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o Clube Filatelico 
de Portugal 

esta encerrado em Agosto 

Como ja vendo sendo habitual os servic;:os 
da Sede do Clube estarao encerrados em 
Agosto. mes de ferias por excelencla, Pedimos 
a boo compreensao aos prezados assoclados 
que. eventualmente. sofram algum Inc6mo
do com esta medida, 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 
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Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 218134108 
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A Funda~ao Albertino 
de Figueiredo 

esta ja na Internet 

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo para a 
Fllatella esta ja presente na Internet com a sua 
pr6pria paglna Web, vocacionada para transfor
mar-se numa importante fonte de Informac;:ao 
sobre as suas actividades e como apoio funda
mental para os que se sentem atrafdos pela hls
t6ria postal espanhola, 

A web Instituclonal. com paglnas em espa
nhol. Ingles e frances, apresentara os objectivos 
da Fundac;:ao. a IIsta das personalidades que a 
formam. a sua organlzac;:ao interna e os princi
pals servic;:os que presta de forma absolutamen
te altrufsta ao colectivo dos colecclonadores e 
do comercio filatellco naclonal e Internaclonal. 

Uma parte Importante da web sera dedlcada 
a descrever 0 conteudo e organizac;:ao da Bibli
oteca Pedro Monge, adqulrlda pela Fundac;:ao. 
que representa 0 malor fundo mundlal de docu
mentac;:ao sobre os selos. a hlst6rla postal e a fi
latelia da Espanha, 

Na web estarao, tambem, referldas as actM
dades promovldas pela Fundac;:ao (publlcac;:6es, 
cursos, exposlc;:6es e premlos) e uma vasta Infor
mac;:ao sobre as condic;:6es e facllldades de 
partlclpac;:ao, Este apartado sera actuallzado 
com a frequencla determlnada pelos programas 
de activldades, 
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Boisa Filah!lica 

Espacto a disposictao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 90$00 por Iinha. 

PORTUGAL: Vende-se colec900 
de selos ovon90do. encerrodo em 
1978. com cerco de 60 lollos. S6 a 
porticulores. Pedldo de IIsio e de pro
poslo de venda poro Aportodo 139. 
2686-997 Socovem. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E TE
MAS - Mols de 35.000 sarles em 
«stock.. Envle-nos a suo lislo de 101-
tos. Tombem pre<;:orlos grotls a pedl
do. FllATELIA SERGIO SIMOES -
2500-300 CAlDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugol/A90res e 
Madeira). Procuro poro especlollzo-
900 tudo sobre este temo: novos. 
usodos. lolsos. relmpressoes. grondes 
blocos. erros. provos. cortos. Com
pro. troco e vendo. Paulo Vieiro -
Aportodo 135 - 8001-902 Foro. 

Completo lislos de loltos de Por
tugal e Ultromor com descontos 
opreclovels sobre 0 cotologo. Se e 
colecclonodor medlo ou prlnclplonte 
estomos as suos ordens. I. Coelho -
Aportodo 135 - 8001-902 Foro. 

NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUN
DO POR PArSES E TEMAS - Somos Im
portodores ho dezenos de onos. Dlgo 
que pretende come90r a receber ou 
pe90 clrculor de inscri900. FIlATElIA 
SERGIO SIMOES - 2500-300 CAlDAS 
DA RAINHA. 

Posta Is on~gos do Algarve (Corto
Iillo) - Compro. vendo e troco. Pau
lo Vieiro. Aportodo 135. 8001 -902 
Foro. 

Selos Coroo. Procuro poro espe
clollz0900 tudo sobre este temo em 
novo. usa do. lolsos. relmpressoes. 10-
Ihos. erros. etc. Compro. troeo e ven
de. Paulo Vieiro - Aportodo 135 -
8001-902 Foro. 

CotOlogos Yvert - Sempre em 
«stock. as ultimos edl90es. Pe90 lis
to desles e de outros catalog os. tom
bam dlsponivels. FllATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA RAI
NHA. 

ALGARVE. Morcolillo clossico. Pro
curo cortos. selos Isolodos. postols. 
telegromos. etc .. deslo provincia ate 
191 2. Compro ou troco par outr~ 
material similar do reslo do pais. pols 
possuo slack rozoovel deslos P69os. 
Posso tombem trocor por selos que 
loltom no suo colec900. 

Paulo Vieiro. Aportodo 135. 8001-
902 Foro. 

Selos venda e com pro. novas e 
usodos. Contlnente e ex-coI6nlos. 
Bons pre90s. M. leltoo. Ruo Julio 
Dontos. 3-1.° F. Casal de S. Bros. 
2700 Amodora. 

LINDNER - SAFE - lEUCHTIURM 
(FAROl) - Vendemos todo 0 mate
rial Iliotelico destas e de outras 
marcos. Albuns. clossificodores. 10-
Ihos sistema bronco. etc. Catalog os 
gratiS a pedldo. FIlATElIA SERGIO 
SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA RAI
NHA. 

Troco selos de Esponho por se
los de portugal e ex-CoI6nlos. Bose 
1 OOxl 00. Noo cotologo. Juan Merino 
Ramos. Plz. Muslco Espl. n.O 3. 7.°. 
46019 Valencia. Esponha. 

PACOTES COM SElOS - Para re
venda au dlrectomente 00 coleccl
onodor. Multos poises e mols de 30 
temos dilerentes. P690 pre90rlos gra
tis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CAlDAS DA RAINHA. 

EUROPNCEPT - AMERICNUAEP -
Duos calec90es. dols temos. para 
lozer sem heslt0900. Tudo em 
«slock •• Incluindo albuns. Inscreva-se 
tombem poro receber as novldades 
que voo solndo. FILATEllA SERGIO SI
MOES - 2500-300 CALDAS DA RAI
NHA. 

PRE<;AAIOS DE SERIES COMPlETAS 
NOVAS DE PORTUGAl - 1953-1992 -
Inclullguolmente murro colso em usa
do. Com bloeas. «cornets. e outros vo
rledodes. Gr~s a pedldo. SERGiO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA 
RAlNHA. 
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SE COlECCIONA TEMAS OU PAiSES. 
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;:.A.O GRA
TIS. PRE<;AAIOS COM CERCA DE 35 000 
SERIES - Novas. dnerentes. completos. 
Indlque·nos 0 que colecclono. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CAl
DAS DA RAlNHA. 

Former Portuguese colonies. letters 
since 1975 (no FOCs or the like) wonted. 
Ekkehord B61'm. GObeIstr. 10. D-30163 
Hannover. Alemonha. 

ESPANHA: Vende-se colec900 de 
selos encerrodo em 1978. 90% novas. 
montodos em olbuns Foro com ffros 
Hawld. 56 a porticulores. Pedldo de lis
to e de proposlo de venda poro opor
todo 139. 2685 Socavam. 

Exchange new mint sets used 
200/200. phonocords. Sliver coins. 
bonk-notes. I reply to all letters. Peter 
Maciag. P.O. Box 251. Pl-90-001 lodz 
1 - Poland. 

Selos compro de Portugal novas 
e usodos bem como dos ex-coi6nlas 
e estrongelros de prelerenclo boos 
colec90es. Artur Baptisla. Aportodo 5. 
2584-905 Abrlgodo. 

MACAU - Vendo pel a melhor 
olerto. colec900 completo de 1954/ 
1998. Inclusive. novo sem chorneiro. 
com todos as senes. bloeos e cortel
ros. Os selos a portir de 1981 a 1998 
estoo montodos em cortelros lipo II. 
Inc lui oinda 0 Correia Aareo 16/21 e 
Imposto Posiol 13/24. 

Portes do correlo em Express Moil. 
por conto do odqulrente. au outro 
melo a comblnor. 0 envlo a Iello con
tra reembolsa. Olertos concretos para 
JOSE MANUEL ALMEIDA - largo St.o 
Ant6nlo Copuchos. sIn - 4560-454 
Penoliel. 

Envle-me 100 ou 150 selos uso
dos dilerentes de Portugal entre 1990 
e 2000; recebero a mesmo quonffdo
de de selos usodos dilerentes holan
deses do mesmo decanlo. H. Perree. 
Boranlelaon 104. 4818 RC Breda. 
Holondo. 
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EDITORIAL 

E com grande satisfa<;oo que podemos anunciar, a todos os prezados 

cons6cios, que a XVIII Exposi<;oo Filatelica Nacional «LlSBOA 2000» - 500 Anos 

da Descoberta do Brasil - vai ser uma realidade. Custou, mas toi. .. 

Fomos persistentes. noo desanimamos, noo ha dUvida que «quem portia sem

pre alcan<;a». 0 espa<;o para a realiza<;oo deste importante certame, 0 de maior 

relevo neste tim de seculo toi 0 problema mais diticil que se nos deparou, 0 que 

mais preocupa<;oo nos deu. A nossa «Iuta» durou mais de um ano. 

A «Lisboa 2000» obviamente s6 poderia ser realizada na capital do pais pois. 

caso contra rio, 0 nome tinha de ser alterado. 

Alem do mais, noo se podia protelar, por mais tempo, a reallza<;oo desta 

Exposi<;oo Nacional dado que ha mais de 40 anos que um evento deste nivel 

noo tinha lugar em Lisboo. Mais do que um desejo era, em nossa opinioo, um 

dever do CFP levar a eteito um certame a nivel nacional na nossa cidade. 

Atribuida a verba que os cn - Correios de Portugal puderam disponibilizar; 

garantido 0 patrocinio da Federa<;oo Portuguesa de Filatelia, APD, a PT - Portu

gar Telecom, SA. num gesto que muito nos sensibilizou resolveu suportar os en

cargos com a cedencia do Forum Picoas, onde tera lugar a «Lisboa 2000». 

Conslderamos ser este 0 local ideal. sob todos os pontos de vista, para a reali

za<;oo do nosso evento. A boa vontade das Empresas cn e PT e do 6rgoo ma

ximo da Filatelia Nacional - FPF/APD, doo-nos a tor<;a suficiente, a coragem 

necessaria e um grande entusiasmo para levar a bom termo a «Lisboa 2000» 

que, esperamos, perdure, durante muito tempo, na lembran<;a de todos os que 

nela estiverem envolvidos. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 
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iNDIA PORTUGUESA 
o servi~o postal 

Contlnua~ao do numero 381 

A parece-nos no entanto J.A. Marlnho, 
no seu excelente trabalho -Vias de co
munlcac;ao entre a india e a Europa dos 

seculos )N a XIX» a aflrmar a exlstencla de cor
relo Ingles nas estac;:6es postals de Damao e 
Goa; se, quanto ao prlmelro caso todos os 
autores sao unanlmes em aflrmar a sua exlsten
cia e ate Ismael Gracias a Isso se refere, com 
palavras de veemente repudlo por tao Inc once
bivel -vexame a soberanla naclonal., quase 
durante um seculo, ja quanto ao segundo, Isto 
e, a exlstencla de correlo Ingles em Goa, Isso 
certamente nao corresponde a realldade; e 
certo que todas as estac;6es posta Is eram obrl
gadas a vender selos Ingleses, pols por Lei (§ 7.° 
da Porta ria n.o 284, public ada no boletlm de 16 
de Agosto de 1871), que dlzla: «Noo seroo 
expedldos cartos, jorno/s ou quo/squer corres
pondenc/os que, devendo segulr pe/o territorlo 
do india Ingleso, noo forem estompllhadas com 
as correspondentes estampllhas do corre/o 
brlton/co, alem das que Ihe competlrem pe/o 
seu tronslto no territorlo portugues», e nesse 
sentldo certamente os correlos tomaram as pro
vldenclas necessarlas, mas proprlamente correlo 
Ingles, a nao ser em Damao, nao havla; so temos 
conhecimento em Panglm da estac;ao telegra
fica Inglesa, IIgada a rede do territorlo vlzlnho, 
com pessoal Ingles, falando Ingles e sob a dl
recc;ao e Inspecc;ao do governo da india Brita
nlca, all Instalada nos fins de 1859, e apos 
aprovac;ao de um plano pelo qual os Ingleses 
se prestavam a construc;ao, a suas expensas, 
de uma IInha telegraflca que IIgarla Goa a 
Belgoo; ao assunto se refere com mals porme
nor Caetano F.P.D. Catulo, na sua obra -HISTO
RIA E EVOLU<;AO DOS cn DO ESTADO DA iNDIA» 
publlcada em Goa, no ano de 1951; mas pro
prlamente correlo postal, nao sabemos onde J. 
Marlnho fol encontrar esses elementos, afirma-
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Cor. Joaquim Dores 

mos a nossa dlscordancla e acrescentamos que, 
se exlstisse, Ismael Gracias nao delxarta em bran
co esse assunto na sua .Memorla Hlstorlco-Eco
nomlca»1 

Mas se nas estac;6es postals do territorlo portu
gues havla selos Ingleses a venda, para portear a 
correspondencla que saisse do territorlo, 0 mesmo 
nao se pode dlzer das estac;:6es postals Inglesas, 
quanto aos selos nativos portugueses; a excepc;ao 
de Damao e Bombalm, onde por acordo com 0 

governo britanlco havla um agente portugues que 
se encarregava de orientar e portear segundo as 
tabelas que estarlam acordadas tada a correspon
demcla com destlno ao Relno, a Goa, a Macau, a 
Moc;amblque e outros portos, facultada pelos trans
portes Ingleses, nao nos parece motivo para dUvl
da esta outra afirmac;ao da Inexlstemcla de selos 
portugueses nos estac;6es postals Inglesas. Alguns 
autores fazem esta pergunta, esclarecendo que 
faltam elementos escritos e provas, para se obter 
uma resposta certa ao assunto; a nos, nao nos res
tam duvldas: basta atentar na manelra de ser das 
entldades britanlcas, para se tlrarem logo as devl
das conclus6es. 

o que e certo e que cartas e fragmentos com 
selos nativos e obliterac;6es com carlmbos Ingle
ses, multo poucas conhecemos a nao ser as de 
Damao e Bombalm. A malor dwlda reside em 
aparecerem cartas ou fragmentos do exterior do 
territorlo, com os respectivos selos e obllterac;6es 
Inglesas, ao entrarem em Goa; algumas apare
cem obllteradas com 0 carlmbo numerlco de 
barras 1 - PANGIM, estac;ao postal e slmultanea
mente Admlnlstrac;:ao Geral, onde era feita a dls
trlbulc;oo do correlo, pelo que se pode deduzlr 
que 0 correlo em Panglm porteava toda a cor
respondencla do exterior que nao apresentava 
selos portugueses (nativos) e 0 destlnatarlo paga
va a respectivo porte para receber a carta. Se 
por algum acaso aparecer um carlmbo Ingles 

CABO VERDE/PORTUGAL 

De 5 a 9 de Janeiro de 2000 reallzou-se 
no cldade do Praia, IIha de Santiago, or
qulpelago de Cabo Verde, uma MOSTRA 

FILATELICA que tudo Indica flcaro para a hlstOrla da 
cooperac;:eo entre as Republlcas de Cabo Verde e 
Portugal. Fol a prlmelra vez que se reallzou um en
contro fllatellco entre Portugal e um novo pais de ex
presseo portuguesa. 

Organlzada pelo Clube Naclonal de Fllatella 
(CNF) e pelo Arqulvo Historico Naclonal de Cabo 
Verde, teve 0 patrocinlo do Mlnlsterto do Cultura res
pectlvo, Correlos e Companhla de Seguros Garan
tla. 

Exposltores: 
• Correlos de Cabo Verde 
• Dr. Manuel Portocarrero (CFP 2382) 
• Armando Bordalo Sanches (CFP 2830) 
• Luis Gonc;:alves Vicente (CFP 632) 
• Alberto Pereira 
• Tlago Estrela (CFP 3142) 

Joao Pinheiro da Silva 

• Joeo Pinheiro do Silva (CFP 1986) 

Do seu excelente catologo, cujo editorial e do 
autorla do nosso estlmado assoclado e amigo Sr. 
Tlago Estrela, ele lembra que quando despertar (so
bretudo entre a juventudej 0 gosto pelo 
colecclonlsmo do salo, enteo este magnifico traba
Iho do CNF flcaro como um marco nos relac;:oes 
culturals entre os dols poises. 

Inclul alnda um artlgo do Dr. Lulz Frazeo (CFP 915) 
Intitulado .Os prlmOrdlos do Correlo em Cabo Ver
de» e term Ina com uma transcrtc;:eo dos .Isentos de 
Franqula de Cabo Verde» do autorla de Armando 
Bordalo Sanches. 

Para flnallzar, 0 Clube Fllatellco de Portugal, con
gratula-se com mals este exlto alcanc;:ado pelo Clu
be Naclonal de Fllatella, no estrellamento dos lac;:os 
de amlzade entre os fllatellstas cabo-verdlanos e 
portugueses, que esperamos e fazemos votos pora 
que tenham contlnuldade. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
ESCRITORIO E LOJA FILATELICA 

Telefone 262 832 248 - Telefox 262 843 293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAlNHA 

PREC;ARIO N.o 43 
ACABA DE SER EDITADO E ESTA A SER DISTRIBUfDO GRATUITAMEN

TE 0 PRECARIO DO UL TRAMAR DE ADEN A BRASIL 

Discrimina milhares de series do tome 5 do catalogo Yvert com indica~ao de 

centenas de temas. 

Se colecciona qualquer pats de ADEN A BRASIL ou necessita de quaisquer 

series para 0 seu tema, pe~a-nos este pre~ario sem demora. 

NA NOSSA CASA FILATELICA, ENCONTRA TODO 0 MATERIAL QUE 

NECESSITA PARA SELOS OU MOEDAS E POSSIBILIDADE DE 

CONSEGUIR QUAISQUER SELOS QUE rIA MUlTO TEMPO 

PROCURA. 

ESCREVA-NOS OU VISITE-NOSI 
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EL FILATELISTA 
Club Ecuatoriano de Co/ecclonlsmo 

E-mail: elfilatelista@hotmail.com 
Casillo: 09-01-9477 
Guayaquil - Ecuador 

A great philatelic club with an excellent 
review of exchange that is advertised 
every three months. Ask for information 

today. 

Un gran club filah§lico con una exce

lente revista de canie que se publica 
trimestralmente. Pida informes HOY 
MISMO. 

THE PHILATELIC FKR 
MAGAZINE 

AN ILLUSTRATED QUARTERLY 
MAGAZINE DEVOTED TO THE 

PHILATELIC EXCHANGE 

Appears in January. April. July and October in 
English language. conveyed worldwide. In each copy 
publishes several hundreds of collectors' advertise
ments from all continents. offering for exchange 
attractive postage stamps. phonecards. banknotes 
and coins. 

Editor THE PHILATELIC FKS MAGAZINE 
P.O. Box 59, PL 02-792 Warszawa 78, Poland 

Fax (0-22) 643-72-06, www.tkr.com.pl 
E-mail: info@tkr.com.pl 

The yearly subscription ofTIiE PHILATELIC FKR 
MAGAZINE costs 20 US$. A single copy - 5 USS. 
The magazine we send by air mail. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 OT.2 - 1150-020 USBOA - Telet.: 21 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) -1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano); 
(Provincia, "has e Macau) - 1 800$00 ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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sobre selo natlvo. de outra esta<;:oo postal que 
noo seJam as atras Indicadas. Isso so nos porece 
posslvel. se se der a clrcunstoncla do emltente 
possulr 0 selo portugues (nativo) no seu bolso e 0 
tenha colocado no carta. por noo querer que 0 
destlnatarlo pogo sse algum porte a recep<;:oo; 
selos portu{Jueses (nativos) a venda nos esta<;:6es 
posta Is do India Britonlca. Julgamos muito pouco 
provavel. senoo Imposslvel. Convenhamos no 
entanto que e multo vasta a leglsla<;:oo Inglesa 
naquele terrltorlo. sobre estes assuntos. e muito 
dlflcll de se consegulr pelos autores naclonals. 011-
ada a pronunclada escassez de provas e elemen
tos postals do epoca em causa. motivo porque e 
possivel aceitar qualquer outra logic a solu<;:oo; e 
nesse sentido conhecemos alguns selos nativos 
Isolados. com carlmbos Ingleses. sem que salba
mos 00 certo como Isso aconteceu. Alnda nln
guem escreveu que alguns goeses. quando saram 
do territOrlo. levavam selos portugueses com a 
Inten<;:oo de trocarem noticlas com os seus faml
lIares e contudo. e bem possivel que Isso tenha 
acontecldo Inumeras vezes. E alnda podemos 
acrescentar que por vezes 0 operador do Adml
nlstra<;:oo Geral em Panglm. voltava a obllterar os 
selos de cartas recebldas que Ja trazlam nativos 
obliterados com marcos de esta<;:6es postals do 
India Inglesa; noo raro se observam nativos com 
duos oblitera<;:6es. uma portuguesa e outra Ingle
so. sem qualquer motlvo obrlgatorio. pelo menos 
que se salba ou esteja estlpulado como obrlga
<;:00 dos operadores dos correlos. 

Anterlormente a epoca do uso do selo. Ja atras 
tol referldo que 0 transporte do correspondencla 
era felto por pe6es e tambem por via maritima 
(navega<;:oo costelra). fora do epoca das mon
<;:6es. 

E - 0 CORREIO DE DIU 

Para 0 dlstrito de Diu noo havla ate 1857 cor
relo regular. Durante a epoca favoravel a navega
<;:00 a correspondelncla oflclal e particular era 
transportada por embarcac;6es (potmarins). por via 
de Bombalm ou por via de Damoo. tanto de Goa 
pora Diu. como de Diu pora Goa; os correlos brito
nlcos completavam 0 transporte. quando neces
sarlo. 

Durante a mon<;:oo. como a navega<;:oo esta
va Interdlta. noo havla comunlca<;:6es com Diu. Se 
porventura naquela pra<;:a surglsse alguma urgen
cia de comunlca<;:ao com Goa. era envlado um 
cexpresso. a GOGO (mals tarde a MAHWA) e tal
vez a Damao. por terra. e de qualquer destes pon
tos vinha entoo a correspondencla pelos correlos 
britonlcos para Goa. De Goa pora Diu envlava-se 
o expedlente pora Bombalm ou Damoo pelo cor-
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relo. e doll. por cexpressos. a Diu. no torma do 
possivel (em geral por terra). Em 1856. 0 govema
dor do prac;a fol 0 prtmelro a propor que houvesse 
um correlo regular entre Diu e Gogo duos vezes 
por meso 0 que fol aprovado em 1857 pelo gover
nador geral. Visconde de Torres Novas. 0 servl<;:o 
correu tao bem que chegou a haver 4 carrelras 
mensa Is. Em 1 865. 0 correlo estabelecldo em 
Gogo. fol transtertdo para a aldela de Mahuva. que 
ficava mals perto do fortaleza de Diu. conseguln
do-se com a mesma verba or<;:amentada. comu
nlcar 6 vezes por meSo 

Como em Damoo. em datos anterlores a 
epoca adesiva. 0 correlo era Incerto. transporta
do por estatetas (patamares) e caro. dodos as 
diflculdades de comunlca<;:oo. 

Vartas altera<;:6es e novas organlza<;:6es nos 
descreve Ismael Gracias no suo obra. que noo 
vem 00 coso detalhar. pols alongarla demasla
damente este nosso apontamento que tem por 
finaUdade dar apenas uma Idela geral do pro
cesso postal. 

F - CORREIO COM A METRO rOLE 

Mas voltemos atras para falar do correlo com 
a Metropole. 

Era prOtlca multo antlga os Vice-Rels ou os 
Governadores trazerem clnstru<;:6es e reglmentos. 
do COrte. 00 vlrem para a Indio; 0 mals antigo 
documento deste genero que se encontrava nos 
arquivos do governo era asslnado pelo Rei D. Se
bastioo em 22{2I1 568, e tol trazldo pelo Vice-Rei 
D. Lulz de Athalde; as ultimas que estoo reglstadas 
no secretarla. sao as que toram dodos 00 baroo 
'de Cando I em 1839; mas. nos Instru<;:6es anterlo
res trazldas pelo baroo de Sabroso e datadas de 
23{5{1837. podia ler-se no art.o 18.0 e ultimo. 0 
segulnte: «Flno/mente ordeno Sua Magestode. 
que V. Ex. a procure conservor umo constonte 
correspond€mc/o com 0 mlnlsterio do morlnho 
e ultromor; mas oproveltondo somente em co
sos de urgenc/o a comodldade dos poquetes 
Ingleses. que comun/com com a Europa pe/o Ist
mo de Suez». Um ano e melo depols. em 14 de 
Janeiro de 1839. era receblda no india. pela mala 
do Mediterroneo. a portarla regia de 1 3 de Outu
bro de 1838. pela qual «S.M. a Ro/nho D. Marla II 
orden ova 00 govern odor geral que determ/nos
se 00 admlnlstrador do corre/o de Goa. para se 
entender com a sub-lnspecgeo do correio de 
L/sboo. para que (ossem executados fodas as in
cumbenc/os relatlvos a correspondenc/o do in
dia. E porque (acrescenta a portarla) aberto a 
mesma correspondencla pe/a IInho de vapores 
que de Gibraltar veo'a Alexandria. donde perlo
dlcamente revertem. se podia consegulr 0 fre-



quent~ conhecimento da situac;eo dos negoci
os da India. e S.M. podia dar com a mesma fre
quenc/a as provldenc/as que Ihe parecessem 
conven/entes. 0 que era de suma vantagem a 
bem do servlc;o publico: mandava outrosslm que 
o governador geral mensalmente desse pela 
secretarla do ultramar parte de todas as ocor
renc/as e negoc/os de Importanc/a que houves
sem tido lugar. dirlglndo 0 sobscrito ao consul 
geral de Gibraltar. devendo escrever sempre no 
papel mals fino. por Isso que as cartas eram 
pagas a peso». 

Na mesma data e precedente do Mlnlsterlo 
dos Estrangelros se expediu outra portarla mas 
asslnada Igualmente pelo vlsconde (depols mar
ques) de So da Bandelra. que nessa epoca acu
mulava ambas as pastas e era tambem 
presldente do Conselho de Mlnlstros. declarando 
que (Vd. I. Gracias. pag. 32): 

«S.M. tinha determlnado que. todos os me
ses. se fechasse no corre/o de Llsboa uma mala 
com a correspond€mcla do governo e dos partl
culares da India Portuguesa. a fim de ser levada 
pe/os vapores Ing/eses que navegavam entre Lis
boa e Alexandria e entre Suez e Bombalm; que 
nomeara a Andre Popolonl. consul portugues no 
Eglpto com resldencla em Alexandria. e facul
dade de nomear vlce-consu/es onde conv/esse 
aos Interesses do comerc/o de Portugal. como 
no Cairo. Suez. Malta eAden. e que. sendo con
ven/ente haver tambem um agente de reconhe
cldo credlto e probldade. para receber e dar a 
devlda dlrecc;eo a sobredlta correspondencla. 
em servlc;o do Estado e utllldade dos Interesses 
dos subditos portugueses. nomeava para esse 
fim a Lulz Miguel de Souza. agente da corres
pondenc/a portuguesa em Bombalm. devendo 
dlrigl-Ia para Goa. Dameo. Diu. Macau. Moc;am
blque; asslm como remeter com direcc;eo ao 
consul geral portugues em Gibraltar. Rafael Jose 
Lopes de Andrade. toda a correspondenc/a que 
dos Indlcados portos tivesse de ser transmit/da 
para 0 Re/no. estabe/ecendo para esse fim as 
necess6rlas relac;ees com 0 sub-Inspector geral 
dos corre/os e postas do relno. com a reparti
c;eo do Correio de Goa e com os encarregados 
do corre/o nos menclonados portos». 

