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Centro Cultural de Belem
Magnifico espa~o onde vai realizar-se
a «PORTUGAL 98»

PROTEJA
OS SEUS SElOS!
Siitemas (Ie Detec~ao
Peto (ontrado, alguns es130 a super{fcie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da Gama.
Ou a moeda comemorativa que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda emiliu para celebrar a sua inaugurac;ao.
Da autoria de Vilor Santos, estes magnificos especimes numismalicos foram cunhados
em duas versOes: Praia Proof e Bimetalica lamelar em Praia e Ouro.
Moedas de Portugal. Hoje um valor, amanha um lesouro.
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Mostra dos Produtos Tematicos HOceanosu e ccEXPO'98u
seguida de visita ao Oceanario com a presen9a do Prof. Mario Ruivo
LEONOR COUTINHO PRESIDIU AO LAN9AMENTO DO SOBRESCRITO·MOEDA
- LOBO MARINHO
Correios de Portugal apresentaram no
dia 18 de Maio, os produtos tematicos
Oceanos e Expo'98, numa cerimonia
presidida pela Secretaria de Estado da Habita<;:ao e das Comunica<;:oes, Leonor Coutinho,
no Pavilhao dos Oceanos.
Alem do oceanografo, Prof. Mario Ruivo,
e do biologo marinho, Pedro Salgado, 0 encontro contou com as dos administradores
do Oceana rio, Mario Abreu, e dos cn,
Norberto Pilar.
Na ocasiao foi lan<;:ado um sobrescritomoeda, da autoria de Vitor Santos (no valor
de 900 escudos), que inclui a serie de selos
Oceanos-Plancton e a moeda de 100 escudos Lobo-Marinho, com uma tiragem de 2500
exemplares.

No ambito do acordo celebrado entre os
crr e 0 Parque Expo'98 foi criada uma vasta
gama de produtos: os primeiros selos do
mundo dedicados ao plancton, desenhados
por Pedro Salgado; duas emissoes dedicadas aos Pavilhoes da Expo e respectivas tematicas - uma da auto ria de Henrique
Cayatte, a outra de Paulo Oliveira e Joao
Sormento - varias emissoes comemorativas
dos 500 anos da Descoberta do Caminho
Maritimo para a fndia do pintor Carlos Possolo.
Associados a estes temas foram concebidos pelo designer Acacio Santos postais ilustrados, carteiras tematicas, e embalagens
com selos autocolantes "Oceanos» e EXPO'98.
Criaram-se tambem varios produtos
facilitadores da escrita e embalagens alusivas a esses temas.
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T1PO

PROCUTOS

CESCRI~AO

PRE~O

(escudos)
SHOS

EmissCio OcealOS
EmissCio EXPO'98

POSTAIS

Postas lIushadas
Postals lIustradas
pre·lrmqueodos
Con/untos de Escrito

OUIROS

Calxos de salos
Autocolmtes

CARTEtRAS
TEMATICAS

Oceanos
EXPO'98
Cescobertas
OcealOs
EXPO'98
Especla EXPO'98
·A Escma do Mar.
Pack Porto EXPO'9B
Embaogem EXPO'98
pre-fronqueada

MINtCARTEIRAS

UVRO
ENCOMENOAS

Fotlo com 12 salos cIo sene oOcaonoso 97 a 98. pol Pedro Salgodo
FoOO com 6 salos (tamos do EXP0'98); por PouIo Oliveira a Jooo Sarmento
FoOO com 6 salos (Povih6es Tam6licos do EXPO'98, pol H. Cayotta a GIL dos Canalos)
6 BiIletes Pasto~ llustrocios com os temos cIo EXPO'98. pol P. Oiivawo a J. Sarmento
5 Biletas Posto~ IkJstrocios com os PovilOes Tem6ticos cIo EXPO'98, pol H. Cayotta
6 Biletas Pasto~. com as temos do EXPO'98. vOfidos poro toda 0 munclo
5 Billetes Posto~. com os PoviIlOes Tem6ticas do EXP0'98. vaidos PO'O todo 0 munclo
10 sobrescritos pre·fronqueodos do emiss60 oOceano$> e 10 fotlos de popel de carta
5 sobrescrilos pre·fronqueoclos cIo em~ oOceallOS> e 5 fohos de popel de corto
Coixo com 100 sales outocolontes cIo emiss60 oOc8a1O$>
Coixo com 50 sales outocolontas cIo emissOo .EXPQ'980
CoIec~ao de 6 salos outocolontes
Com salos e blocos cIo sene .OceallOS> 97 e 98
Com selos e bIoco do sene oEXPO'9B>
Com seIos a blocos cIo sene .sao ones cIo Carrinho Manlimo poro a 10010> 96 e 97
Com foOO especial de sales do sene oOceano$> 97 e 98
Com follOS miniaturo comemorotivos do EXPO'98
Com selo~ bIocos e pogeles cIos errissOes oOceollOS> 97 e 98 e .EXPO'9B>
Teldo de Fernando Dacosta. fotogrofios de Jo<ge Bonos e design de mo Moc:llodo
Garrofo de Villho cIo Porto em Embologem aspecifico a sarvi<;o de antrego 00 domiciio
Alusivo (] tam6tico do EXP0'98
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filatelia
BARATA DAS NEUES

Rua da Trlndade. 5-1.2 Oto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX
Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS '
Possuimos grande quantidade
de livros, revistas e catologos
sobre filatelia e numismotico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

eMARCOFI
e SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA

elNTEIROS POSTAIS
e POSTAIS MAxlMOS
e CARTAS FILA T~LI
e AEROGRAMAS

S6cla alemao deseja conTroco sellos usados de
tacto permanente com colega Espana por Portugal/P. Rey/
portugues que coleccione selos Alonso Castrillo 15. 2.° B/28020
da Alemanha. com vista 6 troca Madrid.
por selos portugueses . Sendo
possivel corresp. em Ingles. PerVendo selos. series e quadras
cebo portugues mas nao escre- 56 antigos N e U - de Portugal.
vo .
A<;:ores. e poises do Europa. EnNorbert SchOlzke. Auf dem viem mancolistas: pre<;:os de 15
Acker 42. D-22457 Hamburgo . a 35% sobre Cat. Afinsa/97 . EnAlemanho.
vlo listas - Cartoes Telef. do Brasil
- Orlando S. Santos - Cx. Postal
Compro selos de Portugal. 2130 - Gonzaga - 11060-301 Sanex-C610nios e estrangeiros novos tos - S. Paulo - Brasil. Telf. 13e usodos. Tambem Catalogos 237.5377 - Telfax 13-225.6793 (das
Yvert . Resposta para 0 Aparta- 10 6s 18h. TMG).
do 5. 2580 Abrigada.
PACOTES COM SELOS - Para
Desejo trocar selos novos e revenda ou d irectamente 00 cousados de Espanha por selos leccionador. Muitos poises e mais
usados de Portugal. Manuel Real de 30 temas diferentes. Pe<;:a
Gonzalez. Avdo. del Peru. 21-1.° pr~arios gratis. FILATEUA SERGIO SILetra D. 06011 Badajoz. Espa- MOES - 2500 CALDAS DA RAlNH~.
nha.
EUROPA/CEPT - AMERICA/
Colleccionador procuro bi- UAEP - Duos colec<;:oes. dois
Ihetes postois (depois 1960) de temas. para fazer sem hesita<;:ao.
Cablnda/Angola. Timor Leste. Tudo em ustock». incluindo albuns.
Gulne-Bissau. Sao Tome e PrincI- Inscreva-se tambem para recepe (Mo<;:amblque e Cabo Ver- ber as novidades que vao sainde tambem) - compra ou traca. do. FILATEUA SERGIO SIMOES Comunlca<;:ao em portugues 2500 CALDAS DA RAINHA.
possivel. Torsten Stehr. Weseler
Strasse 4. D-10318 Berllm. AlemaPRE<;:AAIOS DE SERIES COMPLEnha.
TAS NOVAS DE PORTUGAL-19531992 - Inclul Igualmente muita
Colecclono selos usados de coisa em usado. Com blocos. ucarPortugal ate 1985. Dou em troca nets» e outras va-riedades. Gratis a
selos do Argentina e tematicos pedido. SERGIO W. DE SOUSA SI(flora. fauna. desportos. etc.).
MOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
Carlos Sosa. Simbron 3008 1.°
A. 1417 Buenos Aires - ArgentiSE COLECCIONA TEMAS OU PAna.
rSES. TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS. PRE<;:AExchange used stamps Italy/ RIOS COM CERCA DE 35000
Spain/Germany /Luxembourg/ SERIES - Novas. diferentes. comother European Countries for pletes. Indlque-nos 0 que coleccioPortugal used stamps/lnteiros/ na. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Automatlcos/FDC/Letters/Pa- - 2500 CALDAS DA RAINHA.
gelas nr. 195/4-190-141/36 and all
before . Bose Yvert . Inteiros
Catalogos Yvert - Sempre
exchange against Italian. em ustock» as ultimas edl<;:oes.
Phonecards exchange one to Pe<;:a lista destes e de outros caone with italian. Write in port.! talogos. tambem dlsponiveis. FIengl./french. U. secn - Via Cagni. LATEllA SERGIO SIMOES - 2500
6 - 20052 MONZA (MI) Italy.
CALDAS DA RAINHA.
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Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.· 5ala H
1100 lI5BOA
PORTUGAL
Tel.JFax: (01) 346 76 61

SILOS - HISTORIA POSTAL

COMPRA - VENDE
Aberto de 2.1 a 6.' dCll 14.30 cis 19.00
(de manhii, com marc~iio previa)

«The Stamp»
THE BEST ITAUAN - EXCHANGE CLUB
Yearly subscription:
• Italy: 10000 lire
• Others: US$8 or 10 I RCs or
150 fro Yvert mint different complete thematic novelties of your
country_
Wrile 10:

Mr. Gianni Fabbri
CP 47

41013 - Castel franco EM .
ITALY

PERMUTASINTER·SOCIOS
Por motivos de Ierias e de ester 0
nosso (lube encerrado durante 0 mes
de Agosto, temos de protelar as Permutas Inter-SOcios do Boletim n.2 380
para 0 Boletim n.2 381, pelo que
opresenlomos os nossos desculpas oos
interessados.

,

Balsa Filatelica
Espa~o

EDITORIAL

a disposi~ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 por Iinha.

Exchange mint new issues.
banknotes. telecards. coins and
used-stamps '2fJJ/'2fJJ. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Ladz 1 - Poland.

ALGARVE. Marcofilla closslca.
Procuro cartas. selos Isolados.
postals. telegramas. etc.. desta
provincia ate 1912. Compro ou
troco por outro material similar
do resto do pais. pols possuo
TODO 0 MUNDO - PArSES E stock razoovel destas pec;:as. PosTEMAS - Mals de 35.0Xl series em so tambem trocar por selos que
Clstock... Envie-nos a sua Hsta de fal- faltam no sua colecc;:ao.
tas. Tambem prec;:orios gratis e
Paulo Vieiro. Apartado 135.
pedido. FlLATELIA SERGIO SIMOES 8002 Faro Codex
- 2500 CALDAS DA RAINHA.
Selos vendo e compro. noSelos CERES (Portugall Ac;:o- vos e usados. Contlnente e
res e Madeira) . Procuro para ex-coI6nlas . Bons prec;:os . M .
especlallzac;:ao tudo sobre es- Leitao. Rua Julio Dantas. 3-1.° F.
te tema: novos. usados. fal- Casal de S. Bras. 2700 Amasos. reimpreSS<5es. grandes blocos. dora.
erros. provas. cartas. Compro. troco e vendo. Paulo VIeira - ApartaLINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
do 135 - 8002 Faro Codex.
(FAROL) - Vendemos todo 0
material filatellco destas e de
Completo IIstas de faltas de outras marcas. Albuns. classlficaPortugal e Ultra mar com descon- dores. folhas sistema branco. etc.
tos aprec16vels sobre 0 catologo. Catologos gratis a pedldo. FILASe e colecclonador medlo ou TELIA SERGIO SI-MOES - 2500
princlplante estamos as suas or- CALDAS DA RAINHA.
dens. I. Coelho - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
Spain and Andorra (Spanish Mall) . Mint stamps for
NOVAS EMISSOES - TODO 0 sale. free catalogue with the
MUNDO POR pAlSES ETEMAS - So- best prices. Write In English.
mos Importadores ho dezenas de Portuguese or Spanish. Espaanos. Diga que pretende come- na y Andorra (correo espanol).
c;:ar a receber ou P99a circular de Sell 05 nuevos en venta. Plda 115Inscrlc;:ao. FlLATEUA SERGIO SIMOES tas gratiS con los mejores preclos.
- 2500 CALDAS DA RAiNHA.
Escrlblr en portugues. Ingles 0
espanol. Valdes. c/La Fuente n.O
Postals antlgos do Algarve 12. 33 .870 Tineo - Asturias (Cartofilla) - Compro. vendo e Espanha.
troco. Paulo VIeira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.
Selos perfurados - procuro
para especlallzac;:ao. soltos ou
Selos Coroa. Procuro pora esps- em carta. de todo 0 mundo.
clalizac;:ao tudo sobre este tema Compro ou posso dar selos Ceres
em novo. usado. falsos. relm- em troca.
press6es. foIhas. erros. etc. Compra.
Jose A. Cardona. Rua Cldatroca e vende. Paulo Vieira de do Loblto. 284-3.° Dt.O. 1800
Apartado 135 - 8002 Faro Codex. Lisboa.
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A pouco mais de dois meses da inaugurac;:oo da Exposic;:oo Filatelica Internacional .PORTUGAL
98 .. a que. por mais de uma vez. ja nos referlmos nas p6glnas deste Boletlm. podemos aflrmar. em
face dos dodos finals que nos chegaram. que 0 exlto do certame est6. anteclpadamente. assegurado.
A «Portugal 98 .. e uma organlzQ(;:oo do Federayoo Portuguesa de Filatelia que contou com 0
indlspensavel e valioso patrocinio dos Correios de Portugal. SA e da ACOFIL (Associa<;:oo dos Comerciantes Filatelicos). Vai ter lugar de 4 a 13 de Setembro pr6ximo no Centro Cultural de Belem.
em lisboa.
Varios fadores. qual deles 0 mals Importante. contrlbuem para que estejamos certos que este
evento filatelico. 0 mais importonte realizado ate agora em Portugal. vai constituir um marco
.
historico no j6 longa existencia do Filatelia organlzada no nosso p~is.
A «Portugal 98 .. foi aberta a todos os Poises Europeus. 00 Brasil. Indio e Republica do Africa do
SuI.
Alguns numeros que vamos. seguldamente. referlr doo-nos uma Idela do grandlosldade e do
Interesse manifestado. aquem e alem-fronteiras. por este certame: foram aceites 420 inscri<;:6es
cujas participa<;:6es ocuparao 1760 dos 1800 quadros disponiveis. A classe de literatura e a que tem
maior numero de participantes (113). Seguem-se as Classes de Historla Postal e Tradicional. com
70; a de Filatelia Tem6tica. com 53; a de Inteiros Postais. com 24; a de Aerofilatelia. com 19; e a
de Maximafilia. com 19. Ede real<;:ar. ainda. 0 numero de participa<;:6es do Classe de Juventude.
43. No cauda desta lista estoo a Classe de Astrofilatelia. com 9 e a de Selas Posta is. com seis
partlcipQ(;:6es.
A Classe Oflclal conta com 8 participa<;:6es e a «Corte de Homo)) com igual numero. De
destacar as persona lido des que estaroo presentes no «Corte de Homo)):
«The Royal Philatelic Collection of Her Queen Elizabeth II )) (6 quadros).
«La Collection Philatelique de S.A.S. Le Prince de Monaco .. (3 quadros)
Luis Alemany - Espanha - com «Los sellos de 2 Reales 1851/65•.
Capitoo Joaquim Furtado Leote - Portugal - com . [ndia Portuguesa».
Everaldo Santos (Brasil) com quatro primeiras emiss6es.
Os Correios de Portugal alem das emiss6es de selos. blocos e corlmbos comemorativos pre vistos voo lan<;:ar um passaporte filatelico no qual existe uma p6gina correspondente a coda uma das
administra<;:6es postais com stand no exposi<;:ao e onde os interessados colocaroo selos dos poises
correspondentes com os respectivos carimbos. Estes passaportes seroo numerados e no final do
exposi<;:oo sera sorteado um automovel e um slgnificativo numero de premios.
o facto desta Exposic;:ao Internacional ter por palco 0 Centro Cultural de Belem que. quer se
quelra quer nao. e um espa<;:o de elel<;:oo do nossa cidade. servido por inumeros transportes
publicos; em face do avon yO do tecnologia nos artes graficas posslbilitarem excelentes publica<;:6es (coso do Boletim anunciador e dos Boletins n.OS 1 e 2) que fazem preyer um cat61ogo e um
«Palmares)) de excepcional qualidade; considerando que 0 conteudo dos Boletins j6 referidos e de
real<;:ar. devidamente. sob todos os aspectos; se tivermos em conta os magnificos quadros construidos. proposltadamente. para este evento; e. finalmente. se nos debruyarmos. 0 que e importantissimo. sobre a organlza<;:ao. a tadas os titulos merltorla. das entldades a quem fol conflada a
realizo<;:ao do «PORTUGAL 98)). estamos certos que este aconteclmento filatelico Internacional.
realizado no capitol. vai perdurar por muitos e longos anos no mem6rla de todos aqueles. filatellstas
ou nao. que tiverem 0 privilegio de apreciar alem das excepcionais colec<;:6es do «Corte de Hema))
as numerosas e excelentes participa<;:6es de grandes coleccionadores portugueses e estrangeiros.
Nos p6ginas interiores deste Boletim encontraroo os prezados leitores notici6rio de muito interesse sobre a «PORTUGAL 98 ...

Desejo trocar selos de Portugal e Colonias por selos da Alemanha. Tambem selos modernos.
Norbert Schulzke. Auf dem
Acker 42. D-22457 Hamburg. Alemanha.
Looking for all· from Madeira.
mint stamps and covers from
Timor. Macau in exchange for
Europe. Asia and motives stomps.
Ralf Kollmann. Westllche 193. D75172 Pforzhelm. Germany.
Colecclonador frances deseja trocar selos novas e usados
com colecclonadores portugueses. Deseja Portugal e Ex-Colonlas.
Do Fronc;:a. Col6nias. Paises
Franc6fonos e Europa Ocldental.
Escrever em frances ou ingles. Dr.
Calloch . 46 Impasse des Lambrusque. 83000 Toulon. Franc;:a.
Desejo Portugal e Macau.
novos. Dou Romenla e Europa
Oriental. Corresp. em frances ou
ingles.
Dumltrescu Dumitru. N .
T1tulescu BI. 15. AP . 15. 11 00
Craiova - Romenla.
Folhas para olbuns filatellcos
dos cn Correlos - Compram-se.
com ou sem selos. anos de 1986
- 12 folhas Portugal. 3 folhas Madeira. 3 folhas Ac;:ores; 1987 - 11
folhas Portugal. 3 folhas Madeira. 3 folhas Ac;:ores. Contactar
Alvaro Mendes. Rua Jau. 44-6.°.
1300 Llsboa. Tel. 362 1293.
Tenho para trocar ou vender.
centenas de centes de selos
comemorativos e bases. Condic;:6es a comblnar. Rafael E. Rosa.
Av. Combatentes. 1.° Lote Novo.
rIc - 8700 OLHAo - Algarve.

Eurlco C.E. lage Cardoso
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INDIA PORTUGUESA

ATEN~AO TEMATICOS!

Nativos - A emissoo Tipo I de 1873
Cor. Joaquim Dores

,
de inconscientes, senao de malucos,
escrever sobre 0 assunto em epigrafe,
com a inten<;:ao de estabelecer a
doutrina certa, que garanta aos coleccionadores uma perfeita e correcta classifica<;:ao
dos exemplares que pretendam fixar nos suas
colec<;:oes.
Todos os escritores que conhecemos dedicam 00 assunto «a seu» respectiv~ capitulo, com algumas preocupa<;:oes, e certo, mas
seguem 0 seu caminho pelos anos fora, nunco se vislumbrando preocupa<;:oes no averlgua<;:ao do verdade .
Julgamos naG pertencer as duos categorias acima indicadas, mas a uma terce ira, a
dos «inconformados» e por isso resolvemos
atacar 0 assunto, no certeza de que nao
vamos descobrir a p6lvora, nem encontrar a
solu<;:ao satisfat6ria, irrefutavel e 6 provo de
qualquer ataque que outros, mais qualificados, apresentem aos interessados; nao nos
senti rem os ofen didos, diminuidos ou chocados, antes pelo contra rio, saberemos manifestar a nossa satisfa<;:ao e agradecimento,
se for coso disso, e claro, quando 0 assunto
estiver clara e satisfatoriamente esclarecido,
pois naG a esta presentemente e talvez nunco 0 venha a estar.
A orientac;:ao que pretendemos seguir e
a de descrever e analisar 0 capitulo dos autores que conhecemos, tirando no final as
conclusoes que nos parec erem mais pertinentes, com solu<;:oes para as dificuldades, surpresas e contradi<;:oes que encontramos no
nosso pr6prio caminho.
o ass unto torna-se moroso, aborrecido,
inc6modo e talvez desnecessario, mas nos s6
assim poderemos atingir a nosso objectivo que
e, como sempre, fazer mais alguma luz sobre
os selos «nativ~s» do India Portuguesa.
Vejamos 0 que dizem Harrison & Napier
(H . eN.) no sua obra.
Trata-se do «ISSUE 7», visto que as 6 emissoes anteriores foram tratadas 00 estudar 0

Tipo I (3 emissoes) e a Tipo II (outras 3 emissoes).

E

CARACTERisTICAS:
- Primeiro a data do emissao referida a
Julho de 1673, mas incorrecta, pois sao
conhecidas cartas datadas de Junho
desse ana (ver artigo de Oswald
Andrade no «Postal History Journah. n.o
101 de Junho de 1995);
- 0 Tipo I (<<recut») com as linhas do fundo aprofundadas, alias idemticas 6s do
primeira emissao, mas mais visiveis;
- 0 popel e igual 00 do «ISSUE 6», mas
alguns exemplares encontram-se como
popel amarelado, dado que 0 azulado
original, atacado pela goma, fez perder esta tonalidade;
- A goma, por vezes branca, mas outras
vezes forte mente omarelada e espessamente implantada no popel;
- A perfura<;:ao entre 12 1/2 e 13 1/2, simples ou composta, com grandes variedades e pequenos furos tal como se
encontram nos ultimas emissoes.

ACABA DE APARECER 0 PRE{:ARIO N.Q 25
SERIES COMPLETAS NOVAS DE PAisES ESTRANGEIROS, CONSTANTES DO VOLUME VII - 1.° PARTE
- DO CATALOGO YVERT, DESDE OCEANO iNDICO ASALOMAO
Vai encontrar nesla lisla de prec;:os uma inovac;:oo: series agrupadas par lemas, como par exemplo:
ANO INTERNACIONAL DA CRIANCA - ARQUEOLOGIA - ARTE - ASTROFILATELIA - AVIAr:;.AOBANDEIRAS - DESPORTOS - FAMiLIA REAL INGlESA - FLORES - PINTURA - UNIFORMES MILITARES

-

Pe~a

este

pre~ario

ainda hoje -

SERGIO". DE SOUSA SIMOES
ESCRIT6RIO FILATELICO
Telefone (062) 6312 46 • Telefax (062) 643293
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail: sergiosimoes@mail.telepac.pt

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101 . 3." PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 1514

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

•

SERVIC;;O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAIS

COMPRA - VENDA
Execu~ao

rapida de pedidos por correspondencia

As taxas que constituem esta emissao
sao:
- 10 reis, preto muito c arregado au mais
suave;
- 20 reis, vermilion carregado, laronjavermelho au puro laranja;
- 300 reis, violeta, escuro azul-violeta com
varios matizes, mas nunca se aproximando do carregado violeta-vermelho do
terceira emissao (<<ISSUE 3»);
- 600 reis, violeta (idem);
- 900 rels, violeta (idem).
Como variedades, referem:
- 10 reis, preto com 0 «1» invertido;
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ASSOCIA<;AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
Para Correspondencia: Apartado 52125 - 1700 Lisboa - PORTUGAL - Telef. (01) 7594480
CONDI<;OES DE ADMISSAO
Admissoo (Joia)
Quotizayoo anual

Portugal

Europa

7.000$00
7.000$00

FF 50.00
FF 50.00

Outros Parses
USD WOO
USD 70.00

Pagamento por cheque, vale de correio ou vale postal internacional em nome de
ASSOCIA!;AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
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ESPANHA

OBITUARIO

o

Clube Fllatelica de Portugal lamenta profundamente 0 desaporecimento ocorrldo. nos ultimos
meses. dos seus dedlcados e inesquecivels s6clos:

3599 - Celse Jose Perez Valdes. C/la Fuente.
n.o 12. lineo. AstUrias. (A) IC.6O.N.U.de
5.5A.5B.C. Lotes tem6ticos. Colecciona
varias tem6ticas e histOria postal.90.

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Tomas Pinto Gomes
Manuel Kullberg
JooQ de Deus Reis Andrade
Eurico da Sliva Egreja Alves
Francisco Palma Leal

BRASIL
2368 - Eng. Geraldo de Andrade Ribeiro
Junior. Rua Dona Veridiana. 322. Apt.
62.01238-010 S. Paulo. SP. (A)60.15.

As famillas enlutadas a Dlrecc;:ao do CFP e os
dirigentes deste Baletim apresentam os mais
sentldas condolencios.

AFRICA DO SUL

o Clube

Filatelico de Portugal
esta encerrado em Agosto

2521 - J.M.P. Figueira. P.O. Box 1175. Crown
Mines. 2025 Africa do SuI. (A)
Po.Fr.ln.60.1.2.92.94.
2719 - Nelson Silva Nogueira. P.O. Box 676.
Kengray 2100. Transvaal. RSA - (MIA)
In.Po.T.C.V.1.N.U. Madeira dos an os
1853/1927.N.U.94.114.
2962 - J.H.F. da Costa. 60 Cumberland Road.
Kensigton 2094. Johannesburg. (M)
Po.ln.T.C.60.N.U.1.94.114.
3336 - Joaquim Arlinda Marques Carrajola.
3 Myrtle Avenue. Modderfontein 1465.
RSA. (A) Po.ln.Compreende Es.lt.Ep.
T.C.V.60.U.1.2A.16.30.57.Temmicas: T41
de Africa.John Kennedy. Malaria e
Navegadores.92.
3457 - Fernando Jose Chorao Braga e
Couto. Postnet Suite 163. Private Bag
X 19. Gardenview 2047. South Africa.
(A) Em 2C e Cabo Verde. (M/A) Em
1.2A.Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.90.114.91 .92.
3502 - Carlos Manuel da Fonseca. P.O. Box
16644. Atlas Ville. 1465 Boksburg. (M/
A) Po.ln.T.60.N.U.1.57 e seus Bantostaes.

Como ja vem send a habitual as seNiyOS da Sede do Clube estarao encerrados em Agosto. mes de fEHias par
excelencia. Pedimos boa compreensao
aos prezados associ ados que. eventualmente. sofram algum inc6modo com
esta medida.

SUBASTAS FIlATELICAS INTERNACIONALES
Las mas alJactivas de Argentina. Catiiogo ilustrado color. Bases
notables. Numeros Yvert-Scott - Argentina. Portugal. Espana,
Temiltica, etc.
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa
A 5U pedido Ie enviamos catiiogo GRATIS
Ahora tambien estamos en Intemet Yea nuestros catiilogos de
subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con
nosotros aI E-mail:simonafiateliaCisimonafilatelia.com.ar
Juan Simona - CC40 - 7311 ChiUar
ARGENTINA

AlEMANHA
3173 - Reinhard Kuchler. R6merwaIl57.·55131
Mainz. (A) A 1.ln.T.C.60.Cabo Verde
after 1945.

Selos de Portuga~, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescrltos de 1.2 dia.

UCRANIA

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

3602 - Yurij Danilov. P.O. Box 10618. Lviv. (M)
T.60.64 .65.66.N.1.5.5A.
Rs.ln.
5B.9.97.T7.Tl6.Tl7.T18.Tl9.141 .T42.

R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 81341 08
1170 LlSBOA
PORTUGAL

C6digo: Novo numero 114. Catalogo Afinsa.
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- 900 reis. violeta. com dupla impressao
dos numeros do valor.

Muitos dos 20 reis desta emissao coincidem exactamente no cor e no tonalidade.
com as raros 20 reis do ulSSUE 3)). pelo que
vale a pena aos coleccionadores. exam inarem cuidadosamente as 20 reis desta 7.0
emissao. pais podem ter a sorte de encontrar
a raridade repousando. por ignorancia. no
seio dos seus pares de 1873.
o cinzento-azulado au «azure)) pode aparecer mais au menos pronunciado nos
especimens desta emissao. ate numa so foIha. mas nunca de forma a poder-se considerar a popel. como popel bronco.
Tambem se pode assinalar que alguns
selos e portanto. nalgumas folhas. quando do
fabrico do popel. se preparava a confecyao
por forma a ficar assinalado 0 nome do fabricante. resultando dai as «marcos de agua)).
que nao sao mais que as contornos das letras que formavam esse nome; isto necessitava um popel ligeiramente mais fino para que
se visse a nome a transparencia. mas se essas marcos aparecem em popel mais fino. as
selos seriam impressos em popel ligeiramente
mais espesso; a diferenya do textura do papel seria contudo insignificante. pelo que a
caracteristica fundamental do emissao e
apenas a do uPAPEl AZULADO FINO)).
Queixam-se H. e N. que desde 1873 ate
1875 prevaleceu uma enorme confusao nas
paginas do uTIMBRE POSTEll sabre os selos do
India Portuguesa. em especial nesta emissao.
pais nao foram descritos ate Fevereiro de
1875; ate mesmo a 900 reis estava entao
omitido; mas foi por essa altura que Moens
recebeu a sua consignayao de selos tanto
das primeiras emissoes como desta 7. 0 emissao; nessa altura deu-se canto de estar completamente confundido e resolveu as suas
dificuldades logo que acertou a 7,0 emissao
pais H. e N. consideram que a assunto esta
correctamente descrito no sexta ediyao do
seu catalogo. Permitimo-nos no entanto por
em causa aquela afirmayao dos autores H. e
N.. pais logo em 1871 ja estavam esgotadas
as taxas de 10 e 20 reis do primeira emissao
e portanto a consignayao recebida par
Moens em 1875 estava certamente privada
de algumas das taxas originais.
.
Ate aqui. apenas descrevemos a que nos
dizem Harrison & Napier na sua publicayao
de 1893. a uhandbook)) do Stanley Gibbons.
led.
Quando consultamos 0 catalogo do
mesma Coso. fica-nos igualmente uma sensayao de inseguranya no classificayao dos
exemplares que nos aparecem; englobando
entre 1872 e 1875 as emissoes seguintes. pa-

Esta emissao pode ser notada como a
segunda impressao do Tipo I. ja que as tres
primeiras. impressas a curto inteNalo. nao
deram ocasiao a retoques au alterayoes do
Tipo; nesta segunda impressao a Tipo nao
sofreu alterayoes salvo no aprofundamento
das linhas do fundo. a que e comprovado
pelos resultados: as lin has mais visiveis. sem
interrupyoes. em especial a terceira linha a
contar da dire ita. que agora chega claramente ao final sem contudo tocar na oval;
(aproveitamos para esclarecer que nao ha
acordo em tad as as autores).
As Iinhas do fundo sao 33 contadas por
cima au por baixo na oval. mas se forem
contadas no meio. encontramos 34. dado
que a 13.0 linha a contar da direita. mesmo
par cima do «I .. da palavra «REIS .. divide-se
em duas num espayo de 2 mm; esta particularidade ja vem do cunha original.
o papel. nao tao fino e quebradiyo como
a da primeira emissao. e a chamado papel
azul ado fino. au «azure .. dos franceses. mais
resistente e que dava origem. portanto. a
exemplares mais perfeitos.
Chamamos a atenyao dos interessados
para este assunto do popel. pais que para
distinguir exemplares do 10 reis e do 20 reis do
primeira emissao e desta ultima (7."). e exacta
e simplesmente a popel que seNe de tira-teimas. ja que a perfurayao e tao variavel que
nao seNe de guia para qualquer decisao.
o cinzento-azulado do popel. au UaZUre)).
e mais ou men as pronunciado numa folha.
conforme a goma au a humidade a tenha
afectado e nao raramente passa a amarelado. levando as coleccionadores a pensar tratar-se de outra emissao. a que nao
corresponde a verdade. pais a cor amarelado que 0 popel adquire e apenas devida a
actividade quimica dos acidos que a goma
contem e a humidade.
A cor e design ada pelos franceses par
«couleur isabelle)). termo este que tem origem
no historia do Rainha Isabel de Espanha ter
feito um voto a Virgem. de nao trocar as suas
brancas vestes enquanto nao chegasse a cidade de Granada; e certo que cumpriu sua
promessa mas a carruagem que a transportava demorou tanto tempo a chegar 00 seu
destino. que os vestidos broncos chegaram a
Granada com uma cor amarela suja. identico a cor que apresenta a popel destes selos;
tamoom e designado por uisabel)) a caval a
cuja pelagem e identica. isto e. amarela.
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rece apresentarem apenas uma emissao com
os 5 valores atras descritos e de seguida
apenas as variedades, como sejam os valores invertidos, as duplas impressees dos valores e os pequenos algarismos para os valores
das taxas, (estas para finais de 1874).
Ora isto nao se passou bem assim e qualquer coleccionador que se preze, precisa de
maior esciotecimento para a fixac;:ao dos seus
exemplares.
Carlos George discorda radicalmente de
H. eN.; para ele e uma nova emissao, mas
efectuada com estereos da primeira emissao;
talvez se servissem de novos e melhores, 0
papel e melhor, a impressao um pouco meIhor, mas mais nada. Com um trabalho tao
grosseiro nao se pod em fazer distinc;:ees tao
diminutas.
J.A. Marinho apenas faz referencia ao
papel. que sendo mais fino e mais maleavel,
com a melhoria das condic;:ees de aplicac;:ao
da-'finta e das condic;:ees de impressao, a
verdade e que os exemplares desta emissao
se apresentam sensivelmente aperfeic;:oados
em relac;:ao aos de 1871. que constitui a fase
experimental; portanto a distinc;:ao entre estes exemplares e os da emissao anterior neste Tipo I. e apenas no papel que, pela sua
maior maleabilidade, do maior leveza aos
exemplares desta emissao.
J. Ell confessa que comec;:am aqui as dificuldades aparentes, dada a semelhanc;:a
desta emissao com a primitiva de 1871. Foca
a divergencia de opiniees entre Carlos
George e H. e N. e conclui filosoficamente (e
com razao), como sendo um problema dificil
de resolver agora. Refere tambem a maior
espessura das 33 linhas do fundo da oval, a
diferenc;:a do papel. agora 0 papel azulado
fino, 0 chamado "azure", muito mais resistente que 0 da primeira emissao.
Vitorino Godinho, no seu Catalogo Anotado de 1953, reproduz as divergencias entre
C. George e H. eN., ja mencionadas anteriormente. Refere ainda que 0 catalogo Simees
Ferreira ao descrever os selos da primeira
emissao e antecipando-se ao confronto das
duas emissees, isto e, de 1871 e de 1873, por
terem sido impressas com 0 mesmo cunho,
refere, diziamos, que os selos da 1.0 emissao
tem aparentemente os algarismos e as linhas
do fundo mais finas, dando aos selos um
aspecto de mais fina impressao, devido ao
facto do papel ser duro e muito quebradic;:o.
Parece que, de facto, sera 0 exame do papel que em casos duvidosos melhor pod era
decidir a qual das emissees, 1871 ou 1873,
pertence 0 exemplar em questao.

