Serra Leoa e Wallis e Futura valor total
172 francos Yvert

500.00
1.500.00

MADEIRA

68

Tlpa Ceres CE41/61 serie nova completa com charneira

2.300.00

A<;ORES

69

VII Cent. do Cent. do Nascimento de St.o Ant6nio 5RS CE74 novo s/goma

EDITORIAL
Se a vida nacianal sofreu uma tronsforma<;:oo profunda apos a Revolu900 do 25 de Abril de
1974. talvez possamos recuar um pouco mais no tempo e, sem receio de desmentido, afirmar que,
na decada de cinquenta, a introdu900 do meio de comunica900 aUdiovisual, que e mais eficaz.
galvanizante, expressivo e instantoneo do que a comunica900 esc rita, abalou as alicerces da
nossa sociedade de diversas maneiras. A palavra e a imagem voo mais longe, atingem todas as
camadas e closses sociais, as mais reconditos cantos do mundo.
Com efeito, a Televisoo (meio de comunica900 par excelencia) contribuiu, sem duvida para:
A ausencia de publico nos estadios; 0 encerramento de muitas casas de espectaculos, pais
podem ver-se bons filmes, comodamente em casa, e ate grava-Ios; a mudan9a de ramo de muitas
livrarias par se ter perdido 0 gosto pela leitura (actividade predominantemente de haras livres, que
quase noo existem); distrair a juventude com curiosos «jogos de video"; afectar 0 espirito associativo
e ate familiar tornando as pessoas mais individualistas.
A filatelia, principalmente a juvenil. noo podia deixar de «sofrern tambem a influencia do meio
de comunica900 audiovisual moderno, alem de que outras motiva90es Oogos de computadar, por
exemplo) e outras rozOes (as novas tecnologias postas a disposi900 dos Servi90s Postais de quase
todo 0 mundo, fazendo rarear os selos usados) tem, tambem, a sua quota parte de responsabilidade no alheamento dos jovens pela filatelia.
Enfim, e 0 progresso. Mas, a filatelia, que e 0 que nos interessa neste coso, naG pode «morrern.
Enquanto houver homens na FPF imbuidos de espirita jovem e que, cada vez mais, procuram
fomentar e apoiar, das mais diversas maneiras a filatelia juvenil; enquanto houver dirigentes de
agremia90es que, devidamente preparados e interessados, estimulem junto das camadas jovens
o gosto pelos selos e par aquilo que eles podem transmitir no campo pedag6gico e ludico; enquanta houver ascendentes que filiem nas agremia90es filatelicas os seus descendentes logo que
eles nascem e os incentivem, 6 medida que voo crescendo, a gostar deste passatempo, quase
ciencia, que so pode trazer beneficios 6 sua forma9ao, a filatelia perdurara atraves dos tempos,
com mais ou menos sobressaltos.
Todo este arrazoado porque?
Simplesmente porque 0 nosso Clube deseja homenagear, nesta pagina, 0 mais idoso socio do
CFP residente em Valen9a, Sr. Jose Augusto de Castro Ramos, noscido em 1904 (digno representante do passado), e 0 mais jovem filiado do nosso Clube, 0 me nino Andre Alexandre Oliveira Gil
que veio ao mundo em 19 de Dezembro de 1995 (a esperan9a do porvir).

500.00

ANGRA
70

D. Carlos I l00RS CE9 selo novo s/goma dent. 13

'I,

2.500.00

MACAU

71
72
73
74
75
76

Assistencla
Assistencia
Assistencia
Assistencia
Assistencia
Assistencia

50A CE12 sela novo
50A CE12 selo novo denteado 11
IDA CE9 novo dent 12 em par
5A CE8 par usado
5A CE6 selo usado
15A CElD dent 11
tira de 7 selos novos bordo de folha

'I,

'I,

1.000.00
2.000.00
2.200.00
2.000.00
2.200.00
13.000.00

Se ao nosso estimado socia mais velho j6 Ihe devem foltar algumas far9as para lutar pelo
Filatelia, este menino e outros, que sao a futuro do nosso pais, se-Io-ao tambem da nosso filatelio,
se os mais velhos souberem e tiverem capacidade para Ihes entregar 0 «testemunhon.

CABO VERDE

77

Descobrimentos CE266/275 serie nova completa s/charneira

3.500.00

Eurlco C.E. Loge Cardoso

46
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filafelia

BARATA DAS NEVES
Rua da Trrndade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Porteodo lORS CE21 s/sobrecorgo «Republico" folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chornelro
Porteodo 20RS CE22 c/sobrecorgo Republico folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
Porteodo 30RS CE23 c/sobrecorgo «RepUblico" folha completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
Porteodo 50RS CE24 c/sobrecorgo Republico folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
D. Corlos 15RS CE50 folho completo novo de 28 selos 4x7 s/chorneiro
D. Corlos 75RS CE138 c/sobrec. invertido novo
D. Carlos lOoRS CE139 c/sobrec. invertido novo
D. Corlos 15RS CE141 c/sobrec. invertido novo
D. Carlos 15RS. 100 RS. 15RS; CE137. CE139. CE141 selos novos s/chorneiro
D. Carlos 75RS CE142 com sobrecorgo invertido novo s/charneiro
D. Corlos c/sobrecorgo RepUblico CEI72/173 serle novo s/chorneiro
D. Corlos e Ceres com sobretaxa CE174/176 serie nova s/gomas s/charneira CE175 c/conto curto
Nosso S. de Fatima e Unioo Postal Universal CE261+CE262 selos novos s/charneira
Descobrimento do Guine Bleeo n.' 1 peq. sujidade no gomo
Impasto Postol 1DRS CE 1 selo novo
Porteodo CE21/28 serie completa novo s/charneiro