Destas duas provldenclas 101 advertldo 0 ad
mlnlstrador do correlo de Goa. no sentido de que 
Ihe cumpria abonar as despesas dos portes da 
correspondencla em Bombalm e Alexandria. 

A correspondencla oticlal entre Goa e Lisboa 
levava 3 capas. uma ao agente portugues em 
Bombalm. outra ao consul em Alexandria e a ter
celra ao Mlnlsterlo da Marinha e Ultra mar; depois 
de 1 866 cessou essa pratlca e a remessa era di
recta para 0 Minlsterio. Quanto a Lulz Miguel de 
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Souza 101 demitido em 30 de Janeiro de 1841. 
sen do substituido no cargo de agente portugues 
em Bombalm por Joao de Faria. com as mes
mas condlc;:6es deslgnadas na Portarla Regia de 
13/1 0/1838. 

Alnda em Outubro de 1838 publlcou a adml
nlstrac;:ao geral dos correlos de Llsboa. as quatro 
segulntes tabelas que devlam vlgorar desde essa 
data: 

1.° Tabela das tranqulas que se devem pa
gqr em Llsboa pelas cartas remetldas para 
a India. p~r via de Alexandria. 

2.° Tabela dos portes que se devem pagar 
na admlnlstrac;:ao do correlo de Goa. 
pelas cartas chegadas de Llsboa pel a 
mesma via. compreendendo tanto 0 que 
se pagava a Companhla das Indlas. 
como 0 porte do correlo. 

3.° Tabela das tranqulas que se devem pa
gar na admlnlstrac;:ao de Goa pelas car
tas remetldas para Llsboa p~r via de 
Alexandria. 

4.° Tabela dos portes que se devem pagar 
na admlnlstrac;:ao do correlo de Llsboa. 
pelas cartas vlndas da india por via de 
Alexandria. compreendendo 0 que se 
pagava em Gibraltar e 0 porte do correlo 
de Llsboa. 

Nao nos vamos debruc;:ar em tabelas. dlstan
clas. pesos e outros detalhes que requerem gran
de especlallzac;:ao; naG sendo lacll obter elemen
tos preclsos pora escrever sobre estes assuntos. ha 
no entanto bibllografla esclarecedora; 0 que ja naG 
ho presentemente. sao os -oltavos.. as -onc;:as». 
os -arrOtels •• os -tolas». as -Ieguas» e outros ter
mos semelhantes porque 0 aperfelc;:oamento des
tes servic;:os exlglu a reallzac;:ao de Congressos e a 
lormac;:ao de organlzac;:6es. que resultaram naquilo 
que hOje se chama -UNIAO POSTAL UNIVERSAL». 
sendo estabelecldas normas a cumprir pelos slg
natarlos. que vieram lacllitar. e muito. 0 servlc;:o dos 
correlos em todo 0 Mundo. Seria para nos dlffcll 
talar pormenorlzadamente sobre aqueles assun
tos. 0 que naG Impede 0 reconheclmento dos seus 
Incontestavels beneliclos. tanto nos portes. como 
na Introduc;:ao de servic;:os que eram Impensavels 
nos remotos tempos dos s9culos XVIII e XIX; mas 
com mals pormenor se podem obter esclareci
mentes na obra de Francisco Catulo. atras relerl
do. e quem estiver Interessado em aprotundar 0 
antigo servic;:o postal dessa epoca. tera certamente 
que dedlcar a sua atenc;:ao aquelas palavras ac
tualmente tora de modo. 

Todas as conslderac;:6es aclma teitas. tem de 
uma lorma ou outra. relac;:ao com a troca de 

Assembleia Geral do Clube Filatelico 
de Portugal 

N
o dla 19 de Malo reallzou-se. contorme tl
nha sldo anunclado no nosso Boletlm n.o 
387. a Assemblela Geral Ordinaria do CFP. 

com a segulnte Ordem de Trabalhos: 

1.° Apreclac;:ao. dlscussao e votac;:ao do Re
latorlo e Contas da Dlrecc;:ao e Parecer 
do Conselho Fiscal do ana de 1999; 

2.° Elelc;:ao dos Corpos Gerentes para 2000/ 
2002. 

Nao estando presente pelas 20h30m. a malo
ria dos soc los etectivos. a Assemblela reunlu em 
2.° Convocac;:ao pelos 21 h30m. 

Como ja vem sendo habitual tol reduzldisslmo 
o numero de s6clos presentes. 0 que naG pode
mos delxar de lamentar. preclsamente. porque 
o Clube tem .multos soclos resldentes na capital 
e arredores. E por 1550 que €I nosso dever de ta
zer uma reterencla a dols soclos que marcaram 
presenc;:a na nossa Assemblela que. propositada
mente. se deslocaram de Odivelas e de Pac;:o 
de Arcos. Para eles os nossos agradeclmentos. 

A Assemblela Ordinaria decorreu normal men
te. tendo havldo unanlmldade na votac;:ao dos 
assuntos constantes do ponto n.o 1 da Ordem dos 
Trabalhos. 

Segulu-se a elelc;:ao dos Corpos Socials para 
o trlenlo 2000/2002. Os nomes constantes do 
unlca IIsta apresentada toram. naturalmente. 
aceltes. para conduzlrem os destlnos do nosso 
Clube para 0 relerido trlenlo. 

Asslm toram eleltos: 

PARA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presldente - Dr. Jose Joaqulm Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente - Miguel Jose Pessanha 
Secretarlo - Eng.o Joaqulm Antero da Sliva Ma
c;:as 
Secretarlo - Dr. Norberto Gomes FIIlpe 

PARA 0 CONSELHO FISCAL 

Presldente - Domingos Martins Coelho 
Secretarlo - Dr. Bento Manuel Grosslnho Dlas 
Relator - Jose Ribeiro Gomes 
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PARA A DlREC~O 

Presldente - Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Car
doso 
Vlce-Presldente - Jose Rodrigo 0105 Ferreira 
Tesourelro - Fernando Augusto Araujo Mendon
c;:a 
Secreta rio - Joao Pedro Pinheiro da Sliva 
Vogal - Fernando da Sliva Idelas 
Vogal - Dr. Rul Manuel Gravata Resende 
Vogal - Luis Miguel Pinto Santos Monteiro 
Vogal Suplente - Dr. Nuno Miguel Cadlma 
Henriques Oliveira 
Vogal Suplente - Eng.o Jose Fernandes Guerrelro 

Adelino Caravela expoe 
a sua colec~ao ccO Servi~o 
Telegratico em Portugal 
(1857-1927)) no Museu 

das Comunica~oes 

No ambito do protocolo asslnado entre a 
Federac;:ao Portuguesa de Fllatella/APD e a Fun
dac;:ao Portuguesa das Comunlcac;:6es. tol Inau
gurado. no passado dla 18 de Malo. nos 
Instalac;:6es do Museu em epigrate (Galerla 
Fllatellca) um Salao de Fllatella. com uma Impor
tante colecc;:ao Intitulada -0 Servlc;:o Telegrollco 
em Portugal (1857-1927)>>. do dlstlnto tllatellsta e 
nosso prezado cons6clo. Sr. Adellno Adrlao de 
Melo Caravela. Esta colecc;:ao apresenta a evo
luc;:ao cronologlca dos prlmelros 70 ones do tele
grato em Portugal. apos ser regulado como 
servic;:o publico. em 1857.0 reterldo So lao Inte
gra-se num novo cicio de Exposlc;:6es Inaugura
do. no FPC. no 010 Mundlal das Comunlcac;:6es. 

A colecc;:ao de Adellno Caravela val estar 
patente no Museu das Comunlcac;:6es. ate 7 de 
Outubro proximo. 



CTT EDITAM HISTORIA DA MEDICINA PORTUGUESA 
NO SEC. XX 

os Cll Correlos de Portugallanc;aram no dla 
29 de Feverelro. na Aula Magna da Fa
culdade de Medlclna de Llsboa (FML) -

Hospital de St.a Marla. 0 livro Hlst6rlo do Medlc/
no Portugueso no Seculo XX. da autorla de Ma
nuel Machado Macedo. 

A cerlm6nla de apresentac;ao desta edlC;ao 
dos Correlos contou com a presenc;o e Interven
C;ao de Manuela Arcan)o. Minlstra da Saude. 
Germano de Sousa. Bastonario da Ordem dos 
Medicos. Martins e Silva. Presldente do Conselho 
Dlrectivo e do Conselho Adminlstrativo da FML. 
Emilio Rosa. Presldente dos Cll e do autor da 
obra. 

Ao longo do seculo XX reglstaram-se em Por
tugal avanc;os prodlglosos na area das clenclas 
moolcas. Vencendo multlplos condlclonallsmos. 
a medlclna portuguesa flcou Indelevelmente 
marcada por flguras. momentos e contrlbutos 
excepclonals. que a notablllzaram aquem e 
alem-frontelras e multo concorreram para a 
melhorla do bem-estar das populac;oes. 

No entanto. apesar desses sucessos. quase 
naG foram publlcados trabalhos de InvestigaC;ao 
e pesqulsa hlst6rlca sobre a evoluC;ao das clen
clas moolcas no nosso Pais. Ao lanc;arem na sua 
• ColecC;ao Tematlca. a Hlst6rlo do Medlclno 
Portugueso no Seculo XX. os Correlos de Portugal 
contrlbuem para colmatar essa lacuna. 

Numa IInguagem acessivel. ao alcance de 
todos. Manuel Machado Macedo. emlnente cl
rurglao cardlotoraclco e ex-Bastonarlo da Ordem 
dos Medicos. evoca. neste volume. os grandes 
protagonlstas das clencias medicos em Portugal. 
apontando 0 elevado numero de clinlcos e In
vestigadores. cirurgloes e docentes que concor
reram com os seus trabalhos pora equilibrar a 
medic Ina portuguesa com ados paises mais 
desenvolvldos. 

Ao longo das paglnas desta Hlst6rlo do Me
dlclno Portugueso no Seculo XX sao destacados 
a relevanclo da Escola Portuguesa de Angiografia. 
Impulsion ada por Egas Moniz. os progressos do 
enslno da mediclna. as repercussoes das politi-
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cas de saude em Portugal. 0 desenvolvlmento da 
denomlnada Escola de Llsboa. a Importancla da 
medlclna e clrurgla no Porto e 0 enorme papel 
da Universldade de Colmbra. 

Outros capitulos sao consagrados as mu
Iheres que fazem parte da nossa HIst6ria da me
diclna e aos Inumeros medicos que se nota blll
zaram como artlstas plastlcos. escrltores ou 
muslcos. 

Para Manuela Arcan)o. Mlnlstra da Saude. «A 
HIst6rla da Medlclna Portuguesa no Seculo XX e 
umo obra vo/oroso: consegue. num volume ope
nos. aI/or a reconhecldo competenc/o dos crr 
no emlssoo de Ilvros e edlc;;oes fIIatel/cos de quo
I/dode a Iguolmente reconhecldo competenc/o 
de um medico que e. e/e tombem. um vulto do 
medlclno portugueso do seculo XX. 

E atraves de obras como esto que a nosso 
mem6rlo co/ectlvo val perpetuor-se no tempo. 
fozendo umo justa homenogem aque/es que. 
exercendo umo dos mo/s nobres prof/ssoes. con
trlbufram para a boa soude dos portugueses. Aos 
crr e 00 meu amigo Machado Macedo delxo. 
pols. umo mensogem de ogradec/mento e slm
patiO por trazerem a luz do dlo tao Importonte 
obra. Bem hojom .• 

Alem de ser uma ampla. culdada e desen
volvlda Hist6r1a da mediclna Portuguesa no Seculo 
XX. esta obra. graflcamente multo culdada. so
bressal no nosso panorama editorial pela profu
sa documenta<;ao Iconograflca que nela e 
mostrada. Inclulndo Imagens quase inooitas ou 
pouco dlvulgadas. alem de conter os selos da 
emlssao Vultos da Mediclna Portuguesa. lanc;a
dos no final de 1 999 pora evocar alguns dos prin
cipais obrelros deste progresso como Egas Moniz. 
Camara Pestana. Ricardo Jorge. Gentil Martins. 
Reynaldo dos Santos e Cld dos Santos. 

A obra. de 1 35 paglnas. autenticada e nu
merada. com uma tiragem IImltada de 20 mil 
exemplares. Inc lui uma prova de cor numerada. 
Pode ser adqulrida na rede de estac;oes de cor
relo. atroves da Internet (mercadonacfil@ctt.pt) ou 
pelo telefone 800273273. por 7.500 escudos. 

correspondencla entre as pessoas ou entidades 
e se. no periodo pre-adesivo )a se usavam mar
cas nas cartas. com a Implantac;ao do selo ade
sivo. mals se generallzou 0 usa de carlmbos e 
marcas posta is e asslm entramos num novo capi
tulo IIgado a troca de correspondencla. 

G - MARCAS POSTAIS 

Falada que foi numa multo resumida sintese hls
t6rica a criaC;ao do correia no Estado do India. resta
nos agora apresentar !guolmente outra sintese base
ada fundomentalmente no trabalho de A. Guedes 
de MagalhOes. publlcado em separata do «Merca
do Fiiatelico. de AbriVJunho de 1973. sabre as mar
cas postals utllizadas em Goa. Damao e Diu. )a que 
multo poucos elementos chegam co nosso conhe
clrnE!f1to provenlentes de outras origens. 

saber. de fonte segura. a origem. a data de en
vio. a data de chegada e os portes a pagar ou a 
cobrar. tudo Isso fol tendo atraves dos tempos. 
evoluC;ao. e nesse sentldo os carlmbos e marcas 
posta Is consequentes. tiveram primordial Impor
tancla e preocupac;ao das entidades que ao as
sunto se dedlcavam. A india Portuguesa. Integra
da no subcontinente Indlano. sob domlnac;ao 
britanlca. naG podia delxar de segulr as normas 
usuals acordadas entre poises. mas nada nos pa
rece mais dlficll do que falar com correcc;ao e 
preclsao dos carlmbos da India Inglesa em car
tas ou sobre selos da India Portuguesa; 0 desco
nheclmento da leglslaC;ao em cada um dos cor
reios na epoca que nos Interessa. Isto e. durante 
o seculo XIX. dlficultam grandemente a Interpre
tac;ao das poucas cartas que hole se encontram 
na mao dos colecclonadores. 

E sabldo que existe uma relaC;ao intima entre 
os selos do correlo e as marcas postals que se 
podem apreclar e devem estudar. numa carta 
clrculada; criaram-se os carimbos porque os cor
relos se viram obrlgados a autentlcar e dlvulgar 
as operac;oes que sofrla a correspondencla; des
de a InutillzoC;ao dos selos por forma a naG serem 
utllizados nova mente. ate a necessldade de se 

A mals antiga carta expedlda de Goa e 
ender~ada a Llsboa. )a atras referlda. tlnha a data 
de 28/12/1817; recebeu apenas a marca .COR.a 
MARITI MO. a preto e 0 selo flXo manuscrito .80 •• a 
ser pago. naturalmente. pelo destlnatario; naG 
apresentava qualquer outra marca postal. 

(CONTINUA) 
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Cartolina 

5.500$00 
10.500$00 
12.000$00 
7.250$00 
4.250$00 
8.000$00 
2.750$00 
5.250$00 
3.000$00 

10.500$00 
3.750$00 

10.500$00 
4.750$00 
9.100$00 
3.100$00 
8.400$00 
6.300$00 
2.700$00 
2.600$00 
2.900$00 

85$00 
85$00 
80$00 



COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS 

REGUlAMENTO PARA 0 SERVI~O 
DE ENCOMENDAS POSTAIS 

• Decreto de t 6 de Novembro de t 899 • 

CAPITULO II 

Recep~ao 

Art. 13.° A recep~ao das encommendas, cuja per
muta~ao e feita entre as esta~oes das sedes dos co nce
Ihos do continente do reino e das ilhas adjacentes, e 
bem assim as demais esta~oes que a direc~ao geral dos 
correios e telegraphos determinar, incumbe: 

a) Em Lisboa - a 6." sec~ao da esta~ao central dos 
correios; 

b) No Porto - a 5." sec~ao da esta~ao central dos 
correios; 

c) Nas outras capitaes dos districtos administrati
vos - aos respectivos fie is; 

d) Nas outras localidades - as estaejoes telegrapho
postaes ou postaes. 

Art. 14.° As encommendas sao recebidas em mao 
e pod em ser apresentadas ate duas horas antes da 
partida das malas em que houverem de ser expedidas. 

§ 1.° As disposiejoes deste artigo nao se applicam 
as encommendas que houverem de ser expedidas em 
malas que saiam das estaejoes antes das dez horas da 
manha ou depois das sete horas da tarde. 

§ 2.° A recepejao de encommendas deve ser facul
tada ao pUblico: 

a) Nas estaejoes de serviejo permanente e completo, 
desde as oito horas da manha ate as cinco da tarde; 

b) Nas estaejoes de serviejo limitado, durante to do 
o tempo em que elias estiverem abertas. 

§ 3.° A direcejao geral dos correios e telegraphos pode, 
quando as conveniencias do servi~o 0 exijam, ampliar 0 
numero de horas destinado ao serviejo de recep<jao de 
encommendas, em determinadas estaejoes ou em todas. 

Art. 15." Cumpre aos empregados encarregados da 
recep<jao das encommendas: 

a) Verificar se os volumes de encommendas satis
fazem a todas as prescrip<joes regulamentares e 
inutilisar os sellos do respectivo numero de ordem (mo
delo n.o 219) entregando ao remettente das mesmas 
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um modelo egual com 0 mesmo numero de ordem, 0 

qual levara impressa a marca do dia da estaejao 
expedidora; 

c) Affixar nas encommendas registradas a etiqueta 
(modelo n.o 124), inscrevendo-a sob a letra E no livro 
de registro (modelo n.o 46) com as formalidades segui
das com os outros objectos registrados, entregando ao 
remettente 0 correspondente recibo; 

d) Escrever nas encommendas com valor declara
do a tinta vermelha as letras V.D., inscrevendo-as no 
livro (modelo n.o 51) com as formalidades seguidas com 
os outros objectos de valor declarado e entregando ao 
remettente 0 respectivo certificado. Estas encommendas 
devem ser pesadas com toda a precisao; 

e) Affixar nas encommendas sujeitas a cobraneja e 
etiqueta (modelo n.o 232), inscrevendo-a sob a letra E 
no livro (modelo n.o 46 ou 51) conforme 0 caso, com 
as formalidades seguidas com os outros objectos 
registrados ou de valor declarado, e acrescentando a 
indica<jao da quantia a cobrar. Ao remettente sera en
tregue 0 correspondente recibo ou certificado. 

Art. 16.° A numera<jao das encommendas ordi
narias sera especial para cada esta<jao, come<jando em 
n,o 1 no dia 1 de janeiro e terminando no dia 31 de 
dezembro. As encommendas registradas, sujeitas a 
cobran<ja e com valor declarado tomarao 0 numero que 
Ihes competir, no acto da inscripejao, respectivamente 
nos livros (modelos n.·· 46 e 51). 

§ unico. Nas 6." e 5." secejoes das esta<joes centraes 
dos correios de Lisboa e Porto adoptar-se-ao, para as en
commendas registradas, quer ou nao sujeitas a cobran
eja, e de valor declarado, Iivros (modelos n." 46 e 51), 
sendo dada uma numera<jao especial para cad a classe. 

Art. 17.0 As encommendas, quando destinadas a 
Lisboa e Porto, ou a sedes de concelhos, poderao ser 
expedidas sob a condiejao de ser entregues nos 
domicilios dos destinatarios, devendo para esse fim os 
remettentes escrever a palavra «domicilio» em caracte
res bem visiveis na parte superior do endere<jo. 

§ unico. Acrescera, para esse effeito aos portes e 
taxas fixadas no artigo 11.°, 0 pagamento por meio de 
affixaejao de sellos na encommenda: de 100 reis, quan
do a distribui<jao tiver de se effeituar em Lisboa ou 
Porto, e de 50 reis, quando tiver de se effeituar nas 
sedes de concelhos. 

com a nossa flgura Integrada. SIm
ples, pr6Hco e ... fantastlcol 

Esta Inova~ao extraerdlnarla, 
estou certo que Ir6 revoluclonar a 
fllatella, arreglmentando mals 
adeptos e enchendo de publico os 
reclntos das Exposl~6es e, quem 
sabe, Inlclando taivez, uma dlnaml
ca e nova tematlca, denomlna
da cSELO PERSONALIZADO.I ... 

A segunda novldade fol vermes 
flgurantes hlst6r1cos luso-brasllelros, 
caracterlzados a precelto, repre
sentando os rels de Portugal, D. 
Manuel e do Brasil, D. Pedro I; a Prln
cesa Isabel, Pedro Alvares Cabral, 
D. Marla - a louca -, uma india, um 
indio, uma guarda Imperial, 0 es
cravo cZumbl. - chefe dos escra-
vos de entao - e, para encerrar tao Ins61lto desflle, 
o jesulta. Resta acrescentar que os cltados Inter
pretes eram funclonarlos dos Correlos locals, que 
tlveram 0 destaque de flgurarem tamoom nos tals 
selos persanallzados, e, quem qulsesse adqulrlr as 
folhas deles, era s6 chegar-se ao respectlvo 
stand, 0 que flz. 

No que cltel, fol um exlto. Nao me referl Os 
colec~6es expastas, per nao ter tlrado aponta
mentes per carencla de tempo Util para tal efel
to. De resto, flcou bem asslnalada a cLUBRAPEX 
2000., fazendo com que a retenhamos p~r lar
go tempo na lembran~a. Parabens aos 
erganlzadoreslll 

RMSTAS • JORNAIS • FOLHEIOS • CARTii5 DE VISITA • FAOURAS • REOBOS • GUlAS DE RfMESSA • PAPS. DE CARTA '. 
ENVElOPES • AUTOCDIAHTES • EMBAlAGBIS • UVROS • ROruLOS • PASTAS (OM CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • 
FOLHAS VOIAHTES· CAl£NDARlOS. AGENDAS. REVlSTAS· JORHAIS. FOLHEIOS· CARTOIs DE VlSlTA • FACTURAS· REOBOS 
• GUlAS DE R(MESSA • PAPEL DE CARTA • EHVWIPES • AUTOCOIAHTES • EMBAIAGEHS • UVROS • ROruLOS • PASTAS COM 
CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • FOLHAS VOIAHTES • CAtEHDARtos • AGENDAS • REVISTAS • JORNA1S • FOLHErOS 
• CARTOEs DE VlSlTA • FArnlRAS • REOBOS • GUlAS DE RfMESSA • PAPS. DE CARTA • BIVB.OPES • AIITOCOIAHTES • 
fMBAIAGENS. LIVROS. ROruLOS. PASTAS COM CORTAHTE. BROOIURAS. CARTAZES· FOLHAS VOlANJl3. CALBlIlARIOS 
• AGENDAS • RMSTAS • JORHAIS • FOLHEJOS • CARTii5 DE VISITA • FAOURAS • REOBOS • GUlAS DE REMESSA • 
PAPS. DE CARTA • ENVROPES • AUTOCOIAHTES • 9WLAG£HS • UVROS • ROruLOS • PASfAS COM CORTAHTE • 
BROOIURAS • CARTAZES • FOUIAS VOIAHTES • CAl£NDARiOS • AGENDAS • RMSTAS • JORHAJS • FOLHEIOS • 
CARTOEs DE VlSfl'A • FAOURAS • RE<lBOS • GUlAS DE REMESSA • PAPEL DE CARTA • ENVElOm • AUTOCOLANJES 
• EMBALAGEHS • UVROS • ROruLOS • PASfAS (OM CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • FOLHAS VOIAHTES 

protissionois groticos 
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A LUBRAPEX 2000 E 0 ((5ELO 
PER50NALIZADO)) 

R egressel de uma vlagem de ferlas ao Bra
sil, tendo aproveltado para vlsltar em Sal
vador da Bahia, a XVII Exposlgoo Fllatellca 

Luso-Brasllelra, Integrada nos festejos dos 500 Anos 
do Descobrlmento do Brasil. 

A ExposIc;oo ocorreu no Centro de Conveng6es 
do Bahia, slluado no Balrro da Plluba, em Instalac;6es 
amplas, are]adas e com boa vIslbIlldade para 0 vIsl
tante apreclar as colecg6es expostas, podendo 
mesrno aftrmar-se que 0 amblente mals parecla ser 
de uma exposk;:oo Internocionol -1Ipo Brasiliana - e 
nCo, de uma Blnaclonol. Um senOo apenos: corecla 
de ar condlclonodo. 

Brasil e Portugal estavam representados, com 
toda a forga, nos stands dos respectivos Correlos. 
No do nosso pais tlve 0 prazer de conhecer 0 
sr. Eng.o Luis Andrade e a sr.o Dr.o Carla Cruz, os 
quais me delxaram a melhor Impressoo de como 
se representa bem 0 nosso pais no exterior. Tam
bem contactel 0 representante da -Ello 
COURVOISIER SA. de La Chaux-de-Fonds, Surga, 
conhecldos como os melhores fabrlcantes de 
selos do mundo, em hellogravura. 

Segulu-se 0 desflle dos representantes dos 
Correlos relatlvos aos paises dos ex-terrlt6r1os ultra
marlnos portugueses, encontrando-se 10 quase 
todos, Inclulndo Macau, este, com duas 
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chlnesas, embora slmp01lcas, mas sem soberem 
uma silaba de portugues. Indagando-Ihe porque 
aconteclo Isso - pols s6 falam chines e Ingles -, 
responderam-me que em Macau, os portugue
ses 10 exlstentes tambem se expressam em chi
nes ... Sera mesmo? Tambem afluirom para 
venderem os seus produtos, multos comerclantes 
brasllelros, quer de S. Paulo, Rio, Brasilia e Rio 
Grande do Sui, adlclonados a dols da Argentina. 
Segundo pude observar e me fol conflrmado por 
alguns, 0 seu neg6clo e que delxou multo a 
desejar. Os bolanos sao boa gente e hospltolel
r~s, mas gostam mals de acarage, carurU e de 
matapa, ou alndo de outras colsas, mas de fllo
tella, estamos conversados. De realgar, a vlslto 
de centenas de crlangas das Escolas bolanas, as 
quais deram grande anlmagoo ao certame. 