Nao temos possibilidades de investigar junto do impressor, Silvestre de Sousa, nem do
gravador dos cunhos, Janardana Goind6z6,
por isso que a soluc;:ao sera apenas mera
hip6tese, 0 que nao impede uma analise
profunda e digamos mais "atrevida", sobre
tudo quanto ja foi escrito desta emissao.
Debruc;:ando-nos sobre 0 nosso Catalogo
Especializado, edic;:ao da AFINSA. temos que
reconhecer 0 enorme e inestimavel trabalho
que os seus autores dedicaram ao assunto,
apesar das varias gralhas nas paginas respectivas, algumas de natureza grafica; mas 0
trabalho da elaborac;:ao para esquematizar
em duas paginas apenas os diversos cunhos
dos selos "nativos" da india Portuguesa, e
notavel e precioso; s6 que, para 0 assunto
ficar simplesmente esclarecido, seria necessario dar resposta a 3 ou 4 perguntas que
adiante abordaremos e que os esquemas do
C.E. s6 parcialmente esciarecem.
o que e certo e que muitas vezes nos
aparecem nas maos exemplares, especialmente do 20 reis, que nos obrigam a seguinte interrogac;:ao: mas onde e que encaixa
este selo? Nao obtendo res posta certa e
conclusiva a interrogac;:ao, recorremos as
razees ja de ha muito gastas, genero "tinta a
mais", "deficiencia de gravac;:ao", "deficiencia de estereo", que sem duvida sao motivos
pertinentes, continuando-se despreocupadamente a arrumar a emissao seguinte, pois os
catalogos nao nos impedem essa operac;:ao;
talvez que, por sorte, 0 selo tenha ficado no
lugar que Ihe pertence ...
Podemos ainda referir que varios autores
admitem como certo a impressao dos nativos, pelo menos do 20 reis, com puas tabuas
de impressao, produzindo selos simultaneamente, s6 assim se conseguindo dar satisfac;:ao ao enorme consumo daquela taxa;
nestas circunstancias seriam 200 "cliches" a
produzir selos, nao sendo de admirar as pequenas diferenc;:as encontradas nos selos,
sendo admissivel que os estereos sofressem
danos e por conseguinte produzissem exemplares defeituosos.
Em face disto tambem podemos admitir
que qualquer tabua com um ou mais estereos
danificados tivesse sido reparada, ficando na
tabua estereos novos a mistura com estereos
ja usados, mas em bom estado, produzindo
portanto nas folhas exemplares diferentes, 0
que, de resto, ja vem do antecedente, pois
e certo que nos selos "Nativos" da india Portuguesa, nao ha dois selos 100% iguais, independentemente do cunho ou do Tipo que se
queira considerar.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOCIOS

PORTUGAL

3595 - Jose Miguel Martins de Carvalho. Rua
Luis de Comees, n.o 6, 5.° Esq. 2685
Portela. (P) T.C.60.N.U.
3596 - Jose Manuel Bras Martins de Carvalho. Rua Luis de Camees, n.o 6, 5.° Esq.
2685 Portela. (M) C.60.N.Timor.114.
3597 - Jose Maria Meca da Costa. Rua
Pedro Ivo, 9-3.° Esq. Frente. 1700 Lisboa. (M) V.60.N.U.1.
3598 - Ant6nio Pereira Gonc;:alves. Rua
General Pimenta de Castro, 13-8.°
Esq. 1700 Lisboa. (A) C.v. Inteiros
Postais e Postais ilustrados antigos.
3600 - Jose Alberto Martins de Carvalho. Rua
Luis de Camees, n.o 6, 5.° Esq. 2685
Portela. (P) T.C.60.N.U.
3601 - Manuel Salgado Peig Silvano. Av.
Columbano Bordolo Pinheiro, n.o 99,
1.0 Df.O. 1070 Lisboa. (M) PO.T.c.v.
60.N.U.
3603 - Nuno Miguel Vaz Goucha Gaspar.
Rua Julio Dinis, 21-2.° Esq. 3030
Coimbra. (P) Po.Fr.ln.T.60.N.U.
3604 - Dr. Domingos Joao Raposo de Quina. Rua Sao Sebastiao da Pedreira,
61. 1050 Lisboa. (A) Es.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.3.90.114.

32 - Fernando Macieira Costa. Rua da
Eira, 23-cave. 1495 Aiges de Cima.
838 - Joaquim Viana Paulino. Avenida Principal. 4431. 4535 Lourosa. (M) Po.Fr.Es.T.60.N.U.90.94.
2982 - Ariolindo dos Santos Joaquim. Rua
Camilo Castelo Branco, 21. Arrentela.
2840 Seixal. (M) T.C.v.60.N.U.
3026 - Eng. Francisco Ant6nio da Costa
Mendes Magro. Rua da Prega, 14.
Fontanelas. 2710 S. Joao das Lampas.
3088 - Eng. Jose Manuel Miranda da Mota.
Rua Pierre Durand, 94. 4490 P6voa de
Varzlm. Fax/Tel. 052-614885. (A)
T.C.v.60.N.U.Ceres de 1.
3134 - Fernando Jose Patricio Alves Nunes.
Rua de S. Jose, 30-1.° Esq. 2675 P6voa de Santo Adrlao. (M) Po.Fr.ln.
T.C.v.60.U.1.2.2A.10.Hong-Kong.16.21.
24.28.34.T.C.V.60.48.90.94.97.114.
3591 - Eng. Alfredo Ferreira Cardeira. Rua
Mariana C. Bernarda, n.o 21-1.° Esq.
2460 Alcobac;:a. (M) T.C.v.6O.66.N.1.16.
21.30.
3593 - Eng. Jorge Marinhelro Fernandes. Rua
Jose Paulo Oliveira, Torre 6, 3.° D. 2675
P6voa de S. Adriao. (P) Po.ln.T.C.
6O.N.U.1.Tema: Poupanc;:a. 114.
3594 - A2Z.. Sistemas de Informac;:ao Multimedia, Lda. Rua General Alves Roc;:adas,
n.o 10-1.° Esq. 2710 Sintra. Vende GDRom Catalogo de todos os selos
emitidos em Portugal e IIhas desde
1853.

MADEIRA
3592 - Duarte Teot6nio Ferreira Rebelo. Rua
Estados U. do America, n.o 164, 3.°.
B.S. Martinho. 9000 Funchal. (M).T.C.60.
N.U.1.10.19.21
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UMA CARTA DE MACAU DE 1614
M. Albuquerque

a um bom par de onos vimos uma
carta 6 venda num leiloo do Caso
Feldman. no Suic;:a. incluido na secc;:oo
de Historia Postal da China. Hovio tombem
uma foto do referida carta e como
descurtinassemos nelo 0 nome de Jorge
Cerqueiro como 0 do pessoa que a escreveu resolvemos tirar uma fotocopio
para futura inspecc;:oo.
A carta havio sido dirigida a Portugal
originoria do «Coso da Santa Misericordia
da China»; e tida como a mais antigo
carta do China ate hoje conhecido e a
unica do periodo Ming (1368/1644).
Depois de algumas tentativos de leitura de investiga<;:oo e com olgumo especula<;:oo do nossa parte eis oqui 0 que
entendemos. pondo 0 sentido do mesmo
mois ou menos adaptado 6 linguagem
corrente actual:
uNo Reino de Cochinchina. ou vindo
de 10 para esta Cidade na embarca<;:ao
de Francisco Carvalho Aronha oqul casado e morador. morreu um Domingos
Gloriozo Reboredo no one de 1611 sem
testamento. do qual ficaram trinta e um
tael (1) e dois moses (2) e nove candarins
de boa prato que neste deposito acharoo. a qual proto 0 Arcebispo de Goa
mandova pedir por ser intestado. 00 que
suo mulher contestou e pediu como cobec;:a de casal. pelo sentenc;:a que na
Relo<;oo se deu pela lista da qual se Ihe
entregarao os ditos trinta e um tael e dois
mases e nove candarins de boa prota. ate
vir recado de a quem pertencem. e porque se nao oferece mais Deus guarde a
vossos merces. Esta Comissao em mesa do
despacho do Coso do Santa Misericordia do
Cidade do nome de Deus no Reino do China. Esubscrita por mim Jorge Cerqueira criado delo em 15 de Janeiro do ano 1614.»

Segue-se a ossinaturo do proprio Jorge
Cerqueira .seguida do do Bispo-Conde Carvalho e de mais dez membros do Comissao.

H

(1) Tael = moeda da China e Blrmanla. tambem corrente no 5100 sob 0 nome de utlcal •• equlvalente a 100 candarins ou 6s 8d em 1930.
(2) Mas = moeda indiana de valor 50 leis.
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TodD este arrazoado vem a proposito de
que. perguntaroo os leitores (se e que os ho)?
E muito simples: noD nos preocupando com
as caracteristicos fundamentais do Tipo I. com
o popel (que jo sabemos ser 0 azulado fino
ou «azure») e com a cor (que tambem so bemos ser para 0 20 reis 0 vermelho oloranjado
em todas as tonalidades imaginoveis). possuimos por exemplo. no 10 reis. 5 tipos de exemplares (que noo podemos chamor de
varied odes) e que deveriam ser integrodos
pel a sua ordem de emissao no nosso album
de coleccionador. Os editores dos catalogos
estrangeiros noD mostram interesse nessa ordenac;:oo e 0 nosso Catalogo Especializado
refere apenas para 0 10 reis. 2 tipos com os
numeros 16 IA e 16 lB. Como no 20 reis acontece 0 mesmo enos taxas altas tambem ha
diferen<;a nalguns especimens. como podemos meter «0 Rossio na Betesga»?
Vejamos 0 que se oferece consideror:
A primeira urgencia. na impressoo de selos de 10 e 20 reis. para satisfac;:oo das requisi<;oes chegadas 6 Fazenda; como
segunda urgencia a impressoo de mais alguns exemplares das taxas altas. 300. 600 e
900 reis. agora com 0 Tipo I. para seguranc;:a
e completamento da emissoo prevista.
o procedimento normal noD pode ter sido
outro senao transportar para a Imprensa as
antigas chapas ja usadas. existentes no Tesouro. mas arrecadadas. pois noo chegaram
a ser destruidas como determinava 0 § 11 da
Portaria n.o 284. de 17 de Agosto de 1871 do
Governo Geral. regulado no art.O 16.0 da ordem da Junta do Fazenda Publica.
Uma vez ali comec;:aram a impressoo
pelas taxas de 10 e 20 reis. mas certamente
logo nas primeiras folhas impressas devem ter
concluido que os estereos precisavam de
reparac;:oo ou substituic;:oo. pois os defeitos da
impressoo original ainda estavam mais agravados; nestas condic;:oes resolveram aprofundar mais as linhas de fundo da oval. ou seja.
aumentar a superficie dessas mesmas linhas
que deviam receber a tinta. para que ficossem mois visiveis e sem interrupc;:oes. nos
exemplares impressos.
Esto opera<;ao deve ter sido obtido com
umo multo ligeiro occ;:ao de desboste em
todos os estereos de metal tipo (chumbo) pregod os na respectivo tabua. E para oumento
do rendlmento nodo impedio a eloboroc;:ao
de 100 novos «cliches)) para umo segundo
tabua; a motriz foi sempre a mesma. a do
TIPO I. so que a impressao artesanal e 0 trotamento derom origem a exemplares nesto
7.0 emissao. que diferem do La. nalgumas

particularidades. em especial no letra uA» da
palovra uiNDIA».
Nodo impedia que numo tobuo estivessem estereos do prime ira emissoo e estereos
novos substituindo os que se tinham danificado; uma folha depois de impressa podia opresentar exemplares ufilhos» dos antigos estereos
e exemplares "fiIhos» dos novos
estereos. os primeiros com linhas mais
finas e com 0 "A»
de "iNDIA» barrado
e os segundos com
linhas mais grossas e
com 0 "A» de "iNDIA» barrado ou
noo. conforme 0
"cliche» tivesse sofrido ou noo qualquer
retoque.
ou
tintagem em excesso. So assim explicamos. por exemplo. ter no
nossa colecc;:ao no 10 reis. 5 especimens que
apresentam diferenc;:as. sem contar com
aquelas que os catalogos apresentam e consideram varied odes. como Inversoo ou duplicac;:oo de numeros. Vejamos 0 10 reis:
1 - Unhas de fundo muito finas e "A.. de
"iNDIA» borrado. em tudo semelhantes aos exemplares do prime ira emissao. apenos variando no papel
(azulado fino). 0 que e uma constante nesta emlssao; ja alguns coleccionadores nos puseram em causa a
localizac;:oo daqueles exemplares. mas
o papel azulado fino tiro todas as duvidas;
2 - Linhas do fundo mais grossas. "A» de
"iNDIA» com travessoo e as letras do
palavra tambem ligeiramente mais
cheias. resultado dum ligeiro retoque
no matriz. ou melhor. nos estereos. por
serem de metal mais moleavel;
3 - Identico 00 anterior so que a tinto
quose fez desaporecer 0 trovessao
do letro "A». deixondo openas umo
ligeiro e quose imperceptivel noc;:ao
do sua existencio (excesso de tinto);
4 - Identico 00 n.o 3 so que agora nao
ha quolquer sinal do trovessao; nestes termos duos hipoteses sao
admissiveis: total excesso de tinta. ou
entao inexistencia nos estereos. do
travessoo;
5 - Muitos exemplares apresentom 0 "A»
de "iNDIA» sem trovessoo e configu-
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o mesmo se processaria com 0 20 reis;
mas para as taxas altas de 300. 600 e 900 reis.
ja nao sera precisa qualquer «ginasticall. pois
a chapa utilizada foi a que imprimiu 0 300
reis da primeira emissao. em papel espesso;
apenas se devera considerar 0 excesso de
tinta que pod era ou nao ter ocultado 0 travessao do «All.
o que nao se justifica de forma alguma e
a diferenc;:a de cotac;:oes destes exemplares.
em especial do 20 reis (IA e IB). mas isso e
outr~ assunto que nao e para aqui chamado ... Eque nos magoa especialmente. 0 que
temos notado ultimamente: selos de 10 reis
da 7. 0 emissao (n.o 16 IA do CE) serem apresentados e cotados como 0 selo n.o 1 da 1.0
emissao. quando afinal estao a qUilometros
de distoncia na raridade!l!
De forma alguma pretendemos ferir susceptibilidades. pois temos a certeza que
aquele procedimento e apenas devido a
falta de informac;:oo e a confianc;:a depositada em terceiros.
E que nos perdoem todos aqueles que se dedicaram a elaborar catalogas. mas nesta emissao. a
setima emissao dos «nativOS» de 1873. nao seguiremos as suas indicac;:6es senoo nos elementos nao considerados neste apontamento.
como sejam as variedades. os erros ali descritos e comprovados.
o assunto noo fol bem abordado de inlcio. pelo MOENS. e os restantes autores confiaram demasiadamente nos seus recursos .. .
Por sua vez. nos. fizemos apenas uma
tentativa. neste longo apontamento. para
orientar os menos precavidos coleccionadores de «nativos» da fndia Portuguesa.
Prometemos aceitar outras soluc;:oes. bem
fundamentadas. e claro.

rando-se com um V invertido; se e
certo que alguns autores consideram
como um V invertido. nos contudo.
consideramos como apenas defeito
nalguns estereos. pais num trabalho
desta natureza. em tao precarias
condic;:oes. nao e admisslvel que s6 a
microscopio consiga detectar a diferenc;:a de um A sem travessao e um V
invertido. propositadamente gravado
na matriz.
De resto. s6 a inspecc;:ao de algumas foIhas desta emissao nos poderiam fomecer elementos mais seguros. mas infelizmente parece
que sao pec;:as ha muito desaparecidas do
Planeta! ... 0 cunha foi a mesmo. as trac;:os e
letras foram aprofundados apresentando uma
ligeira e maior superficie a operac;:ao de
tintagem por simples aplicac;:ao de desbaste
e dal a resultado diferente da «ISSUE I».
Como esquema e em termos exagerados
apresentamos as exemplos acima descritos:

•
(1)

m
(2 )

Ora e preciso fazer «grande ginasticall
para integrar estes exemplos nos 2 TIpos indicados no CE: n.o 16 IA e 16 lB.
o coleccionador consciente certamente
encontrara maneira de acondicionar os seus
especfmens. duma forma racional e 0 mais
simples posslvel. pais a problema parece «dificil de resolver agora». como nos deixou escrito J. Ell.
Por n6s e para nossa utilizac;:ao consideramas que a forma mais simples de agrupar
estes selos tanto quanta posslvel nos mol des
do CEo foi a seguinte:

1.0 - Considerar mais um numero. a n.o 161.
com os exemplares n.o 1. exemplores
iguais aos da 1.0 emissOo (ISSUE I). s6
diferindo no papel e na perfurac;:ao.
2.° - Considerar com a n.o 161A as exemplares numeros 2 e 3 acima
esquematizados.
3.° - Considerar a n.o 16 IB englobando
nao so as 2 exemplos do n.o 4•.como
tambem a n.o 5. pais discordamos da
sua representac;:ao em separado.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

I

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

Sera uma forma precaria. sem duvida.
mas que pode servir para melhor agrupar e
classificar os nossos «nativosll.

APARTADO, 135 - FARO 8002
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"CARTA DO MAR"
Por: Adelino Caravela
o ana em que se comemora os 200
anos da criac;:ao dos Correios Marltimos
em Portugal. sob administrac;:ao do Estado. por alvara de Janeiro de 1798. convem
relembrar que no reinado de D Afonso VI. foi

pelo Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens de D. Afonso VI. em 1662. seis anos ap6s
a criac;:oo do dito Olicio. por este monarca.
A outra particularidade e ser uma «carta
do mar». visto ser dirigida a uma entidade na
IIha Terceira (Ac;:ores). solicitando informac;:ao sobre a pureza da rac;:a. de determinado indivlduo al residente.
o Offcio de Correio-Mor das Cartas do
Mar. foi extinto em 18 de Janeiro de 1797.
altura em que os servic;:os do Correio passaram para a posse do Estado.

N

criado em 1656. 0 Offcio de Correio-Mor das
Cartas do Mar.
Este Oficio regia-se por um Regulamento.
que no essen cia I determinava que todas as
cartas que fossem e viessem de qualquer
parte do Reino. IIhas au Conquistas. assim
como as do estrangeiro. excepto India Oriental. noo poderiam ser transportadas sem 0
controlo desta entidade. Estabelece tambem
os portes a pagar pelo dito transporte e regula os procedimentos para com a correspondencia oficial.
o Regulamento encontrou alguma oposic;:oo por parte da populac;:ao. em virtude dos
ditos portes serem excessivos e arbitrarios.
Esta introduc;:oo esta relacionada com a
carta apresentada. cujo interior impresso. tem
a particularidade de ser emanado de Lisboa.
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N.O 2 - Circulo simple 31 mm. Data dentro de y~
rectongulo. Mes abreviado. y solo las dos ulhmas cifras del ano.
ERD -.08.93
LRD 20.09.03
(S)

N.O 3 - Doble circulo 28/16 mm. Data en rectongulo 20
x 8 mm. Mes en abreviatura. y dos ultimas cifras
del ana.
ERD 3.10.04
LRD 19.12.17
(C)

N.O 4 - Doble circulo 31/22 mm. Data en rctongulo. Mes
abreviado y ana cifras completas.
ERD (1938)
LRD 17.04.43

~

;A..

(S)

1~

1ft

N.O 5- Doble circulo 30/18 mm. Data mes abreviado.
y dos ultimas cilras del ano. entr~ dos lineas
paralelas inscritas en el segundo clrculo.
ERD (1934)
LRD 22.03.43

~i

4

(S)

~
J>t£
BIBLIOGRAFIA FILATELlCA

Articulo de Eric S. Hops publicado en el
Boletin 73 de Noviembre de 1980 de 10 PPS. Y
"Adicionesll Boletin 75 de Mayo de 1981 .
Colecciones A. Torres. Richard Seith. y F. G-G.
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UM POUCO DE HISTORIA POSTAL
CARTAS «FRANQUEADAS» SEM SELD E CARTAS «TAXADAS
Fig. 1 - 1940 (17 Sepliembre) - S. Vicente a Hamburgo, via Sci, via Italia. llinerarlo: Rio de Janeiro:Recife-Natal-Sal-Villa Cisneros-Sevilla - Roma. (LATI)
Coleccion R. Beith

Por: Pedro Vaz Pereira

peso, for devido na conformidade do mappa dos portes,
que faz parte do Decreto de 27 de Outubro de 1852, e
vae junto ao presente Regulamento sob n.g 2.

a varias vezes_ se tem abordado 0 tema
das catas .. NAO SENDO FRANQUEADAS
POR MEIO DE SELOSlI e as cartas ..TAXADASlI.
Na Reforma Postal, estabelecida p o r Decreto de 27 de Outubro de 1852, foram intraduzidas um elevado numero de altera<;:oes
ao funcionamento do Correio, as quais 0
revoluclonaram e organizaram.
Assim 0 TITULO III artigo 15.0 .. DOS SELLOS,
OU ESTAMPILHAS, PARA PAGAMENTO DOS
PORTES DAS CORRESPONDENCIASlI, diz 0
segunte:

J

Movimlento de correspondencio
Estociones

o § 2 diz 0 seguinte:

§ 2.g Toda a sobredita correspondencia, que nao
fOr franqueada por meio de sellos, sera taxada pela
Esta~ao Postal que a expedir, com os portes de
correspondencia nao franqueada, que vao designados
no mappa acima mencionado.
A designa<;:co de taxa neste caso nada
tem a ver com multado, mas sim com 0 porte
devidamente regulamentado e expresso neste 2.0 paragrafo atraves de .. PORTES DE CORRESPONDENCIA NAo FRANQUEADAlI.
Ainda a confirmar 0 que acabo de expor
temos no artigo 16.0 do Decreto de 27 de
Outubro 0 seguinte texto:

TITULO III.

Dos siillos, ou estampilhas, para pagamento dos
portes das correspondencias.
g
ARTIGO 15.
Os portes do Correio poderao ser pnlviamente pagos por meio de siillos de franquia, ou estampilhas,
affixados no sobrescripto das respectivas cartas, ou de
quaesquer outras correspondencias.

ARTIGO 16.g
A franquia por meio de sellos Ii facultativa para as
correspondencias internas do Continente do Reino e IIhas
adjacentes, ou entre estas e aquelle.

Daqui se conclui que ja existia uma clara
nco obrigatoriedade de a correspondencla
ser toda ela paga prevlamente, ja que 0 artigo 1§.o diz que os pgrtes .. PODERAoll e nco
que TEM que ou SERAO pagos.
No TITULO V artigo 67. 0 do Regulamento
do Decreto-Lei de 1852 e dito 0 seguinte.

Fica assim c1aramente demonstrado a nco
obrigatoriedade de selar ou franquear as
cartas deixando isso ao criterio do utilizador
ou expedidor.
Alias nesta fase de transi<;:co entendo que
se pretendia c1aramente ter ainda um sistema misto, onde se poderia aplicar 0 antigo e
o novo procedimento de pagamento do porte da correspondencia, dando-se ao
expedidor a possibilidade de ser ele ou 0
destinatario a pagar 0 porte e isto poderia
estar previamente acordado entre aqueles.
Senco repare-se que num enomne numero de cartas pagas pelo desHnatario 0 porte

TITULO V.
Dos portes das correspondencias.
ARTIGO 67. g
As cartas, periodicos, impressos, manuscriptos, e
amostras de fazendas, dirigidas de um para outro ponto
do Continente do Reino, e para as IIhas adjacentes, e
destas para aquelle, podemo ser franqueadas, affixandose nos sobrescriptos, ou cintas, 0 sello ou sellos
necessarios para preencherem 0 porte, que, segundo 0

encontra-se manuscrito com a mesma tinta
com que fo; escrito 0 endereryo, 0 que de-
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Coteg.

postoles

Aiios

Expedido

Santa Maria

1913

4988

1914

5827

1915

5595

1917

5274

1919

Recibido

Habit.

Trans.

Total

9537

301

14826

-

-

11 513

369

17709

-

319

7332

444

13371

-

301

7674

1413

14361

3722

5632

548

9902

-

412

1933

4045

11 008

163

15216

TP. 1.0

-

1935

5364

5065

118

10 547

528

1944

3786

11 394

320

15500

TP. 1.0
TP. 1. 0

-

-

MARCAS POSTALES
ritimos regulares del Archipielago. Sede
del .. Concelholl de 3. 0 clase de Sal y de
la Freguesia de N. o S.o das Dores. Esta<;:ao telegrafico-postal de 1.0 clase y
radiotelegrafia. Hbitantes 466 (1952).

Continuare con el mismo sistema de
catalagacion empleado en los articulos anteriores.
Vila Santa Maria - Situada al Sur de la
isla de Sal con playas a un lado y otro
de su puerto, escala de los servicios ma-

N. O 1 - Doble circulo 27/25 mm. Corece de data. Marco estompodo con sello de gomo (borrocho)
tinto violeto.
ERD (1877)
LRD (1886)
(R)
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Marcas Postales de la isla de Sal,
Cabo Verde (1877-1940)
Dr. Felix G6mez-Guillam6n

desde este punto dos ramales en direcciones
opuestas. a Palmelra y Porta Lume. Esta ultima «povoac;:oo. dispone de un pequeno
puerto de alguna importancla para 10
exportaci6n de sal.
En 1970. 10 poblaci6n de 10 isla era de
5622 habitantes, de los que 3978 correspondian a 10 zona del Aeropuerto (Espargos).
La isla de Sal forma un solo «Concelho"
con sede en 10 VIla de Santa Marla, y una
Freguesia: N.· S.· das Dores.

INTRODUCCION
La isla de Sal esta situada al E. de S.
Nicolau, y a uns 500 kms. de la costa africana
(J60 36' N - 22° 55' W. G).
De forma alargada, tiene una superficie
de 216 km2 con una longitud de 24 kms. y
una anchura maxima de 14 kms. Excepto
algunos montes c6nicos 01 Norte de 10 isla, y
10 Serra Negra al SE .• Sal es una isla com pletamente lIana a diferencia de casi todas las
otras islas del Archipielago. Sus recursos econ6micos se centran en 10 producci6n de sal
y en la pesca. sobretodo el aWn. En 10
actualidad, 10 importancia de 10 isla radica
en su Aeropuerto por su situaci6n estrategica
para las comunicaclones aereas entre Europa. Africa del Sur y America. EI aeropuerto
data de 1939, cuando la Compania italiona
LATI consigu6 del Goblerno de Lisboa, que
sus aviones de la linea Roma-Rlo de Janeiro
hicieran escala en la Isla (Fig. 1).
Por rezones obvias, las comunicaciones
terrestres no ofrecen dificultades. La estroda
mas importante enlaza 10 Vila de Santa Maria con Espargos (aeropuerto), arrancando

ORGANIZACION POSTAL Y MOVIMIENTO
DE CORRESPONDENCIA
La «estac;:oo.. postal mas antigua de 10 isla.
es 10 de Santa Maria, posiblemente en
funcionamiento desde 1880. En las listas de 10
UPU de 1965 figuran como «estac;:oos postais,;
10 de Pedro Lume y el aeropuerto de Espargos.
Ignoro ias «datos.. de apertura de las citadas.
pero como no aparecen en el «Diccionario
Coreografico de Cabo Verde.. de Alvaro
Lereno, es evidente que estas dos «estac;:oos..
se inaugurarian con posterioridad a 10
publicaci6n del «Diccionario .. (1952).
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5. 2 A correspondencia registada com direc~ao a
paizes estrangeiros, quanto ao porte territorial, e premio
do registo.

monstra uma clara decisao ou acordo por
parte do expedldor de quem pagava 0 porte.
o expedidor 00 proceder assim demonstrava uma clara decisao que 0 porte Hnha
que ser pogo pelo desHnatario.
Logo as cartas noo eram expedidas sem
selos. como muitas pessoas pensam. quanto
a mim erradamente, mas eram sim
FRANQUEADAS sem selos, sendo obrigat6rio
mencionar-se 0 porte do carta 0 qual poderia ser manuscrito e posteriormente batido
pelo correio no momento do expedic;:oo.
Assim e conforme a tabela apresentada
no figura 1. toda a correspondencia
franqueada com selos era pogo pelo
expedidor tendo como porte base 25 reis e
aumentava consoante 0 peso do carta.