4.000.00
4.000.00
4.000.00
3.000.00
4.000.00
1.750.00
750.00
1.750.00
I.SOO.00
1.750.00
1.500.00
500.00
1.000.00
3.SOO.00
2.SOO.00
2.500

ANGOLA
94

sEMPRE NA VANGUARDA DAs GRAN DES NOVIDADEs
LlTERARIAs-FILATELICO/NUMlsMATICAs
Possuimos grande quontidode
de iivras, revistos e cotaiogos
sobre fiioteiio e numismatico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

Classlficador com selos novos de Angolo em quodras e partes porciois de folhas valor
de cotalogo 96.000.00
Aves de Angola CE326/349 serie completa usada
Aves 12.5 Ang CE343 Bloco de 20 selos novos c/popel colado
Tipas feminlnos de Angola CE412/27 serie nova completa s/charneiro
Igrejas CE480/497 serle completa novo s/charneira
Late de 30 FDC de Angola valor de catalogo 4.800.00

95
96
97
98
99

20.000.00
2.800.00
4.000.00
1.250.00
600.00
700.00

M0C;:AMBIQUE
100
101
102
103

Mutilodos de guerra 1920 CE206/223 serie completa nova c/sinol chorneiro
Peixes CE3S6/379 serie completa usada
Bras6es CE431/447 serie completa nova s/charneiro
Uniformes + minerologia CE490/501 + CE518/526 2 series completas novos s/chorneira

2.000.00
2.000.00
1.500.00
800.00

COMPANHIA DO NIASSA
104 D. Carlos I 25RS CE49 c/sobrec. provlsorlo usado

8.00000

iNDIA PORTUGUESA
lOS Corto geograflCo de Domoo CE459/466 serie novo s/charneira. Alguns volores c/pantos de oxido

500.00

TIMOR

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA
• INTEIROS POST AIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L1
• AEROGRAMAS

106 Unioo Postol Universal 16A CE270 novo s/chorneira
107 Nossa S. do Fatima 8A CE269 novo s/chorneira
108 Lote de 34 selos de Angola. Cabo Verde. Guine. Me<;:ombique. Sao Tome e Timor serie
de Vasco do Gama. Reformo Adminlstrativa. D. Manuel I. Presidente Carmona. N.S. Fatima
Viogem presldencial aim. Americo Tomaz todos selos s/charnelra

1.75000
800.00

700.00

REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA
109 5.' Anlv. Morte de Agostinho Neto 10.5 e 36.5 kwonzas CE91/92 serie novo s/chomeiro

47

3.SOO.00

110 5.° Cent. Morte de Agostlnho Neto 10.5 e 36.5 Kwanzas CE91/92 serle novo s/charnelra
111 5.° Anlv. Investidura do Presidente Jose E. dos Santos 16 e 55 kwanzas CE93/94
serie novo s/chornelra
112 5.° Anlv. Investldura do Presidente Jose E. dos Santos 16 e 55 kwanzas serle novo s/chornelra
113 5.° Anlv. do Morte de Agostlnho Neto 10.5 e 36.5 kwanzas serle novo em quadras s/chornelra
114 5.0 Anlversario do Invest. do Presldente Jose Eduardo dos Santos 16 e 55 kwanzas CE93/94
sene novo em quodras s/charnelro

3.500.00

Revista Trimestral
5.500.00
5.500.00
15.000.00

Arlo LI • N.O 375 • Maryo 1997

Stlll.ario

25.000.00

P6g.

REPUBLICA POPULAR DE MOC;:AMBIQUE
115 Lote de seles novos em quadros. tombem tern selos soltos valor de cot610go ±40.oo0.00

9.500.00

Data limite para a recep900 das ofertas 15 Malo de 1997

Dr. EURICO C.E. LAGE CARDOSO
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA

SEUS Sl~

~cf/
•

P.O.BOX 2335
L1SBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

• REAGENTES DE LABORATORIO
•

PRODUTOS QUfMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO

Sistemas de Alarme
contra
intrusao e incendio

• PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA
ALVARAs: N.o 24 MAl 10/04/91 N.o 4150 EOP 25/6/87
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Da autoria de Ant6nio Eslllcio dos Reis, urn consagrado
especialisla a nivel mundial em instrumentos de naveg~iio e Ciencia Nllutica, "Medir Estrelas" ea hist6ria
ilustrada dos instrumentos tridimensionais que os portugueses adoplaram, criaram e aperfei~oaram para
realizarem a navega~o astron6rnica que lhes pennitiu
sulcar os oceanos e revelar novos mundos ao mundo.
urn exclusivo do

QUBEDO
~ONADOR

~

A Colec~iio Descobrir, da qual "Medir Estrelas" constitui 0 mais recente volume, representa urn contributo
decisivo para 0 enriquecimento de perspectivas sobre
os Descobrimentos e possibilita a lodos - portugueses e estrangeiros - urn conhecimento melhor do
pais que somos,

Textos em portugues e ingles, Contem 8 selos de
colec~iio, no valor de 682$00, devidarnente protegidos
por acetatos, de modo a garantir a sua boa conserva~iio,
Edi~iio encademada, numerada e limilada a 12 000
exemplares autenticados pelos CTT Correios de
Portugal.

Encomendt jd!

- $ CORREIOS
DIRECQAO DE FlLATELlA
Av Casal Ribeiro, 28
1049 LlSBOA CODEX

o Premio «0 PHILATELlSTA»
respeitante a 1995
atribufdo ao Boletim do CFP
(Ver notfcia no interior)