Duas novldades foram apresentadas no 
-LUBRAPEX., a prlmelra fol a apresentagoo do 
.SELO PERSONALIZADO •. E, pergunta-se, 0 que slg
nlflca 0 referldo selo? A Empresa dos Correlos e 
Telegrofos do Brasil, com a sua desenvoltura e 
modemldade, querendo Igualar 0 rltmo evolu1lvo 
do que haja de melhor no resto do mundo e de
notando uma tendencla mundlallnlclada na Aus
tralia, a qual, posslbilita aos vlsltantes das 
exposlgoes, e que 0 quelram, que as suos fotos 

personallzem as respectivas emlssoes. A colse 
acontece deste modo: chega-se ao stand res
pectivo, onde se encontram quatro a cinco fun
cionarlos, para tratar do -Selo PERSONALIZADO. 
e dlzemos querer tambem .entrar na onda •. 
Pago-se a Importancla de cinco reals; em se
gulda entra-se e colocam-se os pes rentes a um 
trago Inscrlto no chao, perpendicular a n6s; nes
sa altura, ja se encontro 0 fot6grafo pronto a dls
parar e antes dlssa, olhamos a esquerda, para 
um ecro de um pequeno televisor, mostrando 
o nosso perfil, em segulda, sente-se um flash 
deflagrar e ... ja esta. Decorrldos 6/8 mlnutos, 
entregam-nos a folha de selos, onde esta 
enclmada pela legenda .BRASIL 500 ANOS. e 

Art. 18.0 As encommendas poderao ser expedidas 
sob a condi~ao de serem entregues aos destinatarios 
(por proprio) 

§ 1.0 A taxa para distribui~ao (por proprio) sera 
paga adiantadamente pela affixa~ao de selios de fran
quia na encommenda. 

§ 2.0 E applicavel a este servi~o 0 disposto no § 2.0 

do artigo 47.0 e no artigo 48.0 do regulamento para 0 

servi~o dos correios, approvado por decreto de 10 de 
dezembro de 1892. 

Art. 19.0 a remettente de qualquer encommenda 
pode requisitar, no acto do registro, que Ihe seja dada, 
em tempo opportuno, aviso de recepr;ao assignado pelo 
destinatario. 

§ unico. E applicavel a este servi~o 0 disposto no artigo 
49.0 do referido regulamento para 0 servi~o dos correios. 

CAPITULO III 

Transmissao 

Art. 20. 0 As encommendas serao expedidas em 
cestos ou saccos especiaes do modele adoptado pel a 
direc~ao geral dos correios e telegraphos ou nos saccos 
das correspondencias ordinarias. 

§ 1.0 as cestos ou saccos especiaes serao fechados, 
e terao rotulos com 0 nome da esta~ao expedidora e 0 
da destinataria, e bem assim, em caracteres bem visiveis, 
a palavra - encommendas. 

§ 2.0 as cestos empregar-se-ao sempre nas expe
di~6es de encommendas por via de mar e entre lisboa 
e Porto; entre estas cidades e as esta~6es quando 0 

numero ou natureza dos volumes assim 0 exigir. 
§ 3.0 A expedi~ao entre lis boa e Porto, entre estas 

cidades e as diversas esta~6es do continente, entre 0 

continente e as ilhas dos A~ores e Madeira, de umas 
para outras destas ilhas, sera feita separadamente das 
correspondencias ordinarias. 

§ 4.0 Quando 0 numero de encommendas para um 
mesmo destino for superior a quatro, a esta~ao fecha
ra mala directa. 

§ 5.0 As esta~6es que directamente se communicam 
com as ambulancias postaes enviarao a estas as en com
mendas que houverem de seguir ao seu destine por 
intermedio das mesmas ambulancias, com excep~ao das 
que forem destinadas a lisboa ou Porto. 

§ 6.0 As encommendas com valor declarado serao 
sempre expedidas para a esta~ao de destino em mala 
especial. 

§ 7.0 As esta~6es e ambulancias postaes deverao 
devolver a esta~ao de procedencia, 0 mais rapid amen
te possivel, 05 cestos ou saccos que tiverem recebido 
com encommendas. No caso de demora, a esta~ao a 
que pertencer 0 cesto ou sacco devera requisitar a sua 
immediata devolu~ao. 

Art. 21.0 As encommendas, na sua transmissao de 
esta~ao para esta~ao, e desta para as ambulancias e 
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vice-versa, serao inscriptas nas cartas de aviso, modele 
n.o 44 ou 50, conforme 0 caso, da seguinte forma: 

a) As ordinarias pelo seu numero quantitativo no 
modele n.O 44; 

b) As registradas pelo seu numero de registro e seu 
destino no modele n.o 44; 

c) As de valor declarado pelo seu numero de 
registro e seu destino no modele n.o 50; 

d) As sujeitas a cobranr;a pelo numero de registro, 
nome do remettente, destine e importancia a cobrar 
nos model 05 n." 44 ou 50, conforme forem com ou sem 
valor declarado. 

§ unico. Nas cartas de aviso, modelo n.O 44 ou 50, 
mencionar-se-a no logar competente a circumstancia 
de as encommendas serem acompanhadas de avisos de 
recepr;ao ou destinadas a distribuir por proprio. 

Art. 22.0 As esta~6es, ao receberem encommendas, veri
ficarao se estas apresentam exteriormente indicio de viola
~o e se 05 lan~mentos nas cartas de aviso estao conformes. 

§ unico. Se forem encontradas encommendas a 
mais ou a menos das mencionadas nas cartas de aviso, 
ou se nestas forem encontrados lan~amentos errados, 
lavrar-se-a immediatamente, em triplicado, termo 
circumstanciado do facto, formulando-se tambem em 
triplicado nova carta de aviso, em que se inscreverao 
05 objectos recebidos. No alto destas cartas de aviso 
escrever-se-a a palavra - redificar;ao. 

Art. 23.0 Se a competente carta de aviso nao acom
panhar as encommendas, lavrar-se-a immediatamente 
termo em triplicado, formando-se tambem em tripli
cado carta de aviso, em que se descreverao 05 objectos 
encontrados. No alto destas cartas de aviso escrever
se-a a palavra - subsidiaria. 

§ unico. Um dos term 05 com uma das cartas de 
aviso ficara archivado na esta~ao em que for lavrado 
ou r).a sec~ao das ambulancias postaes, 0 outr~ com 0 

duplicado sera remettido para a esta~ao de origem, e 
finalmente 0 terceiro e 0 triplicado serao enviados a 
direc~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 24.0 Quando der entrada em qualquer esta
~ao ou ambulancia postal alguma encommenda com 
indicio exterior de viola~ao, sera immediatamente la
vrado termo circumstanciado do facto, que sera envia
do a direc~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 25. As encommendas com valor declarado 
deverao ser pesadas no acto da conferencia para veri
ficar a exactidao do peso indicado no envoltorio. 

CAPITULO IV 

Distribui~ao 

a) - Nas esta~6es 

Art. 26.0 As encommendas serao entregues aos 
destinatarios, ou aos seus mandatarios ou aos seus 
legitimos representantes, nos term 05 do artigo 80.0 do 



regulamento para 0 servi~o dos correios. approvado por 
decreto de 10 de dezembro de 1892. 

Art. 27.0 Em rela~ao as encommendas que houve
rem de ser entregues nas esta~6es sera preenchido um 
aviso. modelo n.O 227. que se expedira 0 destina
tario. 

§ 1.0 Em Lisboa e Porto estes avis os serao passa
dos depois de feita. pelos empregados da alfandega. a 
verifica~ao das encommendas e a contagem dos res
pectivos impostos. 

§ 2.0 Nas localidades em que houver distribui~ao 
domiciliaria de correspondencias. serao os distribuido
res incumbidos da entrega dos avisos aos destinatarios. 

Art. 28.0 As encommendas ordinarias serao entre
gues mediante recibo. passado no verso do impresso. 
modelo n.O 227. 

Art. 29.0 Os mandatarios dos destinatarios pode
rao passar recibos por estes. quando para esse fim es
tejam devidamente auctorisados por escripto. 

§ unico. Quando 0 empregado incumbido da en
trega nao reconhecer a authenticidade da assignatura 
do recibo. ou da auctorisa~ao de que se tracta. podera 
exigir que 0 interessado a legalise por qualquer dos 
modes indicados no artigo 86.0 do regulamento para 
o servi~o dos correios. approvado por decreto de 10 de 
dezembro de 1892. 

Art. 30.0 As disposi~6es dos artigos 88.0 a 90.0 

do regulamento para 0 servi~o dos correios. approvado 
por decreto de 10 de dezembro de 1892. tem 
analogamente plena applica~ao a distribu i ~ao das 
encommendas registradas. de valor declarado e sujei
tas a cobran~a . 

Art. 31.0 A entrega das encommendas sujeitas a 
cobran~a 56 se realisa depois de effeituado 0 pagamen
to da importancia a cobrar. 

b) - Em domicilio 

Art. 32.0 As encommendas a entregar em domicilio 
serao levadas as residencias dos destinatarios pelos dis
tribuidores locaes. quando 0 seu peso e numero assim 
o permittam. ou por individuos contractados para tal 
fim. conforme as instruc~6es emanadas da direc~ao ge
ral dos correios e telegraphos. 

Art. 33.0 Em Lisboa e Porto a distribui~ao em 
domicilio sera feita por distribuidores supranumerarios. 
acompanhados por serventuarios dependentes da 6." 
e 5." sec~6es das esta~6es centraes dos correios. ou por 
individuos expressamente contractados para tal fim. 

§ 1.0 Quando 0 numero e peso das encomendas a 
distribuir em domicilio. destinadas a estas cidades for 
avultado. podera a direc~ao geral dos correios e 
telegraphos contractar meios de trans porte especiaes 
para ser executado este servi~o . 

§ 2.0 Tanto os serventuarios dependentes das refe
ridas sec~6es como os contractados ou arrematantes 
dos meios de trans porte especiaes. ficam obrigados a 
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apresentar fiador idoneo. que se responsabilise pelos 
val ores confiados aos mencionados individuos. 

§ 3.0 Quando a distribui~ao domiciliaria for execu
tada por serventuarios das mencionadas sec~6es sera 
abonada aos mesmos uma retribui~ao equitativa. fixa
da pela direc~ao geral dos correios e telegraphos. e em 
propor~ao com 0 numero ou peso dos volumes trans
portados. 

Art. 34.0 A distribui~ao em domicilio das 
encommendas fica sujeita as mesmas regras applicaveis. 
nos termos dos regulamentos em vigor. a distribui~ao 
das correspondencias. usando-se egualmente para os 
devidos fins as cadernetas dos modelos n.·· 49 e 53. 
nas quaes serao escriptas a tinta vermelha as impor
tancias a cobrar. quando se tractar de encommendas 
sujeitas a cobran~a. 

§ unico. Os impostos aduaneiros que onerarem as 
encommendas serao cobrados no acto da entrega. 
mediante 0 recibo-talao. modele n.O 227. sem 0 que a 
mesma nao se realisara. 

Art. 35.0 Os encarregados da distribui~ao depois 
de ella effeituada. deverao regressar as esta~6es para 
prestarem contas. 

Art. 36.0 Os chefes da 6." e 5." sec~6es das esta
~6es centraes dos correios de Lisboa e Porto. e os fieis 
e chefes das esta~6es nos outros concelhos. transfor
marao immediatamente em vales a favor dos remet
tentes as importancias respectivas as encommendas 
sujeitas a cobran~a. feita a deduc~ao do premio e sello 
competentes. Nestes vales e respectivos tal6es por-se-a 
a tinta vermelha a indica~ao - cobran~a encommenda. 

Art. 37.0 As requisi~6es dos vales de que tracta 0 
artigo antecedente deverao ter inscripto. no alto. a 
designa~ao a tinta vermelha - cobran~a encommenda. 
Estas requisi~6es estao isentas do pagamento em sello 
do valor do respectivo impresso. 

Art. 38.0 Logo que se realise a liquida~ao da (0-
bran~a. na carta de aviso modelo n.o 44 ou 50. onde 
estiver inscripta a encommenda a que respeita a liqui
da~ao. sera lan~ado na columna (ompetente 0 nume
ro do vale. 

CAPITULO V 

Reexpedi~ao e devoluc;ao 

Art. 39.0 As encommendas poderao ser reexpedi
das para 10caJidades auctorisadas a permutar en
commendas. ou expedidas. se 0 destinatario assim 
o pedir por escripto. devendo as respectivas assig
naturas ser authenticadas por qualquer das formas co
nhecidas. 

Art. 40.0 Quando 0 destinatario esteja ausente e 
se conhe~a a sua nova residencia. sera avisado da che
gada da encommenda por meio de um impresso. mo
delo n.O 230. convidando-o a decJarar por escripto a 
forma por que deseja dispor della. 

• 
"''"!!J.'<~..f'''''''' 
lIiIl r:_~lurtUGt . ..,iU 
~ .1 '5 ~ •• Z",'~JHO d. leal 

COMUNICADO 

Patroclnada pela Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia-APD. cn - Correlos d~ Por

tugal. SA. Portugal Telecom. SA. val 0 Clube Filatelico de Portugal realizar a XVIII 

Exposlc;ao Fllatelica Nacional denomlnada «LlSBOA-2000» - 500 Anos da Desco

berta do Brasil. a qual val ter lugar no Forum Picoas. em Lisboa. de 2 a 5 de No

vembro do corrente ano. 

Este evento integra-se nas Comemorac;6es da Descoberta do Brasil. 

o Presidente da Federac;ao Espanhola de Sociedades Filatelicas. bem como 

expositores do pais vizinho estarao presentes. por direlto pr6prio em face do proto

colo asslnado h6 anos entre as Federac;6es dos dols paises. 0 Ex.mo Presidente da 

Federac;ao Internacional de Filatelia (FIP). 0 dinamarques Knud Mohr j6 confirmou a 

sua presenc;a em Lisboa. por ocasiao da realizac;ao do certame. 0 que honra so

bremaneira. 0 Clube organizador. 

A «LlSBOA-2000» est6 aberta a todas as classes filatelicas podendo participar na 

mesma todos os colecclonadores que. de acordo com os Regulamentos aprova

dos pela FPF-APD. possuam colecc;6es cujo «palmares» Ihes permlta. pelo menos. 

expor em Exposic;6es Filatelicas de nivel naclonal. 

Os coleccionadores Interessados em participar na «LlSBOA-2000» deverao soli

citar 0 Boletim de Divulgac;ao a Comissao Organlzadora - Av. Almlrante Rels. 70 -

5.0 Dt. 0 - 11 50-020 Llsboa. As Inscric;6es para esta Exposic;ao encerram em 31 de 

Julho corrente. 
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Amblente - Bronze Proteado - 61 pontos 
- Diana Jorge Plmparel Alves Nuno 

A Conqulsta do Espac,:o - Bronze Proteado - 60 
pontos 

- Rebecca Louise Hale 
Cac,:adores - Bronze - 53 pontos 

- Andrela Filipa Jesus Gonc,:alves 
Flores - Bronze - 51 pontos 

lITlRATURA FJIATElICA 

- Clube Fllotellco de Portugal 
Boletim do Clube Fllotellco de Portugal - Prato 
Grande - 72 pontos 

- AFAL - Ass. Fllotellca Alentejo/Algarve 
Os Correlos de Algarve na Epoca Pre-Adeslva 
Prota Grande - 71 pontos 

- Pedro Vaz Pereira 
Artlgos em Revlstas Fllotellcas - Proto - 67 pon
tos 

- Sec. Fllatellca Numlsm6tlca do Clube dos 
Galltos 
Revlsta .Salos & Modas> - Prata - 67 pontos 

- Rene Cha~es D.P. Rodrigues do Silva 
Selecc,:eo de ArtJgos sobre Fllotella - Proto - 66 
pontos 

- Sec. Fllotellca Ass. Academlca de Colmbra 
Cat610go de Carlmbos Comem. de Portugal -
Prota - 65 pontos 

- Sec. Fllatellca Ass. Academlca de Colmbra 
C6bula Fllotellca - Proto - 65 pontos 

FJIATELIA MODERNA 

- Jorge Luis PereIra Femandes 
RepublIca Popular de Moc,:amblque - Sobrecar
gas - Prato - 66 pontos 

o Grande Premlo do Lubrapex fol otrlbuido a 
partlclpac,:eo brasltelra .Othos de Bol e Inc lin ados> 
de Roberto Seabra Benevides. 

Na Inaugurac,:eo do evento esteve presente 
o Dr. Jorge Coelho, Mlnlstro de Portugal do Equl
pamento Social. 

Durante este evento, reunlram-se todos os 
parses de expresseo oflclal portuguesa, ressaltan
do J6 a presenc,:a de Timor Leste neste encontro. 

Vendo selos Portugal usados em lotes, 
1 ou 2 coda taxas medias e altos volor Co
t610go 100.000$00 = s6 1 7.000$00. 

Mario Sousa 
R. Costa, 572 
4445-390 Ermeslnde 
Tel. 229741494 
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SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

Pe<;a listas de pre<;os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 21 3549725 
1150-075 L1SBOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 

NOVIDADES 
I TEMA MANCOLISTAS PArS 

ASSINATURAS CONTACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001·902 FARO 

VENDO - Pacotes, Blocos. 
Selos Soltos 

COMPRO - Lotes. Colecc;oes. 
Quantidades 

--
M. OS6RIO 
Av. Almlranle Rels. 90-A 

Centro Habib (0 entrada) 
P.O. Box 10174 

Tel. e Fax: 351 21 8127890 
1001-001 Usboa - Portugal 

§ 1.0 Neste aviso inidcar-se-a se a localidade esta 
ou nao auctorisada a trocar encommendas. 

§ 2.0 0 praso concedido para a resposta ao aviso 
de que tracta este artigo sera: 

a) De quinze dias, quando a encommenda houver 
side dirigida a quatquer das esta~6es do continente do 
reino e 0 destinatario se tiver ausentado para localida
de do mesmo continente; 

b) De quinze dias, quando a encommenda houver 
side dirigida a qualquer esta~ao de uma das ilhas adja
centes e a destinatario se tiver ausentado para locali
dade da mesma ilha; 

c) De trinta dias, quando a encommenda houver 
side dirigida para qualquer esta~ao do continente e 0 
destinatario se houver ausentado para alguma das ilhas 
adjacentes; 

d) De trinta dias, quando a encommenda houver 
sido dirigida para esta~6es das ilhas adjacentes e 0 

destinatario se houver ausentado para qualquer locali
dade das outras ilhas ou para 0 continente. 

Art. 41-0 Quando as encommendas destinadas 
a individuos que nao estejam ausentes, nao forem 
retiradas no praso de oito dias, expedir-se-a ao 
destinatario novo aviso, modele n.O 227, se se tractar 
de encommendas a entregar nas esta~6es. Tractando
se de encommendas a entregar no domicilio, se a 
destinatario nao for encontrado em dois dias consecu
tivos, a distribuidor deixar-Ihe-a um aviso, modele n.O 
60. 

§ unico. Oito dias depois da data da entrega des
tes avisos, se a encommenda nao for retirada, expedir
se-a aviso do modelo n.o 230 ao remettente. 

Art. 42.0 Se no praso de trinta dias, a contar da 
data dos avisos designados nos §§ 2.0 e unico dos dais 
artigos 41-0 e 42.0, nao houver resposta, sera a 
encommenda considerada abandon ada e enviada para 
a 6." sec~ao da esta~ao central as correios de Lisboa 
como refugo, para se proceder em harmonia com a 
disposto no capitulo VII. 

Art. 43.0 As encommendas reexpedidas por mudan
~a de residencia dos destinatarios, devolvidas a 
procedencia para serem restituidas aos remettentes, e 
caidas em refugo, serao oneradas com uma taxa cor
respondente ao porte estabelecido par expedi~ao para 
as localidades entre as quaes se der a reexpedi~ao ou 
devolu~ao . 

§ unico. Os portes de que tracta este artigo serao 
cobrados dos destinatarios, dos remettentes ou dedu
zidos do producto da venda, conforme 0 caso. 

Art. 44.0 As encommendas reexpedidas par mudan
~a de residencia dos destinatarios, devolvidas aos 
remettentes au consideradas refugo, serao menciona
das nas cartas de aviso, modelo n.O 44 ou 50, pelo modo 
usual, pondo-se a indica~ao de «reexpedida)), «devolvi
da)), «refugo)), conforme 0 caso, e designando-se as ta
xas a cobrar, que serao egualmente escriptas na face 
do endere~o da encommenda. 
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Art. 45.0 Nas encommendas reexpedidas, devolvi
das a procedencia ou consideradas refugo, escrever-se
a a lapis azul, logo abaixo da etiqueta, a palavra 
«reexpedida)), «devolvida)), «refugo)), conforme 0 caso. 

CAPITULO VI 

Restitui~ao, suspensao e rectifica~ao de endere~o 

Art. 46.0 Para retirar as encommendas, suspender 
a sua transmissao au entrega, ou rectificar 0 seu ende
re~o, vigoram preceitos analogos aos do capitulo VII 
titulo I do regulamento de servi~o dos correios, 
approvado par decreta de 10 de dezembro de 1892. 

(CONTINUA) 

FILA TELIA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex·Colonias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Coleq:oes e 
pec;as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

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

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 



o Leao Persa 

A 
hlst6ria dos prlmelros selos persas podemos 
consldera-Ia dlgna de flgurar no «Llvro das 
Mil e uma Noltes» em que noo faltam per

sonagens como um Imperador justo e subltos 
apanhados pelas telas do suborno. 

Relnando num vasto Imperio e presslonado 
por duas potenclas rlvallzando Influenclos (Ingla
terra e Russia). 0 honesto Xa Nslr AI-Din. um dos 
grandes Impulslonadores do bablsmo. doutrlna 
que levarla a emanclpac;:oo da mulher muc;:ul
mana e a ocldentallzac;:oo do Medlo Oriente. 
resolveu Introduzlr na Persia as novas Idelas e In
venc;:6es que lam surglndo fora das frontelras do 
Imperio. 

Por volta da segunda metade do seculo XIX 
surge a Idela do prlmelro selo postal Persa. sob 
proposta do Khan. Mirza All Amine Dauleah. se
cretarlo-geral do Xa e principal responsOvel pelo 

... ~ 
.,:.~ .. ~ ...... .. 

.. ,... ' 

Dr. Rui Manuel G. Resende 

Departamento Postal. Fol pensado 0 envlo de 
uma comissao persa a Paris de forma a estudar 
com os correlos francese5. a melhor manelra de 
crlarem um avanc;:ado sistema postal no Impe
rio. em tudo semelhante aos mals avanc;:ados 
servlc;:os postals europeus. 

A mlssoo regressou. trazendo noo 56 16 ma
qulnas de Imprlmlr como dlversas provas perfu
radas de dlferentes varledades de papels. cores 
e tamanhos. que todavla. jamals foram usadas 
nos servlc;:os posta Is. 

o desenho final para 0 prlmelro selo conslste 
no leao de Ivan. simbolo da Persia. segurando a 
clmltarra de Khorassan e transportando um sol 
com um rosto humano no dorso (sol de Darnls). 
o Xa da Persia. monarca absoluto e unlca lei no 
pais. aprovou 0 novo selo que slmbollzava: 0 
poder, a justlc;:a. a luz e a Intellgencla. Esta forma 

... ~ 
" 

, .,~ '. 
: ~ .;~; 

Emlssao de 1894 (Denleado 11 x 12 '/;1 
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Lubrapex-2000 - Brasil - 500 Anos 

R 
eallzou-se na cldade hlstorlca da Bahia. 
prlmelra capital do Brasil. a Exposlc;:oo 
Fllatellca Luso-Brasllelra Lubrapex-2000 -

Brasil - 500 Anos. 
Esta Importante exposlc;:oo destlnava-se a 

comemorar os 500 anos do «achamento» do 
Brasil e decorreu de 11 a 16 de Abril no excelen
te Centro de Convenc;:oes da Bahia. tendo sldo 
organlzada pela Federac;:oo Brasllelra de Fllatella 
e pela Empresa de Correlos e Telegrafos do Bra
sil. 

A representac;:oo portuguesa fol de grande 
qualldade e obteve as segulntes classlflcac;:Oes: 

- Premlo Brasil - D. Pedro II 
Pedro Vaz Pereira 
Intelros Postals do TIpo «CERES» - Ouro - 89 
pontos 

- Premlo Aerofllatella 
Graham Cosh 
Varlot1ons on German Aerophllately - Ouro -
85 pontos 

- Premlo Maximafilia 
Joaqulm Antonio Ribeiro Cantelro 
Pontes - Vermeil Grande - 83 pontos 

- Cia sse de Homa 
Jose Manuel Santos Pereira 
King-Manuel II - Postal Stationery 
Specialized Collection 

flLATELIA TRADICIONAL 

- Elder Manuel Pinto Correia 
Angola - Prlmelras EmlssOes - Ouro - 87 pon
tos 

- Jooo Neves Gonc;:alves Novo 
Embossed Stamps of Portugal - Ouro - 87 pon
tos 

- Jose Julio Jordoo 
France - Ouro - 87 pontos 

- Marlo Almeida Coutlnho 
Estudo dos Selos «CERES» de Portugal - Ouro -
85 pontos 
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HIST6RIA POSTAL 

- Pedro Vaz Pereira 
Carlmbos Nomlnatlvos noo Datados Usados no 
Periodo Adeslvo - Ouro - 87 pontos 

INTEIROS POSTAIS 

- Hernonl Carmelo de Matos 
Estudo dos Intelros Postals de D. Carlos I -
VermeU Grande - 83 pontos 

flLATELIA TEMATICA 

- Manuel Portocarrero 
My Fat Friends - Ouro - 87 pontos 

- Fernando Teixeira Xavier Martins 
Jogos Olimplcos 1894/1956 - Vermeil - 75 
pontos 

- Eurlco G.M.V. Lage Cardoso 
Flguras e Factos Hlst6rlcos da Politlca Mundlal 
Sec. xx - Prata Grande - 73 pontos 

MAXIMAfILIA 

- Jooo Pedro Pinheiro da Silva 
PersonaUdades - Suas Frases C9Iebres - Vermeil 
- 77 pontos 

- David Rodrigues Cruz 
Fortlflcac;:oes na Europa - Prata Grande - 72 
pontos 

- Jose Manuel Ribeiro Marques 
As Forc;:as Almadas no Contexto da Guerra e 
da Paz - Prata Grande - 70 pontos 

FILATELIA JUVENIL 

- Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 
Intelros Postals da Monarqula Portuguesa -
Vermeil Grande - 85 pontos 

- Nucleo FII. Juvenll dos Bombelros de Silves 
Descobrlmentos Portugueses - Bronze Pratea
do - 62 pontos 

- Anna Katharlna Zabel 



Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje querelnos lnais ... 

REBOPRE 
SOCIEDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PRECISAo. S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 

de representac;oo prolongar-se-Ia nas emlss6es 
ordlnarlas ate 1929. 