Aqui estavam claramente definidas as
correspondencias que tinham que ser expedidas obrigatoriamente com selos.
E QUE ACONTECIA SE FOSSEM EXPEDIDAS
SEM SELO?
Entoo aplicavam-se os artigos 72. 0 e 73."
do Regulamento que dizem 0 seguinte:
ARTIGO 72.2

Conhecendo-se que 0 valor dos siillos Ii inferior ao
porte devido, impor-se-ha na carta ou masso, para ser
paga pelo deslinatario, uma taxa igual
ao dobro do valor dos selios que faltarem. No caso de se encontrar alguma
l\1APPA
correspondencia com selios que jii teDOl porlu das corrupondenc"~. 6 imprUIOl,
nham servido, sera taxada como nao
a que Ie refere 0 arligo 25.' do Decrtlo
franqueada.
de 27 de Outubro de 1852.
ARTIGO 73.2
A correspondencia de que tratam os
~.I'''' •••"cl ••• I." •• a""an.le..
numeros 1.9 e 4. 1 do artigo 69.2, que
Sead" f,aaqaflda. pot melD de .HI• • endo rnaquud.u pot laeio
nao trouxer selio, ou 0 trouxer inferior
.~1I0' :
d. 1c:1l0t:
.
ao devido, s6 podera ser expedida deAli a Oil"", C:lelu.
Ad 31 oil,,;!; •• cs- ~
.halncole. . • . .• .
!is
cla.lnmcDle. . .
4U
po is de franqueada com 0 sello competente, e de addicionado, como multa,
At' I .110.... •••••
50
Ali I ult....... .. 10
outro selio de igual valor.
At' 1. • U........ ..
15
At' 1. • It".. ... . liD
§ 1.9 Desta correspondencia
.B aulm pot di.ate, nblado tS £ IIllm pot dintc. lubhuSo .U
nao expedida se fara !ista especial
'nis par '1:ld. dUll oillu"
db pot clda duu oiIUI •.
que, para conhecimento do publico,
estara patente na Esta~ao onde liver entrado.
Fig. 1
§ V Sera retida, e considerada como caida em
A correspondencia franqueada sem serefugo, toda a carta ou masse de correspondencia interlos. era pogo pelo destinatario e tinha como
na de cada povoa~ao, que exceder 0 peso de oito onporte base 40 rels 0 qual aumentava igual~as .
mente consoante 0 peso.
Repare-se ainda que no artigo 69. 0 do
Conclui-se entoo que esta correspond enRegulamento do Decreta e dlto 0 seguinte:
cia pagava uma "MULTAn igual 00 dobro do
valor dos selos em falta.
ARTIGO 69. 2
Estava pois claramente definido que
Deve ser sempre iranqueada por meio dos ditos
tinham as portes base de 25 reis e 40
sellos:
reis, conforme este porte fosse pago pelo
1.2 A correspondencia interna de cada povoa~ao;
remetente ou destinatario e multas para
2.2 A correspondencia registada para qualquer ponto do
as cartas que obrigatoriamente tin ham que
Continente do Reino, IIhas, e Provincias ultramarinas;
circular com selos e que tal noo respeitossem.
3.2 A correspondencia que involver interesse de
partes, remettida, ex-officio, por qualquer Authoridade
• Reforc;:ando as pontos atras expostos~ 0
TiTULO IV, «DOS PORTES DAS CORRESPONDENou Reparti~ao Publica.
4.2 A correspondencia para paizes estrangeiros,
CIAS.. artigo 26." e 27." do Decreto de 27 de
quanto ao porte territorial, exceptuando-se a que for
Outubro dizem 0 seguinte:
dirigida para 0 Reino de Hespanha;
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TITULO IV.
Dos portes das correspondencias

Atentemos em algumas das .. provas.. aqui apresentadas - (numeradas ou nao. a
cores ou a negro) vindas de ha alguns aninhos
e. muito especialmente mas sem destrinc;:as.
as ultimas emitidas ... nos livros vendidos pelos correios.
As tiragens. entre 15000120 000 (pois sao
desiguais) "oferecem-nos)) uma prova de numero igual ao do livro, 0 que. convenhamos.
nao sao la muitas. face aos temas representados e. coleccionadores sem pretensoes,
felizmente. ainda ha muitos. Bom sera naG
menosprezar os BIBLIOLATRAS que. certamenteo anda nao se aperceberam da beleza,
interesse e riqueza dos mesmos ... sao simplesmente MA-RA-VI-LHO-SOS ... bilingues. lindamente ilustrados. beneficiando de um optimo
popel. com taxtos excepclonals e ainda parte
filatelica ... que mais poderao querer? Ah! iame esquecendo ... nao! naG sao/estao circuladas...
.
Que dizem. pois. as Federac;:oes. quanto
a possibilidade de coleccionac;:ao destas
..provas.. , todas com a tal marco .. crr.. ? Teroo de ser classificadas. separadas. anuladas
ou seja la 0 que for? Pois entao fac;:am-o. e
la, se for caso disso. par favor. Evitar-se-ao
possfveis .. xatices .. , num futuro proximo ... e
nao venham dizer-me. com honastidade,
haver falta de Iigac;:ao com os FDCs (1.°'
Dias) ...
Finalizando. 0 MATOS. faleceu ha muito e
o WIEDAU vive na Alemanha ... que seja por
muitos e bons anos.

naG franqueadas por meio de selos como
uma multo ja que 0 artigo 24.0 do Reforma
Postal diz 0 seguinte:

ARTIGO 26.2
As cartas do Reino e IIhas adjacentes, sendo
franqueadas por meio do sello, pagarao de porte:
Ale tres oilavas exclusivamente, vinte e cinco reis;
Oe tres a cinco oilavas, cincoenta reis;
De cinco a sete oitavas, setenta e cinco reis;
e assim por dianle, subindo vinte e cinco reis par cad a
duas oitavas.
Nao sendo franqueadas com sellos, pagarao:
Ale tres oitavas exclusivamente, quarenta reis;
De tres a cinco oitavas, oitenta reis;
De cinco a sete oitavas, cento e vinte reis;
e assim por diante, subindo quarenta reis por cad a
duas oitavas.

ARTIGO 24.2
As correspondencias, cujos sellos f6rem inferiores
ao devido, nao serno enlregues ao deslinatario senao
pagan do este 0 dobra da quanlia necessaria para 0
complemento do porte.
Aqui fica claramente feita a diferenc;:a entre uma carta com um porte de 40
reis e uma carta multada par insuficiente porte.
Esta ultima era efectivamente multada tendo que para 0 efeito po gar 0 dobro do porte
em falta. sendo este pogo pelo destinatario.
Se assim naG fosse. pergunto:
Estando insuficientemente selada porque
que nao Ihe era aplicado 0 porte de 40 reis?
Porque que tinha 0 destinatario de pagar uma
multa de 50 reis e sucessivamente?
Daf entendo que naG se padem apelidar as
cartas que naG sendo "Franqueadas por meio
de sellos)) de "porteadas)) ou "pre-multadas)).
parque efectivamente tal naG era 0 principio
estabelecido no Decreto de 27 de Outubro de
1852. 0 qual estabelecia claramente os partes
em ambos as situac;:6es e as respectivas multas.
Volto a sallentar 0 facto de grande parte
destas cartas ter 0 porte manuscrito pelo
expedidor e com a mesma tinta com que
tinha sido escrito 0 enderec;:o. 0 que quanta
a mim e largamente esclarecedar e significativo da aceitac;:ao pelo publico de dois
portes. podendo um ser pogo pelo expedidor
e 0 outr~ pelo destinatario.

ARTIGO 27.2
As corresondencias das Provincias ultramarinas nao
serno por agora franqueadas com sell os, e pagarao 0
mesmo porte que nesse caso pagam as do Reino e
IIhas adjacentes.
Repare-se que no coso das "Provincias
Ultramarinas)) era 0 proprio Decreto que previa 0 envio do correspondemcia sem selos e
que definia 0 valor do porte.
Igualmente 0 artigo 34. 0 do Decreto de
27 de Outubro diz 0 segulnte:
ARTIGO 34. 2
As correspondencias da pequena Posta serao todas
franqueadas por meio de sell os.
Par aqui chega-se forc;:osamente a conclusao que estava bem definido 0 que tinha
que ser franqueado com selos e aquilo que
podia ser mas tambem nao.
Que sucederia correspondencia expedida na .. Pequena Posta.. sem selos?
Certamente seria multada.
Par aqui continua-se a reforc;:ar a ideia que
estamos clara mente perante dois portes de
correio. os quais contemplavam a continuidade do que ja era feito e a inovac;:ao do que
poderia ser feito com custos evidentemente
mais baixos. mas agora pagos pelo expedidor.
Este novo procedimento desencorajava
claramente 0 envio de correspond en cia naG
selada. contudo dava a possibilidade do
destinatario continuar a pagar 0 porte do
carta. como ate entao.

.....
a) Sem pretensoes: - so pelo gozo. como
e 0 que quiser;
b) PARA EXPOR: sujeitando-se as leis tederativas;
acharao. de imediato. a razao pela qual. os
tais FDes. continuam brotando. quer queiram
quer nao. por esse Mundo fora e a beneflcio
da FILATELIA. Se ha tantos itens coleccionaveis. 56 por gosto. tematicamente. desde
ABACOS a ZOVOS, felizmente nao
acorrentados a legislac;:oes federativas. parque exclui-los?
Mas passemos ao .. rebentar .. , como acima escrevi. certo de que nao deixara de ter
o seu interesse. a abordagem teita.

E A CORRESPONDENCIA OFICIAL,
DESIGNADA POR SNR, SERVIC;:O NACIONAL
E REAL?

a

A correspondencia oficial SNR. tambem
poderia ser multada embora os casos sejam
muito raros.
o artigo 44. 0 do Decreto da Refarma
Postal diz 0 seguinte:
ARTIGO 44. 2
A correspondencia official nao sera entregue gratuitamente senao nos casos em que, alem de satisfazer a
todos os requisitos do Regulamento, trouxer 0 sello
especial de franquia, que 0 Governo devera distribuir
aos funccionarios publicos authorisados para se
corresponderem de officio.

CARTAS TAXADAS OU PRE-MULTADAS?

o artigo 65.0 do Regulamento de Decreto aprovado em 4 de Maio de 1653 diz 0
seguinte :

Nao considero. ate melhor opinlao. 0 porte de 40 reis e seguintes usado nos cartas
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ARTIGO 65.2
prohibida a inclusao de
correspondencia particular dentro das cartas de officio;
e a ninguem Ii permittido usar para aquella dos sellos
de fran quia official. As Authoridades e Funccionarios,
que 0 contrario praticarem, incorrem nas penas
comminadas aos que desviam rendimentos do Estado,
ou delles se apropriam.

e 79. 0 do Regulamento anteriormente descritos.
Tambem se pode ter dado 0 coso desta
carta ter sido considerada "CORRESPONDENCIA QUE INVOLVER INTERESSES DE PARTES REMETIDA; EX-OFICIO. POR QUALQUER
AUTORIDADE OU REPARTI<;:Ao PUBLICA» conforme 0 artigo 9.0 n.o 3 do Regulamento e ser
obrigada a ser expedida com selos.
Noo 0 tendo sido foi multada em 50 reis.
Mas tenho ainda outr~ coso do SNR em
que a interpretac;:oo do correio ja pode ter
sido diferente.
A carta do CRATO. figura 3 noo foi considerada do Servic;:o Nacional e Real. tendo 0
correio decidido colo car um porte de 40 reis.
Resto saber se isto foi imediatamente decidido no acto de entrega do carta no correio ou posteriormente.
Pode-se ter dado 0 coso de no acto de
entrega do carta 0 correia ter verificado que
a mesma noo era oficial e entoo por ordem
do remetente colocou 0 porte de 40 reis. a
pagar pelo destinatario.
Apenas umo mera hip6tese a considerar
em func;:oo do regulamento. mas julgo' ser a
unica interpretoc;:oo a seQ.uir, enquanto que
no coso do carta de RUIVAES 0 mesmo s6 foi
verificado e decidido
chegada e repare-se que a multo manuscrita noo e do mesma
cor do remetente do carta.
Neste artigo de divulgac;:oo filatelica tenho que concluir que no inicio do Reforma
Postal de 1853 tinhamos dois portes sendo um
de 25 reis. pogo pelo remetente e um outro
de 40 reis pogo pelo destinatario.
Que toda a correspond en cia com porte
insuficiente era sempre multada no dobro do
porte em falta. tendo por base 0 porte que
deveria ser pogo pelo expedidor. ou seja 0
mais baixo.
Que as correspondencias do Servic;:o Nacional eram devidamente inspeccionadas e
que em coso de envio indevido eram passadas categoria de particulares e porteadas
e multadas como aquelas.
Que as cartos entregues nos correios tinham quase sempre aposto 0 porte. podendo este ser determinado pelos selos apostos
ou pelo porte manuscrito conforme a correspondencia fosse pogo pelo remetente ou
destinatario.
Que toda a correspondencia com portes
noD mencionados ou incorrectos era multado pelo dobro do porte devido.
Aqui fica 0 meu contributo para esta so
pole mica. que de ha muito vem enriquecendo as tertulias filatelicas.

E expressamente

VAMOS ESCLARECER (?)
(22) Os FOe e as «novas» Provas

E

m Novembro de 1952. escrevia ArhJr
Alves de Mqtos. no seu .. GRUPO-FILATEL1CO ACADEMICO... uma Edic;:oo .. MATOS-WIEDAU .. - quem se recorda desta dupia? - Suplemento Extraordinario N.O 5. 0
seguinte:

o VALOR

Por: Americo Mascarenhas Pereira

Aqui fixa explicito que a correspond en cia
particular noo podia usar 0 servic;:o oficial.
o artigo 72.0 do Regulamento do Decreto diz 0 seguinte:

rondo ha muito num erro, visto que as emissoes partlculares noo tiveram infelizmente 0
seu berc;:o em Portugal.
Deixenios de olhar para os l. os dias como
valores nominais e cuidemos do aspecto artistico das nossas colecc;:oes.

ARTIGO 72. 2
Conhecendo-se que 0 valor dos sellos Ii inferior ao
porte devido, impor-se-ha na carta ou masso, para ser
paga pelo deslinatario, uma taxa igual ao dobro do valor
dos sellos que faltarem. No caso de se encontrar alguma correspondencia com sellos que ja ten ham servido,
sera taxada como nao franqueada.

DO ..FIRST DAY COVER ..

Neste artigo fica ciaramente disposto
quais as taxas das multas a aplicar em coso
de irregularidade dos portes mencionados no
correspondencia expedida.
Para ainda acentuar mais a clara motivac;:oo do Regulamento no que diz respeito
a fugas 00 porte 0 artigo 79.0 do mesmo e
esclarecedor e diz 0 seguinte:

uA colecc;:oo de 'First Day Covers' (l .os
dias) encontra em todo 0 Mundo mllhares de
adeptos. Em Portugal como habitualmente
noo existe ainda 0 verdadeiro interesse por
tao apreciavel colecc;:oo.
Varios sao os poises que contam com
dezenas de envelopes de 1.0 dia (de varias
edic;:oes) para coda nova emissoo, e ate na
nossa vizinha Espanha exlstem 12 edic;:oes
particulares para coda nova serle, 0 que
demonstra 0 interesse e procura de 'FIRST DAY
COVERS' mundiais.
Tambem em Portugal encontramos espiritos pouco progressivos, que impoem como
unico exemplar de valor 0 1.0 dia 'oficial'
(CTT). Que nos conste, 0 nosso progresso filatelico noo e tao notavel que nos autorize a
criar regras de colecc;:ao. Alem disso. teriamos as grandes potencias filatelicas, elabo-

0002042
Acomponhemos 0 progresso mundial.
tanto mais que se aproxima a Exposic;:oo do
Centenario do Selo Portugues. procurondo
elevar no Mundo 0 nome do nossa patria.»
E todos n6s sabemos 0 que aconteceu, 6
tal Colecc;:oo (?) grac;:as
Interferencla das
Federac;:oes, noo sabemos? Existem para ai,
em quantidades e, quanto sua utilidade" .
nao sao aceites nas Exposil;oes, sejam elas
de que classe forem. S6 os coleccionadores.
..por gosto ou carolice ... continuam "dando»
dinheiro aos correios e. todavia. sao bonitos
e instrutivos (alguns).
Naturalmente. noo vim para aqui. "falan.
dos FDCs. s6 pelos seus "belos olhos». mas sim
porque deve estar a .. rebentar... brevemente
uma nova serie de proibic;:oes ". vai uma
apostinha?
Se se reportarem. 00 facto de que. coda
um. e livre de coleccionar:

a

a
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ARTIGO 79. 2
Se a Esta~o Postal, que houver de entregar qualquer
correspondencia, conhecer que alguma se acha franqueada
ou porteada por menor valor do que 0 devido, ou sem indica~o de porte, taxa-Ia-ha competentemente, procedendo logo
as necessarias rectifica~aes nas facturas, e avisando dcrerro
ou falta a Esta~ao d'onde a liver recebido.
Diz este artigo que ..QUALQUER CORRESPONDENCIA... logo oficial ou particular, devera ser multada sempre que 0 porte seja de
menor valor .. DO QUE 0 DEVIDO... ou que 0
mesmo nao tenha sido indicado.
Assim a carta de RUIVAES. que podem
ver na figura 2, foi expedida como correia
oficiol. SNR em 8 de Abril de 1861 e com~ tal
isenta de porte.
Esta carta destinava-se 00 Mordomo do
Arcebispo Primaz de Braga.
Porem, 0 correio considerou 0 MORDOMO
como entidade noo oficial e entoo que fez?
Tratando-se de uma carta isenta de porte.
passou a mesma a ser multada pelo d0bro
do porte em falto que eram 25 reis, ja 'que
esto carta foi apres~ntada como isenta.
Assim, esta carta foi multada com 50
reis, conforme determinavam os artigos ,72. 0

a
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o MAIS IMPORTANTE STOCK DE
SELOS DO MUNDO
TEM UM NOME: AFINSA

Fig. 2

Fig. 3

Carla do SNR, Servl~o Naclonal e Real, expedlda em 8 de Abrn
de 1861. Conslderodo sem direHo 00 serviyo do SNR fol muHada
em 50 rels, par clara Insuficiencia de parle.

Carla do SNR, Serviyo Nacional e Real, expedido em 18 de
Novembro de 1855, fol igualmente conslderado sem direHo aquele
serviyo, tendo entaa recebldo no correlo 0 porle de 40 rels,
correspondente a carla franqueado sem selas.

Leiloes. Ofertas. Venda Directa.
Venda por Correio.

Avalia~oes.

Peritagens.

PECA OS NOSSOS CATALOGOS GRATUITOS DE OFERTAS E LEILOES.

'..

.

-

Fig. 4

Fig. 5

Carla expedida em 17 de Fevereiro de 1857.0 parle de 40 reis
enconlra-se manuscnfo e pastenormenfe batido pelo correlo.

Carla expedido em 5 de Outubro de 1853. A cor e tipa de lelra
do 40 reis manuscnto !gual 00 endereyo, 0 que demonslra uma
clara decisao quanto 00 pagador do porle. Posteriormente no
acto de expediyoo 0 correio apos 0 parle balido de 40 reis.

e
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PORTO: Rua Ricardo Jorge, 53 Telef_: 3392280
Fax: 3392288
LlSBOA: Rua de Santa Justa, 25 Telef.: 8881750/8884140 Fax: 8880066

http://www.afinsa.ptl

email: afinsa@afinsa.pt

11 Setembro, 6.' Feira: 8/19h - Passeio por
Evora - Cldade Palrimonio Mundial da Humanidade com almoc;::o inclufdo.
12 Setembro, Sabado: 15h - Leilao AFINSA;
20h - Jantar de Palmares no Casino do Estoril.
13 de Setembro, Domingo: 13h - Encerramento da Exposic;::ao.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA

40

Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!A~ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

• So para acompanhantes.
Local da Exposic;::ao - Centro Cultural de
Selem
Horario de Funcionamento da Exposic;::ao:
Dia 4 de Setembro - Das 19 as 21 horas
Dias 5 a 12 - Das 11 as 19 haras
Dia 13 - Das 11 as 13 horas . .
Durante a Exposic;::ao havera um carimbo
comemorativo para cada dia que vao contar a hist6riq da viagem do Caminho Mprftimo para a India.
Sera emitido um Passaporte Filalelico que
dara direito a um sorteio com premios aliciantes c:omo sejam 0 Primeiro - um automovel e outros como dois computadores e
artigos filatelicos.

~-r'-1..-:d=
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COMPRA E VENDE
Fig. 6

Grandes Colecc;oes e
pec;as isoladas
C.P.4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - ·PORTUGAL

Fig. 7

GUIMARAES

Tel.:: (091) 223070
Fax: (091) 230805

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

ALBERGARIA A VELHA

Carta expedida em 9 de Julho de 1853, escassos 8 dJas cpOs a
enhada em vigor do uso dos selos pastals (1 de Julho de 1853).
Repare·se que 0 porte manuscrilo de 80 reis, corresponde ao
segundo porte. Este porte manuscrilo e 0 unlco que aparece na
carta e foI apasto no acto em que tol escrilo 0 endere~o, dado
que a callgrafia e cor siia precisamente 19uals. 0 correJa IImHouse a aceHar a Indlca~iio do parte coJacado pelo remetente e
nem sequer apos qualquer Indlca~iio do parte. 1510 tudo acon·
teceu 8 dlas apOs 0 uso de selos pastols e e claramente demonshalivo do conhecimento que a papu~iio Hnha de urn parte
para cartos hanqueados sem selo. Jamals este porte padera ser
conslderado uma muHa.

Carta expedida em 30 de Janelra de 1854. Porte manuscrilo 19ual
co remetente. Niio compefia aos expedidores muHar os PrOprios

cartas, logo estes 40 rels eram urn clara porte de correia, 19ualmente claramente definldo.

MARIA CEciLIA DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 3424891 • Fax 34723 41 • 1100 L1SBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. TIPo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 ems.

Permanentes

Cartolina
PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Correio Nonnal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ._............ _ ............_ ..................._...._....................................._ ..................................................... .
- Volume II (Selos de 1970 em diante) ........._ ........_ ...._ .. _._._ .. _._, .... ,_ ..... _ .._,_,_.... _,_,_ ..__ ,.. ', ... _ .._ ......... _ ...._ ..
PORTUGAL - 2.' Parte (Selos de Aviao, Blocos, Imposlll. Encomendu. Porteado, Oftcial, Priv.th'OS, eIt.) .........._ ................._ ,_._. ___ ..
ILHAS ADJACENTES ................................................................._ ................... ,.. ,..... ,.. '.......... ,.. ,....................... ,...... ,....... '........ '..............................._
ANGOLA ................................................... _ .._ ........ _. __._,_ .._".........". ___ .. __ .._,_ ' ..''_ .... '............... __._._._,__....._...._ ........ _
ANGOLA Republica ..............................__ ,_ ......... _ ,... ,.. _._ .. '__ ,..... _,_ .. _,_ .... _._._.......... _ .. _.... ,_ ..................... _._ ..__ ..... ,...... '_
CABO VERDE .................... ',._.. ,.......... ,......................... __....................... '...................... ,................ ,.,... ,.................... ,..................................................
CABO VERDE Republica .........................................._ ........_._ .... _,........_ ......_ .............. '_._ ........... ,.. '..... __ ,_,_.. _ .... ,__ ....._ ........................
GUINE PORTUGUESA ........................._,_ .............. _. __.__.,...._._ .. _._ .._, .... "... _ .._ .._._...... _...... _........................ _ .... _ .___ ... _ ....
GUINE PORTUGUESA Repdblica ............................_ ....... _..............._ ........................ ,..............................................................................._ ..._.,..
INDIA ..........................................................................._._........_ .........._ .................... _ ..... _ ............_ .. _ .......... ,_._ ................. _ .... _ .................. ..
MACAU ........................................................................._ .. __ ._.........._ .. __ .. _._ .......__......_ .. ,............_ .... _ .. _........._,_ ..... _ ..................... ..
MOQAMBIQUE ................_................................................._._........................ _ ................................................................................................. _ ..... ..
MOQAMBIQUE Republica .............................................................................................................................................._ .................................... _ ...... .
S. TOME E PRiNCIPE ..........................................._ .._ .... _......_. __.._ .............._ ... '_......._._ .. _' ........ _ ....._ .... "....__ ....._, ...".... _ ......._, ..
S. TOME E PRINCiPE Republica I - N.' 1 a 59. Av. I, Blocos 1 . 53-............._. __ .................... ,......... _._ .."._............. _ .._._ ......... ..
S. TOME E PRINCiPE Republica II - N.' 60 a 92, M. 2, Blocos 54 • 93 ...._ ........._ ......_ .. _ ..... _.............. ........ _.......................................
TIMOR .............................. "..................................._ .. _._...._._ .._. __............................._ ................. "................................................................. ..
COMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E NIASSA .......................................................... _ .................................._, .............".................................... ..
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN~O MARQUES, Tf:rE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBEzlA E ULTRAMAR ......_ .................. .
Folhas lsoladas .................................................. _ .. _ ........._ .............._ ... _ ... ' .............".. _ ....... _........ .................... _._, .._._.........__ ... _.
Folhas Isoladas (Republicas) ...................................._' .. _ ............_ ...._ .... _ .... _ ....._ ........ _ .. _._._,... _ ......................._ ..... _,._._, ... ..
Papel ....... '" .. "................ "... _.....................................
IVA IncIuldc 17'<
Feu.reiro d. 1998
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4.800$00
8.000$00
10.000$00
6.250$00
3.800$00
4.750$00
2.400$00
4.750$00
2,500$00
9.000$00
3.300$00
7.400$00
4.300$00
7.500$00
2,650$00
7.500$00
5,200$00
2.400$00
2.300$00
2,500$00
75$00
80$00
70$00

Fig. 8

Fig. 9

MONTE ALEGRE
Esta interessonte carta expedido em 28 de Julho de 1853, escas·
sos 27 dJas apOs 0 inicio do uso de selos postais, fol entregue no
correia com 0 porte de 25 reis manuscrilo (encontra·se por baixo
do 40 baHdo). Este procedimento Iguol ao usodo no periodo pre·
adesivo, demonslrava urn total desconhecimento pOI parte do
expedldor dos novas regras em vigor. Presume·se que 0 expedidor
querio enviar a carta com 0 novo porte de 25 reis, mas a pagar
palo desiinatoria; como acontecJa ate he bern pauco tempo.
Alertado no correia para tal tacto optou claramente par enviar a
carta com 0 porte de 40 reis a pagor pelo destinaterio. Outra
coiso nCio pode ter acontecido, senoo a carta serio mullada, je
que ffnha 0 porte manuscrito de 25 reis, 0 que era irregular aface
do Decreto de 1852.

Esta carta foi expedldo em 23 de Mar~o de 1859, sem selos por
estes estarem certamente esgotados na Dlrec~Cio de Correia de
Barcelos. Repare·se que no canto superior esquerdo enconlra·se
manuscrilo pelo correio. .PAGOU DE SELO 25.. Este envio e a
prova evidente que 0 remetente optou par pagar ele 0 parte,
tendo a carta side envlado sem selos, pagando apenos 0 porte •
de 25 reis e nCio 40 reis. Aqul flea claramente demonstrado que
era 0 remetente que realmente fOlJa a op~iio.
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«PORTUGAL 98»
Lauwers Georges - Belgica
Jose Antonio Herman - Espanha
Bernard Jimenez - Franc;:a
Ingolf Kapelrud - Noruega
Ruben Reis Kley - Brasil
Georg Meissner - Alemanha
Christo Nikoltschew - Bulgaria
Juhani alamo - Finlandia
Carlos Pedro dos Santos - Portugal
Manuel Portocarrero - Portugal
Francesca Rapkin - Inglaterra
Dilip Shah - india
Jos. Wolff - Luxemburgo
Jury Seni"r Consultant - Francisco Lemos da
Silveira
Expert Team - Emil Rellstab e Jovan Velickovic

COMISSAO EXECUTIVA

Fig. 10

Fig. 11

Carta expedlda em 15 de Julho de 1851 e devidamenle selada
com um selo de 25 reis. Fol posieriormenle reexpedida para
Alhandra sem Ihe ser aposlo novo selo e recebeu enlao 0 parte
de 40 reis, 0 qual serio pogo nesle coso pela Marquesa do
Bemposla.

Esia carta 101 transportada em mao do Brasil pam Portugal, decorrio 0 ana de 1861 (8 de Abril de 1861). Chegada a Portugal
recebeu 0 porte de 40 rels, 0 qual foi contudo prevlamente
manuscrito, 0 que demonsirava par parte do expedldor 0 seu
total conhecimento que tinha do porte de correspondenclas
expedidas sem serem franqueadas par meio de selas. Se esia
carta transportada em mOO, nCo 0 Iosse pelo proprio, Iogicamente
que a pessoa que fazla 0 favor nao era obrigada a pagar 0 porte
tendo optado clammente pelo pagamento pelo deslinatario ou
seja pelo porte de 40 reis.

NOTA BREVE:
Ja depols de concluido 0 presente artigo live a opartunidade de comprar uma carta expedida em Marc;o de 1854.
Carta clrculada com um selo de 25 rels de D. Maria. de
Mesao Frio para 0 Porto. e destinada a AntOnio Braga. secretario do Ordem Tercelra de sao Francisco.
Pelo texlo Interior do carta sou levado a concluir que 0
remetente. Antonio Augusto Cesar. deverla ser naquela epo-

,

____._

co tabeliao ou advogado em Mesao Frio. j6 que 0 conteudo do carta se refere a um testamento e seus beneficiarios,
Mas aquilo que mais me Interessau e intrigou no presente carta fol a palavra .PAGA. colocada junto ao canto suo
perior direito do selo e feila no mesma callgrafia e tinta do
enderec;o.
Porque que entao 0 remetente escreveu no carta
.PAGA.??
Sendo 0 remetente. como tudo Indica tabeliao ou advogado. nOo serio ele a deslocar-se 00 correlo
para expedir as cartas. mas certamente um seu
empregado.
Asslm. 00 escrever a palavra .PAGA. 0 seu
empregado saberia perfeitamente que aquela
carta teria de ser selada. noo sendo 0 porte
pago pelo destinatario.
Esta e a mlnha Interpretac;ao. ja que outra
nOo encontro para aquele .PAGA•. mas se 01gum filatellsta liver outra. agradec;o que neste
beletim 0 expresse.
Asslm. presuma que temos mais uma forte
razao para a provo do existencia de dols partes
claramente definldos no correspondencla
expedida no Inicio do l.a Reforma Postal.
. I1
....
Pedro Vaz Pereira
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Presidente Eng. Carlos Dias Alves (Cn - Correios de Portugal)
Vice-Presidentes: Dr. Francisco Leiria Viegas
(CD) e Pedro Vaz Pereira (FPF)
Coordenadores: Eng. Luis Andrade (CD), Dr.
Silva Gama (FPF) e Eng. Albertino de
Figueiredo (ACOFIL)
Implantac;:ao: Fernando Calheiros (FPF)
Seguranc;:a: Joao Violante (FPF)
Coordenac;:ao aos Comissarios. Centro Cultural de Belem. Eng.o Victor Jacinto (FPF)
Coordenac;:ao aos Jurados. Centro Cultural
de Belem. Joao Soeiro (FPF)
Apoio ao Secretariado e Tesouraria: Matoso
Rita (FPF)
Apoio (] Implantac;:ao da Exposic;:ao e Secretaria: Guilherme Rodrigues (FPF) e Jose
Manuel dos Santos Pereira (FPF)
Programa da Juventude: Profs. Antonio Borralho e Olimpio Gomes (FPF)
Reuni6es Tecnicas e Coloquios Filatelicos: Dr.
Manuel Portocarrero (FPF)

PROGRAMA SOCIAL

4 Setembro, 6." Feira: 18h - Acto Solene
de Inaugurac;:ao da Exposic;:ao - por Convite;
19h - Cocktail de Inaugurac;:ao - por Convite.
5 Setembro, Sabado: 14h - Passeio a
Cascais com Lanche; 20h - Recepc;:ao do
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia no Restaurante do Forc;:a Aerea, em Monsanto - por
Convite.
6 Setembro, Domingo: 14h - Visita 00
Museu do Azulejo, com Lanche.
7 Setembro, 2." Feira: 14h - Passeio a
Sesimbra e Palmeia com Lanche*.
8 Setembro, 3." Feira: Dia livre.
9 Setembro, 4." Feira: 18h - Seminario do
Association Internationale des Journalistes
Philateliques; 21 h - Jantar de Jurados e Comissarios (Coso de Fados).
10 de Setembro, 5. a Feira: 9h - Passeio por
Lisboa; 15h - Visita (] EXPO'98; 9/18h - cn Conferencia "aS Correios no Limiar do Milenio"; 9h - "aS Correios no Inicio do Milenioll Thomas Leavey; 15h - "A Filatelia no Contexto do Liberalizac;:ao Postalll - Frank Daniels;
,,0 Servic;:o Universal e a Liberalizac;:ao do
Servic;:o Postah. - Fernando Toledano; 18h Coloquio do Associac;:ao Europeia de Estudos
Filatelicos; 20h - Jantar para Administrac;:6es
Postais.