Imedlatamente se Inlclaram os trabalhos de 
Impressao a mao por um funclonarlo que deve
ria Imprlmlr os selos com os segulntes valores no
mlnals, cores e quantldades: 

• Valor nominal 1 SH - vloleta - 3.000 exem
plares 

• Valor nominal 2 SH - verde - 5.000 exem
plares 

• Valor nominal 4 SH - azul - 8.000 exempla
res 

• Valor nominal 8 SH - carmlm - 6.000 exem
plares 

No ano de 1 868 estava conclulda a Impres
sao dos selos e em 1870 era posta a dlsposlc;:oo 
do publico a prlmel-
ra emlssao, saben
do-se mals tarde, 
que 0 empregado 
que Inlclara 0 pro
cesso de Impressoo, 
guardara para pro
velto pr6prlo uma 
avultada quantidade 
de selos Impressos. 

Estes selos apenas 
foram usados em 
Teerao, Moona, Zln-
gan, Casveen e Tabrlz. 

Face a nova roolldade, 0 responsavel pelos 
Correlos de Teerao heslta entre devolver 0 dlnhel
ro ou tentar satlsfazer de todas as formas (Incluln
do as menos recomendavels) a enorme procura. 

Uma cbrllhante» Idela surge-Ihe em mente e 
manda regressar as velhas maqulnas de cunhar 
dando Instruc;:oes aos funclonarlos pora trabalha
rem a maxlma velocldade. 

Todo 0 tlpo de papels e Impressoes foram 
permltldos para este trabalho clcl6plco e, mes
mo quando a Impressao noo sala bem de um 
dos lados voltavam-se os selos e contlnuava-se 
a Imprlmlr no verso. 

A unlca forma de dlstlngulr os prlmelros selos 
das relmpressoes conslste em que, nas ultfmas os 
selos foram Impressos em papel mals claro e 
goma dlferente. S6 nos finals de 1 900 contavam
se em mals de 300 as varledades de selos persas 

Num pais que 
possula na allura pra
ticamente a popula
c;:ao de Portugal, 
pod em os estranhar 
que com um stock 
de apenas 22 000 
selos, s6 houvesse 
necessldade do 
apareclmento de 
uma segunda emls
sao cinco anos mals 
tarde, no entanto 
devemos recordar 

Selos nCio emltldos (1915). EmlssCio blcolor com salos correntes de margens douradas e salos 
de Servtc;:o de margens prateadas 

que, se vMa num pais em que pratlcamente noo 
exlstlam camlnhos de ferro e apenas as classes 
altas e flrmas comerclals se correspondiam. No
vas reimpress6es em 1876 e 1878 demonstram que 
o hablto de envlar correspondencla comec;:ava a 
generallzar-se pouco a pouco entre os persas. 

Em 1885 surge um novo cenario que vlria a 
alteror radlcalmente 0 panorama dos recem
nascldos correlos da Persia. Uma avalanche de 
ordens de compra para as prlmelras emlss6es 
toram emanadas de comerclantes europeus. 
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sendo uma Inc6gnlta nos tempos actuals 0 nu
mero certo de selos emltldos. 

o Xa Nslr AI-Din acabou por nao consegulr 
Impedlr toda esta tram61a e a modernlzac;:ao de 
um pais profundamente vlnculado a um fanatls
mo rellgloso allado a revolta do povo contra os 
funclonarlos corruptos do sistema, acabau por 
perder 0 Imperador que morreu assasslnado em 
1896 as moos de um fundamentallsta muc;:ulma
no. No entanto 0 seu nome permanecera IIgado 
a alguns dos mals belos selos do Oriente. 



VAMOS ESCLARECER (7) 
A PROPOSITO DE CORREIO AEREO 

1) 0 INTEIRO POSTAL (IP) de 1 $00 CARAVELA. 
segundo 05 meus elementos. fol posta a circular 
em 25 de Malo. enquanto 0 selo. se passeava 
desde 8 de Abril. do mesmo ano. de 1943; 

2) 0 outro IP. de $50 -apareceu. em 12 de 
Outubro de 1949. em substltu1900 do $30 (Igual
mente Caravela) sobretaxado $50 em 1 8 de 
Novembro de 1948 ... Isto. alnda segundo 05 
meus -canhenhos.; 

3) Em 1951. 0 aumento de taxa/franqula. fez 
com que 05 .CTT. tivessem vendldo ao publico. 
nos seus balcoes. com a oposlc;oo do selo $20. 
Caravela (clam do $30 + $30 = 1943 = devldc
mente separcdos) 05 BOAS FESTAS (n.DS 66 a 100 
= 1944/1945 =) que ja havlam sofrldo a sobre
carga: Novo prec;o 05 lOla 124 = 1946 = e 05 
125 a 142 = 1947 =. 

o apareclmento de outros numeros. Inclusi
ve com 0 -Tudo pela Na900. deve-se. obvla
mente. aos que se encontravam pela provincia. 
a altura. Ata 0 $20 do Cavallnho. alnda chegou 
a ser apllcado. 

Desta felta. 05 .CTT. devem ter poupado uns 
largos -cobres •• no sobretaxamento dos dltos e. 
melhor alnda. como complemento dlrecto. IIvra
ram-se duns mlihares de selos. Sobretaxaram. 
alnda. as SERIES .A. (noo numerados. cravados 
e numerados) •• B. e -G •• asslm como as -C" 
«D». -E. e .F. (que deverlam ter saido em Janei
ro de 1953. mas sem sobretaxo. 05 -Conhec;a a 
Sua Poesla. e .Conhe9a os Seus Prosadores. = 
1948 = e as -Spp. = 1951 e 1954 = tambam 
noo se furtaram a valorlza900. 

Porque tudo Isto? Eu expllco: PARA APELAR A 
AJUDA DO BOM AMIGO CAP. F. LEMOS DA 
SILVEIRA. 0 nosso especlallsta em -CORREIO AE
REO •• 50 1550. 

E que. ai por volta de ... ja 10 voo uns anlnhos. 
adqulrl 0 IP - TIpo 1 - e como passuldor do mes
mo. sem taxas adlclonals. delxel-o de lado. Pos-
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Americo Mascarenhas Pereira 

terlormente. e bastante mals tarde. comprel. num 
lote de IP 0 tlpo 2. em dupllcado. e mals um do 
anterior. Foram parar a uma gaveta e all flcaram 
esquecldos. 

Entretanto. par razoes varlas. tlve de vascu
Ihar calxas e gavetas. 0 que me proporclonou 
-dar de caras. com tal conjunto. 0 qual. se a 
prlmelra olhadela. nada me dlsse. a segunda ja 
me delxou de -pulga atras da orelha.. Porque 
-carga de agua.: 

a) Todos estavam taxados 2$60? 
b) Porque tlnham etlquetas -POR AVIAo. 

dlferentes. vide coloca900 do -511.? 
c) Se os Caravelas sairam da clrcula900 em 

1957 e os Cavallnhos entraram ao -servl-
90' em 1975. a que partes (e para onde) 
se destlnavam 05 2$60? 

d) Sera que 0 -CTT •• voltaram a repetlr a 
-graclnha.? E que alnda em 1963. eles 
contlnuavam sobretaxando. 

Compreende. agora. 0 meu Caro Amigo. 
porque recorro ao seu SABER? Infellzmente. no 
pouco que me fol possivel averlguar. noo cheguel 
a qualquer conclusCio. posltlva e satisfatorla. Como 
deverel classlflca-Ios? Numero proprio em data 
propria. ou consldera-Ios. slmplesmente. com -ta
xas adlclonals. como 0 acontecldo aos -CERES.? 
o que mals me atrapalha sao as etlquetas ... 

Que? Correlos? Nol Essa nool Eles alnda noo 
consegulram elucldar-me acerca do que se 
passou com 05 ultlmos 1 2 (Lis boa - 6. Estorll - 1. 
Cascals - 2 e Sintra - 3) quanto mals acerca de 
olgo que ja 10 val. ha multo. 

Posslvelmente. algures. exlstem Informa90es 
suas mas. co 0 menlno. noo as tem e por 1550 as 
desconhece. pelo que flca/flcamos aguardando 
o seu precloso esclareclmento. 

BEM HAJA e multo obrlgado. 

creto de 27 de Outubro de 1852 e val junto ao 
presente Regulamento sob n.o 2. 

E agora que dlz 0 MAPA DOS PORTES. noo 
esquecendo que a correspondencla -PODERAo 
SER FRANQUEADAS.: 

CART AS DO REINO E ILHAS ADJACENTES 
-SENDO FRANQUEADA POR MEIO DE SELLOS. 
PAGA UM PORTE DE ... 
-NAo SENDO FRANQUEADA POR MEIO DE 

SELLOS. 
PAGA UM PORTE DE ... 
A conflrmar alnda este prlncfplo baslco de 

periodo de transl900 temos 0 prlncfplo que vem 
claramente expresso no RELATORIO envlado a 
Ralnha D. Marla II pelos leglsladores e que dlz 0 
segulnte: 

-A Inferlorldade dos portes (repare-se que 0 
leglslador fala em PORTES. admltlndo a exlsten
cia de varlos PORTES) pagos por melo de 5131105 
com rela900 aos que por este modo noo f6rem 
franqueados. a um dos melos propostos para 
convldar 0 publico a fazer uso dos 5131105. habltu
ando-o vOluntarlamente a este novo systema •. 

Como se pode ver noo havla Impllcltamente 
a Idela de PORTEAR a correspondencla no signi
ficado claro que ela tem hOje para nos. ou seja 
multar. mas exlstla a clara Idela de com partes 
mals balxos convencer a popula900 a utlllzar 0 
novo sistema. dando-Ihe contudo a posslblllda
de de contlnuar durante mals algum tempo a 
usar 0 antigo. em que 0 destlnatarlo contlnuava 
a pagar 0 porte. 

E tal a asslm. que em multas cartas 05 portes 
foram clara mente manuscrltos pelos remetentes. 
apresentando estes a mesma callgrafla e tlnta do 
remetente. 

Esta fol a Idela e objectlvo Inlclal clara mente 
manlfestado no -RELATORIO. do decreto e em 
toda a leglsla900 onde apenas uma unlca vez 
se fala em correspondencla -franqueada ou 
parteada. como tendo 0 mesmo significado e 
jamals em -FRANQUIADA. e repare-se que se dlz 
-Franqueado ou Porteado. e noo franqueada e 
porteada. 0 que a bem dlferente. De resto a 
sempre usada a palavra -MULTA. e esta -multa. 
ou -porteado. na IInguagem dos nossos dlas 
encontra-se clara mente expresso na leglsla900 
que dlz respelto a Insuflclencla de porte ou au
sencla de selos. com a palavra MULTA e nunca 
com 0 adjectlvo PORTEADO. 

Para 1550 veja-se 0 artlculado do artlgo 73.0 e 
do artlgo 69.0 1.0 e 4.0 do Regulamento. que dlz 
que toda a correspondencla -que noo trouxer 
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513110. ou 0 trouxer Inferior ao devldo. 50 podera 
ser expedlda depols de franqueada com 0 513110 
competente. e de adlclonado. -COMO MULTA. 
outro 513110 de Igual valor. 

A palavra -porteado. ou -franqulado. noo 
aparecem porque noo exlstlam com esse signifi
cado naquele tempo. 

-PORTEADO. no s9culo XIX vlnha de .porte. 
que slgnlflcava -0 que se paga pela sua 
conducc;oo e Isto no que dlz respelto a -porte 
de carta. de jomal. ou de qualquer objecto pelo 
correlo •. 

Logo concluo que franqueado ou porteado 
querlam dlzer preclsamente a mesma colsa. 0 
que no significado do portugues actual tal noo 
acontece. 

Posso tambam aceltar que tenha havldo 
entoo com a pr6tica corrente uma altera900 dos 
prlncfplos enunclados no Decreto e no Regula
mento. mas com 0 artlgo que agora apresento 
julgo que fica claro que em 1 de Julho de 1853 
exlstlam dols portes. As cartas podlam ser 
franqueadas ou porteadas de dols modos: 

1. Com selos pagos pelo remetente e com 
um porte de 25 rels. 

2. Pelo destlnatarlo com um porte de 40 rels. 

Quanto a multas 0 Regulamento a suflclen
temente claro e chama-Ihe 1550 mesmo e nada 
mals. 

Termlno dlzendo que entendo que quando 
anallsamos um determlnado assunto passado ha 
1 50 anos temos a obrlga900 de nos esforc;armos 
para entendermos 05 habltos e a mentalldade 
da altura. noo esquecendo que a grande refor
ma que se operou no correlo em 1852. deu-se 
numa altura em que noo exlstlam. telagrafos. 
telefones. televlsoo. radio. telex. fax. Intemet. e
mail. sendo bastante compllcado fazer chegar 
a Informa900 a toda a popula900. pelo que terla 
sldo crlada uma fase de transl900 sem convul
soes desnecessOrlas. 

Ha 1 50 anos atras eram bem dlferentes as 
mentalldades. habltos e costumes e apenas 
como exemplo posso adlantar que por exemplo 
o nosso DAFUNOO. ao p9 de Algas. escrevla-se 
entoo DA-FUNDO. 

A provoca900 no bom sentldo aos meus 
estlmados Amlgos esta de novo lanc;ada. 

Nada me do mals prazer que uma boa sa
batlna fllatalica. porque asslm aprendemos 
tados. 



Artlgo4Z.0 

.Os portes, estabelecldos pelo presente De
creto, naG poderao ser alterados senao directa
mente par uma Lei especial: nenhum augmento 
se Ihes faro a titulo de dlrelto adlclonal, de premlo 
de entrega pela pequena Posta, ou por qualquer 
outro pretexto •. 

Aqul fica bem claro que 0 artlgo 42.° do fltu-
10 IV referente aos .Portes das Correspondencl
as- fala nos PORTES e neste mulo IV temos que 0 

artlgo 26.°, referente aos PORTES dlz 0 segulnte: 
Artlgo 26.° 
.As cartas do Relno e IIhas Adjacentes, sen

do franqueadas (parteadas) par melo de sello, 
pagarao de porte: 

Ate tres oitavas excluslvamente, vinte e cinco rels; 
De tres a cinco oltavas, clncoenta rels; e as

slm por dlante, sublndo vlnte cinco rels par coda 
duas oltovas. 

Nao sen do franqueadas (porteadas) com 
sellos, pagarao (de porte ou serao porteadas): 

Ate tres oltavas, quarenta rels; 
De tres a cinco oltavas, oltenta rels; 
De cinco a sete oltavas, cento e vlnte rels; e 

aslm par dlante, sublndo quarenta rels par coda 
duas oltavas.. . 

Isto a bem expresso no TITULO IV do Decreto 
respeltando intelramente aos PORTES. 

Jamals se encontram aqul quaisquer term os 
tais como .PORTEADA. ou .FRANQUIADO», pala
vras claramente do seculo XX e usadas neste 
com um sentldo especifico de Multa e que ja
mals tiveram qualquer significado no seculo XIX, 
ate porque slmplesmente naG eram asslm 
adjectivadas. 

Portanto naG apllquemos, aqullo que em 
1852 naG existla, procurando agora adoptar 0 re
alldade actual para uma sltuac;ao e epaca com
pletamente dlferente da de hOje. 

Na apoca .franquear» ou .portear» tin ham 
preclsamente 0 mesmo significado ou seja .PA
GAR 0 PORTE •. 

Dlz alnda 0 artlgo 67.° do TITULO V do REGU
LAMENTO e relativo .DOS PORTES DAS CORRES
PONDENCIAS» que: .As cartas, periodic os, 
Impressos, manuscrlptos, e amostras de fazenda, 
dlrigldas de um para outro ponto do Contlnente 
do Relno, e para as IIhas Adjacentes, e destas 
para aquelle, PODERAO SER FRANQUEADAS, 
afflxando-se nos sobrescrlptos, ou clntas, 0 sello 
ou sellos necessarlos para preencherem 0 porte, 
que, segundo 0 peso, for devldo na conform Ida
de do mappa dos portes, que faz parte do De-

Fig. 4 - Carta envlada de lamego para lIsboa em 14 de Julho de 1857, transllando pelo Porto em 15 de Julho de 1857 e 
reexpedlda para lamego. No reexpedlgoo pagou 0 porte de -mals 40., manuscrHo no carta, cumprlndo a estlpulado no 
reforma postal para as cartas expedldas -franqueadas sem selo •. Repara-se que nao pode ser como alguns prefendem 
que seja uma carta cporteada. ou mesmo com 0 espinto de multada, 16 que a uma clara reexpedlgoo. Ap6s 1861 esta 

reexpedlgao, mesmo sem selas, pagano 25 rals, dado que 0 porte de 40 IIlls 16 tinha sldo abolldo. 
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Exposi~ao Mundial 
de Filatelia Juvenil 

Bangkok-2000 

Reallzou-se de 25 de Marc;o a 3 de Abril a 
Bangkok-2000, exposlc;oo mundlal de filatella ju
venll. 

A partielpac;oo portuguesa era eomposta por 
3 jovens que obtlveram as segulntes classlflea
c;oos: 

- Pedro Miguel Vaz Pereira - Postal Stationery 
of the Portuguese Monarchy - Prato Gran
de - 77 pontos 

- Pedro Cantelro - Birds of Prey - Prato Gran
de - 76 pontos 

- Paulo Cesar Fernandes - A Deseoberta de 
Llsboa - Bronze Prateado - 66 pontos. 

Filatelia J oaquim A.S. Ma~as 
Rua do Cfucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 USBOA 
PORTUGAL 
Tel.: 213 467 661 
Fax: +351 213 259 090 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VEHDE 

Aberfo de 2.g a 6.g das 14.30 as 19.00 
Ide manha, com marca~ao previa) 

Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: . 

WWW.CARTOFILIA-FllATEUA.COM 
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Inteiromax 
- E~a de Queiroz 2000 

A Intelromax - Ec;a de Quelroz 2000 reallza
se de 1 4 a 19 de Agosto de 2000 no Pavllhoo do 
Clube Desportlvo do Povoa de Varzlm. 

Promovlda pela Assoelac;oo Povelra de 
Coleceionlsmo tero lugar, de 14 a 19 de Agosto 
de 2000, no Pavllhoo do Clube Desportlvo do PO
voa, no eldade de Povoa de Varzlm, uma Expo
slC;OO Fllatellca Luso-Espanhola de Intelros Posta Is 
e de Maximafllla, deslgnada .INTEIROMAX - EyA 
DE QUEIROZ-2000 •. 0 certame tem como objee
tlvos principals: dlvulgar e fomentar a Fllatella no 
Regloo Norte do pais e contrlbulr para a anlma
C;OO cultural do cldade do PovQO de Vorzlm, bem 
como eomemorar fllatelleamente 0 1.0 Cente
no rio do Morte do grande escrltor povelro Ec;a de 
Quelroz. 

A Exposlc;oo .INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-
2000. tem 0 patracinlo do Federac;oo Portugue
so de Fllatella (FPF-APD), dos Correlos de Portugal 
e do Camara Municipal de Povoa de Varzlm, 
bem como a eolaborac;oo do Federac;oo Espa
nhola de Socledades Fllatellcas (FESOFI). 

A Exposlc;oo .INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-
2000. reger-se-o eonjuntamente, pelo Regula
mento Geral de Exposlc;6es do Federac;oo 
Internaelonal de Fllatella (FIP), pelo Regulamento 
Geral das Exposlc;6es Fllatellcas Portuguesas e 
pelo Regulamento Particular do .INTEIROMAX -
EyA DE QUEIROZ-2000 •. 

Os jurados portugueses nomeados pela Dlree
C;OO do FPF-APD soo: Eurleo Loge Cardoso, 
Hernanl Matos eManuel Portoearrero, tendo a 
FESOFI Indlcado os jurados espanh61s D. Jose 
Manuel Rodrigues Gutierrez e D. Francisco 
Velasquez Barroso. 

Hernanl Matos e Jose Manuel Ribeiro Marques 
soo respeetlvamente Presldente e Viee-Preslden
te do Comlssoo Organlzadora, a qual devem ser 
solleltados os Boletlns de Dlvulgac;oo e os formu
lorlos de Inserlc;oo provlsorla. 

o enderec;o e respectlvos eontaetos do Co
mlssoo Organlzadora soo os segulntes: 
Comissao Organlzadora do Exposlc;oo 
.INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-2000. 
Rua Padre AureliO Martins de Farla, 54 
4490-665 POVOA DE VARZIM 
Telefone: 252 627 311 • Fax: 252 618 499 
E-mail: Intelromax.@hotmall .eom 

- Dlelonorlo do Povo 3.0 Edlc;oo Idem. 
- Dlclonorlo Edltora 4.0 Edlc;oo 1961 - Por 0 

porte ou selo em carta ou qualquer re
messa postal; franqular; MULTAR POR FAL
TA OU DEFICIENCIA DE FRANQUIA. 

- Enclelopedla Luso-Brosllelra - V.l. -
.Franqular ou selar devldamente (carta ou 
qualquer remessa postal): porteou uma 
carta para 0 Brasil; porteou uma eneo
mend a postal. 
Multar uma carta por falta de franqula 
aplleando-Ihe os selos dltos de porteado 
(De porte). 

Conclusoo: No seculo XIX a palavra .Portear. 
noo aparece nos dlclonorlos do epaca e sO em 
pleno seeulo XX apareee tambem com 0 sentl
do de MULTA. 

PORTEADO 

- Dlelonorlo Morals 1 891 - Noo eneontrel 
esta palavra neste dlelonorlo. 

- Dlclonorlo do Povo 3.0 Edlc;oo - Idem. 
- Dlelonorlo Edltora 4.0 Edlc;oo 1961 ADJ. 

Franqulado; dlz-se do selo do multo Im
posta par falta ou deflclenela de franqula: 
S.M. multo Imposta por falta ou dellelen
cia de franqula. (De PORTEAR). 

., .. -: Tl 
• - .. .. , • ' .,.!. '1,j • 

...... ': ... _ .~ .• .J ..:. .t..: ..... "'-:~~ 

- Enelelopedla Luso-Brasllelra - ADJ. Dlz-se 
do correspondencla que pagou porte pos
tal ou telegrofleo, que fol franqueada. S.M. 
- Soma que se pogo, por multo, para re
ceber eorrespondenela noo devldamente 
franqueada (De porte). 

Conelusoo: 0 adjectlvo PORTEADO noo apa
reee nos dlelonor1os do seculo XIX, aparecendo 
com 0 sentldo de multo apenos nos dlelonor1os 
do seculo XX. 

Entendo entoo que porteado no seeulo XIX 
provlnha do substantlvo .PORTE. que 0 Dlclonorlo 
Morals de 1891 deslgna por aquila .que se pogo 
pela sua eonduc;oo. e noo tlnha como func;oo 
adjectlvar qualquer falta au omlssao de porte. 

Sem ser um especlallsta em grammlea, enten
do que 0 adjectlvo .PORTEADO. tal como hOje 0 

aplleamos noo terla 0 mesmo slgnlfleado, ho 150 
anos a1rOs, mals proprlamente em 1 852/53, tendo 
portanto 0 sentido de carta porteada ou de carta 
franqueada, estampllhada, salada, etc. 

Asslm sendo e arrumada a parte gramatlcol, 
passemos entoo a parte fllatellea, tentando en
too usar os termos e seus slgnlfleados a epoea e 
que se encontram no Decreto e Regulamento do 
1 .0 Reforma Postal de 1852. 

Decreto de 27 de Outubro de 1852 mULO rv 
- DOS PORTES DAS CORRESPONDENCIAS. 
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Fig. 3 - Carta envlada de A1bergo~a-a-Velha para 0 Porto em 30 de Janeiro de 1854. 0 porte de 40 manusc~ta e 
manuscrlto com a mesma IInta e callgrafia do remetente, 0 que mals uma vez expressa a clara vontade do remetente 
sobre quem paga~a 0 porte. au sala 0 desllnat6~a. 0 correlo IImlta-se a cumprlr a lei e apOr 0 porte balldo de 40 rels. 

29 



- Dlclonarlo Edltora 4. a Edl~oo 1961 - E um 
adjectivo que slgnlfica cTornar Franco •. 

FRANQUIAR 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
este verba neste dlclonarlo. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo -Igualmente 
noo encontrel este verbo. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~oo 1961 - cPor 
a fronqulo OU selo no correspondencla ou 
em encomendas posta Is; selar; estam
pllhar. 
CF (Confronte com) fronquear. (De fran
co). 

Conclusoo: Asslm temos que a polavra 
cFRANQUIAR. noo era usada no s9culo XIX, em
bora cFRANQUEAR. fosse usoda tanto no s9culo 
XIX como no XX. 

FRANQUIADO 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
este termo. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo - Noo en
contrel este termo. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~oo 1961 - ADJ -
Dlz-se do selo do multo Imposta por folto 

.( 

ou deficlenclo de franqulo; S.M. multo 
Imposto por falta ou deflclencla de fran
quia. (De Portear). 

Conclusoo: Esta palavro 56 a encontrel num 
dlclonarlo do seculo XX. 

FRANQUIA 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Pagamento do 
porte de cartas. jornals. etc. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo - S.F. Pogo
mento do porte das cartas. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~ao 1961 - S.F. 
Acto ou efelto de franqular ou franquear; 
pogamento do porte postal de correspon
dencla. jornals. etc. (De franco). 

- Enclclop9dla Luso-Brasllelra - Pagamento 
dos portes de correlo para cartas. jornals. 
etc. 

Conclusoo: Tal como cFRANQUEAR. os 4 dl
clonarlos Indlcom 0 mesmo significado pora este 
substantivo. 

PORTEAR 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
esta polavra. 

./;0 /- . 
'/;'.I { L (/ 

) 

ft 
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Fig. 2 - Carta envlodo de Gulmoraes para a Porto em 9 de Julho de 1853. 0 porte triplo de 80 e lelia com 0 mesmo 
coligrofla e tlnto do endere<;:o, a que demonstra um claro conhecimento do remetente sobre as novas portes e umo claro 

declsCio de quem deverlo pogor 0 porte au sefo a deslinot6rio. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

PRESIDENCIA PORTUGUESA DO CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA 

Data de emlssao: 23 de Mar«o de 2000 
Desenho: Lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmaite 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
100$00/€0.50 = 500000 
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

500 ANOS DA DESCOBERTA DO BRASIL 

Data de emlssao: 11 de Abril de 2000 
Desenho: Lufs Filipa Abreu 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Popel: Esmaite 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bloeo com os 4 selos do emlssao: 377$00/€ 1.88 = 60000 f(z!ll!lMlil!:.I 
Plano de emlssao: ....... ~.r.e:;!IiIo ... l"!!! 
52$00/€ 0.26 - 1 000000 
85$00/€ 0.42 - 500 000 

100$00/€ 0.50 - 500 000 
140$00/€ 0.70 - 250 000 
FOe: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal. 

Ponto Delgado e Belmonte. 

INTEIRO POSTAL = to.o ANIVERSARIO DO CENTRO NORTE·SUL DO CONSELHO DA EUROPA 

Data de emlssao: 5 de Malo de 2000 
nragem: 50 000 exemplares 
Pr~o: 52$00/€0.26 
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EUROPA 1000 

Data de emlssae: 9 de Malo de 2000 
Oesenho: M. Jean-Paul Cousin 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmane 
Oenteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 30.4 x 40 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Portugal 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Ac;ores 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Madeira 
Folhas mlnlatura com 3 selos = 300$00/€ 1,50 = 90 000 
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchol 

e Ponto Delgado. 

VISITA A PORTUGAL DE SUA SANTIDADE 0 PAPA )0"\0 PAULO II 

Data de emlssae: 12 de Malo de 2000 
Oesenho: Lulz Duran 
Impressao: Lno Mala. Offset 
Popel: Esmane 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 = 1 000 000 
Bllhete Postal a 75$00/€O,37 
FOC: Usbaa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, F6tlma, Funchal 

e Ponto Delgado. 

100 ANOS DA UNIAO CIClISTA INTERNACIONAl 

Data de emlssao: 22 de Malo de 2000 
Oesenho: Lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmane 
Oenteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Felhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 = 1 000 000 
85$00/€ 0.42 = 250 000 

1 00$00/€ 0,50 = 500 000 
140$00/€ 0,70 = 250 000 
215$00/€ 1,07 = 250000 
350$00/€ 1,75 = 250 000 
Bloco com as 6 selos do emlssao: 942$00/€ 4,70 = 60000 
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal 

e Ponto Delgado. 
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Ainda OS 40 reis de «FRANQUEADO» ou 
«PORTEADO», ou ainda os «SELOS 

DE FRANQUIA» 

Q uando me encontro com alguns amlgos 
normalmente satta a dlscusseo, amlgavel 
bem se entenda, se 0 porte de 40 1131s ma

nuscrito ou aposto nas cartas que clrcularam sem 
selo entre 1 853 e 1 861, se trata de uma multa, 
de uma carta porteada ou franqulada. 

Ha bem pouco tempo com 0 meu bom 
Amigo Bordalo Sanches 10 nasceu nova mente a 
troca de oplnl6es e a dlscordancla quanto a este 
facto, pelo que resolvl desenvolver a mlnha In
vestlgac;eo para alem do fllatellco, procurando 
entender as pessoas a epoca de 1852/53, a In
terpretac;eo que davam as palavras e aclma de 
tudo tentel entender 0 espfrtto e flm que 0 legls
lador em 1852 pretendeu dar a 1 .0 Reforma Pos
tal que se Irla operar 
com a Introduc;oo do 
selo postal. 

Asslm resoM consultar 
varlos dlclonarios de por
tugues do seculo possa
do e deste seculo pora 
asslm tentar confrontar 0 

modo de falar e a Inter
pretac;eo que era dada 
a cada expresseo. 

FRANQUEAR 

- Dlclonarlo Morals 
1891 - Fazer fran
co: . 

Pedro Vaz Pereira 

- Dlclonarlo do Povo 3.° EdlC;OO - Tornar fran
co, estampllhado. 

- Dlclonarlo Edttora 4.° EdlC;OO 1961 - Tor
nar franco; pagar 0 transporte de. 

Conclusoo: Todos os dlclonarlos Indlcam a 
mesma Interpretac;oo para esta palavra. 

FRAN~UEADO 

- Dlclonarlo Morals 1 891 - Aparece apenas 
com PP do verbo e noo exlstla como 
adjectiv~ . 

- DlclonarlO do Povo 3.° Edlc;oo - Noo en
contrel esta palavra. 

Franquear Cartas, 
ou papels de cor
relo; pagar 0 por
te adlantando 
para Irem francas 
ao seu destlno. 

Fig. 1 - Carta enviada de Colmbro para a Porto em 3 de Julho de 1853. Colocado no 
correia sem selos, recebe um porte de 40 IIlls conlorme esllpulovo a leI. Repore-sa 

que noo exlsllo parte em lalla, umo vez que eslos cortos eram osslm enviodos sendo 
a porte pogo pelo destlnolorlo. Chama a olen,.oo que a mullo do porte em 10110 

lombem era pogo pelo destinolorio. As carlos erom portonlo Ironqueadas no correia 
de origem com um porte de 40 rels, em vez de 25 rels, cumprlndo-se asslm os 

objecllvos do leglslodor expres50 no preombulo do relormo posfol. 
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Novas Emissoes 
MACAU 

PATRIM6NIO CLASSIFICADO AVENIDA DE AlMEIDA RIBEIRO 

Data de emlssao: 1 de Mar~o de 2000 
Desenho: Victor Marrelros 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 30 x 40 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
$1,00 $1.50 $2,00 $3,00 
81000: Contsm 1 selo de $9,00 
FDC: Macau 

ARTES EM MACAU - CAlIGRAFIA CHINESA 

Data de emlssao: 23 de Mar~o de 2000 
Desenho: Aser But 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
$3,00 $3,00 $3.00 $3.00 
81000: Contsm 1 selo de $8.00 
FDC: Macau 

Atribui~io de Medalhas aos socios que completaram 
50 e 25 anos 

de associado no presente ano 

s6cIOS COM 50 ANOS 

38 - ALBERTO UNO DA clwAAA SOARES 
75 - Eng.O MARIA BARBARA TAVARES PROEN<;A 

ABRUNHOSA 
80 - Dr. JOSE CORREIA DE ALCANTARA 

s6cIOS COM 25 ANOS 

1 288 - JOSE MANUEL FERNANDES NOV 
1301 - MANUEL BARROSO DOS SANTOS 
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1306 - Dr. FRANCISCO LEAL PANA 
1317 - Prof. MARIO JOSE F. VIEGAS SEQUEIRA 
1328 - RUI ALEXANDRE G. ANGERINHA 
1351 - RUI MANUEL ALVES DE BARROS 
1360 - JOSE MARIA DA SILVA PANA 
1364 - ABiUO FERNANDES DOS SANTOS 
1371 -ADERITO MANUEL CARVALHIDO 
1372 - Dr. MARIo JOAO ESPERAN<;A P. DOS ~OS 
1377 - JAIME MANUEL AFONSO RAMOS GUERRA 
1390 - Eng.o CARLOS MANUEL NUNES GAVOSO 

PENHA GARCIA 

DOCES CONVENTUAIS (2.0 GRUPO) 

Data de emlssao: 30 de Malo de 2000 
Desenho: Ac6clo SantoS/Fotos: Homem-Cardoso 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0.26 = 1 000 000 
85$00/€ 0.42 = 250 000 

100$00/€ 0,50 = 500 000 
140$00/€ 0,70 = 250 000 
215$00/€ 1.07 = 250 000 
350$00/€ 1,75 = 250000 
Bllhetes Postals 6 x 75$00/€0.37 
FDC: lIsboa. Porio, Colmbra. Evora. Faro, Funchal 

e Ponta Delgada. 

DIA DO PESCADOR 

Data de emlssao: 31 de Malo de 2000 
Desenho: Filipa Mata 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00,£ 0,26 = 1 000 000 
FDC: lIsboa. Porio, Colmbra. Evora, Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 

EXPOSU;AO: HANNOVER 2000 

Data de emlssao: 1 de Junho de 2000 
Desenho: Joao Machado 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 80 x 30,6 mm 
Folhas: De 25 selos 
Plano de emlssao: 
100$00/€ 0,50 = 500 000 
Bloco com 1 selo de 350$00/€ 1,75 = 60 000 
FDC: lIsboa. Porio. Colmbra, Evora, Faro, Funchal 

e Ponta Delgada. 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1." DE DEZEMBRO, N.· 101,3." - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 3421514 Fax: 21 3429534 

I COMPRA e VENDA I 
IIPIEIEIITIITE IICIIIID DE ... 1 I .. 1BIIl R1111UCI E llIIIIIIA11C811 _lIIICIllEllldIII» 

EXPOSlcAO PERMANENTE DE saos NO HALL DE ENTRADA E NO 3.° ANDAR (Elevador) 

SERVICO DE. NOVIDADf.S f.STRANGE.IRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUf.R Tf.MA OU pAis 
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Grnnd·Duchc de Lu .. "cmbourg 

CARTE 

Fig. 17 

se deve mals a semelhanc;a do visual destes dols 
grandes escritores do que a um proposito dell
berado de plaglo. 

Para flnallzar. vou recordar um caso de pla
glo multlplo que. par certo. constitul um aconte
clmento sem Igual nos anals da Fllatella. 

Em Setembro de 1879. os E.U.A. emltlram 
uma serle de selos para correlo porteado que 
loram plaglados por tres paises (Fig. 18). a saber: 
Mexico em 1882. Nova Gales do Sui em 1891 (4) 
e. por 11m. pela Australia em 1902. Els um recor
de dlficll de bater ... 

Fig. 18 

25 

NorM 

(11 A.H. de Oliveira Marques. no I volume do sua .Hlst6r1a do 
Selo Portugues. diz. a prop6stio: .0 relrato apresenlova 
mois semelhOll9os. no dizer do epoco. com a consel1elro 
Vaz Prelo do que com a rei. mas a certo e que as dais se 
poreclom bostanle. Par 101 mativo. estes selos sao lam
bem conhecldos pela deslgna,.ao de 'emlssao Vaz Pre-
10'·. 

(2) A princlpallileratura cansuffada fol: .A FILATELIA. de L.N. 
& M. Williams e .lE ~E GUINNESS DES 11MBRES. de James 
Mackay. 

13) A primelra vez que 0 lema principal deste quadra surge 
numo pa,.a metellca e em 1893 quando lIustra um dos 
mals balos Inlelros postals sui90s que conhe,.o. 

(4) De sollenlar que. neste selo bem como no selo australl
ana de 1902. as !elras .U.S.' farom substiluidas par um 
canguru e por uma erna. A legenda eN.S.w .• (Nova Goles 
do SUI). iogicamenle. openas oporece Inserida no selo 
de 1891. 0 selo de 1902 e ... ap6lrida. 

o 



Fig. 12 

Embora naG adlra a tese do ploglo. acelto 
que os selos comemorativos do 3.° Congresso 
Naclonal de Pesca (1950). emltldos em Portugal 
no ana segulnte. se tivessem Insplrado no abun
dante e varlada publlcldade que entao se fazla 
a «Emulsao Scott» (Fig. 13). Neste caso concreto 
admlto. Isso slm. que os proflsslonals do pesca 
naG transportam. p~r certo. um pelxao daqueles 
da forma como 0 desenhador do selo nos quer 
fazer crer. Para mlm estarta perante um erro de 
desenho e naG na presen9a de um Indecoroso 
ploglo. 

Fig. 13 

Em Malo de 1956. a itolla para comemorar 
o 50.° anlversorlo da abertura do tunel ferroviarlo 
de Semplone. que IIga aquele pafs a Suf9a. emite 
um selo de 25 IIras cuja lIustra9aO (uma mala
posta) e coplada de uma tela exlstente num 
museu de Zurlque (3). Vinte anos depols. a Liberia 
lan9a em circula9aO um selo (Fig. 14) cujo de
senho e um ploglo. Nao sabemos bem e se e 
do quadro. se dum Intelro postal suf90. se do selo 
itallanol 

Alnda no ana de 1956. 0 Mexico emitlu um 
selo de correlo expresso (Fig. 15) claramente Ins
plrado no selo frances dedlcado a Conferencla 
da Paz (Fig. 16). reallzada em Paris dez anos 
antes. 
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Fig. 14 

Fig. 15 Fig. 16 

Em 1979. a Espanha emltlu uma serle de 3 
selos. dedlcados ao «desporto para todos». 0 
fecho desta serle. Isto e. 0 selo de 10 pesetas fol 
p laglado pelos correlos do Luxemburgo. na lIus
tra9ao de um Intelro postal (Fig. 17). 
Em Malo de 1984. M.R. Marques Gomes. em In
teressante artigo publlcado na revista «FN». n.o 34. 
den uncia escandaloso ploglo nas lIustra96es dos 
3 selos comemoratlvos da .Brasiiiana-83 •• emltl
dos pelos correlos de Angola e lan9ados em clr
cula9aO em Julho de 1983. E dlgo denuncla pela 
razao muito simples dos selos aparecerem. como 
sendo da autorla de dols Indlviduos quando. na 
realldade. os desenhos em referencla sao de 
Fernando Rafael de Azevedo Rodrigues. jo fale
cldo a data da publlca9aO do artlgo aclma cl
tado. 

Ho quem defenda que. em data recente. os 
correlos franceses se plaglaram a eles proprlos 
ao dedlcarem um selo a Victor Hugo cuja lIustra-
900 noo e mais do que a reprodu9ao da figura 
de Leoo Toistol. que constava de um selo emitl
do em sua memoria em 1978. Neste coso. pen
so que a semelhan9a entre as duas lIustra96es 

Pi.AGIOS NA FILATELIA 

A Inda que pouco numerosos. os casos de 
ploglos na Fllatella naG sao para despre
zar. Sem. como e meu hoblto. pretender 

esgotar 0 assunto. vou debru9ar-me sobre 0 tema 
e trazer a reflexoo dos mals novos - os destinato
rios primelros destes meus apontamentos - algu
mas ocorrenclas deste tipo. Umas seroo classicas. 
outras estarao quase esquecldas e outras. alnda. 
naG tlveram 0 relevo merecldo. 

Comecemos. porem. pela definl9aO de plo
glo que. em boa verdade. val mals alem da sim
ples copla ou da mera reprodu900. De uma 
manelra geral. os dlclonorlos deflnem ploglo 
como sendo 0 acto ou 0 efelto de plaglar - 0 
que. para quem noo so be 0 que e plaglar. fica 
na mesma. Nao devemos. no entanto. ficar ad
mlrados com este tipo de deflnl900 visto tratar
-se de uma postura usual dos dlclonorlos que 
pode assentar em razOes tecnlco-pedagoglcas 
mas que e uma amola900. como dlzem os nos
sos Irmaos brasiielros. 

E no verbo plagiar. todavia. que vamos en
contrar 0 fio da meada: plaglar e 0 acto de apre
sentar como seu aqullo que. mais ou menos. foi 
copiado ou Imitado de obra alhela. De subllnhar. 
a proposlto. que em termos jurfdlcos. actualmen
teo as coisas tomam contornos mals abrangentes. 
envolvendo. p~r esse facto. responsabilldades 
acrescldas. Longe val 0 
tempo em que ser pla
glado era um acto de 
respelto e de reconhe
clmento publico do va
lor e Interesse da obra 
coplada ... 

* 
* * 

o ploglo mais anti
go que se conhece na 
Fllatella envolve 0 prl-
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Rene Rodrigues da Silva 

melro selo frances. 0 celebre Ceres de 1849. que 
fol coplado de forma grosselra e sem dlsslmula-
96es. em 1856. pelo Estado de Corrlentes (Fig. 
1). actual mente provfncla da Republica Argenti
na. 

Fig. 1 Fig. 2 

Em 1 869 e posta a circular na Belglca uma 
serle de selos. dols dos quais clara mente Insplra
ram 0 selo espanhol que vemos Impresso no In
telro postal de 1870 (Figs. 2 e 3). 
Um dos mals antlgos ploglos que se encontra 
reglstado na IIteratura fiiatellca abrange 0 selo 
local emltido pel a cldade norte-americana de 
Alexandria. em 1846. 0 qual apresenta uma Ins
cri900 circular rodeada por um cfrculo de 40 
rosetas. e um selo «zemstvos. (selo local russo) do 
cldade russo de Alexandria. A semelhan9a e. de 
facto. enorme mas os especlallstas naG compre
endem como um lIustrador russo. em 1870. terla 

Fig. 3 



tldo acesso a um selo de uma entoo pequeno 
cldade dos Estados Unldos pora 0 copiar. Por 1550, 
alguns desses peritos preferem avanc;ar com a 
tese de se tratar de uma espontosa colncldem
cia. 

Em 5 de Janeiro de 1880, oeorre em Portu
gal 0 primelro plaglo filotellco. Referlmo-nos 00 
selo de 25 rels (azul clnzento) do serle deslgnada 
por cD. Luis I. de perfil>, lIustrado por Jooo Pedroso 
Gomes do Silva que tamoom fol responsavel pela 
respectiva gravura. Este selo, como os restantes 
do serle, fol fortemente Insplrado nos selos Italla
nos de 1863 e 1877, lIustrados com a efigle de 
Vitor Manuel II. Como na Coso da Moeda noD 
exlstlam retrotos de D. Luis, 0 desenhador - tal
vez presslonado pel a urgencla do encomenda 
- alem de plaglar a omamentac;oo do selo co
plou alnda 0 perfil do monarca Italiano (Fig. 4). 
Fol natural a reacc;oo negativa que este selo pro
vocou, tonto por parte do nosso rei como por 
porte do publico, pelo que 0 mesmo fol substitu
ido pouco depols, entoo slm por um selo com 
bose num retrato especlalmente tlrado (1). Esta 
13, pols, a razoo que explica que naquela serle 0 
selo de 25 rels, azul clnzento, apresente um perfil 
do nosso rei dlferente dos outros tres selos. 

Fig. 4 

Dois anos depols, Isto 13, em 1 882, um selo 
frances 13, na pratlca, reproduzldo no Groo
Ducado do Luxemburgo (Fig. 5). 

Fig. 5 

No ano de 1887, no Noruega, surge novo 
plaglo. Desta vez trata-se do selo local de 

22 

Trondhelm, cUJo desenho se Insplra claramente no 
selo de 1880 do Gro-Bretanha. No selo noruegues, 
a flgura do ralnha Vitorla era substituida por um 
algarlsmo. Por suo vez, 0 selo, tambem local, de 
Leipzig de 1887 coplou quase por completo, salvo 
obvlamente as Inscrlc;oes, este ultimo selo (Fig. 6). 
Neste coso, nem podemos Invocar a atenuante 
do Insplrac;oo. Ha mesmo, e assumldamente, um 
plaglo despudorado. 

Fig. 6 

Prossegulndo nesta temOtica, veriflca-se que 
a Literatura Fllotellca 13 unanlme em afirmar que 
os selos do Terra Novo, emltldos em 1890, com 
a cabec;a do ralnha Vitoria, foram plaglados pelo 
Urugual, em 1898, IImitando-se os correlos deste 
pais a substltulr a cabec;a daquela ralnha pela 
da cUberdade> e a Introduzlr pequenas varlac;oes 
no desenho clrcundante. 

Noo adlro a esta tese, pols no Ilvro cLe Cycle 
et la Poste>, do autoria de Jean-Pierre Mangin e 
Rene Geslln, que obvlamente noo trata de plagl
os, a fls. 69 e 105, surgem lIustrac;oes de um selo 
local, emltldo em 1887, pelo correlo por blclcle
to cHammonla. de Hamburgo, onde se obser
vam demaslodas semelhanc;as com aqueles dois 
selos (Fig. 7) . Em con sequencia, 13 evldente que 
noo poderel delxar passar em claro esta 
similitude. No coso em aprec;o podera noo ho
ver plaglo em sentido restrito mas havera, Isso slm, 
claro «Insplrac;oo>. 

Fig. 7 

Em 1900, os selos locals russos, ou zemstvos, 
de Sapozhok, apresentam uma semelhanc;a no-

torla com os selos suic;os, emitidos em 1862, multo 
conhecldos sob a deslgnac;oo de cHelvecla sen
tada>. 

Alnda no one de 1900, os selos de 20, 25, 
30, 40, 50 a 75 centimos do ex-Congo Frances 
sao lIustrados com uma mulher cbakalols> (Fig. 8). 
Para alem do lIustrac;oo conter varlos erros e noD 
axlstlr uma atnla cbakalols>, a referlda lIustrac;oo 
noD passa de uma copla, mals ou menos flel, 
de uma etlqueta utlllzada por uma companhla 
local para marcar os tecldos nela fabricados. 

Fig. 8 

No one segulnte, ou melhor, em 1901. a IIha 
de Creta (entoo com um governo autonomo 
embora mantendo-se sob 0 dominio do Imperio 
otomano) emltiu uma serle de selos porteados 
que 13, com as obvlas adaptac;oes, a reprodu
c;oo dos selos do serle norueguesa .trompeta de 
cac;a-, posta a circular a portlr de 1872 e que, 
sofrendo apenas modlflcac;oes de ordem tecnl
co, chegaram aos nossos dlas (Fig. 9). 

Fig. 9 

Parece ser ponto assente que a Republica 
Domlnlcana plaglou, em 1927,0 selo de correlo 
expresso norte-americano de 1922 (Fig. 10). De 
facto, se nos debruc;armos unlcamente sobre 
estes dols selos a aflrmac;oo aflgura-se-nos paci
fica e durante anos a aceltel como boa. No 
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entanto, 0 aprofundamento da questoo pode 
revelar que a tese acelta na IIteratura fllotellca 
talvez mostre alguma fragllldade, podendo, Inclu
sive, verlflcar-se que aflnal faram os E.U. a plagl
or 0 desenho em causa. VeJamos: 0 desenho do 
selo expresso da Republica Domlnlcana de 1927 
13 rigorosamente Igual ao do selo do mesmo pois 
de 1921. Apenas a legenda «Entrega Especial> 
fol substltuida par «Expresso-. Asslm, este selo da 
Republica Domlnlcana e mals antigo do que 0 
dos E.U. e, em consequencla, 0 plaglato parece 
ser de sentldo Inverso e em desarmonla com 0 
que consta da literatura consultada (2). Els, pols, 
uma Interessante questoo para os leitores deste 
Boletlm debaterem e ajudarem a sua expllcac;oo 
deflnitiva. 

Fig. 10 

Em 1934, a Nlassalandla emitlu uma serle de 
nove selos, deslgnada na giria filatellca por «se
rle leopordo- (com a efigle de Jorge V), que re
produz quase flelmenta a capo de um livro de 
aventuras. Detectado este procedlmento de 
manifesto mau gosto, era de admitir que 0 as
sunto ficasse por aqul. Asslm noo velo a suceder 
e com esponto e generallzada Indlgnac;oo, em 
1937 e 1943, agora com a efigle de Jorge VI, 
Inslstiu-se no referldo plaglo (Fig. 11). 

Fig. 11 

o ana filatellco de 1942 asslstlu ao aparecl
mento de um plaglo na antigo colonia de 
Moc;ambique. De facto, a lIustrac;oo do selo -as
slstencla publica> de 50 centavos (rosa) 13, na 
pratica, a reproduc;oo do selo de 2 centavos (11-
las rosa), tamoom -asslstencla publica>, emltldo 
pela magestatica Componhla de Moc;amblque 
(Fig. 12). 



tldo acesso a um selo de uma entoo pequeno 
cldade dos Estados Unldos pora 0 copiar. Por 1550, 
alguns desses peritos preferem avanc;ar com a 
tese de se tratar de uma espontosa colncldem
cia. 

Em 5 de Janeiro de 1880, oeorre em Portu
gal 0 primelro plaglo filotellco. Referlmo-nos 00 
selo de 25 rels (azul clnzento) do serle deslgnada 
por cD. Luis I. de perfil>, lIustrado por Jooo Pedroso 
Gomes do Silva que tamoom fol responsavel pela 
respectiva gravura. Este selo, como os restantes 
do serle, fol fortemente Insplrado nos selos Italla
nos de 1863 e 1877, lIustrados com a efigle de 
Vitor Manuel II. Como na Coso da Moeda noD 
exlstlam retrotos de D. Luis, 0 desenhador - tal
vez presslonado pel a urgencla do encomenda 
- alem de plaglar a omamentac;oo do selo co
plou alnda 0 perfil do monarca Italiano (Fig. 4). 
Fol natural a reacc;oo negativa que este selo pro
vocou, tonto por parte do nosso rei como por 
porte do publico, pelo que 0 mesmo fol substitu
ido pouco depols, entoo slm por um selo com 
bose num retrato especlalmente tlrado (1). Esta 
13, pols, a razoo que explica que naquela serle 0 
selo de 25 rels, azul clnzento, apresente um perfil 
do nosso rei dlferente dos outros tres selos. 

Fig. 4 

Dois anos depols, Isto 13, em 1 882, um selo 
frances 13, na pratlca, reproduzldo no Groo
Ducado do Luxemburgo (Fig. 5). 

Fig. 5 

No ano de 1887, no Noruega, surge novo 
plaglo. Desta vez trata-se do selo local de 
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Trondhelm, cUJo desenho se Insplra claramente no 
selo de 1880 do Gro-Bretanha. No selo noruegues, 
a flgura do ralnha Vitorla era substituida por um 
algarlsmo. Por suo vez, 0 selo, tambem local, de 
Leipzig de 1887 coplou quase por completo, salvo 
obvlamente as Inscrlc;oes, este ultimo selo (Fig. 6). 
Neste coso, nem podemos Invocar a atenuante 
do Insplrac;oo. Ha mesmo, e assumldamente, um 
plaglo despudorado. 

Fig. 6 

Prossegulndo nesta temOtica, veriflca-se que 
a Literatura Fllotellca 13 unanlme em afirmar que 
os selos do Terra Novo, emltldos em 1890, com 
a cabec;a do ralnha Vitoria, foram plaglados pelo 
Urugual, em 1898, IImitando-se os correlos deste 
pais a substltulr a cabec;a daquela ralnha pela 
da cUberdade> e a Introduzlr pequenas varlac;oes 
no desenho clrcundante. 

Noo adlro a esta tese, pols no Ilvro cLe Cycle 
et la Poste>, do autoria de Jean-Pierre Mangin e 
Rene Geslln, que obvlamente noo trata de plagl
os, a fls. 69 e 105, surgem lIustrac;oes de um selo 
local, emltldo em 1887, pelo correlo por blclcle
to cHammonla. de Hamburgo, onde se obser
vam demaslodas semelhanc;as com aqueles dois 
selos (Fig. 7) . Em con sequencia, 13 evldente que 
noo poderel delxar passar em claro esta 
similitude. No coso em aprec;o podera noo ho
ver plaglo em sentido restrito mas havera, Isso slm, 
claro «Insplrac;oo>. 

Fig. 7 

Em 1900, os selos locals russos, ou zemstvos, 
de Sapozhok, apresentam uma semelhanc;a no-

torla com os selos suic;os, emitidos em 1862, multo 
conhecldos sob a deslgnac;oo de cHelvecla sen
tada>. 

Alnda no one de 1900, os selos de 20, 25, 
30, 40, 50 a 75 centimos do ex-Congo Frances 
sao lIustrados com uma mulher cbakalols> (Fig. 8). 
Para alem do lIustrac;oo conter varlos erros e noD 
axlstlr uma atnla cbakalols>, a referlda lIustrac;oo 
noD passa de uma copla, mals ou menos flel, 
de uma etlqueta utlllzada por uma companhla 
local para marcar os tecldos nela fabricados. 

Fig. 8 

No one segulnte, ou melhor, em 1901. a IIha 
de Creta (entoo com um governo autonomo 
embora mantendo-se sob 0 dominio do Imperio 
otomano) emltiu uma serle de selos porteados 
que 13, com as obvlas adaptac;oes, a reprodu
c;oo dos selos do serle norueguesa .trompeta de 
cac;a-, posta a circular a portlr de 1872 e que, 
sofrendo apenas modlflcac;oes de ordem tecnl
co, chegaram aos nossos dlas (Fig. 9). 