PATROciNIO

Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
cn - Correios de Portugal. SA
ACOFIL - Associac;:ao dos Comerclantes
Filatelicos de Portugal
COORDENADORES DA FIP E FEPA

FIP - F. Burton Sellers
FEPA - Knud Mohr
JURI

Presidente de Honra: D.N. Jatia - india
Presidente do Juri: David Cohen - Portugal
Fernando Aranaz - Espanha
Antonio Borralho - Portugal
Castanheira do Silveira - Portugal
Th. Dahinden - Suic;:a
Lambertus M. Gooperes - Holanda
Robert Franc;:on - Franc;:a
Istvan Gazda - Hungria
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DT.2 -

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) -1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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A tftulo de exemplo registamos 0 facto
de a Fran<;:a. nas vesperas do conven<;:oo.
ter ossinado 16 acordos diferentes.
Por esse efeito e de acordo com um veIho anuario de 1875. podemos constatar as
seguintes tarifas para os principais poises estrangeiros:

m 9 de Outubro de 1874.0 Congresso
de Berne assentova em bases seguras
as resolu<;:oes da Conferencia de Paris
de 1863. substituindo a teoria simples e as suas
declara<;:oes de principlos. pelo estudo consciente e objedivo dos problemas graves que
afedavam 0 fenomeno do circula<;:oo postal em todo 0 mundo.
Concretizava-se assim um Convenio Internacional a que 0 Congresso de Paris de 1878
permitiria designar de Universal. dando carader obrigatorio 6s suas resolu<;:oes consensuais.
A Unioo Postal Universal configurava entao. e nada 0 desmente ainda. uma das
reformas mais uteis e mais exemplares que a
Historia jamais tera registado.
o seu artigo primeiro. que viria a ser repetido em todas as conven<;:oes posteriores (UPU
Viena 1892 ou Congresso Postal de Roma
1906) rezava asslm:
"OS paises entre os quais e celebrada a
presente conven<;:oo. bem como aqueles que
a ela aderirem ulteriormente. formam. sob a
designa<;:oo de Unioo Postal Universal. um so
territorio para a permuta<;:oo reciproca de
correspondencias entre as suas reparti<;:oes
postais.1I
Tal permuta<;:oo serio refor<;:ada no art.o
4.0 das mesmas conven<;:oes. estabelecendo
e assegurando a total liberdade de transito
em todo 0 territorio. que entoo representava
37 milhoes de km quadrados. com uma popula<;:oo de 350 milhoes de habitantes.
Terminava assim a grande diversidade de
condi<;:oes impostas 6 circula<;:oo postal internacional. denunciadoras de uma ausencia
total de regras uniformizadoras entre os diversos poises.
Como sabemos. tais condi<;:oes de permuta<;:oo eram estabelecidas precisamente
ao acaso dos tratados possiveis. assumindo
regra geral a figura de acordos diplomaticos.

E

IIlIltol ......1...

Thesounri. d.

Luis Eugenio Ferreira

Ulfl

25 C para a Gra-Bretanha
30 C para a Belgica e Sui<;:a
40 C para a Alemanha. Italia. Espanha e
Portugal
50 C para a Russia
70 C para a Noruega. etc.

o panorama postal portugues. tambem
noo diferia muito no que se refere 6 variabilidade das condl<;:oes impostas 6 circula<;:oo
postal. As vesperas da entrada da Conven<;:00. Portugal dependia nos suas rela<;:oes de
7 tratados diferentes. praticando as seguintes
tarifas:
10 Grs.
80 Rs 7 1/2 Grs. 120 Rs 10 Grs.
120 Rs 15 Grs.
90 Rs -

Alemanha e Fran<;:a
Inglaterra
Belgica. Italia
Estados Unidos

Seria so a partir do tratado de Berne. que
come<;:ou a ter execu<;:oo em 1 de Junho
1875. que caducaram todas as conven<;:oes
que ainda permaneciam em vigor. com a
Inglaterra. Prussia. Italia e Espanha. tendo-se
entoo fixado 0 porte de 50 Rs por 15 Grs.
para cartas franqueadas (15 Rs para jornais.
impressos e amostras).
Tal altera<;:oo de procedimentos obrigaria
posteriormente 6 fabrica<;:oo de novos selos.
o que se fez pelas portarias de 28 de Junho
1875 e 2 de Dezembro do mesmo ano. em
substitui<;:oo das franquias de 120 e 240 Rs.
Altera<;:oes estas que Guilhermino Augusto de
Barros fix aria no seu relatorio. on de diria: "OS
17

correios portugueses entraram numa fase
nova, alumiados pelo clarao que Ihes projectava a obra de Berna: as suas rela<;:oes com
os 20 paises que, desde logo pertenceram a
Uniao Geral dos Correlos, estreitaram-se tornando-se necessaria a publica<;:ao da tabela de 20 de Dezembro de 1875...
Outras exigencias foram sendo feitas entao, reclamando a opiniao publica a reforma das instituic;:oes posta is, incitando 0
governo e 0 parlamento a tentar a introdu<;:ao dos que fossem possiveis. Em resposta, 0
governo e autorizado a organizar a distribuic;:ao domiciliaria, a estabelecer novas estac;:oes, a restaurar as ambulancias e sobretudo
a aumentar 0 seu pessoal.
Todas as grandes inovac;:oes estruturais
tem os seus custos.
Tambem em Franc;:a se registaram profundas alterac;:oes a partir da sua adesao a
Conven<;:ao de Berne, sobretudo derivadas
do profundo aumento da circulac;:ao de cartas (nao proporcional ao aumento das receitas), fen6meno Igualmente verificado em
Portugal.
o Director-Geral dos Correios franceses,
M. Riant, estabelecia no seu relat6rio de 1877
(curlosamente muito semelhante ao relatorio
de Guilhermino A. de Barros), que enquanto
a circula<;:ao postal crescia na proporc;:ao de
72,5%, 0 aumento do pessoal apenas crescia, no mesmo lapso de tempo, cerca de
22%.
Paris contava em 1877 com 2473 agentes
postais, enquanto, por exemplo Londres,
empregava 10380.
Era bem diverse 0 caso portugues: com
perto de 39000 km quadrados e para uma
popula<;:ao de cerca de 4 mil hOes de habitantes, existiam 672 estac;:oes postais e 1244
funcionarios.
Foi assim que a entrada em vigor do
Convenc;:ao de Berne, para la das indiscutiveis vantagens que trouxe a medio prazo,
acarretou no seu tempo um grande numero
de problemas diversos, sobretudo para a Franc;:a, que acabava de suportar as despesas
de guerra e do libertac;:ao do seu territ6rio, 0
que nao Ihe tera permitido, inclusivamente,
renuncia de imediato 6s franquias postais que
tlnham side estabelecidas em 1871.
Serio s6 em Junho de 1875, que M. Leon
Say apresentaria 6 Assembleia Nacional, um
projecto de lei, aprovando 0 tratado de Berne
e modificando 0 regime postal anterior.
Nesse mesmo ana a Franc;:a solicit avo a
entrada das suas col6nias na Uniao Postal,

ao mesmo tempo que a Gra-Bretanha reclamaya a entrada do seu Imperio da india.
Uma conferencia reunida expressamente
em Berne em 17 de Janeiro de 1876, dava
por tim a sua anuencia, que abrangeria igualmente todas as col6nias inglesas, dinamarquesas, espanholas e portuguesas, logo
seguidas do Canada, Argentina, Brasil, Japao,
Mexico e Persia.
Estendia-se assim detinitivamente 0 espirito da Conven<;:ao de Berne a praticamente
todo 0 globo, ap6s vencidas as resistencias
iniciais e resolvidos os problemas entretanto
levantados.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS
Grande sortida
de Series completes
e Selas tem6ticas

Pe~a listas de pre~os gratis

Eladio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Teief. 54 97 25
1150 LlSBOA

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal
Aceito em pagamento
Salos us ados em quantidade

M. OSORIO
Av. Almlronte Reis. 9O-A. 5/52
Tel. 812 78 90
1100 Usboo - Portugal
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Fig. 2 - Carta clrculada com selo de recurso "PAGO.

Como tal expediente nan dava sufic ientes garantias de fiscalizo<;:ao e era
divergente das regras estabelecidas
pelos convenc;:6es do servic;:o postal internacional, a pedido do entao Inspector-Geral dos Correios, para obviar a
falta de estampilhas de 2,5 reis (porte
interno para jornais ate 50 grs) fez 0 Governador-Gerallnterino de Angola (Francisco Eugenio Pereira de Miranda)
publicar a Portaria n.o 78 de 1 de Fevereiro de 1895, que mandava carimbar
com a sobretaxa de 2 1/2 reis, 50 000
selos.
Determinava ainda a citada portaria
que a sobretaxa deveria ser aplicada
aos selos de menor valor existentes, devendo a operac;:ao ser efectuada pela
forma e processo que a Repartic;:ao de
Fazenda determinar, sendo responsabilidade da Tesouraria de Fazenda a entrega dos selos que Ihe estao a carga,
bem como dos que forem postos em
circulac;:oo com reduc;:oo de valor para
efeitos desta sobretaxa.
Uma semana depois e publicada no
Boletim oficial de Angola n.o 6 de 9 de

Fevereiro de 1895, a portaria 78-A que
anula a anteriormente publicada, alegando-se como razao 0 n.o 3 do Oncio
643 de 28 de Dezembro de 1894, -da Direcc;:ao-Geral do Ultramar, que transcrevemos:
113. ° - E expressamente
prohibldo, sob pen a de severa demonstrm;:oo, auctorizar ou prop or qualquer
sobre-taxa ou alterm;:oo
nos sellos e outras formulas
de franquia legalmente
postos em circula<;:oo e fabricados no Coso do Moedo e Popel Selado, a quem
exclusivamente compete 0
fabrico dos mesmos sellos e
outras formulas de franquia.))

Entretanto entre uma e outra portaria devem-se ter sobretaxado alguns
selos, que considero noo emitidos, ate
que aparec;:a algum destes exemplares
circulado.
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PROPAGANDA NA FILATELIA

HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (1)

o PRIMEIRO SELO NAO EMITIDO

1.a Parte: propaganda comercial
ou publicidade
Rene Rodrigues da Silva

Elder Manuel Pinto Correia

da maio ria das estac;:oes posta is da provfncia. Deveriam pelas normas estabelecidas pelo Decreta de 2 de Junho de
1892, as chefes das estac;:oes posta is, requisitar nos tres primeiros dias de cada
trimestre, as quantidades necessarias
para a consumo provavel de um trimestre, especificando a qualidade, numero
e taxa de cada um dos selos e outras
formulas de franquia.
A anarquia que entao se verificava
era tao flagrante, que obrigou a Direcc;:ao-Geral do Ultra mar, atraves do offcia n.D 643 de 28 de Dezembro de 1894,
a impor normas rfgidas na aquisic;:ao de
selos e outras formulas de franquia, bern
como a responsabilizac;:ao do InspectorGeral dos Correios, Secreta rio au Chefes
das Repartic;:oes de Fazenda pelas consequencias que resultarem do nao cumprimento das normas impostas.
Pelo «Balanc;:o de estampilhas e biIhetes postaes, relativo ao mez de Fevereiro de 1895» da «Thesouraria da
Inspecc;:ao Geral dos Correios,
Telegraphos e Pharoes» de Angola, que
a seguir se reproduz, podemos constatar a falta de selos de 2,5 e 100 reis, bem
como de bilhetes posta is de 30 reis.
Para suprir a falta de estampilhas
postais de algumas taxas era habitual
utilizar-se 0 expediente de carimbar as
correspondencias com a carimbo
.. PAGO .. (fig . 2).

uando ha cerca de seis meses, a
meu amigo Joaquim de Sousa
Lobo me propos a venda de um
selo de Angola (5 reis D. Carlos - Diogo
Neto com sobretaxa 2 1/2 reis) ate a
data desconhecido (figura 1), lange da
mlnha imaginac;:ao estar na posse do primeiro selo nao emitido de Angola. A notoria intuic;:ao de Sousa Lobo para que,
alga de importante poderia representar
para a Historia Postal de Angola, a exemplar em causa, fazla perspectivar uma
investigac;:ao aliciante, conforme veio a
acontecer.

Q

Fig. 1 - Selo de 5 reis D. Carlos - Diogo Neto com
sabretaxa 2 1/2 reis

Desde 1893, que a Inspecc;:ao-Geral
dos Correios de Angola, se vinha debatendo com graves problemas de aprovisionamento de estampilhas e bilhetes
posta is, pelo deficiente funcionamento
30

uem tiver lido a minha notula sobre os
inteiros postais belgas "Publibels". publlcada no nosso Boletim n.o 377. do
mes de Setembro p.p .. deve ter reparado que
nutro pela Filatelia, com propaganda, acentuada slmpatia. De facto. assim sucede e com
a especial particularidade desse Interesse se
centrar na publicidade. isto e. na propaganda com fins comerciais.
Embora noD possua propriamente uma
colecc;:oo desta aliciante tematica. tenho em
meu poder largas centenas de selos e outras
pec;:os filatelicas que me permitem abordar 0
assunto. noD na vertente do perito consagrado. mas numa sucinta - sem deixar de ser
abrangente - aproximac;:oo. destinada aqueles filatelistas que se iniciaram em datos mais
recentes e ainda noD se aperceberam das
enormes potencialidades que 0 "hobby" mals
democratico do mundo permite. por um lado.
e desencadeia por outro.

Q
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Fig. 1

Tendo em atenc;:oo que 0 procedimento
daquela empresa noD visava fins comerciais.
ha quem considere que a verdadeira primeira tentativa de publicidade comercial sobre
selos emitidos por uma admlnlstra9co postal
governamental data de 1853. quando 0 Banco AB. See. sediado em Colmar (Alsacia Franc;:a). imprimiu a respectiva designac;:oo no
verso dos selos entoo em circulac;:oo (a).
No entanto, 0 que acabo de dizer noD e
pacifico. pOiS noD foram os correios franceses que procederam a impressoo acima referida. Por tal motivo, se diz (e eu estou neste
grupo) que verdadeiramente 0 primeiro pais
a autorizar publicidade comercial no verso
dos seus selos foi a Nova Zelondia em 1893.
Trata-se dos conhecldissimos uAdsons)) (Fig. 2).
Um reclamo diferente (b) constava do
verso da serie corrente (1877-91). A experiencia. porem, durou apenas dois anos, pOis 0
publico receava, quando lambia 0 selo para
o color. que a tinta com que era impressa a
pubiicidade. Ihe afectasse a saude.

*

Deixando de parte 0 caso. que julgo
unico. da publicidade em cartas pre-filatelicas referido na notula ja citada. os primeiros
anuncios sobre suporte postal datam de 1840.
aquando da emissoo dos celebres sobrescritos "Mulready" (Fig. 1).
Seis anos depois do aparecimento daqueles sobrescritos. isto e. em 1846. a empresa
Ducel a fim de evitar que os seus empregados utillzassem em proveito proprio os selos
da firma. mandou carimbar a designac;:oo da
mesma no verso dos selos. sem se aperceber
que desta forma acabava de entrar na historia da Filatelia.
19

BEECHAM'S
PILLS

<;:a, a Nova Zel6ndia, a Belgica e a Africa do
Sui (Fig. 4), enveredou de iguql modo por esta
forma de aumentar as receitas postals.
t interessante, no entanto, salientar que
a Italia ao aderir ao uclube» das administra<;:i5es postais que apostavam na propaganda come<;:ou pelos inteiros postals (e). Com
efeito, em 1919, a Administra<;:ao dos Correios do Reino de Italia aceitou imprimir pequenos anOncios publicitarios nos postais entao
em curso (t). A distribui<;:ao destes inteiros foi,
porem, muito limitada, devido nao 56 a reduzida tiragem como ao facto de, por vezes, a

~BBObamfs
: TODTH

nest F:uni,ly : P' AST~,.
~
lIedichte. .~ In. Tuba If. :
0-':

Fig. 2

Entretanto, mas a nivel de u.m
correio local nos EUA, ha a referir
uma interessante tentativa no mesmo sentido. De facto, em 1862, foi
emitido um selo de 10 centimos,
com uma inscri<;:ao destinada a
publicitar uma tipografia que imprimia participo<;:i5es de casamento.
Este tipo de experiencias ficou
parado ate 1964 quando a Serra
Leoa emitiu uma serie de selos
autocolantes e em cujo suporte imprimiu diversa publicidade. Dado 0
exito relativo deste tipo de emlssao
este pais insistiu na pratica durante
os ano seguintes (Fig. 3).
No inicio deste seculo, a forma
mais comum de publicidade postal consistia em vinhetas ligadas, por
picotado, 005 selos, vendidos sob
';,,~': .
".K,,'f'.K!
a forma de cadernetas (c). Esta
~, ., :(".:. ~ .
pratlca teria nascido no Alemanha
.:;. _tift: .
Imperial em 1911 (d). Nalguns car; .. ':
50S, em especial nos primeiros anos,
a publicidade era tambem impressa na cartolina que capeava as cadernetas em referencia.
Fig. 4
A Italia, a semelhan<;:a do que
mesma estar condicionada apenas a uma
fizera a Alemanha, a Gra-Bretanha, a Francidade ou a uma regiao.
A emissao a que no estamos reportando, no entanto, foi precedida de
uma outra de bilhetes-carta no ano
de 1894 (Fig. 5). Nestes inteiros a publicidade inserta - embora expressamente autorizoda - era impressa em
tipografias particulares. Devido a inser<;:60 dos anOncios, a administra<;:ao
postal vendia estas pe<;:as a pre<;:o
reduzido (g) . Assim, nao obstante 0
selo impresso ser de 5 centimos, 0
bilhete -carta era vendido a 3
Fig. J
centimos (h). Ci nco anos depois

..-

o idealismo greco-latino, 0 direito romano, a audocia nordica, 0 messianismo
hebraico, 0 fatalismo islomico, 0 conhecimento templorio (a que se juntaram, mais
tarde, a languidez africana, a inocencia
india, a sabedoria orientaO deram-nos tonalidades irrepetiveis - estudos recentes
revelaram que os portugueses tem sequencias de genes unicos devido a prolifera<;:oo
de mutticruzamentos rodeos.»
Fernando Dacosta inicia assim 0
Iivro A Escrita do Mar, obra profusa-

mente i1ustrada com fotografias de
Jorge Barros e com a qual 0 Clube do
Coleccionador dos Correios visa assinalar no presente e para a posteridade a realiza<;:oo do Exposi<;:oo Mundi01 de Lisboa. Neste livro, Aquele consagrado jornalista e escritor recorda
escritores, poetas e pensadores e a forma como olharam essa rela<;:oo intima
entre a Lingua Portuguesa e 0 Mar, uma
rela<;:oo sempre presente no nossa Literatura.
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A ESCRITA DO MAR

Texto de Fernando Dacosta e fotos de Jorge Barros
Edi<;:ao do Clube do Coleccionador dos Correios
15000 exemplares, em portugues e ingles, com 96 paginas, numerados e autenticados
pelo editor e inciuindo os 6 selos da serie EXPO'98.
~rec;:o: 6500$00.
A venda:
• Nos esta<;:i5es de Correio na Direc<;:ao de Filatelia - Av. Casal Ribeiro, 28-4.°, 1049 LlSBOA
CODEX
• Pelo telefone 08002010 01 (chamada gratuita)
• Pelo fax 3536730 • por e-mail:mercadonacfil@ctt.pt
• Por carta endere<;:ada a Remessa Livre 11004 - 1032 LlSBOA CODEX (nao necessita de
selo)
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(com selo tipo Templo de Diana),
bem como os bllhetes postais de
Mar90 e de Julho de 1943 (anuncios ao Guia Oficial dos CIT). Ainda
a proposito do nosso pais ha a recordar numerosos sobrescritos de
fabrico particular nos quais firmas
comerciais ou Industrlais, devidamente autorlzadas. mandaram imprimir na Casa da Moeda os
correspondentes selos. 0 estudo
destes sobrescritos parece noo ter
ainda sido levado a efeito - 0 que
e pena.

A ESCRITA DO MAR
»0 fascfnio pelo oceano nasceu connosco, povo de beira-agua e beira-misterio, condicionado por ele para sempre
na maneira de pensar, de estar, de imaginar, de criar - de sofrer.
Antes de navegarmos, isto e, d~ iniciarmos os Descobrimentos, tinhamo-nos
ja feito, no periodo do megalitico, aos
frios do Norte (Gra-Bretanha) e 65 amenidades do Sui (Mediterraneo).

Assim fizemos - atraves de madeiras
e cordas, em vez de macadames e lajes, de velas e linhos, em vez de coches
e cavalos.
Assim chegamos (depois de aprender
a bolinar, isto e, a navegar contra 0 vento)
a outros continentes, a outras civilizac;:6es.
Facto que constituiu 0 acontecimento cUltural mais importante (porque fixado pela
escrita) da hist6ria de humanidade.

Fig. 5

(1899). surgiu no mesmo pais um bilhete postal com caracteristicas semelhantes ao bilhete-carta atras referido: publicidade e venda
a pre90 reduzido.
Em rela900 a este pais ha ainda 0 dizer
que os selos italianos com publicidade - ainda que noo sejam unicos a nivel mundial sobressaem do panorama geral pelo facto
de noo existir picotado entre 0 selo propriamente dito e a vinheta (Fig. 6).
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Fig. 7
Fig. 6

Caldeados pelos que tocamos, pelos
que nos tocaram - celtas, suevos, visigodos, fenicios, cartagineses, romanos, mour~s, hebreus - deixamos de caber num
imaginario, num sonho, numa religiao, numa
filosofia, num territ6rio, num continente, numa
rac;:a, numa famma, num sexo 56.
No misturo de gente e de vegetor;:ao,
ossim como no voriedode dos combinor;:c5es e motizes regionois, reside 0 segredo do unificor;:ao portugueso, sublinha
Orlando Ribeiro.

Com 0 tempo, 0 Norte tornou-se-nos,
porem, 0 SuI. Foi. com efeito, para baixo, para 0 centro dos mapas que nos
dirigimos: Tejo e Algarve, Magrebe e
Equador, Oriente e Ocidente.
Cedo percebemos que as estradas
romanas, vindas da Europa, terminavam
na nossa costa; que 0 Atlantico era 0
seu limite, a Lusitania 0 seu finis terrae.
Foi entao que nos surgiu 0 sonho de
as continuar sobre as aguas, de outra
maneira.
28

Agora parece interessante recordar que
a publicidade em documento postal teve
inicio num ramo da Filatelia a que modern amente se designou por marcofilia (ver carimbo junto ao titulo desta notula, aposto em
carta pre-filatelica cerca de 1661). E. po is,
neste ramo da Filatelia que a propaganda
(comercial e politica) noo so deu os primeiros
passos como alcan90u a maior projecc;:oo.
Os correspondentes exemplos sao incontaveis.
Dada a natureza muito especializada do
sector em aprec;:o e a indole desta notula, e
ciaramente inconveniente debruc;:armo-nos
sobre 0 assunto. embora 0 mesmo noo possa

Em Portugal. a propaganda comercial em
selos noo despontou significativamente embora 0 mesmo se noo possa dizer quanto a
propaganda politica. A publicidade no nosso pais esta representada, e bem, no sector
dos inteiros postais.
Alem das cartas inteiras (contendo publicidade) do tempo da Monarquia. referidas
na nota (c) do artigo citado no inicio desta
notula, todos nos estamos recordados dos
inteiros posta is de 1926-28 respeitantes, por
ex .. ao "Bristol Club». da "Carta Universal» de
1955-57 (Fig. 7). os impressos selados de 1937
21

ser esquecido visto a publicidade ainda dominar as actuais flomulas ilustradas.
Nesta breve incursoo pela Filatelia e pela
Propaganda, parece tambem conveniente
recordar que 05 correios utilizar<;lm a publicidade em proveito proprio, isto e, as administro<;6es postais de diversos paises levaram a
cabo campanhas de publicidade aos seus
proprios selos e a servi<;:os por elas prestados.
As formas que revestiram essa actua<;:oo foram variadas e, como uma imagem vale mil
palavras, aqui fica uma serie de exemplos
(Fig . 8).

Nalguns casos - poucos felizmente - certos Estados fizeram clara e «descarada» publicidade aos seus produtos mais conhecidos
e exportaveis. Recordamos, entre muitos outros, 05 selos cubanos de 1937, respeitantes 6
cultura do a<;:ucar, 05 de 1939 e 1948, promovendo 05 afamados charutos cubanos, idem
para 0 Brasil com um selo dedicado ao cafe
(1937) enos proprios com 05 selos de 1970,
apelando de forma inequivoca ao consumo
do vinho do Porto (Fig. 10).
Para finalizar esta prime ira parte, resta tratar de uma zona onde a publicidade e a
propaganda politica
confluem: 0 turismo. E
um facto que, relatiUTILISEZ
vamente cedo na his.A
Registerad
-~
to ria da Filatelia, diPOSTE AERIEHHE
Post is
versos Estados - a
bem dizer todos - ciSafest
entes do enorme e
for your
prestigiante meio de
Gifts
divulga<;:oo que sao
05 selos, recorreram
aos mesmos, aos intei............•• .
ros postais e 65
flomulas para apregoar as belezos e 05
(;
meritos dos respectimycket
vos paises, isto e, pro•
moveram autenticas
IN THI! DAY:
campanhas, mais ou
menos assumidas, de
turismo. Neste conjunFig. 8
to de iniciativas recordamos as lindissimas series de selos dedica05 selos-moeda (que surgiram pel a pridos a cidades francesas, 05 inteiros p ostais
meira vez na Russia em 1915) tambem se
ilustrados com 05 nossos mais bonitos monuprestaram a servir de suporte a publicidade
mentos
e as flomulas ilustradas sui<;:as, entre
muito variada. Assim, no verso da protec<;:oo
outros inumeros exemplos q ue poderiamos
do selo postal que era utilizodo como troco
carrilar para esta notula (Fig. 11).
era colocado um pequeno reclamo (Fig. 9).
Em jeito de conclusoo, e de uma forma muito sintetica, p odemos dizer que a
publlcidade postal surgiu ainda no p eriodo pre-filatelico, acompanhou 0 lanc;:amento do primeiro selo e do primeiro inteiro
postal (1840), instalou-se, desde logo e de
forma permanente, na m arcofilia (recordo 0 carimbo respeitante 6 Exposic;:oo Universal de 1855), invadiu 0 inteiro postal em
todas as suas variantes e, no inicio deste
seculo, aparece nas cadernetas enos
selos-moeda. Actualmente, 0 seu «imperio»
domina por completo as flomulas, em especial as ilustradas e prepara-se para conquistar a mais recente formula de franquia. as
Fig. 9
etiquetas.
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150 ANOS DO AQUARIO VASCO DA GAMA
Data de emissao: 13 de Maio de 1998
Desenho: Carlos Leitao. Fotos: Paulo Oliveira
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
50$00
500.000
80$00
500.000
FDC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

MACAU
PORTOES DE MACAU
Data de emissao: 1 de Morc;:o de 1998
Desenho: Ung Val Meng
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Selos por falha: 50
Taxas:
$0.50
$1.00
$3.50
$4.00:
Bleeo filatalleo:
Contam 1 selo de $9.00
FDC: Macau.

LENDAS E MITOS V - DEUSES DA MA CHOU
Data de emissao: 23 de Abril de 1998
Desenhos: Poan Kam Ling
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 30 x 40 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissao:
4 selos de $4.00
Bleeo: Contam um selo de $10.00
FDC: Macau.
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Notas

MUSEU DAS COMUNICA<;OES

(a)

Data de emlssao: 15 de Malo de 1998
Desenho: Carlos Leltao
Impressao: Litho Formas. Offset
Taxas: 50$00
85$00
100$00
140$00
FDC: Lisbaa
Alem dos Indlcados. tambem emitidas etiquetas
com a impressao "Correlo Azul». com os valores
de 80$00 (taxa nacional) e 350$00 (taxa internaclonal).

(b)
Fig. 10
(c)

EUROPA. FESTAS NACIONAIS
Data de emlssao: 21 de Maio de 1998
Desenhos: LUIS Filipe Abreu
Impresseo: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tlragens:
100$00
500.000
100$00
500.000
100$00
500.00
Folhas miniaturas: 3 com 3 selos de 100$00 100.000 ex.
Bilhetes Posta is: 3x65$00
FDC: Lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

(d)

(e)
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EXPO'98
Data de emlssao: 21 de Malo de 1998
Desenhos: Paulo Olivelra/J. Sarmento
Desenhador do bloco: Henrlque Cayatte
Impresseo: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
50$00
1.000.000
1.000.000
50$00
85$00
1.000.000
50$00
1.000.000
140$00
500.000
140$00
SOO.OOO
Bloco: Com 5 selos (1 x50$00/2x85$00/2x140$00).
Varios Pavilhoes e Oceanario
500$00
100.000 ex.
Folhas minlaturas: 3 com 3 selos de 100$00 100.000 ex.
Bilhetes Postals: 3x65$00
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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A portlr de 1857. os correlos brltOnlcos abrlrom um
espo~o publlcltarlo a volta do selo Impressa nos
Intelros pastols. Esto curiosa Inlclatlvo durou ate
1893.
Entre outros exemplos. cltaremos a publlcldode aos
comprlmldos "Beecham».
00 sobonete ccSunllght» e
00 .Fry's Cocoa».
Embora as codemetas tenhom sldo "Inventodos»
em 1878 com fins de utlllza~ao no sector fiscal.
cobe oos correlos Ingleses
o prlvlleglo de terem sldo
os prlmeiros a emltlrem codernetos com selos pastols
em 1904.
Esta referenclada publicIdade 6 cldro "Helnr.
Belsser (St. Johann)>>. oos
autom6vels "Delaunoy» e
as tlntos "Pelikan •.
A BeJglca Inlclou umo pr6tlca semelhonte. tombem
de Inlclotlva prlvado. mas
as cortas Intelros opresentovom no Interior umo foIha com reclomos e um
espa~o reservodo 6 correspand{lnclo.
De Inlclo. a recelto revertla para a Cruz Vermelha
Italiano.
Nos onos trlnta clrculou em
Portugal um Impressa. a
"Carta Ideal». de Inlclotivo
prlvoda. que se vendlo
com a fronqulo de $40
(selo perfurodo com os Ietros C J) mas que 0 pUblico odqulrla open as par
$35. em vlrtude do referldo Impresso opresentar
abundonte publlcldode.
Trotovo-se de um produto
com potente reglstodo
sob 0 n." 2321.
Estes Intelros eram Impresses par series de mil. dlstlntos conforme as regloes
Itollonos a que se destlnoYom ever a prlmelro seta
Inserto no Fig. 5 - 0 segundo e a tercelro setas destlnam-se a chomor a
oten~ao do leltor para as
pre~os).

Fig. 11
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INAUGURA9AO DA PONTE VASCO DA GAMA

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emlssao: 29 de Marc;:o de 1998
Desenho: Carlos Leltao
ImpressOo: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
200$00
SOO.OOO
Bloeo: Com 1 selo de 200$00
100.000
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

OCEANOS
EXPO .. 98 ..

Data de emlssao: 20 de Marc;:o de 1998
Desenho: Pedro Salgado
ImpressOo: Lito Mala. Porto. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tlragens:
SO$OO 1.000.000
85$00 SOO.OO
100$00
SOO.ooO 140$00 300.000
Bloco: Com 2 selos de 100$00
200$00
100.000
FOC: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

Data de emlssao: 29 de Abril de 1998
Desenho: Marta Carvalho
Impresseo: Litho Formas. Offset
Taxas: SO$OO
85$00
100$00
140$00
Etiquetas: AMIEL
FDC: L1sboa
Alem dos indleados. tambem emltidas etiquetas
com a Impressao ..Correlo Azul •• com os valores
de 80$00 (taxa naelonal) e 3SO$00 (taxa Internaclonal).

EXPO .. 98..
Data de emlssao: 29 de Abril de 1998
Desenho: Marta Carvalho
Impresseo: Litho Formas. Offset
Taxas: SO$OO
85$00
100$00
140$00
Etlquetas: SMD
FOC: L1sboa
Alem dos Indleados. tamoom emltidas etiquetas
com a Impressao ..Correlo Azul •• com os valores
de 80$00 (taxa naelonal) e 3SO$00 (taxa Internacional).

PROFISSOES E PERSONAGENS DO SEC. XIX
Data de emlssao: 20 de Marc;:o de 1998
Desenho: Jose Luis Tinoco
ImpressOo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 3/4x12 1/2
Formato: 27.7x30.6 mm
Folhas: De 100 selos
Taxas: 10$00
40$00
SO$OO
85$00 2SO$00
Carta Intelra: SO$OO
Cartelras: Com 10 selos de SO$OO
SOO$OO
Com 10 selos de 85$00
8SO$00
Bilhete Postal simples: SO$OO
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Fu~ehal
e Ponto Delgado.

150 ANOS DA ASSOCIA9AO INDUSTRIAL PORTUENSE
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Data de emlssao: 30 de Abril de 1998
Desenho: Jooo Machado
Impresseo: lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tlragem:
80$00
500.000 ex.
Carta Intelra Correlo Azul
Com selo de 80$00
100.000 ex.
FOC: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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INAUGURA9AO DA PONTE VASCO DA GAMA

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emlssao: 29 de Marc;:o de 1998
Desenho: Carlos Leltao
ImpressOo: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
200$00
SOO.OOO
Bloeo: Com 1 selo de 200$00
100.000
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

OCEANOS
EXPO .. 98 ..