Fig. 9 

Parece ser ponto assente que a Republica 
Domlnlcana plaglou, em 1927,0 selo de correlo 
expresso norte-americano de 1922 (Fig. 10). De 
facto, se nos debruc;armos unlcamente sobre 
estes dols selos a aflrmac;oo aflgura-se-nos paci
fica e durante anos a aceltel como boa. No 
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entanto, 0 aprofundamento da questoo pode 
revelar que a tese acelta na IIteratura fllotellca 
talvez mostre alguma fragllldade, podendo, Inclu
sive, verlflcar-se que aflnal faram os E.U. a plagl
or 0 desenho em causa. VeJamos: 0 desenho do 
selo expresso da Republica Domlnlcana de 1927 
13 rigorosamente Igual ao do selo do mesmo pois 
de 1921. Apenas a legenda «Entrega Especial> 
fol substltuida par «Expresso-. Asslm, este selo da 
Republica Domlnlcana e mals antigo do que 0 
dos E.U. e, em consequencla, 0 plaglato parece 
ser de sentldo Inverso e em desarmonla com 0 
que consta da literatura consultada (2). Els, pols, 
uma Interessante questoo para os leitores deste 
Boletlm debaterem e ajudarem a sua expllcac;oo 
deflnitiva. 

Fig. 10 

Em 1934, a Nlassalandla emitlu uma serle de 
nove selos, deslgnada na giria filatellca por «se
rle leopordo- (com a efigle de Jorge V), que re
produz quase flelmenta a capo de um livro de 
aventuras. Detectado este procedlmento de 
manifesto mau gosto, era de admitir que 0 as
sunto ficasse por aqul. Asslm noo velo a suceder 
e com esponto e generallzada Indlgnac;oo, em 
1937 e 1943, agora com a efigle de Jorge VI, 
Inslstiu-se no referldo plaglo (Fig. 11). 

Fig. 11 

o ana filatellco de 1942 asslstlu ao aparecl
mento de um plaglo na antigo colonia de 
Moc;ambique. De facto, a lIustrac;oo do selo -as
slstencla publica> de 50 centavos (rosa) 13, na 
pratica, a reproduc;oo do selo de 2 centavos (11-
las rosa), tamoom -asslstencla publica>, emltldo 
pela magestatica Componhla de Moc;amblque 
(Fig. 12). 



Fig. 12 

Embora naG adlra a tese do ploglo. acelto 
que os selos comemorativos do 3.° Congresso 
Naclonal de Pesca (1950). emltldos em Portugal 
no ana segulnte. se tivessem Insplrado no abun
dante e varlada publlcldade que entao se fazla 
a «Emulsao Scott» (Fig. 13). Neste caso concreto 
admlto. Isso slm. que os proflsslonals do pesca 
naG transportam. p~r certo. um pelxao daqueles 
da forma como 0 desenhador do selo nos quer 
fazer crer. Para mlm estarta perante um erro de 
desenho e naG na presen9a de um Indecoroso 
ploglo. 

Fig. 13 

Em Malo de 1956. a itolla para comemorar 
o 50.° anlversorlo da abertura do tunel ferroviarlo 
de Semplone. que IIga aquele pafs a Suf9a. emite 
um selo de 25 IIras cuja lIustra9aO (uma mala
posta) e coplada de uma tela exlstente num 
museu de Zurlque (3). Vinte anos depols. a Liberia 
lan9a em circula9aO um selo (Fig. 14) cujo de
senho e um ploglo. Nao sabemos bem e se e 
do quadro. se dum Intelro postal suf90. se do selo 
itallanol 

Alnda no ana de 1956. 0 Mexico emitlu um 
selo de correlo expresso (Fig. 15) claramente Ins
plrado no selo frances dedlcado a Conferencla 
da Paz (Fig. 16). reallzada em Paris dez anos 
antes. 
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Fig. 14 

Fig. 15 Fig. 16 

Em 1979. a Espanha emltlu uma serle de 3 
selos. dedlcados ao «desporto para todos». 0 
fecho desta serle. Isto e. 0 selo de 10 pesetas fol 
p laglado pelos correlos do Luxemburgo. na lIus
tra9ao de um Intelro postal (Fig. 17). 
Em Malo de 1984. M.R. Marques Gomes. em In
teressante artigo publlcado na revista «FN». n.o 34. 
den uncia escandaloso ploglo nas lIustra96es dos 
3 selos comemoratlvos da .Brasiiiana-83 •• emltl
dos pelos correlos de Angola e lan9ados em clr
cula9aO em Julho de 1983. E dlgo denuncla pela 
razao muito simples dos selos aparecerem. como 
sendo da autorla de dols Indlviduos quando. na 
realldade. os desenhos em referencla sao de 
Fernando Rafael de Azevedo Rodrigues. jo fale
cldo a data da publlca9aO do artlgo aclma cl
tado. 

Ho quem defenda que. em data recente. os 
correlos franceses se plaglaram a eles proprlos 
ao dedlcarem um selo a Victor Hugo cuja lIustra-
900 noo e mais do que a reprodu9ao da figura 
de Leoo Toistol. que constava de um selo emitl
do em sua memoria em 1978. Neste coso. pen
so que a semelhan9a entre as duas lIustra96es 

Pi.AGIOS NA FILATELIA 

A Inda que pouco numerosos. os casos de 
ploglos na Fllatella naG sao para despre
zar. Sem. como e meu hoblto. pretender 

esgotar 0 assunto. vou debru9ar-me sobre 0 tema 
e trazer a reflexoo dos mals novos - os destinato
rios primelros destes meus apontamentos - algu
mas ocorrenclas deste tipo. Umas seroo classicas. 
outras estarao quase esquecldas e outras. alnda. 
naG tlveram 0 relevo merecldo. 

Comecemos. porem. pela definl9aO de plo
glo que. em boa verdade. val mals alem da sim
ples copla ou da mera reprodu900. De uma 
manelra geral. os dlclonorlos deflnem ploglo 
como sendo 0 acto ou 0 efelto de plaglar - 0 
que. para quem noo so be 0 que e plaglar. fica 
na mesma. Nao devemos. no entanto. ficar ad
mlrados com este tipo de deflnl900 visto tratar
-se de uma postura usual dos dlclonorlos que 
pode assentar em razOes tecnlco-pedagoglcas 
mas que e uma amola900. como dlzem os nos
sos Irmaos brasiielros. 

E no verbo plagiar. todavia. que vamos en
contrar 0 fio da meada: plaglar e 0 acto de apre
sentar como seu aqullo que. mais ou menos. foi 
copiado ou Imitado de obra alhela. De subllnhar. 
a proposlto. que em termos jurfdlcos. actualmen
teo as coisas tomam contornos mals abrangentes. 
envolvendo. p~r esse facto. responsabilldades 
acrescldas. Longe val 0 
tempo em que ser pla
glado era um acto de 
respelto e de reconhe
clmento publico do va
lor e Interesse da obra 
coplada ... 

* 
* * 

o ploglo mais anti
go que se conhece na 
Fllatella envolve 0 prl-
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Rene Rodrigues da Silva 

melro selo frances. 0 celebre Ceres de 1849. que 
fol coplado de forma grosselra e sem dlsslmula-
96es. em 1856. pelo Estado de Corrlentes (Fig. 
1). actual mente provfncla da Republica Argenti
na. 

Fig. 1 Fig. 2 

Em 1 869 e posta a circular na Belglca uma 
serle de selos. dols dos quais clara mente Insplra
ram 0 selo espanhol que vemos Impresso no In
telro postal de 1870 (Figs. 2 e 3). 
Um dos mals antlgos ploglos que se encontra 
reglstado na IIteratura fiiatellca abrange 0 selo 
local emltido pel a cldade norte-americana de 
Alexandria. em 1846. 0 qual apresenta uma Ins
cri900 circular rodeada por um cfrculo de 40 
rosetas. e um selo «zemstvos. (selo local russo) do 
cldade russo de Alexandria. A semelhan9a e. de 
facto. enorme mas os especlallstas naG compre
endem como um lIustrador russo. em 1870. terla 

Fig. 3 



Grnnd·Duchc de Lu .. "cmbourg 

CARTE 

Fig. 17 

se deve mals a semelhanc;a do visual destes dols 
grandes escritores do que a um proposito dell
berado de plaglo. 

Para flnallzar. vou recordar um caso de pla
glo multlplo que. par certo. constitul um aconte
clmento sem Igual nos anals da Fllatella. 

Em Setembro de 1879. os E.U.A. emltlram 
uma serle de selos para correlo porteado que 
loram plaglados por tres paises (Fig. 18). a saber: 
Mexico em 1882. Nova Gales do Sui em 1891 (4) 
e. por 11m. pela Australia em 1902. Els um recor
de dlficll de bater ... 

Fig. 18 
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(11 A.H. de Oliveira Marques. no I volume do sua .Hlst6r1a do 
Selo Portugues. diz. a prop6stio: .0 relrato apresenlova 
mois semelhOll9os. no dizer do epoco. com a consel1elro 
Vaz Prelo do que com a rei. mas a certo e que as dais se 
poreclom bostanle. Par 101 mativo. estes selos sao lam
bem conhecldos pela deslgna,.ao de 'emlssao Vaz Pre-
10'·. 

(2) A princlpallileratura cansuffada fol: .A FILATELIA. de L.N. 
& M. Williams e .lE ~E GUINNESS DES 11MBRES. de James 
Mackay. 

13) A primelra vez que 0 lema principal deste quadra surge 
numo pa,.a metellca e em 1893 quando lIustra um dos 
mals balos Inlelros postals sui90s que conhe,.o. 

(4) De sollenlar que. neste selo bem como no selo australl
ana de 1902. as !elras .U.S.' farom substiluidas par um 
canguru e por uma erna. A legenda eN.S.w .• (Nova Goles 
do SUI). iogicamenle. openas oporece Inserida no selo 
de 1891. 0 selo de 1902 e ... ap6lrida. 
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Novas Emissoes 
MACAU 

PATRIM6NIO CLASSIFICADO AVENIDA DE AlMEIDA RIBEIRO 

Data de emlssao: 1 de Mar~o de 2000 
Desenho: Victor Marrelros 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 30 x 40 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
$1,00 $1.50 $2,00 $3,00 
81000: Contsm 1 selo de $9,00 
FDC: Macau 

ARTES EM MACAU - CAlIGRAFIA CHINESA 

Data de emlssao: 23 de Mar~o de 2000 
Desenho: Aser But 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
$3,00 $3,00 $3.00 $3.00 
81000: Contsm 1 selo de $8.00 
FDC: Macau 

Atribui~io de Medalhas aos socios que completaram 
50 e 25 anos 

de associado no presente ano 

s6cIOS COM 50 ANOS 

38 - ALBERTO UNO DA clwAAA SOARES 
75 - Eng.O MARIA BARBARA TAVARES PROEN<;A 

ABRUNHOSA 
80 - Dr. JOSE CORREIA DE ALCANTARA 

s6cIOS COM 25 ANOS 

1 288 - JOSE MANUEL FERNANDES NOV 
1301 - MANUEL BARROSO DOS SANTOS 
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1306 - Dr. FRANCISCO LEAL PANA 
1317 - Prof. MARIO JOSE F. VIEGAS SEQUEIRA 
1328 - RUI ALEXANDRE G. ANGERINHA 
1351 - RUI MANUEL ALVES DE BARROS 
1360 - JOSE MARIA DA SILVA PANA 
1364 - ABiUO FERNANDES DOS SANTOS 
1371 -ADERITO MANUEL CARVALHIDO 
1372 - Dr. MARIo JOAO ESPERAN<;A P. DOS ~OS 
1377 - JAIME MANUEL AFONSO RAMOS GUERRA 
1390 - Eng.o CARLOS MANUEL NUNES GAVOSO 

PENHA GARCIA 

DOCES CONVENTUAIS (2.0 GRUPO) 

Data de emlssao: 30 de Malo de 2000 
Desenho: Ac6clo SantoS/Fotos: Homem-Cardoso 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0.26 = 1 000 000 
85$00/€ 0.42 = 250 000 

100$00/€ 0,50 = 500 000 
140$00/€ 0,70 = 250 000 
215$00/€ 1.07 = 250 000 
350$00/€ 1,75 = 250000 
Bllhetes Postals 6 x 75$00/€0.37 
FDC: lIsboa. Porio, Colmbra. Evora. Faro, Funchal 

e Ponta Delgada. 

DIA DO PESCADOR 

Data de emlssao: 31 de Malo de 2000 
Desenho: Filipa Mata 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00,£ 0,26 = 1 000 000 
FDC: lIsboa. Porio, Colmbra. Evora, Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 

EXPOSU;AO: HANNOVER 2000 

Data de emlssao: 1 de Junho de 2000 
Desenho: Joao Machado 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/. 
Formato: 80 x 30,6 mm 
Folhas: De 25 selos 
Plano de emlssao: 
100$00/€ 0,50 = 500 000 
Bloco com 1 selo de 350$00/€ 1,75 = 60 000 
FDC: lIsboa. Porio. Colmbra, Evora, Faro, Funchal 

e Ponta Delgada. 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1." DE DEZEMBRO, N.· 101,3." - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 3421514 Fax: 21 3429534 

I COMPRA e VENDA I 
IIPIEIEIITIITE IICIIIID DE ... 1 I .. 1BIIl R1111UCI E llIIIIIIA11C811 _lIIICIllEllldIII» 

EXPOSlcAO PERMANENTE DE saos NO HALL DE ENTRADA E NO 3.° ANDAR (Elevador) 

SERVICO DE. NOVIDADf.S f.STRANGE.IRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUf.R Tf.MA OU pAis 
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EUROPA 1000 

Data de emlssae: 9 de Malo de 2000 
Oesenho: M. Jean-Paul Cousin 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmane 
Oenteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 30.4 x 40 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Portugal 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Ac;ores 
1 00$00/€ 0,50 = 500 000 Madeira 
Folhas mlnlatura com 3 selos = 300$00/€ 1,50 = 90 000 
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchol 

e Ponto Delgado. 

VISITA A PORTUGAL DE SUA SANTIDADE 0 PAPA )0"\0 PAULO II 

Data de emlssae: 12 de Malo de 2000 
Oesenho: Lulz Duran 
Impressao: Lno Mala. Offset 
Popel: Esmane 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 = 1 000 000 
Bllhete Postal a 75$00/€O,37 
FOC: Usbaa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, F6tlma, Funchal 

e Ponto Delgado. 

100 ANOS DA UNIAO CIClISTA INTERNACIONAl 

Data de emlssao: 22 de Malo de 2000 
Oesenho: Lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmane 
Oenteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Felhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 = 1 000 000 
85$00/€ 0.42 = 250 000 

1 00$00/€ 0,50 = 500 000 
140$00/€ 0,70 = 250 000 
215$00/€ 1,07 = 250000 
350$00/€ 1,75 = 250 000 
Bloco com as 6 selos do emlssao: 942$00/€ 4,70 = 60000 
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal 

e Ponto Delgado. 
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Ainda OS 40 reis de «FRANQUEADO» ou 
«PORTEADO», ou ainda os «SELOS 

DE FRANQUIA» 

Q uando me encontro com alguns amlgos 
normalmente satta a dlscusseo, amlgavel 
bem se entenda, se 0 porte de 40 1131s ma

nuscrito ou aposto nas cartas que clrcularam sem 
selo entre 1 853 e 1 861, se trata de uma multa, 
de uma carta porteada ou franqulada. 

Ha bem pouco tempo com 0 meu bom 
Amigo Bordalo Sanches 10 nasceu nova mente a 
troca de oplnl6es e a dlscordancla quanto a este 
facto, pelo que resolvl desenvolver a mlnha In
vestlgac;eo para alem do fllatellco, procurando 
entender as pessoas a epoca de 1852/53, a In
terpretac;eo que davam as palavras e aclma de 
tudo tentel entender 0 espfrtto e flm que 0 legls
lador em 1852 pretendeu dar a 1 .0 Reforma Pos
tal que se Irla operar 
com a Introduc;oo do 
selo postal. 

Asslm resoM consultar 
varlos dlclonarios de por
tugues do seculo possa
do e deste seculo pora 
asslm tentar confrontar 0 

modo de falar e a Inter
pretac;eo que era dada 
a cada expresseo. 

FRANQUEAR 

- Dlclonarlo Morals 
1891 - Fazer fran
co: . 

Pedro Vaz Pereira 

- Dlclonarlo do Povo 3.° EdlC;OO - Tornar fran
co, estampllhado. 

- Dlclonarlo Edttora 4.° EdlC;OO 1961 - Tor
nar franco; pagar 0 transporte de. 

Conclusoo: Todos os dlclonarlos Indlcam a 
mesma Interpretac;oo para esta palavra. 

FRAN~UEADO 

- Dlclonarlo Morals 1 891 - Aparece apenas 
com PP do verbo e noo exlstla como 
adjectiv~ . 

- DlclonarlO do Povo 3.° Edlc;oo - Noo en
contrel esta palavra. 

Franquear Cartas, 
ou papels de cor
relo; pagar 0 por
te adlantando 
para Irem francas 
ao seu destlno. 

Fig. 1 - Carta enviada de Colmbro para a Porto em 3 de Julho de 1853. Colocado no 
correia sem selos, recebe um porte de 40 IIlls conlorme esllpulovo a leI. Repore-sa 

que noo exlsllo parte em lalla, umo vez que eslos cortos eram osslm enviodos sendo 
a porte pogo pelo destlnolorlo. Chama a olen,.oo que a mullo do porte em 10110 

lombem era pogo pelo destinolorio. As carlos erom portonlo Ironqueadas no correia 
de origem com um porte de 40 rels, em vez de 25 rels, cumprlndo-se asslm os 

objecllvos do leglslodor expres50 no preombulo do relormo posfol. 
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- Dlclonarlo Edltora 4. a Edl~oo 1961 - E um 
adjectivo que slgnlfica cTornar Franco •. 

FRANQUIAR 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
este verba neste dlclonarlo. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo -Igualmente 
noo encontrel este verbo. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~oo 1961 - cPor 
a fronqulo OU selo no correspondencla ou 
em encomendas posta Is; selar; estam
pllhar. 
CF (Confronte com) fronquear. (De fran
co). 

Conclusoo: Asslm temos que a polavra 
cFRANQUIAR. noo era usada no s9culo XIX, em
bora cFRANQUEAR. fosse usoda tanto no s9culo 
XIX como no XX. 

FRANQUIADO 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
este termo. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo - Noo en
contrel este termo. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~oo 1961 - ADJ -
Dlz-se do selo do multo Imposta por folto 

.( 

ou deficlenclo de franqulo; S.M. multo 
Imposto por falta ou deflclencla de fran
quia. (De Portear). 

Conclusoo: Esta palavro 56 a encontrel num 
dlclonarlo do seculo XX. 

FRANQUIA 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Pagamento do 
porte de cartas. jornals. etc. 

- Dlclonarlo do Povo 3.° Edl~oo - S.F. Pogo
mento do porte das cartas. 

- Dlclonarlo Edltora 4.° Edl~ao 1961 - S.F. 
Acto ou efelto de franqular ou franquear; 
pogamento do porte postal de correspon
dencla. jornals. etc. (De franco). 

- Enclclop9dla Luso-Brasllelra - Pagamento 
dos portes de correlo para cartas. jornals. 
etc. 

Conclusoo: Tal como cFRANQUEAR. os 4 dl
clonarlos Indlcom 0 mesmo significado pora este 
substantivo. 

PORTEAR 

- Dlclonarlo Morals 1891 - Noo encontrel 
esta polavra. 

./;0 /- . 
'/;'.I { L (/ 

) 

ft 
Lc·cc~ .. 

Fig. 2 - Carta envlodo de Gulmoraes para a Porto em 9 de Julho de 1853. 0 porte triplo de 80 e lelia com 0 mesmo 
coligrofla e tlnto do endere<;:o, a que demonstra um claro conhecimento do remetente sobre as novas portes e umo claro 

declsCio de quem deverlo pogor 0 porte au sefo a deslinot6rio. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

PRESIDENCIA PORTUGUESA DO CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA 

Data de emlssao: 23 de Mar«o de 2000 
Desenho: Lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmaite 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
100$00/€0.50 = 500000 
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

500 ANOS DA DESCOBERTA DO BRASIL 

Data de emlssao: 11 de Abril de 2000 
Desenho: Lufs Filipa Abreu 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Popel: Esmaite 
Denteado: 12 x 12 'I. 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bloeo com os 4 selos do emlssao: 377$00/€ 1.88 = 60000 f(z!ll!lMlil!:.I 
Plano de emlssao: ....... ~.r.e:;!IiIo ... l"!!! 
52$00/€ 0.26 - 1 000000 
85$00/€ 0.42 - 500 000 

100$00/€ 0.50 - 500 000 
140$00/€ 0.70 - 250 000 
FOe: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal. 

Ponto Delgado e Belmonte. 

INTEIRO POSTAL = to.o ANIVERSARIO DO CENTRO NORTE·SUL DO CONSELHO DA EUROPA 

Data de emlssao: 5 de Malo de 2000 
nragem: 50 000 exemplares 
Pr~o: 52$00/€0.26 
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Exposi~ao Mundial 
de Filatelia Juvenil 

Bangkok-2000 

Reallzou-se de 25 de Marc;o a 3 de Abril a 
Bangkok-2000, exposlc;oo mundlal de filatella ju
venll. 

A partielpac;oo portuguesa era eomposta por 
3 jovens que obtlveram as segulntes classlflea
c;oos: 

- Pedro Miguel Vaz Pereira - Postal Stationery 
of the Portuguese Monarchy - Prato Gran
de - 77 pontos 

- Pedro Cantelro - Birds of Prey - Prato Gran
de - 76 pontos 

- Paulo Cesar Fernandes - A Deseoberta de 
Llsboa - Bronze Prateado - 66 pontos. 

Filatelia J oaquim A.S. Ma~as 
Rua do Cfucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 USBOA 
PORTUGAL 
Tel.: 213 467 661 
Fax: +351 213 259 090 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VEHDE 

Aberfo de 2.g a 6.g das 14.30 as 19.00 
Ide manha, com marca~ao previa) 

Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: . 

WWW.CARTOFILIA-FllATEUA.COM 
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Inteiromax 
- E~a de Queiroz 2000 

A Intelromax - Ec;a de Quelroz 2000 reallza
se de 1 4 a 19 de Agosto de 2000 no Pavllhoo do 
Clube Desportlvo do Povoa de Varzlm. 

Promovlda pela Assoelac;oo Povelra de 
Coleceionlsmo tero lugar, de 14 a 19 de Agosto 
de 2000, no Pavllhoo do Clube Desportlvo do PO
voa, no eldade de Povoa de Varzlm, uma Expo
slC;OO Fllatellca Luso-Espanhola de Intelros Posta Is 
e de Maximafllla, deslgnada .INTEIROMAX - EyA 
DE QUEIROZ-2000 •. 0 certame tem como objee
tlvos principals: dlvulgar e fomentar a Fllatella no 
Regloo Norte do pais e contrlbulr para a anlma
C;OO cultural do cldade do PovQO de Vorzlm, bem 
como eomemorar fllatelleamente 0 1.0 Cente
no rio do Morte do grande escrltor povelro Ec;a de 
Quelroz. 

A Exposlc;oo .INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-
2000. tem 0 patracinlo do Federac;oo Portugue
so de Fllatella (FPF-APD), dos Correlos de Portugal 
e do Camara Municipal de Povoa de Varzlm, 
bem como a eolaborac;oo do Federac;oo Espa
nhola de Socledades Fllatellcas (FESOFI). 

A Exposlc;oo .INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-
2000. reger-se-o eonjuntamente, pelo Regula
mento Geral de Exposlc;6es do Federac;oo 
Internaelonal de Fllatella (FIP), pelo Regulamento 
Geral das Exposlc;6es Fllatellcas Portuguesas e 
pelo Regulamento Particular do .INTEIROMAX -
EyA DE QUEIROZ-2000 •. 

Os jurados portugueses nomeados pela Dlree
C;OO do FPF-APD soo: Eurleo Loge Cardoso, 
Hernanl Matos eManuel Portoearrero, tendo a 
FESOFI Indlcado os jurados espanh61s D. Jose 
Manuel Rodrigues Gutierrez e D. Francisco 
Velasquez Barroso. 

Hernanl Matos e Jose Manuel Ribeiro Marques 
soo respeetlvamente Presldente e Viee-Preslden
te do Comlssoo Organlzadora, a qual devem ser 
solleltados os Boletlns de Dlvulgac;oo e os formu
lorlos de Inserlc;oo provlsorla. 

o enderec;o e respectlvos eontaetos do Co
mlssoo Organlzadora soo os segulntes: 
Comissao Organlzadora do Exposlc;oo 
.INTEIROMAX - EyA DE QUEIROZ-2000. 
Rua Padre AureliO Martins de Farla, 54 
4490-665 POVOA DE VARZIM 
Telefone: 252 627 311 • Fax: 252 618 499 
E-mail: Intelromax.@hotmall .eom 

- Dlelonorlo do Povo 3.0 Edlc;oo Idem. 
- Dlclonorlo Edltora 4.0 Edlc;oo 1961 - Por 0 

porte ou selo em carta ou qualquer re
messa postal; franqular; MULTAR POR FAL
TA OU DEFICIENCIA DE FRANQUIA. 

- Enclelopedla Luso-Brosllelra - V.l. -
.Franqular ou selar devldamente (carta ou 
qualquer remessa postal): porteou uma 
carta para 0 Brasil; porteou uma eneo
mend a postal. 
Multar uma carta por falta de franqula 
aplleando-Ihe os selos dltos de porteado 
(De porte). 

Conclusoo: No seculo XIX a palavra .Portear. 
noo aparece nos dlclonorlos do epaca e sO em 
pleno seeulo XX apareee tambem com 0 sentl
do de MULTA. 

PORTEADO 

- Dlelonorlo Morals 1 891 - Noo eneontrel 
esta palavra neste dlelonorlo. 

- Dlclonorlo do Povo 3.0 Edlc;oo - Idem. 
- Dlelonorlo Edltora 4.0 Edlc;oo 1961 ADJ. 

Franqulado; dlz-se do selo do multo Im
posta par falta ou deflclenela de franqula: 
S.M. multo Imposta por falta ou dellelen
cia de franqula. (De PORTEAR). 

., .. -: Tl 
• - .. .. , • ' .,.!. '1,j • 

...... ': ... _ .~ .• .J ..:. .t..: ..... "'-:~~ 

- Enelelopedla Luso-Brasllelra - ADJ. Dlz-se 
do correspondencla que pagou porte pos
tal ou telegrofleo, que fol franqueada. S.M. 
- Soma que se pogo, por multo, para re
ceber eorrespondenela noo devldamente 
franqueada (De porte). 

Conelusoo: 0 adjectlvo PORTEADO noo apa
reee nos dlelonor1os do seculo XIX, aparecendo 
com 0 sentldo de multo apenos nos dlelonor1os 
do seculo XX. 

Entendo entoo que porteado no seeulo XIX 
provlnha do substantlvo .PORTE. que 0 Dlclonorlo 
Morals de 1891 deslgna por aquila .que se pogo 
pela sua eonduc;oo. e noo tlnha como func;oo 
adjectlvar qualquer falta au omlssao de porte. 

Sem ser um especlallsta em grammlea, enten
do que 0 adjectlvo .PORTEADO. tal como hOje 0 

aplleamos noo terla 0 mesmo slgnlfleado, ho 150 
anos a1rOs, mals proprlamente em 1 852/53, tendo 
portanto 0 sentido de carta porteada ou de carta 
franqueada, estampllhada, salada, etc. 

Asslm sendo e arrumada a parte gramatlcol, 
passemos entoo a parte fllatellea, tentando en
too usar os termos e seus slgnlfleados a epoea e 
que se encontram no Decreto e Regulamento do 
1 .0 Reforma Postal de 1852. 

Decreto de 27 de Outubro de 1852 mULO rv 
- DOS PORTES DAS CORRESPONDENCIAS. 

40 

Fig. 3 - Carta envlada de A1bergo~a-a-Velha para 0 Porto em 30 de Janeiro de 1854. 0 porte de 40 manusc~ta e 
manuscrlto com a mesma IInta e callgrafia do remetente, 0 que mals uma vez expressa a clara vontade do remetente 
sobre quem paga~a 0 porte. au sala 0 desllnat6~a. 0 correlo IImlta-se a cumprlr a lei e apOr 0 porte balldo de 40 rels. 
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Artlgo4Z.0 

.Os portes, estabelecldos pelo presente De
creto, naG poderao ser alterados senao directa
mente par uma Lei especial: nenhum augmento 
se Ihes faro a titulo de dlrelto adlclonal, de premlo 
de entrega pela pequena Posta, ou por qualquer 
outro pretexto •. 

Aqul fica bem claro que 0 artlgo 42.° do fltu-
10 IV referente aos .Portes das Correspondencl
as- fala nos PORTES e neste mulo IV temos que 0 

artlgo 26.°, referente aos PORTES dlz 0 segulnte: 
Artlgo 26.° 
.As cartas do Relno e IIhas Adjacentes, sen

do franqueadas (parteadas) par melo de sello, 
pagarao de porte: 

Ate tres oitavas excluslvamente, vinte e cinco rels; 
De tres a cinco oltavas, clncoenta rels; e as

slm por dlante, sublndo vlnte cinco rels par coda 
duas oltovas. 

Nao sen do franqueadas (porteadas) com 
sellos, pagarao (de porte ou serao porteadas): 

Ate tres oltavas, quarenta rels; 
De tres a cinco oltavas, oltenta rels; 
De cinco a sete oltavas, cento e vlnte rels; e 

aslm par dlante, sublndo quarenta rels par coda 
duas oltavas.. . 

Isto a bem expresso no TITULO IV do Decreto 
respeltando intelramente aos PORTES. 

Jamals se encontram aqul quaisquer term os 
tais como .PORTEADA. ou .FRANQUIADO», pala
vras claramente do seculo XX e usadas neste 
com um sentldo especifico de Multa e que ja
mals tiveram qualquer significado no seculo XIX, 
ate porque slmplesmente naG eram asslm 
adjectivadas. 

Portanto naG apllquemos, aqullo que em 
1852 naG existla, procurando agora adoptar 0 re
alldade actual para uma sltuac;ao e epaca com
pletamente dlferente da de hOje. 

Na apoca .franquear» ou .portear» tin ham 
preclsamente 0 mesmo significado ou seja .PA
GAR 0 PORTE •. 

Dlz alnda 0 artlgo 67.° do TITULO V do REGU
LAMENTO e relativo .DOS PORTES DAS CORRES
PONDENCIAS» que: .As cartas, periodic os, 
Impressos, manuscrlptos, e amostras de fazenda, 
dlrigldas de um para outro ponto do Contlnente 
do Relno, e para as IIhas Adjacentes, e destas 
para aquelle, PODERAO SER FRANQUEADAS, 
afflxando-se nos sobrescrlptos, ou clntas, 0 sello 
ou sellos necessarlos para preencherem 0 porte, 
que, segundo 0 peso, for devldo na conform Ida
de do mappa dos portes, que faz parte do De-

Fig. 4 - Carta envlada de lamego para lIsboa em 14 de Julho de 1857, transllando pelo Porto em 15 de Julho de 1857 e 
reexpedlda para lamego. No reexpedlgoo pagou 0 porte de -mals 40., manuscrHo no carta, cumprlndo a estlpulado no 
reforma postal para as cartas expedldas -franqueadas sem selo •. Repara-se que nao pode ser como alguns prefendem 
que seja uma carta cporteada. ou mesmo com 0 espinto de multada, 16 que a uma clara reexpedlgoo. Ap6s 1861 esta 

reexpedlgao, mesmo sem selas, pagano 25 rals, dado que 0 porte de 40 IIlls 16 tinha sldo abolldo. 
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VAMOS ESCLARECER (7) 
A PROPOSITO DE CORREIO AEREO 

1) 0 INTEIRO POSTAL (IP) de 1 $00 CARAVELA. 
segundo 05 meus elementos. fol posta a circular 
em 25 de Malo. enquanto 0 selo. se passeava 
desde 8 de Abril. do mesmo ano. de 1943; 

2) 0 outro IP. de $50 -apareceu. em 12 de 
Outubro de 1949. em substltu1900 do $30 (Igual
mente Caravela) sobretaxado $50 em 1 8 de 
Novembro de 1948 ... Isto. alnda segundo 05 
meus -canhenhos.; 

3) Em 1951. 0 aumento de taxa/franqula. fez 
com que 05 .CTT. tivessem vendldo ao publico. 
nos seus balcoes. com a oposlc;oo do selo $20. 
Caravela (clam do $30 + $30 = 1943 = devldc
mente separcdos) 05 BOAS FESTAS (n.DS 66 a 100 
= 1944/1945 =) que ja havlam sofrldo a sobre
carga: Novo prec;o 05 lOla 124 = 1946 = e 05 
125 a 142 = 1947 =. 

o apareclmento de outros numeros. Inclusi
ve com 0 -Tudo pela Na900. deve-se. obvla
mente. aos que se encontravam pela provincia. 
a altura. Ata 0 $20 do Cavallnho. alnda chegou 
a ser apllcado. 

Desta felta. 05 .CTT. devem ter poupado uns 
largos -cobres •• no sobretaxamento dos dltos e. 
melhor alnda. como complemento dlrecto. IIvra
ram-se duns mlihares de selos. Sobretaxaram. 
alnda. as SERIES .A. (noo numerados. cravados 
e numerados) •• B. e -G •• asslm como as -C" 
«D». -E. e .F. (que deverlam ter saido em Janei
ro de 1953. mas sem sobretaxo. 05 -Conhec;a a 
Sua Poesla. e .Conhe9a os Seus Prosadores. = 
1948 = e as -Spp. = 1951 e 1954 = tambam 
noo se furtaram a valorlza900. 

Porque tudo Isto? Eu expllco: PARA APELAR A 
AJUDA DO BOM AMIGO CAP. F. LEMOS DA 
SILVEIRA. 0 nosso especlallsta em -CORREIO AE
REO •• 50 1550. 

E que. ai por volta de ... ja 10 voo uns anlnhos. 
adqulrl 0 IP - TIpo 1 - e como passuldor do mes
mo. sem taxas adlclonals. delxel-o de lado. Pos-
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Americo Mascarenhas Pereira 

terlormente. e bastante mals tarde. comprel. num 
lote de IP 0 tlpo 2. em dupllcado. e mals um do 
anterior. Foram parar a uma gaveta e all flcaram 
esquecldos. 

Entretanto. par razoes varlas. tlve de vascu
Ihar calxas e gavetas. 0 que me proporclonou 
-dar de caras. com tal conjunto. 0 qual. se a 
prlmelra olhadela. nada me dlsse. a segunda ja 
me delxou de -pulga atras da orelha.. Porque 
-carga de agua.: 

a) Todos estavam taxados 2$60? 
b) Porque tlnham etlquetas -POR AVIAo. 

dlferentes. vide coloca900 do -511.? 
c) Se os Caravelas sairam da clrcula900 em 

1957 e os Cavallnhos entraram ao -servl-
90' em 1975. a que partes (e para onde) 
se destlnavam 05 2$60? 

d) Sera que 0 -CTT •• voltaram a repetlr a 
-graclnha.? E que alnda em 1963. eles 
contlnuavam sobretaxando. 

Compreende. agora. 0 meu Caro Amigo. 
porque recorro ao seu SABER? Infellzmente. no 
pouco que me fol possivel averlguar. noo cheguel 
a qualquer conclusCio. posltlva e satisfatorla. Como 
deverel classlflca-Ios? Numero proprio em data 
propria. ou consldera-Ios. slmplesmente. com -ta
xas adlclonals. como 0 acontecldo aos -CERES.? 
o que mals me atrapalha sao as etlquetas ... 

Que? Correlos? Nol Essa nool Eles alnda noo 
consegulram elucldar-me acerca do que se 
passou com 05 ultlmos 1 2 (Lis boa - 6. Estorll - 1. 
Cascals - 2 e Sintra - 3) quanto mals acerca de 
olgo que ja 10 val. ha multo. 

Posslvelmente. algures. exlstem Informa90es 
suas mas. co 0 menlno. noo as tem e por 1550 as 
desconhece. pelo que flca/flcamos aguardando 
o seu precloso esclareclmento. 

BEM HAJA e multo obrlgado. 

creto de 27 de Outubro de 1852 e val junto ao 
presente Regulamento sob n.o 2. 

E agora que dlz 0 MAPA DOS PORTES. noo 
esquecendo que a correspondencla -PODERAo 
SER FRANQUEADAS.: 

CART AS DO REINO E ILHAS ADJACENTES 
-SENDO FRANQUEADA POR MEIO DE SELLOS. 
PAGA UM PORTE DE ... 
-NAo SENDO FRANQUEADA POR MEIO DE 

SELLOS. 
PAGA UM PORTE DE ... 
A conflrmar alnda este prlncfplo baslco de 

periodo de transl900 temos 0 prlncfplo que vem 
claramente expresso no RELATORIO envlado a 
Ralnha D. Marla II pelos leglsladores e que dlz 0 
segulnte: 

-A Inferlorldade dos portes (repare-se que 0 
leglslador fala em PORTES. admltlndo a exlsten
cia de varlos PORTES) pagos por melo de 5131105 
com rela900 aos que por este modo noo f6rem 
franqueados. a um dos melos propostos para 
convldar 0 publico a fazer uso dos 5131105. habltu
ando-o vOluntarlamente a este novo systema •. 

Como se pode ver noo havla Impllcltamente 
a Idela de PORTEAR a correspondencla no signi
ficado claro que ela tem hOje para nos. ou seja 
multar. mas exlstla a clara Idela de com partes 
mals balxos convencer a popula900 a utlllzar 0 
novo sistema. dando-Ihe contudo a posslblllda
de de contlnuar durante mals algum tempo a 
usar 0 antigo. em que 0 destlnatarlo contlnuava 
a pagar 0 porte. 

E tal a asslm. que em multas cartas 05 portes 
foram clara mente manuscrltos pelos remetentes. 
apresentando estes a mesma callgrafla e tlnta do 
remetente. 

Esta fol a Idela e objectlvo Inlclal clara mente 
manlfestado no -RELATORIO. do decreto e em 
toda a leglsla900 onde apenas uma unlca vez 
se fala em correspondencla -franqueada ou 
parteada. como tendo 0 mesmo significado e 
jamals em -FRANQUIADA. e repare-se que se dlz 
-Franqueado ou Porteado. e noo franqueada e 
porteada. 0 que a bem dlferente. De resto a 
sempre usada a palavra -MULTA. e esta -multa. 
ou -porteado. na IInguagem dos nossos dlas 
encontra-se clara mente expresso na leglsla900 
que dlz respelto a Insuflclencla de porte ou au
sencla de selos. com a palavra MULTA e nunca 
com 0 adjectlvo PORTEADO. 

Para 1550 veja-se 0 artlculado do artlgo 73.0 e 
do artlgo 69.0 1.0 e 4.0 do Regulamento. que dlz 
que toda a correspondencla -que noo trouxer 
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513110. ou 0 trouxer Inferior ao devldo. 50 podera 
ser expedlda depols de franqueada com 0 513110 
competente. e de adlclonado. -COMO MULTA. 
outro 513110 de Igual valor. 

A palavra -porteado. ou -franqulado. noo 
aparecem porque noo exlstlam com esse signifi
cado naquele tempo. 

-PORTEADO. no s9culo XIX vlnha de .porte. 
que slgnlflcava -0 que se paga pela sua 
conducc;oo e Isto no que dlz respelto a -porte 
de carta. de jomal. ou de qualquer objecto pelo 
correlo •. 

Logo concluo que franqueado ou porteado 
querlam dlzer preclsamente a mesma colsa. 0 
que no significado do portugues actual tal noo 
acontece. 

Posso tambam aceltar que tenha havldo 
entoo com a pr6tica corrente uma altera900 dos 
prlncfplos enunclados no Decreto e no Regula
mento. mas com 0 artlgo que agora apresento 
julgo que fica claro que em 1 de Julho de 1853 
exlstlam dols portes. As cartas podlam ser 
franqueadas ou porteadas de dols modos: 

1. Com selos pagos pelo remetente e com 
um porte de 25 rels. 

2. Pelo destlnatarlo com um porte de 40 rels. 

Quanto a multas 0 Regulamento a suflclen
temente claro e chama-Ihe 1550 mesmo e nada 
mals. 

Termlno dlzendo que entendo que quando 
anallsamos um determlnado assunto passado ha 
1 50 anos temos a obrlga900 de nos esforc;armos 
para entendermos 05 habltos e a mentalldade 
da altura. noo esquecendo que a grande refor
ma que se operou no correlo em 1852. deu-se 
numa altura em que noo exlstlam. telagrafos. 
telefones. televlsoo. radio. telex. fax. Intemet. e
mail. sendo bastante compllcado fazer chegar 
a Informa900 a toda a popula900. pelo que terla 
sldo crlada uma fase de transl900 sem convul
soes desnecessOrlas. 

Ha 1 50 anos atras eram bem dlferentes as 
mentalldades. habltos e costumes e apenas 
como exemplo posso adlantar que por exemplo 
o nosso DAFUNOO. ao p9 de Algas. escrevla-se 
entoo DA-FUNDO. 

A provoca900 no bom sentldo aos meus 
estlmados Amlgos esta de novo lanc;ada. 

Nada me do mals prazer que uma boa sa
batlna fllatalica. porque asslm aprendemos 
tados. 



Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje querelnos lnais ... 

REBOPRE 
SOCIEDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PRECISAo. S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 

de representac;oo prolongar-se-Ia nas emlss6es 
ordlnarlas ate 1929. 

Imedlatamente se Inlclaram os trabalhos de 
Impressao a mao por um funclonarlo que deve
ria Imprlmlr os selos com os segulntes valores no
mlnals, cores e quantldades: 

• Valor nominal 1 SH - vloleta - 3.000 exem
plares 

• Valor nominal 2 SH - verde - 5.000 exem
plares 

• Valor nominal 4 SH - azul - 8.000 exempla
res 

• Valor nominal 8 SH - carmlm - 6.000 exem
plares 

No ano de 1 868 estava conclulda a Impres
sao dos selos e em 1870 era posta a dlsposlc;:oo 
do publico a prlmel-
ra emlssao, saben
do-se mals tarde, 
que 0 empregado 
que Inlclara 0 pro
cesso de Impressoo, 
guardara para pro
velto pr6prlo uma 
avultada quantidade 
de selos Impressos. 

Estes selos apenas 
foram usados em 
Teerao, Moona, Zln-
gan, Casveen e Tabrlz. 

Face a nova roolldade, 0 responsavel pelos 
Correlos de Teerao heslta entre devolver 0 dlnhel
ro ou tentar satlsfazer de todas as formas (Incluln
do as menos recomendavels) a enorme procura. 

Uma cbrllhante» Idela surge-Ihe em mente e 
manda regressar as velhas maqulnas de cunhar 
dando Instruc;:oes aos funclonarlos pora trabalha
rem a maxlma velocldade. 

Todo 0 tlpo de papels e Impressoes foram 
permltldos para este trabalho clcl6plco e, mes
mo quando a Impressao noo sala bem de um 
dos lados voltavam-se os selos e contlnuava-se 
a Imprlmlr no verso. 

A unlca forma de dlstlngulr os prlmelros selos 
das relmpressoes conslste em que, nas ultfmas os 
selos foram Impressos em papel mals claro e 
goma dlferente. S6 nos finals de 1 900 contavam
se em mals de 300 as varledades de selos persas 

Num pais que 
possula na allura pra
ticamente a popula
c;:ao de Portugal, 
pod em os estranhar 
que com um stock 
de apenas 22 000 
selos, s6 houvesse 
necessldade do 
apareclmento de 
uma segunda emls
sao cinco anos mals 
tarde, no entanto 
devemos recordar 

Selos nCio emltldos (1915). EmlssCio blcolor com salos correntes de margens douradas e salos 
de Servtc;:o de margens prateadas 

que, se vMa num pais em que pratlcamente noo 
exlstlam camlnhos de ferro e apenas as classes 
altas e flrmas comerclals se correspondiam. No
vas reimpress6es em 1876 e 1878 demonstram que 
o hablto de envlar correspondencla comec;:ava a 
generallzar-se pouco a pouco entre os persas. 

Em 1885 surge um novo cenario que vlria a 
alteror radlcalmente 0 panorama dos recem
nascldos correlos da Persia. Uma avalanche de 
ordens de compra para as prlmelras emlss6es 
toram emanadas de comerclantes europeus. 
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sendo uma Inc6gnlta nos tempos actuals 0 nu
mero certo de selos emltldos. 

o Xa Nslr AI-Din acabou por nao consegulr 
Impedlr toda esta tram61a e a modernlzac;:ao de 
um pais profundamente vlnculado a um fanatls
mo rellgloso allado a revolta do povo contra os 
funclonarlos corruptos do sistema, acabau por 
perder 0 Imperador que morreu assasslnado em 
1896 as moos de um fundamentallsta muc;:ulma
no. No entanto 0 seu nome permanecera IIgado 
a alguns dos mals belos selos do Oriente. 



o Leao Persa 

A 
hlst6ria dos prlmelros selos persas podemos 
consldera-Ia dlgna de flgurar no «Llvro das 
Mil e uma Noltes» em que noo faltam per

sonagens como um Imperador justo e subltos 
apanhados pelas telas do suborno. 

Relnando num vasto Imperio e presslonado 
por duas potenclas rlvallzando Influenclos (Ingla
terra e Russia). 0 honesto Xa Nslr AI-Din. um dos 
grandes Impulslonadores do bablsmo. doutrlna 
que levarla a emanclpac;:oo da mulher muc;:ul
mana e a ocldentallzac;:oo do Medlo Oriente. 
resolveu Introduzlr na Persia as novas Idelas e In
venc;:6es que lam surglndo fora das frontelras do 
Imperio. 

Por volta da segunda metade do seculo XIX 
surge a Idela do prlmelro selo postal Persa. sob 
proposta do Khan. Mirza All Amine Dauleah. se
cretarlo-geral do Xa e principal responsOvel pelo 

... ~ 
.,:.~ .. ~ ...... .. 

.. ,... ' 

Dr. Rui Manuel G. Resende 

Departamento Postal. Fol pensado 0 envlo de 
uma comissao persa a Paris de forma a estudar 
com os correlos francese5. a melhor manelra de 
crlarem um avanc;:ado sistema postal no Impe
rio. em tudo semelhante aos mals avanc;:ados 
servlc;:os postals europeus. 

A mlssoo regressou. trazendo noo 56 16 ma
qulnas de Imprlmlr como dlversas provas perfu
radas de dlferentes varledades de papels. cores 
e tamanhos. que todavla. jamals foram usadas 
nos servlc;:os posta Is. 

o desenho final para 0 prlmelro selo conslste 
no leao de Ivan. simbolo da Persia. segurando a 
clmltarra de Khorassan e transportando um sol 
com um rosto humano no dorso (sol de Darnls). 
o Xa da Persia. monarca absoluto e unlca lei no 
pais. aprovou 0 novo selo que slmbollzava: 0 
poder, a justlc;:a. a luz e a Intellgencla. Esta forma 

... ~ 
" 

, .,~ '. 
: ~ .;~; 

Emlssao de 1894 (Denleado 11 x 12 '/;1 
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Lubrapex-2000 - Brasil - 500 Anos 

R 
eallzou-se na cldade hlstorlca da Bahia. 
prlmelra capital do Brasil. a Exposlc;:oo 
Fllatellca Luso-Brasllelra Lubrapex-2000 -

Brasil - 500 Anos. 
Esta Importante exposlc;:oo destlnava-se a 

comemorar os 500 anos do «achamento» do 
Brasil e decorreu de 11 a 16 de Abril no excelen
te Centro de Convenc;:oes da Bahia. tendo sldo 
organlzada pela Federac;:oo Brasllelra de Fllatella 
e pela Empresa de Correlos e Telegrafos do Bra
sil. 

A representac;:oo portuguesa fol de grande 
qualldade e obteve as segulntes classlflcac;:Oes: 

- Premlo Brasil - D. Pedro II 
Pedro Vaz Pereira 
Intelros Postals do TIpo «CERES» - Ouro - 89 
pontos 

- Premlo Aerofllatella 
Graham Cosh 
Varlot1ons on German Aerophllately - Ouro -
85 pontos 

- Premlo Maximafilia 
Joaqulm Antonio Ribeiro Cantelro 
Pontes - Vermeil Grande - 83 pontos 

- Cia sse de Homa 
Jose Manuel Santos Pereira 
King-Manuel II - Postal Stationery 
Specialized Collection 

flLATELIA TRADICIONAL 

- Elder Manuel Pinto Correia 
Angola - Prlmelras EmlssOes - Ouro - 87 pon
tos 

- Jooo Neves Gonc;:alves Novo 
Embossed Stamps of Portugal - Ouro - 87 pon
tos 

- Jose Julio Jordoo 
France - Ouro - 87 pontos 

- Marlo Almeida Coutlnho 
Estudo dos Selos «CERES» de Portugal - Ouro -
85 pontos 
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HIST6RIA POSTAL 

- Pedro Vaz Pereira 
Carlmbos Nomlnatlvos noo Datados Usados no 
Periodo Adeslvo - Ouro - 87 pontos 

INTEIROS POSTAIS 

- Hernonl Carmelo de Matos 
Estudo dos Intelros Postals de D. Carlos I -
VermeU Grande - 83 pontos 

flLATELIA TEMATICA 

- Manuel Portocarrero 
My Fat Friends - Ouro - 87 pontos 

- Fernando Teixeira Xavier Martins 
Jogos Olimplcos 1894/1956 - Vermeil - 75 
pontos 

- Eurlco G.M.V. Lage Cardoso 
Flguras e Factos Hlst6rlcos da Politlca Mundlal 
Sec. xx - Prata Grande - 73 pontos 

MAXIMAfILIA 

- Jooo Pedro Pinheiro da Silva 
PersonaUdades - Suas Frases C9Iebres - Vermeil 
- 77 pontos 

- David Rodrigues Cruz 
Fortlflcac;:oes na Europa - Prata Grande - 72 
pontos 

- Jose Manuel Ribeiro Marques 
As Forc;:as Almadas no Contexto da Guerra e 
da Paz - Prata Grande - 70 pontos 

FILATELIA JUVENIL 

- Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 
Intelros Postals da Monarqula Portuguesa -
Vermeil Grande - 85 pontos 

- Nucleo FII. Juvenll dos Bombelros de Silves 
Descobrlmentos Portugueses - Bronze Pratea
do - 62 pontos 

- Anna Katharlna Zabel 



Amblente - Bronze Proteado - 61 pontos 
- Diana Jorge Plmparel Alves Nuno 

A Conqulsta do Espac,:o - Bronze Proteado - 60 
pontos 

- Rebecca Louise Hale 
Cac,:adores - Bronze - 53 pontos 

- Andrela Filipa Jesus Gonc,:alves 
Flores - Bronze - 51 pontos 

lITlRATURA FJIATElICA 

- Clube Fllotellco de Portugal 
Boletim do Clube Fllotellco de Portugal - Prato 
Grande - 72 pontos 

- AFAL - Ass. Fllotellca Alentejo/Algarve 
Os Correlos de Algarve na Epoca Pre-Adeslva 
Prota Grande - 71 pontos 

- Pedro Vaz Pereira 
Artlgos em Revlstas Fllotellcas - Proto - 67 pon
tos 

- Sec. Fllatellca Numlsm6tlca do Clube dos 
Galltos 
Revlsta .Salos & Modas> - Prata - 67 pontos 

- Rene Cha~es D.P. Rodrigues do Silva 
Selecc,:eo de ArtJgos sobre Fllotella - Proto - 66 
pontos 

- Sec. Fllotellca Ass. Academlca de Colmbra 
Cat610go de Carlmbos Comem. de Portugal -
Prota - 65 pontos 

- Sec. Fllatellca Ass. Academlca de Colmbra 
C6bula Fllotellca - Proto - 65 pontos 

FJIATELIA MODERNA 

- Jorge Luis PereIra Femandes 
RepublIca Popular de Moc,:amblque - Sobrecar
gas - Prato - 66 pontos 

o Grande Premlo do Lubrapex fol otrlbuido a 
partlclpac,:eo brasltelra .Othos de Bol e Inc lin ados> 
de Roberto Seabra Benevides. 

Na Inaugurac,:eo do evento esteve presente 
o Dr. Jorge Coelho, Mlnlstro de Portugal do Equl
pamento Social. 

Durante este evento, reunlram-se todos os 
parses de expresseo oflclal portuguesa, ressaltan
do J6 a presenc,:a de Timor Leste neste encontro. 

Vendo selos Portugal usados em lotes, 
1 ou 2 coda taxas medias e altos volor Co
t610go 100.000$00 = s6 1 7.000$00. 

Mario Sousa 
R. Costa, 572 
4445-390 Ermeslnde 
Tel. 229741494 
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SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completes 

e Selos tem6ticos 

Pe<;a listas de pre<;os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 21 3549725 
1150-075 L1SBOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 

NOVIDADES 
I TEMA MANCOLISTAS PArS 

ASSINATURAS CONTACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001·902 FARO 

VENDO - Pacotes, Blocos. 
Selos Soltos 

COMPRO - Lotes. Colecc;oes. 
Quantidades 

--
M. OS6RIO 
Av. Almlranle Rels. 90-A 

Centro Habib (0 entrada) 
P.O. Box 10174 

Tel. e Fax: 351 21 8127890 
1001-001 Usboa - Portugal 

§ 1.0 Neste aviso inidcar-se-a se a localidade esta 
ou nao auctorisada a trocar encommendas. 