Data de emlssao: 20 de Marc;:o de 1998
Desenho: Pedro Salgado
ImpressOo: Lito Mala. Porto. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tlragens:
SO$OO 1.000.000
85$00 SOO.OO
100$00
SOO.ooO 140$00 300.000
Bloco: Com 2 selos de 100$00
200$00
100.000
FOC: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

Data de emlssao: 29 de Abril de 1998
Desenho: Marta Carvalho
Impresseo: Litho Formas. Offset
Taxas: SO$OO
85$00
100$00
140$00
Etiquetas: AMIEL
FDC: L1sboa
Alem dos indleados. tambem emltidas etiquetas
com a Impressao ..Correlo Azul •• com os valores
de 80$00 (taxa naelonal) e 3SO$00 (taxa Internaclonal).

EXPO .. 98..
Data de emlssao: 29 de Abril de 1998
Desenho: Marta Carvalho
Impresseo: Litho Formas. Offset
Taxas: SO$OO
85$00
100$00
140$00
Etlquetas: SMD
FOC: L1sboa
Alem dos Indleados. tamoom emltidas etiquetas
com a Impressao ..Correlo Azul •• com os valores
de 80$00 (taxa naelonal) e 3SO$00 (taxa Internacional).

PROFISSOES E PERSONAGENS DO SEC. XIX
Data de emlssao: 20 de Marc;:o de 1998
Desenho: Jose Luis Tinoco
ImpressOo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 3/4x12 1/2
Formato: 27.7x30.6 mm
Folhas: De 100 selos
Taxas: 10$00
40$00
SO$OO
85$00 2SO$00
Carta Intelra: SO$OO
Cartelras: Com 10 selos de SO$OO
SOO$OO
Com 10 selos de 85$00
8SO$00
Bilhete Postal simples: SO$OO
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Fu~ehal
e Ponto Delgado.

150 ANOS DA ASSOCIA9AO INDUSTRIAL PORTUENSE
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Data de emlssao: 30 de Abril de 1998
Desenho: Jooo Machado
Impresseo: lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tlragem:
80$00
500.000 ex.
Carta Intelra Correlo Azul
Com selo de 80$00
100.000 ex.
FOC: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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Notas

MUSEU DAS COMUNICA<;OES

(a)

Data de emlssao: 15 de Malo de 1998
Desenho: Carlos Leltao
Impressao: Litho Formas. Offset
Taxas: 50$00
85$00
100$00
140$00
FDC: Lisbaa
Alem dos Indlcados. tambem emitidas etiquetas
com a impressao "Correlo Azul». com os valores
de 80$00 (taxa nacional) e 350$00 (taxa internaclonal).

(b)
Fig. 10
(c)

EUROPA. FESTAS NACIONAIS
Data de emlssao: 21 de Maio de 1998
Desenhos: LUIS Filipe Abreu
Impresseo: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tlragens:
100$00
500.000
100$00
500.000
100$00
500.00
Folhas miniaturas: 3 com 3 selos de 100$00 100.000 ex.
Bilhetes Posta is: 3x65$00
FDC: Lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

(d)

(e)
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EXPO'98
Data de emlssao: 21 de Malo de 1998
Desenhos: Paulo Olivelra/J. Sarmento
Desenhador do bloco: Henrlque Cayatte
Impresseo: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
50$00
1.000.000
1.000.000
50$00
85$00
1.000.000
50$00
1.000.000
140$00
500.000
140$00
SOO.OOO
Bloco: Com 5 selos (1 x50$00/2x85$00/2x140$00).
Varios Pavilhoes e Oceanario
500$00
100.000 ex.
Folhas minlaturas: 3 com 3 selos de 100$00 100.000 ex.
Bilhetes Postals: 3x65$00
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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A portlr de 1857. os correlos brltOnlcos abrlrom um
espo~o publlcltarlo a volta do selo Impressa nos
Intelros pastols. Esto curiosa Inlclatlvo durou ate
1893.
Entre outros exemplos. cltaremos a publlcldode aos
comprlmldos "Beecham».
00 sobonete ccSunllght» e
00 .Fry's Cocoa».
Embora as codemetas tenhom sldo "Inventodos»
em 1878 com fins de utlllza~ao no sector fiscal.
cobe oos correlos Ingleses
o prlvlleglo de terem sldo
os prlmeiros a emltlrem codernetos com selos pastols
em 1904.
Esta referenclada publicIdade 6 cldro "Helnr.
Belsser (St. Johann)>>. oos
autom6vels "Delaunoy» e
as tlntos "Pelikan •.
A BeJglca Inlclou umo pr6tlca semelhonte. tombem
de Inlclotlva prlvado. mas
as cortas Intelros opresentovom no Interior umo foIha com reclomos e um
espa~o reservodo 6 correspand{lnclo.
De Inlclo. a recelto revertla para a Cruz Vermelha
Italiano.
Nos onos trlnta clrculou em
Portugal um Impressa. a
"Carta Ideal». de Inlclotivo
prlvoda. que se vendlo
com a fronqulo de $40
(selo perfurodo com os Ietros C J) mas que 0 pUblico odqulrla open as par
$35. em vlrtude do referldo Impresso opresentar
abundonte publlcldode.
Trotovo-se de um produto
com potente reglstodo
sob 0 n." 2321.
Estes Intelros eram Impresses par series de mil. dlstlntos conforme as regloes
Itollonos a que se destlnoYom ever a prlmelro seta
Inserto no Fig. 5 - 0 segundo e a tercelro setas destlnam-se a chomor a
oten~ao do leltor para as
pre~os).

Fig. 11
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ser esquecido visto a publicidade ainda dominar as actuais flomulas ilustradas.
Nesta breve incursoo pela Filatelia e pela
Propaganda, parece tambem conveniente
recordar que 05 correios utilizar<;lm a publicidade em proveito proprio, isto e, as administro<;6es postais de diversos paises levaram a
cabo campanhas de publicidade aos seus
proprios selos e a servi<;:os por elas prestados.
As formas que revestiram essa actua<;:oo foram variadas e, como uma imagem vale mil
palavras, aqui fica uma serie de exemplos
(Fig . 8).

Nalguns casos - poucos felizmente - certos Estados fizeram clara e «descarada» publicidade aos seus produtos mais conhecidos
e exportaveis. Recordamos, entre muitos outros, 05 selos cubanos de 1937, respeitantes 6
cultura do a<;:ucar, 05 de 1939 e 1948, promovendo 05 afamados charutos cubanos, idem
para 0 Brasil com um selo dedicado ao cafe
(1937) enos proprios com 05 selos de 1970,
apelando de forma inequivoca ao consumo
do vinho do Porto (Fig. 10).
Para finalizar esta prime ira parte, resta tratar de uma zona onde a publicidade e a
propaganda politica
confluem: 0 turismo. E
um facto que, relatiUTILISEZ
vamente cedo na his.A
Registerad
-~
to ria da Filatelia, diPOSTE AERIEHHE
Post is
versos Estados - a
bem dizer todos - ciSafest
entes do enorme e
for your
prestigiante meio de
Gifts
divulga<;:oo que sao
05 selos, recorreram
aos mesmos, aos intei............•• .
ros postais e 65
flomulas para apregoar as belezos e 05
(;
meritos dos respectimycket
vos paises, isto e, pro•
moveram autenticas
IN THI! DAY:
campanhas, mais ou
menos assumidas, de
turismo. Neste conjunFig. 8
to de iniciativas recordamos as lindissimas series de selos dedica05 selos-moeda (que surgiram pel a pridos a cidades francesas, 05 inteiros p ostais
meira vez na Russia em 1915) tambem se
ilustrados com 05 nossos mais bonitos monuprestaram a servir de suporte a publicidade
mentos
e as flomulas ilustradas sui<;:as, entre
muito variada. Assim, no verso da protec<;:oo
outros inumeros exemplos q ue poderiamos
do selo postal que era utilizodo como troco
carrilar para esta notula (Fig. 11).
era colocado um pequeno reclamo (Fig. 9).
Em jeito de conclusoo, e de uma forma muito sintetica, p odemos dizer que a
publlcidade postal surgiu ainda no p eriodo pre-filatelico, acompanhou 0 lanc;:amento do primeiro selo e do primeiro inteiro
postal (1840), instalou-se, desde logo e de
forma permanente, na m arcofilia (recordo 0 carimbo respeitante 6 Exposic;:oo Universal de 1855), invadiu 0 inteiro postal em
todas as suas variantes e, no inicio deste
seculo, aparece nas cadernetas enos
selos-moeda. Actualmente, 0 seu «imperio»
domina por completo as flomulas, em especial as ilustradas e prepara-se para conquistar a mais recente formula de franquia. as
Fig. 9
etiquetas.
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150 ANOS DO AQUARIO VASCO DA GAMA
Data de emissao: 13 de Maio de 1998
Desenho: Carlos Leitao. Fotos: Paulo Oliveira
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
50$00
500.000
80$00
500.000
FDC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

MACAU
PORTOES DE MACAU
Data de emissao: 1 de Morc;:o de 1998
Desenho: Ung Val Meng
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Selos por falha: 50
Taxas:
$0.50
$1.00
$3.50
$4.00:
Bleeo filatalleo:
Contam 1 selo de $9.00
FDC: Macau.

LENDAS E MITOS V - DEUSES DA MA CHOU
Data de emissao: 23 de Abril de 1998
Desenhos: Poan Kam Ling
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 30 x 40 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissao:
4 selos de $4.00
Bleeo: Contam um selo de $10.00
FDC: Macau.
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(com selo tipo Templo de Diana),
bem como os bllhetes postais de
Mar90 e de Julho de 1943 (anuncios ao Guia Oficial dos CIT). Ainda
a proposito do nosso pais ha a recordar numerosos sobrescritos de
fabrico particular nos quais firmas
comerciais ou Industrlais, devidamente autorlzadas. mandaram imprimir na Casa da Moeda os
correspondentes selos. 0 estudo
destes sobrescritos parece noo ter
ainda sido levado a efeito - 0 que
e pena.

A ESCRITA DO MAR
»0 fascfnio pelo oceano nasceu connosco, povo de beira-agua e beira-misterio, condicionado por ele para sempre
na maneira de pensar, de estar, de imaginar, de criar - de sofrer.
Antes de navegarmos, isto e, d~ iniciarmos os Descobrimentos, tinhamo-nos
ja feito, no periodo do megalitico, aos
frios do Norte (Gra-Bretanha) e 65 amenidades do Sui (Mediterraneo).

Assim fizemos - atraves de madeiras
e cordas, em vez de macadames e lajes, de velas e linhos, em vez de coches
e cavalos.
Assim chegamos (depois de aprender
a bolinar, isto e, a navegar contra 0 vento)
a outros continentes, a outras civilizac;:6es.
Facto que constituiu 0 acontecimento cUltural mais importante (porque fixado pela
escrita) da hist6ria de humanidade.

Fig. 5

(1899). surgiu no mesmo pais um bilhete postal com caracteristicas semelhantes ao bilhete-carta atras referido: publicidade e venda
a pre90 reduzido.
Em rela900 a este pais ha ainda 0 dizer
que os selos italianos com publicidade - ainda que noo sejam unicos a nivel mundial sobressaem do panorama geral pelo facto
de noo existir picotado entre 0 selo propriamente dito e a vinheta (Fig. 6).
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Fig. 7
Fig. 6

Caldeados pelos que tocamos, pelos
que nos tocaram - celtas, suevos, visigodos, fenicios, cartagineses, romanos, mour~s, hebreus - deixamos de caber num
imaginario, num sonho, numa religiao, numa
filosofia, num territ6rio, num continente, numa
rac;:a, numa famma, num sexo 56.
No misturo de gente e de vegetor;:ao,
ossim como no voriedode dos combinor;:c5es e motizes regionois, reside 0 segredo do unificor;:ao portugueso, sublinha
Orlando Ribeiro.

Com 0 tempo, 0 Norte tornou-se-nos,
porem, 0 SuI. Foi. com efeito, para baixo, para 0 centro dos mapas que nos
dirigimos: Tejo e Algarve, Magrebe e
Equador, Oriente e Ocidente.
Cedo percebemos que as estradas
romanas, vindas da Europa, terminavam
na nossa costa; que 0 Atlantico era 0
seu limite, a Lusitania 0 seu finis terrae.
Foi entao que nos surgiu 0 sonho de
as continuar sobre as aguas, de outra
maneira.
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Agora parece interessante recordar que
a publicidade em documento postal teve
inicio num ramo da Filatelia a que modern amente se designou por marcofilia (ver carimbo junto ao titulo desta notula, aposto em
carta pre-filatelica cerca de 1661). E. po is,
neste ramo da Filatelia que a propaganda
(comercial e politica) noo so deu os primeiros
passos como alcan90u a maior projecc;:oo.
Os correspondentes exemplos sao incontaveis.
Dada a natureza muito especializada do
sector em aprec;:o e a indole desta notula, e
ciaramente inconveniente debruc;:armo-nos
sobre 0 assunto. embora 0 mesmo noo possa

Em Portugal. a propaganda comercial em
selos noo despontou significativamente embora 0 mesmo se noo possa dizer quanto a
propaganda politica. A publicidade no nosso pais esta representada, e bem, no sector
dos inteiros postais.
Alem das cartas inteiras (contendo publicidade) do tempo da Monarquia. referidas
na nota (c) do artigo citado no inicio desta
notula, todos nos estamos recordados dos
inteiros posta is de 1926-28 respeitantes, por
ex .. ao "Bristol Club». da "Carta Universal» de
1955-57 (Fig. 7). os impressos selados de 1937
21

BEECHAM'S
PILLS

<;:a, a Nova Zel6ndia, a Belgica e a Africa do
Sui (Fig. 4), enveredou de iguql modo por esta
forma de aumentar as receitas postals.
t interessante, no entanto, salientar que
a Italia ao aderir ao uclube» das administra<;:i5es postais que apostavam na propaganda come<;:ou pelos inteiros postals (e). Com
efeito, em 1919, a Administra<;:ao dos Correios do Reino de Italia aceitou imprimir pequenos anOncios publicitarios nos postais entao
em curso (t). A distribui<;:ao destes inteiros foi,
porem, muito limitada, devido nao 56 a reduzida tiragem como ao facto de, por vezes, a

~BBObamfs
: TODTH

nest F:uni,ly : P' AST~,.
~
lIedichte. .~ In. Tuba If. :
0-':

Fig. 2

Entretanto, mas a nivel de u.m
correio local nos EUA, ha a referir
uma interessante tentativa no mesmo sentido. De facto, em 1862, foi
emitido um selo de 10 centimos,
com uma inscri<;:ao destinada a
publicitar uma tipografia que imprimia participo<;:i5es de casamento.
Este tipo de experiencias ficou
parado ate 1964 quando a Serra
Leoa emitiu uma serie de selos
autocolantes e em cujo suporte imprimiu diversa publicidade. Dado 0
exito relativo deste tipo de emlssao
este pais insistiu na pratica durante
os ano seguintes (Fig. 3).
No inicio deste seculo, a forma
mais comum de publicidade postal consistia em vinhetas ligadas, por
picotado, 005 selos, vendidos sob
';,,~': .
".K,,'f'.K!
a forma de cadernetas (c). Esta
~, ., :(".:. ~ .
pratlca teria nascido no Alemanha
.:;. _tift: .
Imperial em 1911 (d). Nalguns car; .. ':
50S, em especial nos primeiros anos,
a publicidade era tambem impressa na cartolina que capeava as cadernetas em referencia.
Fig. 4
A Italia, a semelhan<;:a do que
mesma estar condicionada apenas a uma
fizera a Alemanha, a Gra-Bretanha, a Francidade ou a uma regiao.
A emissao a que no estamos reportando, no entanto, foi precedida de
uma outra de bilhetes-carta no ano
de 1894 (Fig. 5). Nestes inteiros a publicidade inserta - embora expressamente autorizoda - era impressa em
tipografias particulares. Devido a inser<;:60 dos anOncios, a administra<;:ao
postal vendia estas pe<;:as a pre<;:o
reduzido (g) . Assim, nao obstante 0
selo impresso ser de 5 centimos, 0
bilhete -carta era vendido a 3
Fig. J
centimos (h). Ci nco anos depois

..-

o idealismo greco-latino, 0 direito romano, a audocia nordica, 0 messianismo
hebraico, 0 fatalismo islomico, 0 conhecimento templorio (a que se juntaram, mais
tarde, a languidez africana, a inocencia
india, a sabedoria orientaO deram-nos tonalidades irrepetiveis - estudos recentes
revelaram que os portugueses tem sequencias de genes unicos devido a prolifera<;:oo
de mutticruzamentos rodeos.»
Fernando Dacosta inicia assim 0
Iivro A Escrita do Mar, obra profusa-

mente i1ustrada com fotografias de
Jorge Barros e com a qual 0 Clube do
Coleccionador dos Correios visa assinalar no presente e para a posteridade a realiza<;:oo do Exposi<;:oo Mundi01 de Lisboa. Neste livro, Aquele consagrado jornalista e escritor recorda
escritores, poetas e pensadores e a forma como olharam essa rela<;:oo intima
entre a Lingua Portuguesa e 0 Mar, uma
rela<;:oo sempre presente no nossa Literatura.
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A ESCRITA DO MAR

Texto de Fernando Dacosta e fotos de Jorge Barros
Edi<;:ao do Clube do Coleccionador dos Correios
15000 exemplares, em portugues e ingles, com 96 paginas, numerados e autenticados
pelo editor e inciuindo os 6 selos da serie EXPO'98.
~rec;:o: 6500$00.
A venda:
• Nos esta<;:i5es de Correio na Direc<;:ao de Filatelia - Av. Casal Ribeiro, 28-4.°, 1049 LlSBOA
CODEX
• Pelo telefone 08002010 01 (chamada gratuita)
• Pelo fax 3536730 • por e-mail:mercadonacfil@ctt.pt
• Por carta endere<;:ada a Remessa Livre 11004 - 1032 LlSBOA CODEX (nao necessita de
selo)
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PROPAGANDA NA FILATELIA

HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (1)

o PRIMEIRO SELO NAO EMITIDO

1.a Parte: propaganda comercial
ou publicidade
Rene Rodrigues da Silva

Elder Manuel Pinto Correia

da maio ria das estac;:oes posta is da provfncia. Deveriam pelas normas estabelecidas pelo Decreta de 2 de Junho de
1892, as chefes das estac;:oes posta is, requisitar nos tres primeiros dias de cada
trimestre, as quantidades necessarias
para a consumo provavel de um trimestre, especificando a qualidade, numero
e taxa de cada um dos selos e outras
formulas de franquia.
A anarquia que entao se verificava
era tao flagrante, que obrigou a Direcc;:ao-Geral do Ultra mar, atraves do offcia n.D 643 de 28 de Dezembro de 1894,
a impor normas rfgidas na aquisic;:ao de
selos e outras formulas de franquia, bern
como a responsabilizac;:ao do InspectorGeral dos Correios, Secreta rio au Chefes
das Repartic;:oes de Fazenda pelas consequencias que resultarem do nao cumprimento das normas impostas.
Pelo «Balanc;:o de estampilhas e biIhetes postaes, relativo ao mez de Fevereiro de 1895» da «Thesouraria da
Inspecc;:ao Geral dos Correios,
Telegraphos e Pharoes» de Angola, que
a seguir se reproduz, podemos constatar a falta de selos de 2,5 e 100 reis, bem
como de bilhetes posta is de 30 reis.
Para suprir a falta de estampilhas
postais de algumas taxas era habitual
utilizar-se 0 expediente de carimbar as
correspondencias com a carimbo
.. PAGO .. (fig . 2).

uando ha cerca de seis meses, a
meu amigo Joaquim de Sousa
Lobo me propos a venda de um
selo de Angola (5 reis D. Carlos - Diogo
Neto com sobretaxa 2 1/2 reis) ate a
data desconhecido (figura 1), lange da
mlnha imaginac;:ao estar na posse do primeiro selo nao emitido de Angola. A notoria intuic;:ao de Sousa Lobo para que,
alga de importante poderia representar
para a Historia Postal de Angola, a exemplar em causa, fazla perspectivar uma
investigac;:ao aliciante, conforme veio a
acontecer.

Q

Fig. 1 - Selo de 5 reis D. Carlos - Diogo Neto com
sabretaxa 2 1/2 reis

Desde 1893, que a Inspecc;:ao-Geral
dos Correios de Angola, se vinha debatendo com graves problemas de aprovisionamento de estampilhas e bilhetes
posta is, pelo deficiente funcionamento
30

uem tiver lido a minha notula sobre os
inteiros postais belgas "Publibels". publlcada no nosso Boletim n.o 377. do
mes de Setembro p.p .. deve ter reparado que
nutro pela Filatelia, com propaganda, acentuada slmpatia. De facto. assim sucede e com
a especial particularidade desse Interesse se
centrar na publicidade. isto e. na propaganda com fins comerciais.
Embora noD possua propriamente uma
colecc;:oo desta aliciante tematica. tenho em
meu poder largas centenas de selos e outras
pec;:os filatelicas que me permitem abordar 0
assunto. noD na vertente do perito consagrado. mas numa sucinta - sem deixar de ser
abrangente - aproximac;:oo. destinada aqueles filatelistas que se iniciaram em datos mais
recentes e ainda noD se aperceberam das
enormes potencialidades que 0 "hobby" mals
democratico do mundo permite. por um lado.
e desencadeia por outro.

Q
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Fig. 1

Tendo em atenc;:oo que 0 procedimento
daquela empresa noD visava fins comerciais.
ha quem considere que a verdadeira primeira tentativa de publicidade comercial sobre
selos emitidos por uma admlnlstra9co postal
governamental data de 1853. quando 0 Banco AB. See. sediado em Colmar (Alsacia Franc;:a). imprimiu a respectiva designac;:oo no
verso dos selos entoo em circulac;:oo (a).
No entanto, 0 que acabo de dizer noD e
pacifico. pOiS noD foram os correios franceses que procederam a impressoo acima referida. Por tal motivo, se diz (e eu estou neste
grupo) que verdadeiramente 0 primeiro pais
a autorizar publicidade comercial no verso
dos seus selos foi a Nova Zelondia em 1893.
Trata-se dos conhecldissimos uAdsons)) (Fig. 2).
Um reclamo diferente (b) constava do
verso da serie corrente (1877-91). A experiencia. porem, durou apenas dois anos, pOis 0
publico receava, quando lambia 0 selo para
o color. que a tinta com que era impressa a
pubiicidade. Ihe afectasse a saude.

*

Deixando de parte 0 caso. que julgo
unico. da publicidade em cartas pre-filatelicas referido na notula ja citada. os primeiros
anuncios sobre suporte postal datam de 1840.
aquando da emissoo dos celebres sobrescritos "Mulready" (Fig. 1).
Seis anos depois do aparecimento daqueles sobrescritos. isto e. em 1846. a empresa
Ducel a fim de evitar que os seus empregados utillzassem em proveito proprio os selos
da firma. mandou carimbar a designac;:oo da
mesma no verso dos selos. sem se aperceber
que desta forma acabava de entrar na historia da Filatelia.
19

correios portugueses entraram numa fase
nova, alumiados pelo clarao que Ihes projectava a obra de Berna: as suas rela<;:oes com
os 20 paises que, desde logo pertenceram a
Uniao Geral dos Correlos, estreitaram-se tornando-se necessaria a publica<;:ao da tabela de 20 de Dezembro de 1875...
Outras exigencias foram sendo feitas entao, reclamando a opiniao publica a reforma das instituic;:oes posta is, incitando 0
governo e 0 parlamento a tentar a introdu<;:ao dos que fossem possiveis. Em resposta, 0
governo e autorizado a organizar a distribuic;:ao domiciliaria, a estabelecer novas estac;:oes, a restaurar as ambulancias e sobretudo
a aumentar 0 seu pessoal.
Todas as grandes inovac;:oes estruturais
tem os seus custos.
Tambem em Franc;:a se registaram profundas alterac;:oes a partir da sua adesao a
Conven<;:ao de Berne, sobretudo derivadas
do profundo aumento da circulac;:ao de cartas (nao proporcional ao aumento das receitas), fen6meno Igualmente verificado em
Portugal.
o Director-Geral dos Correios franceses,
M. Riant, estabelecia no seu relat6rio de 1877
(curlosamente muito semelhante ao relatorio
de Guilhermino A. de Barros), que enquanto
a circula<;:ao postal crescia na proporc;:ao de
72,5%, 0 aumento do pessoal apenas crescia, no mesmo lapso de tempo, cerca de
22%.
Paris contava em 1877 com 2473 agentes
postais, enquanto, por exemplo Londres,
empregava 10380.
Era bem diverse 0 caso portugues: com
perto de 39000 km quadrados e para uma
popula<;:ao de cerca de 4 mil hOes de habitantes, existiam 672 estac;:oes postais e 1244
funcionarios.
Foi assim que a entrada em vigor do
Convenc;:ao de Berne, para la das indiscutiveis vantagens que trouxe a medio prazo,
acarretou no seu tempo um grande numero
de problemas diversos, sobretudo para a Franc;:a, que acabava de suportar as despesas
de guerra e do libertac;:ao do seu territ6rio, 0
que nao Ihe tera permitido, inclusivamente,
renuncia de imediato 6s franquias postais que
tlnham side estabelecidas em 1871.
Serio s6 em Junho de 1875, que M. Leon
Say apresentaria 6 Assembleia Nacional, um
projecto de lei, aprovando 0 tratado de Berne
e modificando 0 regime postal anterior.
Nesse mesmo ana a Franc;:a solicit avo a
entrada das suas col6nias na Uniao Postal,

ao mesmo tempo que a Gra-Bretanha reclamaya a entrada do seu Imperio da india.
Uma conferencia reunida expressamente
em Berne em 17 de Janeiro de 1876, dava
por tim a sua anuencia, que abrangeria igualmente todas as col6nias inglesas, dinamarquesas, espanholas e portuguesas, logo
seguidas do Canada, Argentina, Brasil, Japao,
Mexico e Persia.
Estendia-se assim detinitivamente 0 espirito da Conven<;:ao de Berne a praticamente
todo 0 globo, ap6s vencidas as resistencias
iniciais e resolvidos os problemas entretanto
levantados.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS
Grande sortida
de Series completes
e Selas tem6ticas

Pe~a listas de pre~os gratis

Eladio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Teief. 54 97 25
1150 LlSBOA

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal
Aceito em pagamento
Salos us ados em quantidade

M. OSORIO
Av. Almlronte Reis. 9O-A. 5/52
Tel. 812 78 90
1100 Usboo - Portugal
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Fig. 2 - Carta clrculada com selo de recurso "PAGO.

Como tal expediente nan dava sufic ientes garantias de fiscalizo<;:ao e era
divergente das regras estabelecidas
pelos convenc;:6es do servic;:o postal internacional, a pedido do entao Inspector-Geral dos Correios, para obviar a
falta de estampilhas de 2,5 reis (porte
interno para jornais ate 50 grs) fez 0 Governador-Gerallnterino de Angola (Francisco Eugenio Pereira de Miranda)
publicar a Portaria n.o 78 de 1 de Fevereiro de 1895, que mandava carimbar
com a sobretaxa de 2 1/2 reis, 50 000
selos.
Determinava ainda a citada portaria
que a sobretaxa deveria ser aplicada
aos selos de menor valor existentes, devendo a operac;:ao ser efectuada pela
forma e processo que a Repartic;:ao de
Fazenda determinar, sendo responsabilidade da Tesouraria de Fazenda a entrega dos selos que Ihe estao a carga,
bem como dos que forem postos em
circulac;:oo com reduc;:oo de valor para
efeitos desta sobretaxa.
Uma semana depois e publicada no
Boletim oficial de Angola n.o 6 de 9 de

Fevereiro de 1895, a portaria 78-A que
anula a anteriormente publicada, alegando-se como razao 0 n.o 3 do Oncio
643 de 28 de Dezembro de 1894, -da Direcc;:ao-Geral do Ultramar, que transcrevemos:
113. ° - E expressamente
prohibldo, sob pen a de severa demonstrm;:oo, auctorizar ou prop or qualquer
sobre-taxa ou alterm;:oo
nos sellos e outras formulas
de franquia legalmente
postos em circula<;:oo e fabricados no Coso do Moedo e Popel Selado, a quem
exclusivamente compete 0
fabrico dos mesmos sellos e
outras formulas de franquia.))

Entretanto entre uma e outra portaria devem-se ter sobretaxado alguns
selos, que considero noo emitidos, ate
que aparec;:a algum destes exemplares
circulado.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DT.2 -

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) -1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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A tftulo de exemplo registamos 0 facto
de a Fran<;:a. nas vesperas do conven<;:oo.
ter ossinado 16 acordos diferentes.
Por esse efeito e de acordo com um veIho anuario de 1875. podemos constatar as
seguintes tarifas para os principais poises estrangeiros:

m 9 de Outubro de 1874.0 Congresso
de Berne assentova em bases seguras
as resolu<;:oes da Conferencia de Paris
de 1863. substituindo a teoria simples e as suas
declara<;:oes de principlos. pelo estudo consciente e objedivo dos problemas graves que
afedavam 0 fenomeno do circula<;:oo postal em todo 0 mundo.
Concretizava-se assim um Convenio Internacional a que 0 Congresso de Paris de 1878
permitiria designar de Universal. dando carader obrigatorio 6s suas resolu<;:oes consensuais.
A Unioo Postal Universal configurava entao. e nada 0 desmente ainda. uma das
reformas mais uteis e mais exemplares que a
Historia jamais tera registado.
o seu artigo primeiro. que viria a ser repetido em todas as conven<;:oes posteriores (UPU
Viena 1892 ou Congresso Postal de Roma
1906) rezava asslm:
"OS paises entre os quais e celebrada a
presente conven<;:oo. bem como aqueles que
a ela aderirem ulteriormente. formam. sob a
designa<;:oo de Unioo Postal Universal. um so
territorio para a permuta<;:oo reciproca de
correspondencias entre as suas reparti<;:oes
postais.1I
Tal permuta<;:oo serio refor<;:ada no art.o
4.0 das mesmas conven<;:oes. estabelecendo
e assegurando a total liberdade de transito
em todo 0 territorio. que entoo representava
37 milhoes de km quadrados. com uma popula<;:oo de 350 milhoes de habitantes.
Terminava assim a grande diversidade de
condi<;:oes impostas 6 circula<;:oo postal internacional. denunciadoras de uma ausencia
total de regras uniformizadoras entre os diversos poises.
Como sabemos. tais condi<;:oes de permuta<;:oo eram estabelecidas precisamente
ao acaso dos tratados possiveis. assumindo
regra geral a figura de acordos diplomaticos.

E

IIlIltol ......1...

Thesounri. d.

Luis Eugenio Ferreira

Ulfl

25 C para a Gra-Bretanha
30 C para a Belgica e Sui<;:a
40 C para a Alemanha. Italia. Espanha e
Portugal
50 C para a Russia
70 C para a Noruega. etc.

o panorama postal portugues. tambem
noo diferia muito no que se refere 6 variabilidade das condl<;:oes impostas 6 circula<;:oo
postal. As vesperas da entrada da Conven<;:00. Portugal dependia nos suas rela<;:oes de
7 tratados diferentes. praticando as seguintes
tarifas:
10 Grs.
80 Rs 7 1/2 Grs. 120 Rs 10 Grs.
120 Rs 15 Grs.
90 Rs -

Alemanha e Fran<;:a
Inglaterra
Belgica. Italia
Estados Unidos

Seria so a partir do tratado de Berne. que
come<;:ou a ter execu<;:oo em 1 de Junho
1875. que caducaram todas as conven<;:oes
que ainda permaneciam em vigor. com a
Inglaterra. Prussia. Italia e Espanha. tendo-se
entoo fixado 0 porte de 50 Rs por 15 Grs.
para cartas franqueadas (15 Rs para jornais.
impressos e amostras).
Tal altera<;:oo de procedimentos obrigaria
posteriormente 6 fabrica<;:oo de novos selos.
o que se fez pelas portarias de 28 de Junho
1875 e 2 de Dezembro do mesmo ano. em
substitui<;:oo das franquias de 120 e 240 Rs.
Altera<;:oes estas que Guilhermino Augusto de
Barros fix aria no seu relatorio. on de diria: "OS
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Lauwers Georges - Belgica
Jose Antonio Herman - Espanha
Bernard Jimenez - Franc;:a
Ingolf Kapelrud - Noruega
Ruben Reis Kley - Brasil
Georg Meissner - Alemanha
Christo Nikoltschew - Bulgaria
Juhani alamo - Finlandia
Carlos Pedro dos Santos - Portugal
Manuel Portocarrero - Portugal
Francesca Rapkin - Inglaterra
Dilip Shah - india
Jos. Wolff - Luxemburgo
Jury Seni"r Consultant - Francisco Lemos da
Silveira
Expert Team - Emil Rellstab e Jovan Velickovic

COMISSAO EXECUTIVA

Fig. 10

Fig. 11

Carta expedlda em 15 de Julho de 1851 e devidamenle selada
com um selo de 25 reis. Fol posieriormenle reexpedida para
Alhandra sem Ihe ser aposlo novo selo e recebeu enlao 0 parte
de 40 reis, 0 qual serio pogo nesle coso pela Marquesa do
Bemposla.

Esia carta 101 transportada em mao do Brasil pam Portugal, decorrio 0 ana de 1861 (8 de Abril de 1861). Chegada a Portugal
recebeu 0 porte de 40 rels, 0 qual foi contudo prevlamente
manuscrito, 0 que demonsirava par parte do expedldor 0 seu
total conhecimento que tinha do porte de correspondenclas
expedidas sem serem franqueadas par meio de selas. Se esia
carta transportada em mOO, nCo 0 Iosse pelo proprio, Iogicamente
que a pessoa que fazla 0 favor nao era obrigada a pagar 0 porte
tendo optado clammente pelo pagamento pelo deslinatario ou
seja pelo porte de 40 reis.

NOTA BREVE:
Ja depols de concluido 0 presente artigo live a opartunidade de comprar uma carta expedida em Marc;o de 1854.
Carta clrculada com um selo de 25 rels de D. Maria. de
Mesao Frio para 0 Porto. e destinada a AntOnio Braga. secretario do Ordem Tercelra de sao Francisco.
Pelo texlo Interior do carta sou levado a concluir que 0
remetente. Antonio Augusto Cesar. deverla ser naquela epo-

,

____._

co tabeliao ou advogado em Mesao Frio. j6 que 0 conteudo do carta se refere a um testamento e seus beneficiarios,
Mas aquilo que mais me Interessau e intrigou no presente carta fol a palavra .PAGA. colocada junto ao canto suo
perior direito do selo e feila no mesma callgrafia e tinta do
enderec;o.
Porque que entao 0 remetente escreveu no carta
.PAGA.??
Sendo 0 remetente. como tudo Indica tabeliao ou advogado. nOo serio ele a deslocar-se 00 correlo
para expedir as cartas. mas certamente um seu
empregado.
Asslm. 00 escrever a palavra .PAGA. 0 seu
empregado saberia perfeitamente que aquela
carta teria de ser selada. noo sendo 0 porte
pago pelo destinatario.
Esta e a mlnha Interpretac;ao. ja que outra
nOo encontro para aquele .PAGA•. mas se 01gum filatellsta liver outra. agradec;o que neste
beletim 0 expresse.
Asslm. presuma que temos mais uma forte
razao para a provo do existencia de dols partes
claramente definldos no correspondencla
expedida no Inicio do l.a Reforma Postal.
. I1
....
Pedro Vaz Pereira
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Presidente Eng. Carlos Dias Alves (Cn - Correios de Portugal)
Vice-Presidentes: Dr. Francisco Leiria Viegas
(CD) e Pedro Vaz Pereira (FPF)
Coordenadores: Eng. Luis Andrade (CD), Dr.
Silva Gama (FPF) e Eng. Albertino de
Figueiredo (ACOFIL)
Implantac;:ao: Fernando Calheiros (FPF)
Seguranc;:a: Joao Violante (FPF)
Coordenac;:ao aos Comissarios. Centro Cultural de Belem. Eng.o Victor Jacinto (FPF)
Coordenac;:ao aos Jurados. Centro Cultural
de Belem. Joao Soeiro (FPF)
Apoio ao Secretariado e Tesouraria: Matoso
Rita (FPF)
Apoio (] Implantac;:ao da Exposic;:ao e Secretaria: Guilherme Rodrigues (FPF) e Jose
Manuel dos Santos Pereira (FPF)
Programa da Juventude: Profs. Antonio Borralho e Olimpio Gomes (FPF)
Reuni6es Tecnicas e Coloquios Filatelicos: Dr.
Manuel Portocarrero (FPF)

PROGRAMA SOCIAL

4 Setembro, 6." Feira: 18h - Acto Solene
de Inaugurac;:ao da Exposic;:ao - por Convite;
19h - Cocktail de Inaugurac;:ao - por Convite.
5 Setembro, Sabado: 14h - Passeio a
Cascais com Lanche; 20h - Recepc;:ao do
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia no Restaurante do Forc;:a Aerea, em Monsanto - por
Convite.
6 Setembro, Domingo: 14h - Visita 00
Museu do Azulejo, com Lanche.
7 Setembro, 2." Feira: 14h - Passeio a
Sesimbra e Palmeia com Lanche*.
8 Setembro, 3." Feira: Dia livre.
9 Setembro, 4." Feira: 18h - Seminario do
Association Internationale des Journalistes
Philateliques; 21 h - Jantar de Jurados e Comissarios (Coso de Fados).
10 de Setembro, 5. a Feira: 9h - Passeio por
Lisboa; 15h - Visita (] EXPO'98; 9/18h - cn Conferencia "aS Correios no Limiar do Milenio"; 9h - "aS Correios no Inicio do Milenioll Thomas Leavey; 15h - "A Filatelia no Contexto do Liberalizac;:ao Postalll - Frank Daniels;
,,0 Servic;:o Universal e a Liberalizac;:ao do
Servic;:o Postah. - Fernando Toledano; 18h Coloquio do Associac;:ao Europeia de Estudos
Filatelicos; 20h - Jantar para Administrac;:6es
Postais.

PATROciNIO

Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
cn - Correios de Portugal. SA
ACOFIL - Associac;:ao dos Comerclantes
Filatelicos de Portugal
COORDENADORES DA FIP E FEPA

FIP - F. Burton Sellers
FEPA - Knud Mohr
JURI

Presidente de Honra: D.N. Jatia - india
Presidente do Juri: David Cohen - Portugal
Fernando Aranaz - Espanha
Antonio Borralho - Portugal
Castanheira do Silveira - Portugal
Th. Dahinden - Suic;:a
Lambertus M. Gooperes - Holanda
Robert Franc;:on - Franc;:a
Istvan Gazda - Hungria
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11 Setembro, 6.' Feira: 8/19h - Passeio por
Evora - Cldade Palrimonio Mundial da Humanidade com almoc;::o inclufdo.
12 Setembro, Sabado: 15h - Leilao AFINSA;
20h - Jantar de Palmares no Casino do Estoril.
13 de Setembro, Domingo: 13h - Encerramento da Exposic;::ao.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA

40

Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!A~ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

• So para acompanhantes.
Local da Exposic;::ao - Centro Cultural de
Selem
Horario de Funcionamento da Exposic;::ao:
Dia 4 de Setembro - Das 19 as 21 horas
Dias 5 a 12 - Das 11 as 19 haras
Dia 13 - Das 11 as 13 horas . .
Durante a Exposic;::ao havera um carimbo
comemorativo para cada dia que vao contar a hist6riq da viagem do Caminho Mprftimo para a India.
Sera emitido um Passaporte Filalelico que
dara direito a um sorteio com premios aliciantes c:omo sejam 0 Primeiro - um automovel e outros como dois computadores e
artigos filatelicos.
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COMPRA E VENDE
Fig. 6

Grandes Colecc;oes e
pec;as isoladas
C.P.4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - ·PORTUGAL

Fig. 7

GUIMARAES

Tel.:: (091) 223070
Fax: (091) 230805

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

ALBERGARIA A VELHA

Carta expedida em 9 de Julho de 1853, escassos 8 dJas cpOs a
enhada em vigor do uso dos selos pastals (1 de Julho de 1853).
Repare·se que 0 porte manuscrilo de 80 reis, corresponde ao
segundo porte. Este porte manuscrilo e 0 unlco que aparece na
carta e foI apasto no acto em que tol escrilo 0 endere~o, dado
que a callgrafia e cor siia precisamente 19uals. 0 correJa IImHouse a aceHar a Indlca~iio do parte coJacado pelo remetente e
nem sequer apos qualquer Indlca~iio do parte. 1510 tudo acon·
teceu 8 dlas apOs 0 uso de selos pastols e e claramente demonshalivo do conhecimento que a papu~iio Hnha de urn parte
para cartos hanqueados sem selo. Jamals este porte padera ser
conslderado uma muHa.

Carta expedida em 30 de Janelra de 1854. Porte manuscrilo 19ual
co remetente. Niio compefia aos expedidores muHar os PrOprios

cartas, logo estes 40 rels eram urn clara porte de correia, 19ualmente claramente definldo.

MARIA CEciLIA DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 3424891 • Fax 34723 41 • 1100 L1SBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. TIPo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 ems.

Permanentes

Cartolina
PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Correio Nonnal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ._............ _ ............_ ..................._...._....................................._ ..................................................... .
- Volume II (Selos de 1970 em diante) ........._ ........_ ...._ .. _._._ .. _._, .... ,_ ..... _ .._,_,_.... _,_,_ ..__ ,.. ', ... _ .._ ......... _ ...._ ..
PORTUGAL - 2.' Parte (Selos de Aviao, Blocos, Imposlll. Encomendu. Porteado, Oftcial, Priv.th'OS, eIt.) .........._ ................._ ,_._. ___ ..
ILHAS ADJACENTES ................................................................._ ................... ,.. ,..... ,.. '.......... ,.. ,....................... ,...... ,....... '........ '..............................._
ANGOLA ................................................... _ .._ ........ _. __._,_ .._".........". ___ .. __ .._,_ ' ..''_ .... '............... __._._._,__....._...._ ........ _
ANGOLA Republica ..............................__ ,_ ......... _ ,... ,.. _._ .. '__ ,..... _,_ .. _,_ .... _._._.......... _ .. _.... ,_ ..................... _._ ..__ ..... ,...... '_
CABO VERDE .................... ',._.. ,.......... ,......................... __....................... '...................... ,................ ,.,... ,.................... ,..................................................
CABO VERDE Republica .........................................._ ........_._ .... _,........_ ......_ .............. '_._ ........... ,.. '..... __ ,_,_.. _ .... ,__ ....._ ........................
GUINE PORTUGUESA ........................._,_ .............. _. __.__.,...._._ .. _._ .._, .... "... _ .._ .._._...... _...... _........................ _ .... _ .___ ... _ ....
GUINE PORTUGUESA Repdblica ............................_ ....... _..............._ ........................ ,..............................................................................._ ..._.,..
INDIA ..........................................................................._._........_ .........._ .................... _ ..... _ ............_ .. _ .......... ,_._ ................. _ .... _ .................. ..
MACAU ........................................................................._ .. __ ._.........._ .. __ .. _._ .......__......_ .. ,............_ .... _ .. _........._,_ ..... _ ..................... ..
MOQAMBIQUE ................_................................................._._........................ _ ................................................................................................. _ ..... ..
MOQAMBIQUE Republica .............................................................................................................................................._ .................................... _ ...... .
S. TOME E PRiNCIPE ..........................................._ .._ .... _......_. __.._ .............._ ... '_......._._ .. _' ........ _ ....._ .... "....__ ....._, ...".... _ ......._, ..
S. TOME E PRINCiPE Republica I - N.' 1 a 59. Av. I, Blocos 1 . 53-............._. __ .................... ,......... _._ .."._............. _ .._._ ......... ..
S. TOME E PRINCiPE Republica II - N.' 60 a 92, M. 2, Blocos 54 • 93 ...._ ........._ ......_ .. _ ..... _.............. ........ _.......................................
TIMOR .............................. "..................................._ .. _._...._._ .._. __............................._ ................. "................................................................. ..
COMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E NIASSA .......................................................... _ .................................._, .............".................................... ..
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN~O MARQUES, Tf:rE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBEzlA E ULTRAMAR ......_ .................. .
Folhas lsoladas .................................................. _ .. _ ........._ .............._ ... _ ... ' .............".. _ ....... _........ .................... _._, .._._.........__ ... _.
Folhas Isoladas (Republicas) ...................................._' .. _ ............_ ...._ .... _ .... _ ....._ ........ _ .. _._._,... _ ......................._ ..... _,._._, ... ..
Papel ....... '" .. "................ "... _.....................................
IVA IncIuldc 17'<
Feu.reiro d. 1998
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4.800$00
8.000$00
10.000$00
6.250$00
3.800$00
4.750$00
2.400$00
4.750$00
2,500$00
9.000$00
3.300$00
7.400$00
4.300$00
7.500$00
2,650$00
7.500$00
5,200$00
2.400$00
2.300$00
2,500$00
75$00
80$00
70$00

Fig. 8

Fig. 9

MONTE ALEGRE
Esta interessonte carta expedido em 28 de Julho de 1853, escas·
sos 27 dJas apOs 0 inicio do uso de selos postais, fol entregue no
correia com 0 porte de 25 reis manuscrilo (encontra·se por baixo
do 40 baHdo). Este procedimento Iguol ao usodo no periodo pre·
adesivo, demonslrava urn total desconhecimento pOI parte do
expedldor dos novas regras em vigor. Presume·se que 0 expedidor
querio enviar a carta com 0 novo porte de 25 reis, mas a pagar
palo desiinatoria; como acontecJa ate he bern pauco tempo.
Alertado no correia para tal tacto optou claramente par enviar a
carta com 0 porte de 40 reis a pagor pelo destinaterio. Outra
coiso nCio pode ter acontecido, senoo a carta serio mullada, je
que ffnha 0 porte manuscrito de 25 reis, 0 que era irregular aface
do Decreto de 1852.

Esta carta foi expedldo em 23 de Mar~o de 1859, sem selos por
estes estarem certamente esgotados na Dlrec~Cio de Correia de
Barcelos. Repare·se que no canto superior esquerdo enconlra·se
manuscrilo pelo correio. .PAGOU DE SELO 25.. Este envio e a
prova evidente que 0 remetente optou par pagar ele 0 parte,
tendo a carta side envlado sem selos, pagando apenos 0 porte •
de 25 reis e nCio 40 reis. Aqul flea claramente demonstrado que
era 0 remetente que realmente fOlJa a op~iio.
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o MAIS IMPORTANTE STOCK DE
SELOS DO MUNDO
TEM UM NOME: AFINSA

Fig. 2

Fig. 3

Carla do SNR, Servl~o Naclonal e Real, expedlda em 8 de Abrn
de 1861. Conslderodo sem direHo 00 serviyo do SNR fol muHada
em 50 rels, par clara Insuficiencia de parle.

Carla do SNR, Serviyo Nacional e Real, expedido em 18 de
Novembro de 1855, fol igualmente conslderado sem direHo aquele
serviyo, tendo entaa recebldo no correlo 0 porle de 40 rels,
correspondente a carla franqueado sem selas.

Leiloes. Ofertas. Venda Directa.
Venda por Correio.

Avalia~oes.

Peritagens.

PECA OS NOSSOS CATALOGOS GRATUITOS DE OFERTAS E LEILOES.

'..

.

-

Fig. 4

Fig. 5

Carla expedida em 17 de Fevereiro de 1857.0 parle de 40 reis
enconlra-se manuscnfo e pastenormenfe batido pelo correlo.

Carla expedido em 5 de Outubro de 1853. A cor e tipa de lelra
do 40 reis manuscnto !gual 00 endereyo, 0 que demonslra uma
clara decisao quanto 00 pagador do porle. Posteriormente no
acto de expediyoo 0 correio apos 0 parle balido de 40 reis.

e
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PORTO: Rua Ricardo Jorge, 53 Telef_: 3392280
Fax: 3392288
LlSBOA: Rua de Santa Justa, 25 Telef.: 8881750/8884140 Fax: 8880066

http://www.afinsa.ptl

email: afinsa@afinsa.pt

ARTIGO 65.2
prohibida a inclusao de
correspondencia particular dentro das cartas de officio;
e a ninguem Ii permittido usar para aquella dos sellos
de fran quia official. As Authoridades e Funccionarios,
que 0 contrario praticarem, incorrem nas penas
comminadas aos que desviam rendimentos do Estado,
ou delles se apropriam.

e 79. 0 do Regulamento anteriormente descritos.
Tambem se pode ter dado 0 coso desta
carta ter sido considerada "CORRESPONDENCIA QUE INVOLVER INTERESSES DE PARTES REMETIDA; EX-OFICIO. POR QUALQUER
AUTORIDADE OU REPARTI<;:Ao PUBLICA» conforme 0 artigo 9.0 n.o 3 do Regulamento e ser
obrigada a ser expedida com selos.
Noo 0 tendo sido foi multada em 50 reis.
Mas tenho ainda outr~ coso do SNR em
que a interpretac;:oo do correio ja pode ter
sido diferente.
A carta do CRATO. figura 3 noo foi considerada do Servic;:o Nacional e Real. tendo 0
correio decidido colo car um porte de 40 reis.
Resto saber se isto foi imediatamente decidido no acto de entrega do carta no correio ou posteriormente.
Pode-se ter dado 0 coso de no acto de
entrega do carta 0 correia ter verificado que
a mesma noo era oficial e entoo por ordem
do remetente colocou 0 porte de 40 reis. a
pagar pelo destinatario.
Apenas umo mera hip6tese a considerar
em func;:oo do regulamento. mas julgo' ser a
unica interpretoc;:oo a seQ.uir, enquanto que
no coso do carta de RUIVAES 0 mesmo s6 foi
verificado e decidido
chegada e repare-se que a multo manuscrita noo e do mesma
cor do remetente do carta.
Neste artigo de divulgac;:oo filatelica tenho que concluir que no inicio do Reforma
Postal de 1853 tinhamos dois portes sendo um
de 25 reis. pogo pelo remetente e um outro
de 40 reis pogo pelo destinatario.
Que toda a correspond en cia com porte
insuficiente era sempre multada no dobro do
porte em falta. tendo por base 0 porte que
deveria ser pogo pelo expedidor. ou seja 0
mais baixo.
Que as correspondencias do Servic;:o Nacional eram devidamente inspeccionadas e
que em coso de envio indevido eram passadas categoria de particulares e porteadas
e multadas como aquelas.
Que as cartos entregues nos correios tinham quase sempre aposto 0 porte. podendo este ser determinado pelos selos apostos
ou pelo porte manuscrito conforme a correspondencia fosse pogo pelo remetente ou
destinatario.
Que toda a correspondencia com portes
noD mencionados ou incorrectos era multado pelo dobro do porte devido.
Aqui fica 0 meu contributo para esta so
pole mica. que de ha muito vem enriquecendo as tertulias filatelicas.

E expressamente

VAMOS ESCLARECER (?)
(22) Os FOe e as «novas» Provas

E

m Novembro de 1952. escrevia ArhJr
Alves de Mqtos. no seu .. GRUPO-FILATEL1CO ACADEMICO... uma Edic;:oo .. MATOS-WIEDAU .. - quem se recorda desta dupia? - Suplemento Extraordinario N.O 5. 0
seguinte:

o VALOR

Por: Americo Mascarenhas Pereira

Aqui fixa explicito que a correspond en cia
particular noo podia usar 0 servic;:o oficial.
o artigo 72.0 do Regulamento do Decreto diz 0 seguinte:

rondo ha muito num erro, visto que as emissoes partlculares noo tiveram infelizmente 0
seu berc;:o em Portugal.
Deixenios de olhar para os l. os dias como
valores nominais e cuidemos do aspecto artistico das nossas colecc;:oes.

ARTIGO 72. 2
Conhecendo-se que 0 valor dos sellos Ii inferior ao
porte devido, impor-se-ha na carta ou masso, para ser
paga pelo deslinatario, uma taxa igual ao dobro do valor
dos sellos que faltarem. No caso de se encontrar alguma correspondencia com sellos que ja ten ham servido,
sera taxada como nao franqueada.

DO ..FIRST DAY COVER ..

Neste artigo fica ciaramente disposto
quais as taxas das multas a aplicar em coso
de irregularidade dos portes mencionados no
correspondencia expedida.
Para ainda acentuar mais a clara motivac;:oo do Regulamento no que diz respeito
a fugas 00 porte 0 artigo 79.0 do mesmo e
esclarecedor e diz 0 seguinte:

uA colecc;:oo de 'First Day Covers' (l .os
dias) encontra em todo 0 Mundo mllhares de
adeptos. Em Portugal como habitualmente
noo existe ainda 0 verdadeiro interesse por
tao apreciavel colecc;:oo.
Varios sao os poises que contam com
dezenas de envelopes de 1.0 dia (de varias
edic;:oes) para coda nova emissoo, e ate na
nossa vizinha Espanha exlstem 12 edic;:oes
particulares para coda nova serle, 0 que
demonstra 0 interesse e procura de 'FIRST DAY
COVERS' mundiais.
Tambem em Portugal encontramos espiritos pouco progressivos, que impoem como
unico exemplar de valor 0 1.0 dia 'oficial'
(CTT). Que nos conste, 0 nosso progresso filatelico noo e tao notavel que nos autorize a
criar regras de colecc;:ao. Alem disso. teriamos as grandes potencias filatelicas, elabo-

0002042
Acomponhemos 0 progresso mundial.
tanto mais que se aproxima a Exposic;:oo do
Centenario do Selo Portugues. procurondo
elevar no Mundo 0 nome do nossa patria.»
E todos n6s sabemos 0 que aconteceu, 6
tal Colecc;:oo (?) grac;:as
Interferencla das
Federac;:oes, noo sabemos? Existem para ai,
em quantidades e, quanto sua utilidade" .
nao sao aceites nas Exposil;oes, sejam elas
de que classe forem. S6 os coleccionadores.
..por gosto ou carolice ... continuam "dando»
dinheiro aos correios e. todavia. sao bonitos
e instrutivos (alguns).
Naturalmente. noo vim para aqui. "falan.
dos FDCs. s6 pelos seus "belos olhos». mas sim
porque deve estar a .. rebentar... brevemente
uma nova serie de proibic;:oes ". vai uma
apostinha?
Se se reportarem. 00 facto de que. coda
um. e livre de coleccionar:

a

a
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ARTIGO 79. 2
Se a Esta~o Postal, que houver de entregar qualquer
correspondencia, conhecer que alguma se acha franqueada
ou porteada por menor valor do que 0 devido, ou sem indica~o de porte, taxa-Ia-ha competentemente, procedendo logo
as necessarias rectifica~aes nas facturas, e avisando dcrerro
ou falta a Esta~ao d'onde a liver recebido.
Diz este artigo que ..QUALQUER CORRESPONDENCIA... logo oficial ou particular, devera ser multada sempre que 0 porte seja de
menor valor .. DO QUE 0 DEVIDO... ou que 0
mesmo nao tenha sido indicado.
Assim a carta de RUIVAES. que podem
ver na figura 2, foi expedida como correia
oficiol. SNR em 8 de Abril de 1861 e com~ tal
isenta de porte.
Esta carta destinava-se 00 Mordomo do
Arcebispo Primaz de Braga.
Porem, 0 correio considerou 0 MORDOMO
como entidade noo oficial e entoo que fez?
Tratando-se de uma carta isenta de porte.
passou a mesma a ser multada pelo d0bro
do porte em falto que eram 25 reis, ja 'que
esto carta foi apres~ntada como isenta.
Assim, esta carta foi multada com 50
reis, conforme determinavam os artigos ,72. 0

a
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TITULO IV.
Dos portes das correspondencias

Atentemos em algumas das .. provas.. aqui apresentadas - (numeradas ou nao. a
cores ou a negro) vindas de ha alguns aninhos
e. muito especialmente mas sem destrinc;:as.
as ultimas emitidas ... nos livros vendidos pelos correios.
As tiragens. entre 15000120 000 (pois sao
desiguais) "oferecem-nos)) uma prova de numero igual ao do livro, 0 que. convenhamos.
nao sao la muitas. face aos temas representados e. coleccionadores sem pretensoes,
felizmente. ainda ha muitos. Bom sera naG
menosprezar os BIBLIOLATRAS que. certamenteo anda nao se aperceberam da beleza,
interesse e riqueza dos mesmos ... sao simplesmente MA-RA-VI-LHO-SOS ... bilingues. lindamente ilustrados. beneficiando de um optimo
popel. com taxtos excepclonals e ainda parte
filatelica ... que mais poderao querer? Ah! iame esquecendo ... nao! naG sao/estao circuladas...
.
Que dizem. pois. as Federac;:oes. quanto
a possibilidade de coleccionac;:ao destas
..provas.. , todas com a tal marco .. crr.. ? Teroo de ser classificadas. separadas. anuladas
ou seja la 0 que for? Pois entao fac;:am-o. e
la, se for caso disso. par favor. Evitar-se-ao
possfveis .. xatices .. , num futuro proximo ... e
nao venham dizer-me. com honastidade,
haver falta de Iigac;:ao com os FDCs (1.°'
Dias) ...
Finalizando. 0 MATOS. faleceu ha muito e
o WIEDAU vive na Alemanha ... que seja por
muitos e bons anos.

naG franqueadas por meio de selos como
uma multo ja que 0 artigo 24.0 do Reforma
Postal diz 0 seguinte:

ARTIGO 26.2
As cartas do Reino e IIhas adjacentes, sendo
franqueadas por meio do sello, pagarao de porte:
Ale tres oilavas exclusivamente, vinte e cinco reis;
Oe tres a cinco oilavas, cincoenta reis;
De cinco a sete oitavas, setenta e cinco reis;
e assim por dianle, subindo vinte e cinco reis par cad a
duas oitavas.
Nao sendo franqueadas com sellos, pagarao:
Ale tres oitavas exclusivamente, quarenta reis;
De tres a cinco oitavas, oitenta reis;
De cinco a sete oitavas, cento e vinte reis;
e assim por diante, subindo quarenta reis por cad a
duas oitavas.

ARTIGO 24.2
As correspondencias, cujos sellos f6rem inferiores
ao devido, nao serno enlregues ao deslinatario senao
pagan do este 0 dobra da quanlia necessaria para 0
complemento do porte.
Aqui fica claramente feita a diferenc;:a entre uma carta com um porte de 40
reis e uma carta multada par insuficiente porte.
Esta ultima era efectivamente multada tendo que para 0 efeito po gar 0 dobro do porte
em falta. sendo este pogo pelo destinatario.
Se assim naG fosse. pergunto:
Estando insuficientemente selada porque
que nao Ihe era aplicado 0 porte de 40 reis?
Porque que tinha 0 destinatario de pagar uma
multa de 50 reis e sucessivamente?
Daf entendo que naG se padem apelidar as
cartas que naG sendo "Franqueadas por meio
de sellos)) de "porteadas)) ou "pre-multadas)).
parque efectivamente tal naG era 0 principio
estabelecido no Decreto de 27 de Outubro de
1852. 0 qual estabelecia claramente os partes
em ambos as situac;:6es e as respectivas multas.
Volto a sallentar 0 facto de grande parte
destas cartas ter 0 porte manuscrito pelo
expedidor e com a mesma tinta com que
tinha sido escrito 0 enderec;:o. 0 que quanta
a mim e largamente esclarecedar e significativo da aceitac;:ao pelo publico de dois
portes. podendo um ser pogo pelo expedidor
e 0 outr~ pelo destinatario.

ARTIGO 27.2
As corresondencias das Provincias ultramarinas nao
serno por agora franqueadas com sell os, e pagarao 0
mesmo porte que nesse caso pagam as do Reino e
IIhas adjacentes.
Repare-se que no coso das "Provincias
Ultramarinas)) era 0 proprio Decreto que previa 0 envio do correspondemcia sem selos e
que definia 0 valor do porte.
Igualmente 0 artigo 34. 0 do Decreto de
27 de Outubro diz 0 segulnte:
ARTIGO 34. 2
As correspondencias da pequena Posta serao todas
franqueadas por meio de sell os.
Par aqui chega-se forc;:osamente a conclusao que estava bem definido 0 que tinha
que ser franqueado com selos e aquilo que
podia ser mas tambem nao.
Que sucederia correspondencia expedida na .. Pequena Posta.. sem selos?
Certamente seria multada.
Par aqui continua-se a reforc;:ar a ideia que
estamos clara mente perante dois portes de
correio. os quais contemplavam a continuidade do que ja era feito e a inovac;:ao do que
poderia ser feito com custos evidentemente
mais baixos. mas agora pagos pelo expedidor.
Este novo procedimento desencorajava
claramente 0 envio de correspond en cia naG
selada. contudo dava a possibilidade do
destinatario continuar a pagar 0 porte do
carta. como ate entao.

.....
a) Sem pretensoes: - so pelo gozo. como
e 0 que quiser;
b) PARA EXPOR: sujeitando-se as leis tederativas;
acharao. de imediato. a razao pela qual. os
tais FDes. continuam brotando. quer queiram
quer nao. por esse Mundo fora e a beneflcio
da FILATELIA. Se ha tantos itens coleccionaveis. 56 por gosto. tematicamente. desde
ABACOS a ZOVOS, felizmente nao
acorrentados a legislac;:oes federativas. parque exclui-los?
Mas passemos ao .. rebentar .. , como acima escrevi. certo de que nao deixara de ter
o seu interesse. a abordagem teita.

E A CORRESPONDENCIA OFICIAL,
DESIGNADA POR SNR, SERVIC;:O NACIONAL
E REAL?

a

A correspondencia oficial SNR. tambem
poderia ser multada embora os casos sejam
muito raros.
o artigo 44. 0 do Decreto da Refarma
Postal diz 0 seguinte:
ARTIGO 44. 2
A correspondencia official nao sera entregue gratuitamente senao nos casos em que, alem de satisfazer a
todos os requisitos do Regulamento, trouxer 0 sello
especial de franquia, que 0 Governo devera distribuir
aos funccionarios publicos authorisados para se
corresponderem de officio.

CARTAS TAXADAS OU PRE-MULTADAS?

o artigo 65.0 do Regulamento de Decreto aprovado em 4 de Maio de 1653 diz 0
seguinte :

Nao considero. ate melhor opinlao. 0 porte de 40 reis e seguintes usado nos cartas
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Marcas Postales de la isla de Sal,
Cabo Verde (1877-1940)
Dr. Felix G6mez-Guillam6n

desde este punto dos ramales en direcciones
opuestas. a Palmelra y Porta Lume. Esta ultima «povoac;:oo. dispone de un pequeno
puerto de alguna importancla para 10
exportaci6n de sal.
En 1970. 10 poblaci6n de 10 isla era de
5622 habitantes, de los que 3978 correspondian a 10 zona del Aeropuerto (Espargos).
La isla de Sal forma un solo «Concelho"
con sede en 10 VIla de Santa Marla, y una
Freguesia: N.· S.· das Dores.

INTRODUCCION
La isla de Sal esta situada al E. de S.
Nicolau, y a uns 500 kms. de la costa africana
(J60 36' N - 22° 55' W. G).
De forma alargada, tiene una superficie
de 216 km2 con una longitud de 24 kms. y
una anchura maxima de 14 kms. Excepto
algunos montes c6nicos 01 Norte de 10 isla, y
10 Serra Negra al SE .• Sal es una isla com pletamente lIana a diferencia de casi todas las
otras islas del Archipielago. Sus recursos econ6micos se centran en 10 producci6n de sal
y en la pesca. sobretodo el aWn. En 10
actualidad, 10 importancia de 10 isla radica
en su Aeropuerto por su situaci6n estrategica
para las comunicaclones aereas entre Europa. Africa del Sur y America. EI aeropuerto
data de 1939, cuando la Compania italiona
LATI consigu6 del Goblerno de Lisboa, que
sus aviones de la linea Roma-Rlo de Janeiro
hicieran escala en la Isla (Fig. 1).
Por rezones obvias, las comunicaciones
terrestres no ofrecen dificultades. La estroda
mas importante enlaza 10 Vila de Santa Maria con Espargos (aeropuerto), arrancando

ORGANIZACION POSTAL Y MOVIMIENTO
DE CORRESPONDENCIA
La «estac;:oo.. postal mas antigua de 10 isla.
es 10 de Santa Maria, posiblemente en
funcionamiento desde 1880. En las listas de 10
UPU de 1965 figuran como «estac;:oos postais,;
10 de Pedro Lume y el aeropuerto de Espargos.
Ignoro ias «datos.. de apertura de las citadas.
pero como no aparecen en el «Diccionario
Coreografico de Cabo Verde.. de Alvaro
Lereno, es evidente que estas dos «estac;:oos..
se inaugurarian con posterioridad a 10
publicaci6n del «Diccionario .. (1952).
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5. 2 A correspondencia registada com direc~ao a
paizes estrangeiros, quanto ao porte territorial, e premio
do registo.

monstra uma clara decisao ou acordo por
parte do expedldor de quem pagava 0 porte.
o expedidor 00 proceder assim demonstrava uma clara decisao que 0 porte Hnha
que ser pogo pelo desHnatario.
Logo as cartas noo eram expedidas sem
selos. como muitas pessoas pensam. quanto
a mim erradamente, mas eram sim
FRANQUEADAS sem selos, sendo obrigat6rio
mencionar-se 0 porte do carta 0 qual poderia ser manuscrito e posteriormente batido
pelo correio no momento do expedic;:oo.
Assim e conforme a tabela apresentada
no figura 1. toda a correspondencia
franqueada com selos era pogo pelo
expedidor tendo como porte base 25 reis e
aumentava consoante 0 peso do carta.

Aqui estavam claramente definidas as
correspondencias que tinham que ser expedidas obrigatoriamente com selos.
E QUE ACONTECIA SE FOSSEM EXPEDIDAS
SEM SELO?
Entoo aplicavam-se os artigos 72. 0 e 73."
do Regulamento que dizem 0 seguinte:
ARTIGO 72.2

Conhecendo-se que 0 valor dos siillos Ii inferior ao
porte devido, impor-se-ha na carta ou masso, para ser
paga pelo deslinatario, uma taxa igual
ao dobro do valor dos selios que faltarem. No caso de se encontrar alguma
l\1APPA
correspondencia com selios que jii teDOl porlu das corrupondenc"~. 6 imprUIOl,
nham servido, sera taxada como nao
a que Ie refere 0 arligo 25.' do Decrtlo
franqueada.
de 27 de Outubro de 1852.
ARTIGO 73.2
A correspondencia de que tratam os
~.I'''' •••"cl ••• I." •• a""an.le..
numeros 1.9 e 4. 1 do artigo 69.2, que
Sead" f,aaqaflda. pot melD de .HI• • endo rnaquud.u pot laeio
nao trouxer selio, ou 0 trouxer inferior
.~1I0' :
d. 1c:1l0t:
.
ao devido, s6 podera ser expedida deAli a Oil"", C:lelu.
Ad 31 oil,,;!; •• cs- ~
.halncole. . • . .• .
!is
cla.lnmcDle. . .
4U
po is de franqueada com 0 sello competente, e de addicionado, como multa,
At' I .110.... •••••
50
Ali I ult....... .. 10
outro selio de igual valor.
At' 1. • U........ ..
15
At' 1. • It".. ... . liD
§ 1.9 Desta correspondencia
.B aulm pot di.ate, nblado tS £ IIllm pot dintc. lubhuSo .U
nao expedida se fara !ista especial
'nis par '1:ld. dUll oillu"
db pot clda duu oiIUI •.
que, para conhecimento do publico,
estara patente na Esta~ao onde liver entrado.
Fig. 1
§ V Sera retida, e considerada como caida em
A correspondencia franqueada sem serefugo, toda a carta ou masse de correspondencia interlos. era pogo pelo destinatario e tinha como
na de cada povoa~ao, que exceder 0 peso de oito onporte base 40 rels 0 qual aumentava igual~as .
mente consoante 0 peso.
Repare-se ainda que no artigo 69. 0 do
Conclui-se entoo que esta correspond enRegulamento do Decreta e dlto 0 seguinte:
cia pagava uma "MULTAn igual 00 dobro do
valor dos selos em falta.
ARTIGO 69. 2
Estava pois claramente definido que
Deve ser sempre iranqueada por meio dos ditos
tinham as portes base de 25 reis e 40
sellos:
reis, conforme este porte fosse pago pelo
1.2 A correspondencia interna de cada povoa~ao;
remetente ou destinatario e multas para
2.2 A correspondencia registada para qualquer ponto do
as cartas que obrigatoriamente tin ham que
Continente do Reino, IIhas, e Provincias ultramarinas;
circular com selos e que tal noo respeitossem.
3.2 A correspondencia que involver interesse de
partes, remettida, ex-officio, por qualquer Authoridade
• Reforc;:ando as pontos atras expostos~ 0
TiTULO IV, «DOS PORTES DAS CORRESPONDENou Reparti~ao Publica.
4.2 A correspondencia para paizes estrangeiros,
CIAS.. artigo 26." e 27." do Decreto de 27 de
quanto ao porte territorial, exceptuando-se a que for
Outubro dizem 0 seguinte:
dirigida para 0 Reino de Hespanha;
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UM POUCO DE HISTORIA POSTAL
CARTAS «FRANQUEADAS» SEM SELD E CARTAS «TAXADAS
Fig. 1 - 1940 (17 Sepliembre) - S. Vicente a Hamburgo, via Sci, via Italia. llinerarlo: Rio de Janeiro:Recife-Natal-Sal-Villa Cisneros-Sevilla - Roma. (LATI)
Coleccion R. Beith

Por: Pedro Vaz Pereira

peso, for devido na conformidade do mappa dos portes,
que faz parte do Decreto de 27 de Outubro de 1852, e
vae junto ao presente Regulamento sob n.g 2.

a varias vezes_ se tem abordado 0 tema
das catas .. NAO SENDO FRANQUEADAS
POR MEIO DE SELOSlI e as cartas ..TAXADASlI.
Na Reforma Postal, estabelecida p o r Decreto de 27 de Outubro de 1852, foram intraduzidas um elevado numero de altera<;:oes
ao funcionamento do Correio, as quais 0
revoluclonaram e organizaram.
Assim 0 TITULO III artigo 15.0 .. DOS SELLOS,
OU ESTAMPILHAS, PARA PAGAMENTO DOS
PORTES DAS CORRESPONDENCIASlI, diz 0
segunte:

J

Movimlento de correspondencio
Estociones

o § 2 diz 0 seguinte:

§ 2.g Toda a sobredita correspondencia, que nao
fOr franqueada por meio de sellos, sera taxada pela
Esta~ao Postal que a expedir, com os portes de
correspondencia nao franqueada, que vao designados
no mappa acima mencionado.
A designa<;:co de taxa neste caso nada
tem a ver com multado, mas sim com 0 porte
devidamente regulamentado e expresso neste 2.0 paragrafo atraves de .. PORTES DE CORRESPONDENCIA NAo FRANQUEADAlI.
Ainda a confirmar 0 que acabo de expor
temos no artigo 16.0 do Decreto de 27 de
Outubro 0 seguinte texto:

TITULO III.

Dos siillos, ou estampilhas, para pagamento dos
portes das correspondencias.
g
ARTIGO 15.
Os portes do Correio poderao ser pnlviamente pagos por meio de siillos de franquia, ou estampilhas,
affixados no sobrescripto das respectivas cartas, ou de
quaesquer outras correspondencias.

ARTIGO 16.g
A franquia por meio de sellos Ii facultativa para as
correspondencias internas do Continente do Reino e IIhas
adjacentes, ou entre estas e aquelle.

Daqui se conclui que ja existia uma clara
nco obrigatoriedade de a correspondencla
ser toda ela paga prevlamente, ja que 0 artigo 1§.o diz que os pgrtes .. PODERAoll e nco
que TEM que ou SERAO pagos.
No TITULO V artigo 67. 0 do Regulamento
do Decreto-Lei de 1852 e dito 0 seguinte.

Fica assim c1aramente demonstrado a nco
obrigatoriedade de selar ou franquear as
cartas deixando isso ao criterio do utilizador
ou expedidor.
Alias nesta fase de transi<;:co entendo que
se pretendia c1aramente ter ainda um sistema misto, onde se poderia aplicar 0 antigo e
o novo procedimento de pagamento do porte da correspondencia, dando-se ao
expedidor a possibilidade de ser ele ou 0
destinatario a pagar 0 porte e isto poderia
estar previamente acordado entre aqueles.
Senco repare-se que num enomne numero de cartas pagas pelo desHnatario 0 porte

TITULO V.
Dos portes das correspondencias.
ARTIGO 67. g
As cartas, periodicos, impressos, manuscriptos, e
amostras de fazendas, dirigidas de um para outro ponto
do Continente do Reino, e para as IIhas adjacentes, e
destas para aquelle, podemo ser franqueadas, affixandose nos sobrescriptos, ou cintas, 0 sello ou sellos
necessarios para preencherem 0 porte, que, segundo 0

encontra-se manuscrito com a mesma tinta
com que fo; escrito 0 endereryo, 0 que de-
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Coteg.

postoles

Aiios

Expedido

Santa Maria

1913

4988

1914

5827

1915

5595

1917

5274

1919

Recibido

Habit.

Trans.

Total

9537

301

14826

-

-

11 513

369

17709

-

319

7332

444

13371

-

301

7674

1413

14361

3722

5632

548

9902

-

412

1933

4045

11 008

163

15216

TP. 1.0

-

1935

5364

5065

118

10 547

528

1944

3786

11 394

320

15500

TP. 1.0
TP. 1. 0

-

-

MARCAS POSTALES
ritimos regulares del Archipielago. Sede
del .. Concelholl de 3. 0 clase de Sal y de
la Freguesia de N. o S.o das Dores. Esta<;:ao telegrafico-postal de 1.0 clase y
radiotelegrafia. Hbitantes 466 (1952).

Continuare con el mismo sistema de
catalagacion empleado en los articulos anteriores.
Vila Santa Maria - Situada al Sur de la
isla de Sal con playas a un lado y otro
de su puerto, escala de los servicios ma-

N. O 1 - Doble circulo 27/25 mm. Corece de data. Marco estompodo con sello de gomo (borrocho)
tinto violeto.
ERD (1877)
LRD (1886)
(R)
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N.O 2 - Circulo simple 31 mm. Data dentro de y~
rectongulo. Mes abreviado. y solo las dos ulhmas cifras del ano.
ERD -.08.93
LRD 20.09.03
(S)

N.O 3 - Doble circulo 28/16 mm. Data en rectongulo 20
x 8 mm. Mes en abreviatura. y dos ultimas cifras
del ana.
ERD 3.10.04
LRD 19.12.17
(C)

N.O 4 - Doble circulo 31/22 mm. Data en rctongulo. Mes
abreviado y ana cifras completas.
ERD (1938)
LRD 17.04.43

~

;A..

(S)

1~

1ft

N.O 5- Doble circulo 30/18 mm. Data mes abreviado.
y dos ultimas cilras del ano. entr~ dos lineas
paralelas inscritas en el segundo clrculo.
ERD (1934)
LRD 22.03.43

~i

4

(S)

~
J>t£
BIBLIOGRAFIA FILATELlCA

Articulo de Eric S. Hops publicado en el
Boletin 73 de Noviembre de 1980 de 10 PPS. Y
"Adicionesll Boletin 75 de Mayo de 1981 .
Colecciones A. Torres. Richard Seith. y F. G-G.
40

o mesmo se processaria com 0 20 reis;
mas para as taxas altas de 300. 600 e 900 reis.
ja nao sera precisa qualquer «ginasticall. pois
a chapa utilizada foi a que imprimiu 0 300
reis da primeira emissao. em papel espesso;
apenas se devera considerar 0 excesso de
tinta que pod era ou nao ter ocultado 0 travessao do «All.
o que nao se justifica de forma alguma e
a diferenc;:a de cotac;:oes destes exemplares.
em especial do 20 reis (IA e IB). mas isso e
outr~ assunto que nao e para aqui chamado ... Eque nos magoa especialmente. 0 que
temos notado ultimamente: selos de 10 reis
da 7. 0 emissao (n.o 16 IA do CE) serem apresentados e cotados como 0 selo n.o 1 da 1.0
emissao. quando afinal estao a qUilometros
de distoncia na raridade!l!
De forma alguma pretendemos ferir susceptibilidades. pois temos a certeza que
aquele procedimento e apenas devido a
falta de informac;:oo e a confianc;:a depositada em terceiros.
E que nos perdoem todos aqueles que se dedicaram a elaborar catalogas. mas nesta emissao. a
setima emissao dos «nativOS» de 1873. nao seguiremos as suas indicac;:6es senoo nos elementos nao considerados neste apontamento.
como sejam as variedades. os erros ali descritos e comprovados.
o assunto noo fol bem abordado de inlcio. pelo MOENS. e os restantes autores confiaram demasiadamente nos seus recursos .. .
Por sua vez. nos. fizemos apenas uma
tentativa. neste longo apontamento. para
orientar os menos precavidos coleccionadores de «nativos» da fndia Portuguesa.
Prometemos aceitar outras soluc;:oes. bem
fundamentadas. e claro.

rando-se com um V invertido; se e
certo que alguns autores consideram
como um V invertido. nos contudo.
consideramos como apenas defeito
nalguns estereos. pais num trabalho
desta natureza. em tao precarias
condic;:oes. nao e admisslvel que s6 a
microscopio consiga detectar a diferenc;:a de um A sem travessao e um V
invertido. propositadamente gravado
na matriz.
De resto. s6 a inspecc;:ao de algumas foIhas desta emissao nos poderiam fomecer elementos mais seguros. mas infelizmente parece
que sao pec;:as ha muito desaparecidas do
Planeta! ... 0 cunha foi a mesmo. as trac;:os e
letras foram aprofundados apresentando uma
ligeira e maior superficie a operac;:ao de
tintagem por simples aplicac;:ao de desbaste
e dal a resultado diferente da «ISSUE I».
Como esquema e em termos exagerados
apresentamos as exemplos acima descritos:

•
(1)

m
(2 )

Ora e preciso fazer «grande ginasticall
para integrar estes exemplos nos 2 TIpos indicados no CE: n.o 16 IA e 16 lB.
o coleccionador consciente certamente
encontrara maneira de acondicionar os seus
especfmens. duma forma racional e 0 mais
simples posslvel. pais a problema parece «dificil de resolver agora». como nos deixou escrito J. Ell.
Por n6s e para nossa utilizac;:ao consideramas que a forma mais simples de agrupar
estes selos tanto quanta posslvel nos mol des
do CEo foi a seguinte:

1.0 - Considerar mais um numero. a n.o 161.
com os exemplares n.o 1. exemplores
iguais aos da 1.0 emissOo (ISSUE I). s6
diferindo no papel e na perfurac;:ao.
2.° - Considerar com a n.o 161A as exemplares numeros 2 e 3 acima
esquematizados.
3.° - Considerar a n.o 16 IB englobando
nao so as 2 exemplos do n.o 4•.como
tambem a n.o 5. pais discordamos da
sua representac;:ao em separado.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

I

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

Sera uma forma precaria. sem duvida.
mas que pode servir para melhor agrupar e
classificar os nossos «nativosll.

APARTADO, 135 - FARO 8002
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"CARTA DO MAR"
Por: Adelino Caravela
o ana em que se comemora os 200
anos da criac;:ao dos Correios Marltimos
em Portugal. sob administrac;:ao do Estado. por alvara de Janeiro de 1798. convem
relembrar que no reinado de D Afonso VI. foi

pelo Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens de D. Afonso VI. em 1662. seis anos ap6s
a criac;:oo do dito Olicio. por este monarca.
A outra particularidade e ser uma «carta
do mar». visto ser dirigida a uma entidade na
IIha Terceira (Ac;:ores). solicitando informac;:ao sobre a pureza da rac;:a. de determinado indivlduo al residente.
o Offcio de Correio-Mor das Cartas do
Mar. foi extinto em 18 de Janeiro de 1797.
altura em que os servic;:os do Correio passaram para a posse do Estado.

N

criado em 1656. 0 Offcio de Correio-Mor das
Cartas do Mar.
Este Oficio regia-se por um Regulamento.
que no essen cia I determinava que todas as
cartas que fossem e viessem de qualquer
parte do Reino. IIhas au Conquistas. assim
como as do estrangeiro. excepto India Oriental. noo poderiam ser transportadas sem 0
controlo desta entidade. Estabelece tambem
os portes a pagar pelo dito transporte e regula os procedimentos para com a correspondencia oficial.
o Regulamento encontrou alguma oposic;:oo por parte da populac;:ao. em virtude dos
ditos portes serem excessivos e arbitrarios.
Esta introduc;:oo esta relacionada com a
carta apresentada. cujo interior impresso. tem
a particularidade de ser emanado de Lisboa.
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UMA CARTA DE MACAU DE 1614
M. Albuquerque

a um bom par de onos vimos uma
carta 6 venda num leiloo do Caso
Feldman. no Suic;:a. incluido na secc;:oo
de Historia Postal da China. Hovio tombem
uma foto do referida carta e como
descurtinassemos nelo 0 nome de Jorge
Cerqueiro como 0 do pessoa que a escreveu resolvemos tirar uma fotocopio
para futura inspecc;:oo.
A carta havio sido dirigida a Portugal
originoria do «Coso da Santa Misericordia
da China»; e tida como a mais antigo
carta do China ate hoje conhecido e a
unica do periodo Ming (1368/1644).
Depois de algumas tentativos de leitura de investiga<;:oo e com olgumo especula<;:oo do nossa parte eis oqui 0 que
entendemos. pondo 0 sentido do mesmo
mois ou menos adaptado 6 linguagem
corrente actual:
uNo Reino de Cochinchina. ou vindo
de 10 para esta Cidade na embarca<;:ao
de Francisco Carvalho Aronha oqul casado e morador. morreu um Domingos
Gloriozo Reboredo no one de 1611 sem
testamento. do qual ficaram trinta e um
tael (1) e dois moses (2) e nove candarins
de boa prato que neste deposito acharoo. a qual proto 0 Arcebispo de Goa
mandova pedir por ser intestado. 00 que
suo mulher contestou e pediu como cobec;:a de casal. pelo sentenc;:a que na
Relo<;oo se deu pela lista da qual se Ihe
entregarao os ditos trinta e um tael e dois
mases e nove candarins de boa prota. ate
vir recado de a quem pertencem. e porque se nao oferece mais Deus guarde a
vossos merces. Esta Comissao em mesa do
despacho do Coso do Santa Misericordia do
Cidade do nome de Deus no Reino do China. Esubscrita por mim Jorge Cerqueira criado delo em 15 de Janeiro do ano 1614.»

Segue-se a ossinaturo do proprio Jorge
Cerqueira .seguida do do Bispo-Conde Carvalho e de mais dez membros do Comissao.

H

(1) Tael = moeda da China e Blrmanla. tambem corrente no 5100 sob 0 nome de utlcal •• equlvalente a 100 candarins ou 6s 8d em 1930.
(2) Mas = moeda indiana de valor 50 leis.
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TodD este arrazoado vem a proposito de
que. perguntaroo os leitores (se e que os ho)?
E muito simples: noD nos preocupando com
as caracteristicos fundamentais do Tipo I. com
o popel (que jo sabemos ser 0 azulado fino
ou «azure») e com a cor (que tambem so bemos ser para 0 20 reis 0 vermelho oloranjado
em todas as tonalidades imaginoveis). possuimos por exemplo. no 10 reis. 5 tipos de exemplares (que noo podemos chamor de
varied odes) e que deveriam ser integrodos
pel a sua ordem de emissao no nosso album
de coleccionador. Os editores dos catalogos
estrangeiros noD mostram interesse nessa ordenac;:oo e 0 nosso Catalogo Especializado
refere apenas para 0 10 reis. 2 tipos com os
numeros 16 IA e 16 lB. Como no 20 reis acontece 0 mesmo enos taxas altas tambem ha
diferen<;a nalguns especimens. como podemos meter «0 Rossio na Betesga»?
Vejamos 0 que se oferece consideror:
A primeira urgencia. na impressoo de selos de 10 e 20 reis. para satisfac;:oo das requisi<;oes chegadas 6 Fazenda; como
segunda urgencia a impressoo de mais alguns exemplares das taxas altas. 300. 600 e
900 reis. agora com 0 Tipo I. para seguranc;:a
e completamento da emissoo prevista.
o procedimento normal noD pode ter sido
outro senao transportar para a Imprensa as
antigas chapas ja usadas. existentes no Tesouro. mas arrecadadas. pois noo chegaram
a ser destruidas como determinava 0 § 11 da
Portaria n.o 284. de 17 de Agosto de 1871 do
Governo Geral. regulado no art.O 16.0 da ordem da Junta do Fazenda Publica.
Uma vez ali comec;:aram a impressoo
pelas taxas de 10 e 20 reis. mas certamente
logo nas primeiras folhas impressas devem ter
concluido que os estereos precisavam de
reparac;:oo ou substituic;:oo. pois os defeitos da
impressoo original ainda estavam mais agravados; nestas condic;:oes resolveram aprofundar mais as linhas de fundo da oval. ou seja.
aumentar a superficie dessas mesmas linhas
que deviam receber a tinta. para que ficossem mois visiveis e sem interrupc;:oes. nos
exemplares impressos.
Esto opera<;ao deve ter sido obtido com
umo multo ligeiro occ;:ao de desboste em
todos os estereos de metal tipo (chumbo) pregod os na respectivo tabua. E para oumento
do rendlmento nodo impedio a eloboroc;:ao
de 100 novos «cliches)) para umo segundo
tabua; a motriz foi sempre a mesma. a do
TIPO I. so que a impressao artesanal e 0 trotamento derom origem a exemplares nesto
7.0 emissao. que diferem do La. nalgumas

particularidades. em especial no letra uA» da
palovra uiNDIA».
Nodo impedia que numo tobuo estivessem estereos do prime ira emissoo e estereos
novos substituindo os que se tinham danificado; uma folha depois de impressa podia opresentar exemplares ufilhos» dos antigos estereos
e exemplares "fiIhos» dos novos
estereos. os primeiros com linhas mais
finas e com 0 "A»
de "iNDIA» barrado
e os segundos com
linhas mais grossas e
com 0 "A» de "iNDIA» barrado ou
noo. conforme 0
"cliche» tivesse sofrido ou noo qualquer
retoque.
ou
tintagem em excesso. So assim explicamos. por exemplo. ter no
nossa colecc;:ao no 10 reis. 5 especimens que
apresentam diferenc;:as. sem contar com
aquelas que os catalogos apresentam e consideram varied odes. como Inversoo ou duplicac;:oo de numeros. Vejamos 0 10 reis:
1 - Unhas de fundo muito finas e "A.. de
"iNDIA» borrado. em tudo semelhantes aos exemplares do prime ira emissao. apenos variando no papel
(azulado fino). 0 que e uma constante nesta emlssao; ja alguns coleccionadores nos puseram em causa a
localizac;:oo daqueles exemplares. mas
o papel azulado fino tiro todas as duvidas;
2 - Linhas do fundo mais grossas. "A» de
"iNDIA» com travessoo e as letras do
palavra tambem ligeiramente mais
cheias. resultado dum ligeiro retoque
no matriz. ou melhor. nos estereos. por
serem de metal mais moleavel;
3 - Identico 00 anterior so que a tinto
quose fez desaporecer 0 trovessao
do letro "A». deixondo openas umo
ligeiro e quose imperceptivel noc;:ao
do sua existencio (excesso de tinto);
4 - Identico 00 n.o 3 so que agora nao
ha quolquer sinal do trovessao; nestes termos duos hipoteses sao
admissiveis: total excesso de tinta. ou
entao inexistencia nos estereos. do
travessoo;
5 - Muitos exemplares apresentom 0 "A»
de "iNDIA» sem trovessoo e configu-
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rece apresentarem apenas uma emissao com
os 5 valores atras descritos e de seguida
apenas as variedades, como sejam os valores invertidos, as duplas impressees dos valores e os pequenos algarismos para os valores
das taxas, (estas para finais de 1874).
Ora isto nao se passou bem assim e qualquer coleccionador que se preze, precisa de
maior esciotecimento para a fixac;:ao dos seus
exemplares.
Carlos George discorda radicalmente de
H. eN.; para ele e uma nova emissao, mas
efectuada com estereos da primeira emissao;
talvez se servissem de novos e melhores, 0
papel e melhor, a impressao um pouco meIhor, mas mais nada. Com um trabalho tao
grosseiro nao se pod em fazer distinc;:ees tao
diminutas.
J.A. Marinho apenas faz referencia ao
papel. que sendo mais fino e mais maleavel,
com a melhoria das condic;:ees de aplicac;:ao
da-'finta e das condic;:ees de impressao, a
verdade e que os exemplares desta emissao
se apresentam sensivelmente aperfeic;:oados
em relac;:ao aos de 1871. que constitui a fase
experimental; portanto a distinc;:ao entre estes exemplares e os da emissao anterior neste Tipo I. e apenas no papel que, pela sua
maior maleabilidade, do maior leveza aos
exemplares desta emissao.
J. Ell confessa que comec;:am aqui as dificuldades aparentes, dada a semelhanc;:a
desta emissao com a primitiva de 1871. Foca
a divergencia de opiniees entre Carlos
George e H. e N. e conclui filosoficamente (e
com razao), como sendo um problema dificil
de resolver agora. Refere tambem a maior
espessura das 33 linhas do fundo da oval, a
diferenc;:a do papel. agora 0 papel azulado
fino, 0 chamado "azure", muito mais resistente que 0 da primeira emissao.
Vitorino Godinho, no seu Catalogo Anotado de 1953, reproduz as divergencias entre
C. George e H. eN., ja mencionadas anteriormente. Refere ainda que 0 catalogo Simees
Ferreira ao descrever os selos da primeira
emissao e antecipando-se ao confronto das
duas emissees, isto e, de 1871 e de 1873, por
terem sido impressas com 0 mesmo cunho,
refere, diziamos, que os selos da 1.0 emissao
tem aparentemente os algarismos e as linhas
do fundo mais finas, dando aos selos um
aspecto de mais fina impressao, devido ao
facto do papel ser duro e muito quebradic;:o.
Parece que, de facto, sera 0 exame do papel que em casos duvidosos melhor pod era
decidir a qual das emissees, 1871 ou 1873,
pertence 0 exemplar em questao.

Nao temos possibilidades de investigar junto do impressor, Silvestre de Sousa, nem do
gravador dos cunhos, Janardana Goind6z6,
por isso que a soluc;:ao sera apenas mera
hip6tese, 0 que nao impede uma analise
profunda e digamos mais "atrevida", sobre
tudo quanto ja foi escrito desta emissao.
Debruc;:ando-nos sobre 0 nosso Catalogo
Especializado, edic;:ao da AFINSA. temos que
reconhecer 0 enorme e inestimavel trabalho
que os seus autores dedicaram ao assunto,
apesar das varias gralhas nas paginas respectivas, algumas de natureza grafica; mas 0
trabalho da elaborac;:ao para esquematizar
em duas paginas apenas os diversos cunhos
dos selos "nativos" da india Portuguesa, e
notavel e precioso; s6 que, para 0 assunto
ficar simplesmente esclarecido, seria necessario dar resposta a 3 ou 4 perguntas que
adiante abordaremos e que os esquemas do
C.E. s6 parcialmente esciarecem.
o que e certo e que muitas vezes nos
aparecem nas maos exemplares, especialmente do 20 reis, que nos obrigam a seguinte interrogac;:ao: mas onde e que encaixa
este selo? Nao obtendo res posta certa e
conclusiva a interrogac;:ao, recorremos as
razees ja de ha muito gastas, genero "tinta a
mais", "deficiencia de gravac;:ao", "deficiencia de estereo", que sem duvida sao motivos
pertinentes, continuando-se despreocupadamente a arrumar a emissao seguinte, pois os
catalogos nao nos impedem essa operac;:ao;
talvez que, por sorte, 0 selo tenha ficado no
lugar que Ihe pertence ...
Podemos ainda referir que varios autores
admitem como certo a impressao dos nativos, pelo menos do 20 reis, com puas tabuas
de impressao, produzindo selos simultaneamente, s6 assim se conseguindo dar satisfac;:ao ao enorme consumo daquela taxa;
nestas circunstancias seriam 200 "cliches" a
produzir selos, nao sendo de admirar as pequenas diferenc;:as encontradas nos selos,
sendo admissivel que os estereos sofressem
danos e por conseguinte produzissem exemplares defeituosos.
Em face disto tambem podemos admitir
que qualquer tabua com um ou mais estereos
danificados tivesse sido reparada, ficando na
tabua estereos novos a mistura com estereos
ja usados, mas em bom estado, produzindo
portanto nas folhas exemplares diferentes, 0
que, de resto, ja vem do antecedente, pois
e certo que nos selos "Nativos" da india Portuguesa, nao ha dois selos 100% iguais, independentemente do cunho ou do Tipo que se
queira considerar.

6

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOCIOS

PORTUGAL

3595 - Jose Miguel Martins de Carvalho. Rua
Luis de Comees, n.o 6, 5.° Esq. 2685
Portela. (P) T.C.60.N.U.
3596 - Jose Manuel Bras Martins de Carvalho. Rua Luis de Camees, n.o 6, 5.° Esq.
2685 Portela. (M) C.60.N.Timor.114.
3597 - Jose Maria Meca da Costa. Rua
Pedro Ivo, 9-3.° Esq. Frente. 1700 Lisboa. (M) V.60.N.U.1.
3598 - Ant6nio Pereira Gonc;:alves. Rua
General Pimenta de Castro, 13-8.°
Esq. 1700 Lisboa. (A) C.v. Inteiros
Postais e Postais ilustrados antigos.
3600 - Jose Alberto Martins de Carvalho. Rua
Luis de Camees, n.o 6, 5.° Esq. 2685
Portela. (P) T.C.60.N.U.
3601 - Manuel Salgado Peig Silvano. Av.
Columbano Bordolo Pinheiro, n.o 99,
1.0 Df.O. 1070 Lisboa. (M) PO.T.c.v.
60.N.U.
3603 - Nuno Miguel Vaz Goucha Gaspar.
Rua Julio Dinis, 21-2.° Esq. 3030
Coimbra. (P) Po.Fr.ln.T.60.N.U.
3604 - Dr. Domingos Joao Raposo de Quina. Rua Sao Sebastiao da Pedreira,
61. 1050 Lisboa. (A) Es.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.3.90.114.

32 - Fernando Macieira Costa. Rua da
Eira, 23-cave. 1495 Aiges de Cima.
838 - Joaquim Viana Paulino. Avenida Principal. 4431. 4535 Lourosa. (M) Po.Fr.Es.T.60.N.U.90.94.
2982 - Ariolindo dos Santos Joaquim. Rua
Camilo Castelo Branco, 21. Arrentela.
2840 Seixal. (M) T.C.v.60.N.U.
3026 - Eng. Francisco Ant6nio da Costa
Mendes Magro. Rua da Prega, 14.
Fontanelas. 2710 S. Joao das Lampas.
3088 - Eng. Jose Manuel Miranda da Mota.
Rua Pierre Durand, 94. 4490 P6voa de
Varzlm. Fax/Tel. 052-614885. (A)
T.C.v.60.N.U.Ceres de 1.
3134 - Fernando Jose Patricio Alves Nunes.
Rua de S. Jose, 30-1.° Esq. 2675 P6voa de Santo Adrlao. (M) Po.Fr.ln.
T.C.v.60.U.1.2.2A.10.Hong-Kong.16.21.
24.28.34.T.C.V.60.48.90.94.97.114.
3591 - Eng. Alfredo Ferreira Cardeira. Rua
Mariana C. Bernarda, n.o 21-1.° Esq.
2460 Alcobac;:a. (M) T.C.v.6O.66.N.1.16.
21.30.
3593 - Eng. Jorge Marinhelro Fernandes. Rua
Jose Paulo Oliveira, Torre 6, 3.° D. 2675
P6voa de S. Adriao. (P) Po.ln.T.C.
6O.N.U.1.Tema: Poupanc;:a. 114.
3594 - A2Z.. Sistemas de Informac;:ao Multimedia, Lda. Rua General Alves Roc;:adas,
n.o 10-1.° Esq. 2710 Sintra. Vende GDRom Catalogo de todos os selos
emitidos em Portugal e IIhas desde
1853.

MADEIRA
3592 - Duarte Teot6nio Ferreira Rebelo. Rua
Estados U. do America, n.o 164, 3.°.
B.S. Martinho. 9000 Funchal. (M).T.C.60.
N.U.1.10.19.21
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ESPANHA

OBITUARIO

o

Clube Fllatelica de Portugal lamenta profundamente 0 desaporecimento ocorrldo. nos ultimos
meses. dos seus dedlcados e inesquecivels s6clos:

3599 - Celse Jose Perez Valdes. C/la Fuente.
n.o 12. lineo. AstUrias. (A) IC.6O.N.U.de
5.5A.5B.C. Lotes tem6ticos. Colecciona
varias tem6ticas e histOria postal.90.

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Tomas Pinto Gomes
Manuel Kullberg
JooQ de Deus Reis Andrade
Eurico da Sliva Egreja Alves
Francisco Palma Leal

BRASIL
2368 - Eng. Geraldo de Andrade Ribeiro
Junior. Rua Dona Veridiana. 322. Apt.
62.01238-010 S. Paulo. SP. (A)60.15.

As famillas enlutadas a Dlrecc;:ao do CFP e os
dirigentes deste Baletim apresentam os mais
sentldas condolencios.

AFRICA DO SUL

o Clube

Filatelico de Portugal
esta encerrado em Agosto

2521 - J.M.P. Figueira. P.O. Box 1175. Crown
Mines. 2025 Africa do SuI. (A)
Po.Fr.ln.60.1.2.92.94.
2719 - Nelson Silva Nogueira. P.O. Box 676.
Kengray 2100. Transvaal. RSA - (MIA)
In.Po.T.C.V.1.N.U. Madeira dos an os
1853/1927.N.U.94.114.
2962 - J.H.F. da Costa. 60 Cumberland Road.
Kensigton 2094. Johannesburg. (M)
Po.ln.T.C.60.N.U.1.94.114.
3336 - Joaquim Arlinda Marques Carrajola.
3 Myrtle Avenue. Modderfontein 1465.
RSA. (A) Po.ln.Compreende Es.lt.Ep.
T.C.V.60.U.1.2A.16.30.57.Temmicas: T41
de Africa.John Kennedy. Malaria e
Navegadores.92.
3457 - Fernando Jose Chorao Braga e
Couto. Postnet Suite 163. Private Bag
X 19. Gardenview 2047. South Africa.
(A) Em 2C e Cabo Verde. (M/A) Em
1.2A.Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.90.114.91 .92.
3502 - Carlos Manuel da Fonseca. P.O. Box
16644. Atlas Ville. 1465 Boksburg. (M/
A) Po.ln.T.60.N.U.1.57 e seus Bantostaes.

Como ja vem send a habitual as seNiyOS da Sede do Clube estarao encerrados em Agosto. mes de fEHias par
excelencia. Pedimos boa compreensao
aos prezados associ ados que. eventualmente. sofram algum inc6modo com
esta medida.

SUBASTAS FIlATELICAS INTERNACIONALES
Las mas alJactivas de Argentina. Catiiogo ilustrado color. Bases
notables. Numeros Yvert-Scott - Argentina. Portugal. Espana,
Temiltica, etc.
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa
A 5U pedido Ie enviamos catiiogo GRATIS
Ahora tambien estamos en Intemet Yea nuestros catiilogos de
subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con
nosotros aI E-mail:simonafiateliaCisimonafilatelia.com.ar
Juan Simona - CC40 - 7311 ChiUar
ARGENTINA

AlEMANHA
3173 - Reinhard Kuchler. R6merwaIl57.·55131
Mainz. (A) A 1.ln.T.C.60.Cabo Verde
after 1945.

Selos de Portuga~, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescrltos de 1.2 dia.

UCRANIA

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

3602 - Yurij Danilov. P.O. Box 10618. Lviv. (M)
T.60.64 .65.66.N.1.5.5A.
Rs.ln.
5B.9.97.T7.Tl6.Tl7.T18.Tl9.141 .T42.

R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 81341 08
1170 LlSBOA
PORTUGAL

C6digo: Novo numero 114. Catalogo Afinsa.
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- 900 reis. violeta. com dupla impressao
dos numeros do valor.

Muitos dos 20 reis desta emissao coincidem exactamente no cor e no tonalidade.
com as raros 20 reis do ulSSUE 3)). pelo que
vale a pena aos coleccionadores. exam inarem cuidadosamente as 20 reis desta 7.0
emissao. pais podem ter a sorte de encontrar
a raridade repousando. por ignorancia. no
seio dos seus pares de 1873.
o cinzento-azulado au «azure)) pode aparecer mais au menos pronunciado nos
especimens desta emissao. ate numa so foIha. mas nunca de forma a poder-se considerar a popel. como popel bronco.
Tambem se pode assinalar que alguns
selos e portanto. nalgumas folhas. quando do
fabrico do popel. se preparava a confecyao
por forma a ficar assinalado 0 nome do fabricante. resultando dai as «marcos de agua)).
que nao sao mais que as contornos das letras que formavam esse nome; isto necessitava um popel ligeiramente mais fino para que
se visse a nome a transparencia. mas se essas marcos aparecem em popel mais fino. as
selos seriam impressos em popel ligeiramente
mais espesso; a diferenya do textura do papel seria contudo insignificante. pelo que a
caracteristica fundamental do emissao e
apenas a do uPAPEl AZULADO FINO)).
Queixam-se H. e N. que desde 1873 ate
1875 prevaleceu uma enorme confusao nas
paginas do uTIMBRE POSTEll sabre os selos do
India Portuguesa. em especial nesta emissao.
pais nao foram descritos ate Fevereiro de
1875; ate mesmo a 900 reis estava entao
omitido; mas foi por essa altura que Moens
recebeu a sua consignayao de selos tanto
das primeiras emissoes como desta 7. 0 emissao; nessa altura deu-se canto de estar completamente confundido e resolveu as suas
dificuldades logo que acertou a 7,0 emissao
pais H. e N. consideram que a assunto esta
correctamente descrito no sexta ediyao do
seu catalogo. Permitimo-nos no entanto por
em causa aquela afirmayao dos autores H. e
N.. pais logo em 1871 ja estavam esgotadas
as taxas de 10 e 20 reis do primeira emissao
e portanto a consignayao recebida par
Moens em 1875 estava certamente privada
de algumas das taxas originais.
.
Ate aqui. apenas descrevemos a que nos
dizem Harrison & Napier na sua publicayao
de 1893. a uhandbook)) do Stanley Gibbons.
led.
Quando consultamos 0 catalogo do
mesma Coso. fica-nos igualmente uma sensayao de inseguranya no classificayao dos
exemplares que nos aparecem; englobando
entre 1872 e 1875 as emissoes seguintes. pa-

Esta emissao pode ser notada como a
segunda impressao do Tipo I. ja que as tres
primeiras. impressas a curto inteNalo. nao
deram ocasiao a retoques au alterayoes do
Tipo; nesta segunda impressao a Tipo nao
sofreu alterayoes salvo no aprofundamento
das linhas do fundo. a que e comprovado
pelos resultados: as lin has mais visiveis. sem
interrupyoes. em especial a terceira linha a
contar da dire ita. que agora chega claramente ao final sem contudo tocar na oval;
(aproveitamos para esclarecer que nao ha
acordo em tad as as autores).
As Iinhas do fundo sao 33 contadas por
cima au por baixo na oval. mas se forem
contadas no meio. encontramos 34. dado
que a 13.0 linha a contar da direita. mesmo
par cima do «I .. da palavra «REIS .. divide-se
em duas num espayo de 2 mm; esta particularidade ja vem do cunha original.
o papel. nao tao fino e quebradiyo como
a da primeira emissao. e a chamado papel
azul ado fino. au «azure .. dos franceses. mais
resistente e que dava origem. portanto. a
exemplares mais perfeitos.
Chamamos a atenyao dos interessados
para este assunto do popel. pais que para
distinguir exemplares do 10 reis e do 20 reis do
primeira emissao e desta ultima (7."). e exacta
e simplesmente a popel que seNe de tira-teimas. ja que a perfurayao e tao variavel que
nao seNe de guia para qualquer decisao.
o cinzento-azulado do popel. au UaZUre)).
e mais ou men as pronunciado numa folha.
conforme a goma au a humidade a tenha
afectado e nao raramente passa a amarelado. levando as coleccionadores a pensar tratar-se de outra emissao. a que nao
corresponde a verdade. pais a cor amarelado que 0 popel adquire e apenas devida a
actividade quimica dos acidos que a goma
contem e a humidade.
A cor e design ada pelos franceses par
«couleur isabelle)). termo este que tem origem
no historia do Rainha Isabel de Espanha ter
feito um voto a Virgem. de nao trocar as suas
brancas vestes enquanto nao chegasse a cidade de Granada; e certo que cumpriu sua
promessa mas a carruagem que a transportava demorou tanto tempo a chegar 00 seu
destino. que os vestidos broncos chegaram a
Granada com uma cor amarela suja. identico a cor que apresenta a popel destes selos;
tamoom e designado por uisabel)) a caval a
cuja pelagem e identica. isto e. amarela.
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INDIA PORTUGUESA

ATEN~AO TEMATICOS!

Nativos - A emissoo Tipo I de 1873
Cor. Joaquim Dores

,
de inconscientes, senao de malucos,
escrever sobre 0 assunto em epigrafe,
com a inten<;:ao de estabelecer a
doutrina certa, que garanta aos coleccionadores uma perfeita e correcta classifica<;:ao
dos exemplares que pretendam fixar nos suas
colec<;:oes.
Todos os escritores que conhecemos dedicam 00 assunto «a seu» respectiv~ capitulo, com algumas preocupa<;:oes, e certo, mas
seguem 0 seu caminho pelos anos fora, nunco se vislumbrando preocupa<;:oes no averlgua<;:ao do verdade .
Julgamos naG pertencer as duos categorias acima indicadas, mas a uma terce ira, a
dos «inconformados» e por isso resolvemos
atacar 0 assunto, no certeza de que nao
vamos descobrir a p6lvora, nem encontrar a
solu<;:ao satisfat6ria, irrefutavel e 6 provo de
qualquer ataque que outros, mais qualificados, apresentem aos interessados; nao nos
senti rem os ofen didos, diminuidos ou chocados, antes pelo contra rio, saberemos manifestar a nossa satisfa<;:ao e agradecimento,
se for coso disso, e claro, quando 0 assunto
estiver clara e satisfatoriamente esclarecido,
pois naG a esta presentemente e talvez nunco 0 venha a estar.
A orientac;:ao que pretendemos seguir e
a de descrever e analisar 0 capitulo dos autores que conhecemos, tirando no final as
conclusoes que nos parec erem mais pertinentes, com solu<;:oes para as dificuldades, surpresas e contradi<;:oes que encontramos no
nosso pr6prio caminho.
o ass unto torna-se moroso, aborrecido,
inc6modo e talvez desnecessario, mas nos s6
assim poderemos atingir a nosso objectivo que
e, como sempre, fazer mais alguma luz sobre
os selos «nativ~s» do India Portuguesa.
Vejamos 0 que dizem Harrison & Napier
(H . eN.) no sua obra.
Trata-se do «ISSUE 7», visto que as 6 emissoes anteriores foram tratadas 00 estudar 0

Tipo I (3 emissoes) e a Tipo II (outras 3 emissoes).

E

CARACTERisTICAS:
- Primeiro a data do emissao referida a
Julho de 1673, mas incorrecta, pois sao
conhecidas cartas datadas de Junho
desse ana (ver artigo de Oswald
Andrade no «Postal History Journah. n.o
101 de Junho de 1995);
- 0 Tipo I (<<recut») com as linhas do fundo aprofundadas, alias idemticas 6s do
primeira emissao, mas mais visiveis;
- 0 popel e igual 00 do «ISSUE 6», mas
alguns exemplares encontram-se como
popel amarelado, dado que 0 azulado
original, atacado pela goma, fez perder esta tonalidade;
- A goma, por vezes branca, mas outras
vezes forte mente omarelada e espessamente implantada no popel;
- A perfura<;:ao entre 12 1/2 e 13 1/2, simples ou composta, com grandes variedades e pequenos furos tal como se
encontram nos ultimas emissoes.

ACABA DE APARECER 0 PRE{:ARIO N.Q 25
SERIES COMPLETAS NOVAS DE PAisES ESTRANGEIROS, CONSTANTES DO VOLUME VII - 1.° PARTE
- DO CATALOGO YVERT, DESDE OCEANO iNDICO ASALOMAO
Vai encontrar nesla lisla de prec;:os uma inovac;:oo: series agrupadas par lemas, como par exemplo:
ANO INTERNACIONAL DA CRIANCA - ARQUEOLOGIA - ARTE - ASTROFILATELIA - AVIAr:;.AOBANDEIRAS - DESPORTOS - FAMiLIA REAL INGlESA - FLORES - PINTURA - UNIFORMES MILITARES

-

Pe~a

este

pre~ario

ainda hoje -

SERGIO". DE SOUSA SIMOES
ESCRIT6RIO FILATELICO
Telefone (062) 6312 46 • Telefax (062) 643293
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail: sergiosimoes@mail.telepac.pt

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101 . 3." PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 1514

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

•

SERVIC;;O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAIS

COMPRA - VENDA
Execu~ao

rapida de pedidos por correspondencia

As taxas que constituem esta emissao
sao:
- 10 reis, preto muito c arregado au mais
suave;
- 20 reis, vermilion carregado, laronjavermelho au puro laranja;
- 300 reis, violeta, escuro azul-violeta com
varios matizes, mas nunca se aproximando do carregado violeta-vermelho do
terceira emissao (<<ISSUE 3»);
- 600 reis, violeta (idem);
- 900 rels, violeta (idem).
Como variedades, referem:
- 10 reis, preto com 0 «1» invertido;
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ASSOCIA<;AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
Para Correspondencia: Apartado 52125 - 1700 Lisboa - PORTUGAL - Telef. (01) 7594480
CONDI<;OES DE ADMISSAO
Admissoo (Joia)
Quotizayoo anual

Portugal

Europa

7.000$00
7.000$00

FF 50.00
FF 50.00

Outros Parses
USD WOO
USD 70.00

Pagamento por cheque, vale de correio ou vale postal internacional em nome de
ASSOCIA!;AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
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Balsa Filatelica
Espa~o

EDITORIAL

a disposi~ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 por Iinha.

Exchange mint new issues.
banknotes. telecards. coins and
used-stamps '2fJJ/'2fJJ. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Ladz 1 - Poland.

ALGARVE. Marcofilla closslca.
Procuro cartas. selos Isolados.
postals. telegramas. etc.. desta
provincia ate 1912. Compro ou
troco por outro material similar
do resto do pais. pols possuo
TODO 0 MUNDO - PArSES E stock razoovel destas pec;:as. PosTEMAS - Mals de 35.0Xl series em so tambem trocar por selos que
Clstock... Envie-nos a sua Hsta de fal- faltam no sua colecc;:ao.
tas. Tambem prec;:orios gratis e
Paulo Vieiro. Apartado 135.
pedido. FlLATELIA SERGIO SIMOES 8002 Faro Codex
- 2500 CALDAS DA RAINHA.
Selos vendo e compro. noSelos CERES (Portugall Ac;:o- vos e usados. Contlnente e
res e Madeira) . Procuro para ex-coI6nlas . Bons prec;:os . M .
especlallzac;:ao tudo sobre es- Leitao. Rua Julio Dantas. 3-1.° F.
te tema: novos. usados. fal- Casal de S. Bras. 2700 Amasos. reimpreSS<5es. grandes blocos. dora.
erros. provas. cartas. Compro. troco e vendo. Paulo VIeira - ApartaLINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
do 135 - 8002 Faro Codex.
(FAROL) - Vendemos todo 0
material filatellco destas e de
Completo IIstas de faltas de outras marcas. Albuns. classlficaPortugal e Ultra mar com descon- dores. folhas sistema branco. etc.
tos aprec16vels sobre 0 catologo. Catologos gratis a pedldo. FILASe e colecclonador medlo ou TELIA SERGIO SI-MOES - 2500
princlplante estamos as suas or- CALDAS DA RAINHA.
dens. I. Coelho - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
Spain and Andorra (Spanish Mall) . Mint stamps for
NOVAS EMISSOES - TODO 0 sale. free catalogue with the
MUNDO POR pAlSES ETEMAS - So- best prices. Write In English.
mos Importadores ho dezenas de Portuguese or Spanish. Espaanos. Diga que pretende come- na y Andorra (correo espanol).
c;:ar a receber ou P99a circular de Sell 05 nuevos en venta. Plda 115Inscrlc;:ao. FlLATEUA SERGIO SIMOES tas gratiS con los mejores preclos.
- 2500 CALDAS DA RAiNHA.
Escrlblr en portugues. Ingles 0
espanol. Valdes. c/La Fuente n.O
Postals antlgos do Algarve 12. 33 .870 Tineo - Asturias (Cartofilla) - Compro. vendo e Espanha.
troco. Paulo VIeira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.
Selos perfurados - procuro
para especlallzac;:ao. soltos ou
Selos Coroa. Procuro pora esps- em carta. de todo 0 mundo.
clalizac;:ao tudo sobre este tema Compro ou posso dar selos Ceres
em novo. usado. falsos. relm- em troca.
press6es. foIhas. erros. etc. Compra.
Jose A. Cardona. Rua Cldatroca e vende. Paulo Vieira de do Loblto. 284-3.° Dt.O. 1800
Apartado 135 - 8002 Faro Codex. Lisboa.
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A pouco mais de dois meses da inaugurac;:oo da Exposic;:oo Filatelica Internacional .PORTUGAL
98 .. a que. por mais de uma vez. ja nos referlmos nas p6glnas deste Boletlm. podemos aflrmar. em
face dos dodos finals que nos chegaram. que 0 exlto do certame est6. anteclpadamente. assegurado.
A «Portugal 98 .. e uma organlzQ(;:oo do Federayoo Portuguesa de Filatelia que contou com 0
indlspensavel e valioso patrocinio dos Correios de Portugal. SA e da ACOFIL (Associa<;:oo dos Comerciantes Filatelicos). Vai ter lugar de 4 a 13 de Setembro pr6ximo no Centro Cultural de Belem.
em lisboa.
Varios fadores. qual deles 0 mals Importante. contrlbuem para que estejamos certos que este
evento filatelico. 0 mais importonte realizado ate agora em Portugal. vai constituir um marco
.
historico no j6 longa existencia do Filatelia organlzada no nosso p~is.
A «Portugal 98 .. foi aberta a todos os Poises Europeus. 00 Brasil. Indio e Republica do Africa do
SuI.
Alguns numeros que vamos. seguldamente. referlr doo-nos uma Idela do grandlosldade e do
Interesse manifestado. aquem e alem-fronteiras. por este certame: foram aceites 420 inscri<;:6es
cujas participa<;:6es ocuparao 1760 dos 1800 quadros disponiveis. A classe de literatura e a que tem
maior numero de participantes (113). Seguem-se as Classes de Historla Postal e Tradicional. com
70; a de Filatelia Tem6tica. com 53; a de Inteiros Postais. com 24; a de Aerofilatelia. com 19; e a
de Maximafilia. com 19. Ede real<;:ar. ainda. 0 numero de participa<;:6es do Classe de Juventude.
43. No cauda desta lista estoo a Classe de Astrofilatelia. com 9 e a de Selas Posta is. com seis
partlcipQ(;:6es.
A Classe Oflclal conta com 8 participa<;:6es e a «Corte de Homo)) com igual numero. De
destacar as persona lido des que estaroo presentes no «Corte de Homo)):
«The Royal Philatelic Collection of Her Queen Elizabeth II )) (6 quadros).
«La Collection Philatelique de S.A.S. Le Prince de Monaco .. (3 quadros)
Luis Alemany - Espanha - com «Los sellos de 2 Reales 1851/65•.
Capitoo Joaquim Furtado Leote - Portugal - com . [ndia Portuguesa».
Everaldo Santos (Brasil) com quatro primeiras emiss6es.
Os Correios de Portugal alem das emiss6es de selos. blocos e corlmbos comemorativos pre vistos voo lan<;:ar um passaporte filatelico no qual existe uma p6gina correspondente a coda uma das
administra<;:6es postais com stand no exposi<;:ao e onde os interessados colocaroo selos dos poises
correspondentes com os respectivos carimbos. Estes passaportes seroo numerados e no final do
exposi<;:oo sera sorteado um automovel e um slgnificativo numero de premios.
o facto desta Exposic;:ao Internacional ter por palco 0 Centro Cultural de Belem que. quer se
quelra quer nao. e um espa<;:o de elel<;:oo do nossa cidade. servido por inumeros transportes
publicos; em face do avon yO do tecnologia nos artes graficas posslbilitarem excelentes publica<;:6es (coso do Boletim anunciador e dos Boletins n.OS 1 e 2) que fazem preyer um cat61ogo e um
«Palmares)) de excepcional qualidade; considerando que 0 conteudo dos Boletins j6 referidos e de
real<;:ar. devidamente. sob todos os aspectos; se tivermos em conta os magnificos quadros construidos. proposltadamente. para este evento; e. finalmente. se nos debruyarmos. 0 que e importantissimo. sobre a organlza<;:ao. a tadas os titulos merltorla. das entldades a quem fol conflada a
realizo<;:ao do «PORTUGAL 98)). estamos certos que este aconteclmento filatelico Internacional.
realizado no capitol. vai perdurar por muitos e longos anos no mem6rla de todos aqueles. filatellstas
ou nao. que tiverem 0 privilegio de apreciar alem das excepcionais colec<;:6es do «Corte de Hema))
as numerosas e excelentes participa<;:6es de grandes coleccionadores portugueses e estrangeiros.
Nos p6ginas interiores deste Boletim encontraroo os prezados leitores notici6rio de muito interesse sobre a «PORTUGAL 98 ...

Desejo trocar selos de Portugal e Colonias por selos da Alemanha. Tambem selos modernos.
Norbert Schulzke. Auf dem
Acker 42. D-22457 Hamburg. Alemanha.
Looking for all· from Madeira.
mint stamps and covers from
Timor. Macau in exchange for
Europe. Asia and motives stomps.
Ralf Kollmann. Westllche 193. D75172 Pforzhelm. Germany.
Colecclonador frances deseja trocar selos novas e usados
com colecclonadores portugueses. Deseja Portugal e Ex-Colonlas.
Do Fronc;:a. Col6nias. Paises
Franc6fonos e Europa Ocldental.
Escrever em frances ou ingles. Dr.
Calloch . 46 Impasse des Lambrusque. 83000 Toulon. Franc;:a.
Desejo Portugal e Macau.
novos. Dou Romenla e Europa
Oriental. Corresp. em frances ou
ingles.
Dumltrescu Dumitru. N .
T1tulescu BI. 15. AP . 15. 11 00
Craiova - Romenla.
Folhas para olbuns filatellcos
dos cn Correlos - Compram-se.
com ou sem selos. anos de 1986
- 12 folhas Portugal. 3 folhas Madeira. 3 folhas Ac;:ores; 1987 - 11
folhas Portugal. 3 folhas Madeira. 3 folhas Ac;:ores. Contactar
Alvaro Mendes. Rua Jau. 44-6.°.
1300 Llsboa. Tel. 362 1293.
Tenho para trocar ou vender.
centenas de centes de selos
comemorativos e bases. Condic;:6es a comblnar. Rafael E. Rosa.
Av. Combatentes. 1.° Lote Novo.
rIc - 8700 OLHAo - Algarve.

Eurlco C.E. lage Cardoso

~
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Bolsa Filatelica

~

\eJ

filatelia
BARATA DAS NEUES

Rua da Trlndade. 5-1.2 Oto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX
Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS '
Possuimos grande quantidade
de livros, revistas e catologos
sobre filatelia e numismotico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

eMARCOFI
e SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA

elNTEIROS POSTAIS
e POSTAIS MAxlMOS
e CARTAS FILA T~LI
e AEROGRAMAS

S6cla alemao deseja conTroco sellos usados de
tacto permanente com colega Espana por Portugal/P. Rey/
portugues que coleccione selos Alonso Castrillo 15. 2.° B/28020
da Alemanha. com vista 6 troca Madrid.
por selos portugueses . Sendo
possivel corresp. em Ingles. PerVendo selos. series e quadras
cebo portugues mas nao escre- 56 antigos N e U - de Portugal.
vo .
A<;:ores. e poises do Europa. EnNorbert SchOlzke. Auf dem viem mancolistas: pre<;:os de 15
Acker 42. D-22457 Hamburgo . a 35% sobre Cat. Afinsa/97 . EnAlemanho.
vlo listas - Cartoes Telef. do Brasil
- Orlando S. Santos - Cx. Postal
Compro selos de Portugal. 2130 - Gonzaga - 11060-301 Sanex-C610nios e estrangeiros novos tos - S. Paulo - Brasil. Telf. 13e usodos. Tambem Catalogos 237.5377 - Telfax 13-225.6793 (das
Yvert . Resposta para 0 Aparta- 10 6s 18h. TMG).
do 5. 2580 Abrigada.
PACOTES COM SELOS - Para
Desejo trocar selos novos e revenda ou d irectamente 00 cousados de Espanha por selos leccionador. Muitos poises e mais
usados de Portugal. Manuel Real de 30 temas diferentes. Pe<;:a
Gonzalez. Avdo. del Peru. 21-1.° pr~arios gratis. FILATEUA SERGIO SILetra D. 06011 Badajoz. Espa- MOES - 2500 CALDAS DA RAlNH~.
nha.
EUROPA/CEPT - AMERICA/
Colleccionador procuro bi- UAEP - Duos colec<;:oes. dois
Ihetes postois (depois 1960) de temas. para fazer sem hesita<;:ao.
Cablnda/Angola. Timor Leste. Tudo em ustock». incluindo albuns.
Gulne-Bissau. Sao Tome e PrincI- Inscreva-se tambem para recepe (Mo<;:amblque e Cabo Ver- ber as novidades que vao sainde tambem) - compra ou traca. do. FILATEUA SERGIO SIMOES Comunlca<;:ao em portugues 2500 CALDAS DA RAINHA.
possivel. Torsten Stehr. Weseler
Strasse 4. D-10318 Berllm. AlemaPRE<;:AAIOS DE SERIES COMPLEnha.
TAS NOVAS DE PORTUGAL-19531992 - Inclul Igualmente muita
Colecclono selos usados de coisa em usado. Com blocos. ucarPortugal ate 1985. Dou em troca nets» e outras va-riedades. Gratis a
selos do Argentina e tematicos pedido. SERGIO W. DE SOUSA SI(flora. fauna. desportos. etc.).
MOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
Carlos Sosa. Simbron 3008 1.°
A. 1417 Buenos Aires - ArgentiSE COLECCIONA TEMAS OU PAna.
rSES. TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS. PRE<;:AExchange used stamps Italy/ RIOS COM CERCA DE 35000
Spain/Germany /Luxembourg/ SERIES - Novas. diferentes. comother European Countries for pletes. Indlque-nos 0 que coleccioPortugal used stamps/lnteiros/ na. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Automatlcos/FDC/Letters/Pa- - 2500 CALDAS DA RAINHA.
gelas nr. 195/4-190-141/36 and all
before . Bose Yvert . Inteiros
Catalogos Yvert - Sempre
exchange against Italian. em ustock» as ultimas edl<;:oes.
Phonecards exchange one to Pe<;:a lista destes e de outros caone with italian. Write in port.! talogos. tambem dlsponiveis. FIengl./french. U. secn - Via Cagni. LATEllA SERGIO SIMOES - 2500
6 - 20052 MONZA (MI) Italy.
CALDAS DA RAINHA.
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Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.· 5ala H
1100 lI5BOA
PORTUGAL
Tel.JFax: (01) 346 76 61

SILOS - HISTORIA POSTAL

COMPRA - VENDE
Aberto de 2.1 a 6.' dCll 14.30 cis 19.00
(de manhii, com marc~iio previa)

«The Stamp»
THE BEST ITAUAN - EXCHANGE CLUB
Yearly subscription:
• Italy: 10000 lire
• Others: US$8 or 10 I RCs or
150 fro Yvert mint different complete thematic novelties of your
country_
Wrile 10:

Mr. Gianni Fabbri
CP 47

41013 - Castel franco EM .
ITALY

PERMUTASINTER·SOCIOS
Por motivos de Ierias e de ester 0
nosso (lube encerrado durante 0 mes
de Agosto, temos de protelar as Permutas Inter-SOcios do Boletim n.2 380
para 0 Boletim n.2 381, pelo que
opresenlomos os nossos desculpas oos
interessados.

Mostra dos Produtos Tematicos HOceanosu e ccEXPO'98u
seguida de visita ao Oceanario com a presen9a do Prof. Mario Ruivo
LEONOR COUTINHO PRESIDIU AO LAN9AMENTO DO SOBRESCRITO·MOEDA
- LOBO MARINHO
Correios de Portugal apresentaram no
dia 18 de Maio, os produtos tematicos
Oceanos e Expo'98, numa cerimonia
presidida pela Secretaria de Estado da Habita<;:ao e das Comunica<;:oes, Leonor Coutinho,
no Pavilhao dos Oceanos.
Alem do oceanografo, Prof. Mario Ruivo,
e do biologo marinho, Pedro Salgado, 0 encontro contou com as dos administradores
do Oceana rio, Mario Abreu, e dos cn,
Norberto Pilar.
Na ocasiao foi lan<;:ado um sobrescritomoeda, da autoria de Vitor Santos (no valor
de 900 escudos), que inclui a serie de selos
Oceanos-Plancton e a moeda de 100 escudos Lobo-Marinho, com uma tiragem de 2500
exemplares.

No ambito do acordo celebrado entre os
crr e 0 Parque Expo'98 foi criada uma vasta
gama de produtos: os primeiros selos do
mundo dedicados ao plancton, desenhados
por Pedro Salgado; duas emissoes dedicadas aos Pavilhoes da Expo e respectivas tematicas - uma da auto ria de Henrique
Cayatte, a outra de Paulo Oliveira e Joao
Sormento - varias emissoes comemorativas
dos 500 anos da Descoberta do Caminho
Maritimo para a fndia do pintor Carlos Possolo.
Associados a estes temas foram concebidos pelo designer Acacio Santos postais ilustrados, carteiras tematicas, e embalagens
com selos autocolantes "Oceanos» e EXPO'98.
Criaram-se tambem varios produtos
facilitadores da escrita e embalagens alusivas a esses temas.
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T1PO

PROCUTOS

CESCRI~AO

PRE~O

(escudos)
SHOS

EmissCio OcealOS
EmissCio EXPO'98

POSTAIS

Postas lIushadas
Postals lIustradas
pre·lrmqueodos
Con/untos de Escrito

OUIROS

Calxos de salos
Autocolmtes

CARTEtRAS
TEMATICAS

Oceanos
EXPO'98
Cescobertas
OcealOs
EXPO'98
Especla EXPO'98
·A Escma do Mar.
Pack Porto EXPO'9B
Embaogem EXPO'98
pre-fronqueada

MINtCARTEIRAS

UVRO
ENCOMENOAS

Fotlo com 12 salos cIo sene oOcaonoso 97 a 98. pol Pedro Salgodo
FoOO com 6 salos (tamos do EXP0'98); por PouIo Oliveira a Jooo Sarmento
FoOO com 6 salos (Povih6es Tam6licos do EXPO'98, pol H. Cayotta a GIL dos Canalos)
6 BiIletes Pasto~ llustrocios com os temos cIo EXPO'98. pol P. Oiivawo a J. Sarmento
5 Biletas Posto~ IkJstrocios com os PovilOes Tem6ticos cIo EXPO'98, pol H. Cayotta
6 Biletas Pasto~. com as temos do EXPO'98. vOfidos poro toda 0 munclo
5 Billetes Posto~. com os PoviIlOes Tem6ticas do EXP0'98. vaidos PO'O todo 0 munclo
10 sobrescritos pre·fronqueodos do emiss60 oOceano$> e 10 fotlos de popel de carta
5 sobrescrilos pre·fronqueoclos cIo em~ oOceallOS> e 5 fohos de popel de corto
Coixo com 100 sales outocolontes cIo emiss60 oOc8a1O$>
Coixo com 50 sales outocolontas cIo emissOo .EXPQ'980
CoIec~ao de 6 salos outocolontes
Com salos e blocos cIo sene .OceallOS> 97 e 98
Com selos e bIoco do sene oEXPO'9B>
Com seIos a blocos cIo sene .sao ones cIo Carrinho Manlimo poro a 10010> 96 e 97
Com foOO especial de sales do sene oOceano$> 97 e 98
Com follOS miniaturo comemorotivos do EXPO'98
Com selo~ bIocos e pogeles cIos errissOes oOceollOS> 97 e 98 e .EXPO'9B>
Teldo de Fernando Dacosta. fotogrofios de Jo<ge Bonos e design de mo Moc:llodo
Garrofo de Villho cIo Porto em Embologem aspecifico a sarvi<;o de antrego 00 domiciio
Alusivo (] tam6tico do EXP0'98
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PROTEJA
OS SEUS SElOS!
Siitemas (Ie Detec~ao
Peto (ontrado, alguns es130 a super{fcie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da Gama.
Ou a moeda comemorativa que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda emiliu para celebrar a sua inaugurac;ao.
Da autoria de Vilor Santos, estes magnificos especimes numismalicos foram cunhados
em duas versOes: Praia Proof e Bimetalica lamelar em Praia e Ouro.
Moedas de Portugal. Hoje um valor, amanha um lesouro.

, .

de Intrusao e Incendio
~

Avenda nas lojas I.N.CM., bancos e comercianles da especialidade.

~

INCM
IMPRENSA NACIONA l - CASA DA MOEDA, E P

o

VALOR DA

CO N FIA N~A

httpJAvwwincm pi - email dcoOinc m pI - Av An16nio ~ de Almeida. 1000 lishoo. POr1ucal

Tel + J S 1 1 79786) 1 - FolIC + 1S1 1.79J4HS

Alvara: Nil. 111 MAl 27.06.97 - allneas A) a H)

N.Q 380 • JUNHO • 1998

Centro Cultural de Belem
Magnifico espa~o onde vai realizar-se
a «PORTUGAL 98»