§ 2.0 0 praso concedido para a resposta ao aviso 
de que tracta este artigo sera: 

a) De quinze dias, quando a encommenda houver 
side dirigida a quatquer das esta~6es do continente do 
reino e 0 destinatario se tiver ausentado para localida
de do mesmo continente; 

b) De quinze dias, quando a encommenda houver 
side dirigida a qualquer esta~ao de uma das ilhas adja
centes e a destinatario se tiver ausentado para locali
dade da mesma ilha; 

c) De trinta dias, quando a encommenda houver 
side dirigida para qualquer esta~ao do continente e 0 
destinatario se houver ausentado para alguma das ilhas 
adjacentes; 

d) De trinta dias, quando a encommenda houver 
sido dirigida para esta~6es das ilhas adjacentes e 0 

destinatario se houver ausentado para qualquer locali
dade das outras ilhas ou para 0 continente. 

Art. 41-0 Quando as encommendas destinadas 
a individuos que nao estejam ausentes, nao forem 
retiradas no praso de oito dias, expedir-se-a ao 
destinatario novo aviso, modele n.O 227, se se tractar 
de encommendas a entregar nas esta~6es. Tractando
se de encommendas a entregar no domicilio, se a 
destinatario nao for encontrado em dois dias consecu
tivos, a distribuidor deixar-Ihe-a um aviso, modele n.O 
60. 

§ unico. Oito dias depois da data da entrega des
tes avisos, se a encommenda nao for retirada, expedir
se-a aviso do modelo n.o 230 ao remettente. 

Art. 42.0 Se no praso de trinta dias, a contar da 
data dos avisos designados nos §§ 2.0 e unico dos dais 
artigos 41-0 e 42.0, nao houver resposta, sera a 
encommenda considerada abandon ada e enviada para 
a 6." sec~ao da esta~ao central as correios de Lisboa 
como refugo, para se proceder em harmonia com a 
disposto no capitulo VII. 

Art. 43.0 As encommendas reexpedidas por mudan
~a de residencia dos destinatarios, devolvidas a 
procedencia para serem restituidas aos remettentes, e 
caidas em refugo, serao oneradas com uma taxa cor
respondente ao porte estabelecido par expedi~ao para 
as localidades entre as quaes se der a reexpedi~ao ou 
devolu~ao . 

§ unico. Os portes de que tracta este artigo serao 
cobrados dos destinatarios, dos remettentes ou dedu
zidos do producto da venda, conforme 0 caso. 

Art. 44.0 As encommendas reexpedidas par mudan
~a de residencia dos destinatarios, devolvidas aos 
remettentes au consideradas refugo, serao menciona
das nas cartas de aviso, modelo n.O 44 ou 50, pelo modo 
usual, pondo-se a indica~ao de «reexpedida)), «devolvi
da)), «refugo)), conforme 0 caso, e designando-se as ta
xas a cobrar, que serao egualmente escriptas na face 
do endere~o da encommenda. 
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Art. 45.0 Nas encommendas reexpedidas, devolvi
das a procedencia ou consideradas refugo, escrever-se
a a lapis azul, logo abaixo da etiqueta, a palavra 
«reexpedida)), «devolvida)), «refugo)), conforme 0 caso. 

CAPITULO VI 

Restitui~ao, suspensao e rectifica~ao de endere~o 

Art. 46.0 Para retirar as encommendas, suspender 
a sua transmissao au entrega, ou rectificar 0 seu ende
re~o, vigoram preceitos analogos aos do capitulo VII 
titulo I do regulamento de servi~o dos correios, 
approvado par decreta de 10 de dezembro de 1892. 

(CONTINUA) 

FILA TELIA-NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex·Colonias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Coleq:oes e 
pec;as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

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

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 



regulamento para 0 servi~o dos correios. approvado por 
decreto de 10 de dezembro de 1892. 

Art. 27.0 Em rela~ao as encommendas que houve
rem de ser entregues nas esta~6es sera preenchido um 
aviso. modelo n.O 227. que se expedira 0 destina
tario. 

§ 1.0 Em Lisboa e Porto estes avis os serao passa
dos depois de feita. pelos empregados da alfandega. a 
verifica~ao das encommendas e a contagem dos res
pectivos impostos. 

§ 2.0 Nas localidades em que houver distribui~ao 
domiciliaria de correspondencias. serao os distribuido
res incumbidos da entrega dos avisos aos destinatarios. 

Art. 28.0 As encommendas ordinarias serao entre
gues mediante recibo. passado no verso do impresso. 
modelo n.O 227. 

Art. 29.0 Os mandatarios dos destinatarios pode
rao passar recibos por estes. quando para esse fim es
tejam devidamente auctorisados por escripto. 

§ unico. Quando 0 empregado incumbido da en
trega nao reconhecer a authenticidade da assignatura 
do recibo. ou da auctorisa~ao de que se tracta. podera 
exigir que 0 interessado a legalise por qualquer dos 
modes indicados no artigo 86.0 do regulamento para 
o servi~o dos correios. approvado por decreto de 10 de 
dezembro de 1892. 

Art. 30.0 As disposi~6es dos artigos 88.0 a 90.0 

do regulamento para 0 servi~o dos correios. approvado 
por decreto de 10 de dezembro de 1892. tem 
analogamente plena applica~ao a distribu i ~ao das 
encommendas registradas. de valor declarado e sujei
tas a cobran~a . 

Art. 31.0 A entrega das encommendas sujeitas a 
cobran~a 56 se realisa depois de effeituado 0 pagamen
to da importancia a cobrar. 

b) - Em domicilio 

Art. 32.0 As encommendas a entregar em domicilio 
serao levadas as residencias dos destinatarios pelos dis
tribuidores locaes. quando 0 seu peso e numero assim 
o permittam. ou por individuos contractados para tal 
fim. conforme as instruc~6es emanadas da direc~ao ge
ral dos correios e telegraphos. 

Art. 33.0 Em Lisboa e Porto a distribui~ao em 
domicilio sera feita por distribuidores supranumerarios. 
acompanhados por serventuarios dependentes da 6." 
e 5." sec~6es das esta~6es centraes dos correios. ou por 
individuos expressamente contractados para tal fim. 

§ 1.0 Quando 0 numero e peso das encomendas a 
distribuir em domicilio. destinadas a estas cidades for 
avultado. podera a direc~ao geral dos correios e 
telegraphos contractar meios de trans porte especiaes 
para ser executado este servi~o . 

§ 2.0 Tanto os serventuarios dependentes das refe
ridas sec~6es como os contractados ou arrematantes 
dos meios de trans porte especiaes. ficam obrigados a 
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apresentar fiador idoneo. que se responsabilise pelos 
val ores confiados aos mencionados individuos. 

§ 3.0 Quando a distribui~ao domiciliaria for execu
tada por serventuarios das mencionadas sec~6es sera 
abonada aos mesmos uma retribui~ao equitativa. fixa
da pela direc~ao geral dos correios e telegraphos. e em 
propor~ao com 0 numero ou peso dos volumes trans
portados. 

Art. 34.0 A distribui~ao em domicilio das 
encommendas fica sujeita as mesmas regras applicaveis. 
nos termos dos regulamentos em vigor. a distribui~ao 
das correspondencias. usando-se egualmente para os 
devidos fins as cadernetas dos modelos n.·· 49 e 53. 
nas quaes serao escriptas a tinta vermelha as impor
tancias a cobrar. quando se tractar de encommendas 
sujeitas a cobran~a. 

§ unico. Os impostos aduaneiros que onerarem as 
encommendas serao cobrados no acto da entrega. 
mediante 0 recibo-talao. modele n.O 227. sem 0 que a 
mesma nao se realisara. 

Art. 35.0 Os encarregados da distribui~ao depois 
de ella effeituada. deverao regressar as esta~6es para 
prestarem contas. 

Art. 36.0 Os chefes da 6." e 5." sec~6es das esta
~6es centraes dos correios de Lisboa e Porto. e os fieis 
e chefes das esta~6es nos outros concelhos. transfor
marao immediatamente em vales a favor dos remet
tentes as importancias respectivas as encommendas 
sujeitas a cobran~a. feita a deduc~ao do premio e sello 
competentes. Nestes vales e respectivos tal6es por-se-a 
a tinta vermelha a indica~ao - cobran~a encommenda. 

Art. 37.0 As requisi~6es dos vales de que tracta 0 
artigo antecedente deverao ter inscripto. no alto. a 
designa~ao a tinta vermelha - cobran~a encommenda. 
Estas requisi~6es estao isentas do pagamento em sello 
do valor do respectivo impresso. 

Art. 38.0 Logo que se realise a liquida~ao da (0-
bran~a. na carta de aviso modelo n.o 44 ou 50. onde 
estiver inscripta a encommenda a que respeita a liqui
da~ao. sera lan~ado na columna (ompetente 0 nume
ro do vale. 

CAPITULO V 

Reexpedi~ao e devoluc;ao 

Art. 39.0 As encommendas poderao ser reexpedi
das para 10caJidades auctorisadas a permutar en
commendas. ou expedidas. se 0 destinatario assim 
o pedir por escripto. devendo as respectivas assig
naturas ser authenticadas por qualquer das formas co
nhecidas. 

Art. 40.0 Quando 0 destinatario esteja ausente e 
se conhe~a a sua nova residencia. sera avisado da che
gada da encommenda por meio de um impresso. mo
delo n.O 230. convidando-o a decJarar por escripto a 
forma por que deseja dispor della. 

• 
"''"!!J.'<~..f'''''''' 
lIiIl r:_~lurtUGt . ..,iU 
~ .1 '5 ~ •• Z",'~JHO d. leal 

COMUNICADO 

Patroclnada pela Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia-APD. cn - Correlos d~ Por

tugal. SA. Portugal Telecom. SA. val 0 Clube Filatelico de Portugal realizar a XVIII 

Exposlc;ao Fllatelica Nacional denomlnada «LlSBOA-2000» - 500 Anos da Desco

berta do Brasil. a qual val ter lugar no Forum Picoas. em Lisboa. de 2 a 5 de No

vembro do corrente ano. 

Este evento integra-se nas Comemorac;6es da Descoberta do Brasil. 

o Presidente da Federac;ao Espanhola de Sociedades Filatelicas. bem como 

expositores do pais vizinho estarao presentes. por direlto pr6prio em face do proto

colo asslnado h6 anos entre as Federac;6es dos dols paises. 0 Ex.mo Presidente da 

Federac;ao Internacional de Filatelia (FIP). 0 dinamarques Knud Mohr j6 confirmou a 

sua presenc;a em Lisboa. por ocasiao da realizac;ao do certame. 0 que honra so

bremaneira. 0 Clube organizador. 

A «LlSBOA-2000» est6 aberta a todas as classes filatelicas podendo participar na 

mesma todos os colecclonadores que. de acordo com os Regulamentos aprova

dos pela FPF-APD. possuam colecc;6es cujo «palmares» Ihes permlta. pelo menos. 

expor em Exposic;6es Filatelicas de nivel naclonal. 

Os coleccionadores Interessados em participar na «LlSBOA-2000» deverao soli

citar 0 Boletim de Divulgac;ao a Comissao Organlzadora - Av. Almlrante Rels. 70 -

5.0 Dt. 0 - 11 50-020 Llsboa. As Inscric;6es para esta Exposic;ao encerram em 31 de 

Julho corrente. 
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A LUBRAPEX 2000 E 0 ((5ELO 
PER50NALIZADO)) 

R egressel de uma vlagem de ferlas ao Bra
sil, tendo aproveltado para vlsltar em Sal
vador da Bahia, a XVII Exposlgoo Fllatellca 

Luso-Brasllelra, Integrada nos festejos dos 500 Anos 
do Descobrlmento do Brasil. 

A ExposIc;oo ocorreu no Centro de Conveng6es 
do Bahia, slluado no Balrro da Plluba, em Instalac;6es 
amplas, are]adas e com boa vIslbIlldade para 0 vIsl
tante apreclar as colecg6es expostas, podendo 
mesrno aftrmar-se que 0 amblente mals parecla ser 
de uma exposk;:oo Internocionol -1Ipo Brasiliana - e 
nCo, de uma Blnaclonol. Um senOo apenos: corecla 
de ar condlclonodo. 

Brasil e Portugal estavam representados, com 
toda a forga, nos stands dos respectivos Correlos. 
No do nosso pais tlve 0 prazer de conhecer 0 
sr. Eng.o Luis Andrade e a sr.o Dr.o Carla Cruz, os 
quais me delxaram a melhor Impressoo de como 
se representa bem 0 nosso pais no exterior. Tam
bem contactel 0 representante da -Ello 
COURVOISIER SA. de La Chaux-de-Fonds, Surga, 
conhecldos como os melhores fabrlcantes de 
selos do mundo, em hellogravura. 

Segulu-se 0 desflle dos representantes dos 
Correlos relatlvos aos paises dos ex-terrlt6r1os ultra
marlnos portugueses, encontrando-se 10 quase 
todos, Inclulndo Macau, este, com duas 
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chlnesas, embora slmp01lcas, mas sem soberem 
uma silaba de portugues. Indagando-Ihe porque 
aconteclo Isso - pols s6 falam chines e Ingles -, 
responderam-me que em Macau, os portugue
ses 10 exlstentes tambem se expressam em chi
nes ... Sera mesmo? Tambem afluirom para 
venderem os seus produtos, multos comerclantes 
brasllelros, quer de S. Paulo, Rio, Brasilia e Rio 
Grande do Sui, adlclonados a dols da Argentina. 
Segundo pude observar e me fol conflrmado por 
alguns, 0 seu neg6clo e que delxou multo a 
desejar. Os bolanos sao boa gente e hospltolel
r~s, mas gostam mals de acarage, carurU e de 
matapa, ou alndo de outras colsas, mas de fllo
tella, estamos conversados. De realgar, a vlslto 
de centenas de crlangas das Escolas bolanas, as 
quais deram grande anlmagoo ao certame. 

Duas novldades foram apresentadas no 
-LUBRAPEX., a prlmelra fol a apresentagoo do 
.SELO PERSONALIZADO •. E, pergunta-se, 0 que slg
nlflca 0 referldo selo? A Empresa dos Correlos e 
Telegrofos do Brasil, com a sua desenvoltura e 
modemldade, querendo Igualar 0 rltmo evolu1lvo 
do que haja de melhor no resto do mundo e de
notando uma tendencla mundlallnlclada na Aus
tralia, a qual, posslbilita aos vlsltantes das 
exposlgoes, e que 0 quelram, que as suos fotos 

personallzem as respectivas emlssoes. A colse 
acontece deste modo: chega-se ao stand res
pectivo, onde se encontram quatro a cinco fun
cionarlos, para tratar do -Selo PERSONALIZADO. 
e dlzemos querer tambem .entrar na onda •. 
Pago-se a Importancla de cinco reals; em se
gulda entra-se e colocam-se os pes rentes a um 
trago Inscrlto no chao, perpendicular a n6s; nes
sa altura, ja se encontro 0 fot6grafo pronto a dls
parar e antes dlssa, olhamos a esquerda, para 
um ecro de um pequeno televisor, mostrando 
o nosso perfil, em segulda, sente-se um flash 
deflagrar e ... ja esta. Decorrldos 6/8 mlnutos, 
entregam-nos a folha de selos, onde esta 
enclmada pela legenda .BRASIL 500 ANOS. e 

Art. 18.0 As encommendas poderao ser expedidas 
sob a condi~ao de serem entregues aos destinatarios 
(por proprio) 

§ 1.0 A taxa para distribui~ao (por proprio) sera 
paga adiantadamente pela affixa~ao de selios de fran
quia na encommenda. 

§ 2.0 E applicavel a este servi~o 0 disposto no § 2.0 

do artigo 47.0 e no artigo 48.0 do regulamento para 0 

servi~o dos correios, approvado por decreto de 10 de 
dezembro de 1892. 

Art. 19.0 a remettente de qualquer encommenda 
pode requisitar, no acto do registro, que Ihe seja dada, 
em tempo opportuno, aviso de recepr;ao assignado pelo 
destinatario. 

§ unico. E applicavel a este servi~o 0 disposto no artigo 
49.0 do referido regulamento para 0 servi~o dos correios. 

CAPITULO III 

Transmissao 

Art. 20. 0 As encommendas serao expedidas em 
cestos ou saccos especiaes do modele adoptado pel a 
direc~ao geral dos correios e telegraphos ou nos saccos 
das correspondencias ordinarias. 

§ 1.0 as cestos ou saccos especiaes serao fechados, 
e terao rotulos com 0 nome da esta~ao expedidora e 0 
da destinataria, e bem assim, em caracteres bem visiveis, 
a palavra - encommendas. 

§ 2.0 as cestos empregar-se-ao sempre nas expe
di~6es de encommendas por via de mar e entre lisboa 
e Porto; entre estas cidades e as esta~6es quando 0 

numero ou natureza dos volumes assim 0 exigir. 
§ 3.0 A expedi~ao entre lis boa e Porto, entre estas 

cidades e as diversas esta~6es do continente, entre 0 

continente e as ilhas dos A~ores e Madeira, de umas 
para outras destas ilhas, sera feita separadamente das 
correspondencias ordinarias. 

§ 4.0 Quando 0 numero de encommendas para um 
mesmo destino for superior a quatro, a esta~ao fecha
ra mala directa. 

§ 5.0 As esta~6es que directamente se communicam 
com as ambulancias postaes enviarao a estas as en com
mendas que houverem de seguir ao seu destine por 
intermedio das mesmas ambulancias, com excep~ao das 
que forem destinadas a lisboa ou Porto. 

§ 6.0 As encommendas com valor declarado serao 
sempre expedidas para a esta~ao de destino em mala 
especial. 

§ 7.0 As esta~6es e ambulancias postaes deverao 
devolver a esta~ao de procedencia, 0 mais rapid amen
te possivel, 05 cestos ou saccos que tiverem recebido 
com encommendas. No caso de demora, a esta~ao a 
que pertencer 0 cesto ou sacco devera requisitar a sua 
immediata devolu~ao. 

Art. 21.0 As encommendas, na sua transmissao de 
esta~ao para esta~ao, e desta para as ambulancias e 
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vice-versa, serao inscriptas nas cartas de aviso, modele 
n.o 44 ou 50, conforme 0 caso, da seguinte forma: 

a) As ordinarias pelo seu numero quantitativo no 
modele n.O 44; 

b) As registradas pelo seu numero de registro e seu 
destino no modele n.o 44; 

c) As de valor declarado pelo seu numero de 
registro e seu destino no modele n.o 50; 

d) As sujeitas a cobranr;a pelo numero de registro, 
nome do remettente, destine e importancia a cobrar 
nos model 05 n." 44 ou 50, conforme forem com ou sem 
valor declarado. 

§ unico. Nas cartas de aviso, modelo n.O 44 ou 50, 
mencionar-se-a no logar competente a circumstancia 
de as encommendas serem acompanhadas de avisos de 
recepr;ao ou destinadas a distribuir por proprio. 

Art. 22.0 As esta~6es, ao receberem encommendas, veri
ficarao se estas apresentam exteriormente indicio de viola
~o e se 05 lan~mentos nas cartas de aviso estao conformes. 

§ unico. Se forem encontradas encommendas a 
mais ou a menos das mencionadas nas cartas de aviso, 
ou se nestas forem encontrados lan~amentos errados, 
lavrar-se-a immediatamente, em triplicado, termo 
circumstanciado do facto, formulando-se tambem em 
triplicado nova carta de aviso, em que se inscreverao 
05 objectos recebidos. No alto destas cartas de aviso 
escrever-se-a a palavra - redificar;ao. 

Art. 23.0 Se a competente carta de aviso nao acom
panhar as encommendas, lavrar-se-a immediatamente 
termo em triplicado, formando-se tambem em tripli
cado carta de aviso, em que se descreverao 05 objectos 
encontrados. No alto destas cartas de aviso escrever
se-a a palavra - subsidiaria. 

§ unico. Um dos term 05 com uma das cartas de 
aviso ficara archivado na esta~ao em que for lavrado 
ou r).a sec~ao das ambulancias postaes, 0 outr~ com 0 

duplicado sera remettido para a esta~ao de origem, e 
finalmente 0 terceiro e 0 triplicado serao enviados a 
direc~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 24.0 Quando der entrada em qualquer esta
~ao ou ambulancia postal alguma encommenda com 
indicio exterior de viola~ao, sera immediatamente la
vrado termo circumstanciado do facto, que sera envia
do a direc~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 25. As encommendas com valor declarado 
deverao ser pesadas no acto da conferencia para veri
ficar a exactidao do peso indicado no envoltorio. 

CAPITULO IV 

Distribui~ao 

a) - Nas esta~6es 

Art. 26.0 As encommendas serao entregues aos 
destinatarios, ou aos seus mandatarios ou aos seus 
legitimos representantes, nos term 05 do artigo 80.0 do 



COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS 

REGUlAMENTO PARA 0 SERVI~O 
DE ENCOMENDAS POSTAIS 

• Decreto de t 6 de Novembro de t 899 • 

CAPITULO II 

Recep~ao 

Art. 13.° A recep~ao das encommendas, cuja per
muta~ao e feita entre as esta~oes das sedes dos co nce
Ihos do continente do reino e das ilhas adjacentes, e 
bem assim as demais esta~oes que a direc~ao geral dos 
correios e telegraphos determinar, incumbe: 

a) Em Lisboa - a 6." sec~ao da esta~ao central dos 
correios; 

b) No Porto - a 5." sec~ao da esta~ao central dos 
correios; 

c) Nas outras capitaes dos districtos administrati
vos - aos respectivos fie is; 

d) Nas outras localidades - as estaejoes telegrapho
postaes ou postaes. 

Art. 14.° As encommendas sao recebidas em mao 
e pod em ser apresentadas ate duas horas antes da 
partida das malas em que houverem de ser expedidas. 

§ 1.° As disposiejoes deste artigo nao se applicam 
as encommendas que houverem de ser expedidas em 
malas que saiam das estaejoes antes das dez horas da 
manha ou depois das sete horas da tarde. 

§ 2.° A recepejao de encommendas deve ser facul
tada ao pUblico: 

a) Nas estaejoes de serviejo permanente e completo, 
desde as oito horas da manha ate as cinco da tarde; 

b) Nas estaejoes de serviejo limitado, durante to do 
o tempo em que elias estiverem abertas. 

§ 3.° A direcejao geral dos correios e telegraphos pode, 
quando as conveniencias do servi~o 0 exijam, ampliar 0 
numero de horas destinado ao serviejo de recep<jao de 
encommendas, em determinadas estaejoes ou em todas. 

Art. 15." Cumpre aos empregados encarregados da 
recep<jao das encommendas: 

a) Verificar se os volumes de encommendas satis
fazem a todas as prescrip<joes regulamentares e 
inutilisar os sellos do respectivo numero de ordem (mo
delo n.o 219) entregando ao remettente das mesmas 
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um modelo egual com 0 mesmo numero de ordem, 0 

qual levara impressa a marca do dia da estaejao 
expedidora; 

c) Affixar nas encommendas registradas a etiqueta 
(modelo n.o 124), inscrevendo-a sob a letra E no livro 
de registro (modelo n.o 46) com as formalidades segui
das com os outros objectos registrados, entregando ao 
remettente 0 correspondente recibo; 

d) Escrever nas encommendas com valor declara
do a tinta vermelha as letras V.D., inscrevendo-as no 
livro (modelo n.o 51) com as formalidades seguidas com 
os outros objectos de valor declarado e entregando ao 
remettente 0 respectivo certificado. Estas encommendas 
devem ser pesadas com toda a precisao; 

e) Affixar nas encommendas sujeitas a cobraneja e 
etiqueta (modelo n.o 232), inscrevendo-a sob a letra E 
no livro (modelo n.o 46 ou 51) conforme 0 caso, com 
as formalidades seguidas com os outros objectos 
registrados ou de valor declarado, e acrescentando a 
indica<jao da quantia a cobrar. Ao remettente sera en
tregue 0 correspondente recibo ou certificado. 

Art. 16.° A numera<jao das encommendas ordi
narias sera especial para cada esta<jao, come<jando em 
n,o 1 no dia 1 de janeiro e terminando no dia 31 de 
dezembro. As encommendas registradas, sujeitas a 
cobran<ja e com valor declarado tomarao 0 numero que 
Ihes competir, no acto da inscripejao, respectivamente 
nos livros (modelos n.·· 46 e 51). 

§ unico. Nas 6." e 5." secejoes das esta<joes centraes 
dos correios de Lisboa e Porto adoptar-se-ao, para as en
commendas registradas, quer ou nao sujeitas a cobran
eja, e de valor declarado, Iivros (modelos n." 46 e 51), 
sendo dada uma numera<jao especial para cad a classe. 

Art. 17.0 As encommendas, quando destinadas a 
Lisboa e Porto, ou a sedes de concelhos, poderao ser 
expedidas sob a condiejao de ser entregues nos 
domicilios dos destinatarios, devendo para esse fim os 
remettentes escrever a palavra «domicilio» em caracte
res bem visiveis na parte superior do endere<jo. 

§ unico. Acrescera, para esse effeito aos portes e 
taxas fixadas no artigo 11.°, 0 pagamento por meio de 
affixaejao de sellos na encommenda: de 100 reis, quan
do a distribui<jao tiver de se effeituar em Lisboa ou 
Porto, e de 50 reis, quando tiver de se effeituar nas 
sedes de concelhos. 

com a nossa flgura Integrada. SIm
ples, pr6Hco e ... fantastlcol 

Esta Inova~ao extraerdlnarla, 
estou certo que Ir6 revoluclonar a 
fllatella, arreglmentando mals 
adeptos e enchendo de publico os 
reclntos das Exposl~6es e, quem 
sabe, Inlclando taivez, uma dlnaml
ca e nova tematlca, denomlna
da cSELO PERSONALIZADO.I ... 

A segunda novldade fol vermes 
flgurantes hlst6r1cos luso-brasllelros, 
caracterlzados a precelto, repre
sentando os rels de Portugal, D. 
Manuel e do Brasil, D. Pedro I; a Prln
cesa Isabel, Pedro Alvares Cabral, 
D. Marla - a louca -, uma india, um 
indio, uma guarda Imperial, 0 es
cravo cZumbl. - chefe dos escra-
vos de entao - e, para encerrar tao Ins61lto desflle, 
o jesulta. Resta acrescentar que os cltados Inter
pretes eram funclonarlos dos Correlos locals, que 
tlveram 0 destaque de flgurarem tamoom nos tals 
selos persanallzados, e, quem qulsesse adqulrlr as 
folhas deles, era s6 chegar-se ao respectlvo 
stand, 0 que flz. 

No que cltel, fol um exlto. Nao me referl Os 
colec~6es expastas, per nao ter tlrado aponta
mentes per carencla de tempo Util para tal efel
to. De resto, flcou bem asslnalada a cLUBRAPEX 
2000., fazendo com que a retenhamos p~r lar
go tempo na lembran~a. Parabens aos 
erganlzadoreslll 

RMSTAS • JORNAIS • FOLHEIOS • CARTii5 DE VISITA • FAOURAS • REOBOS • GUlAS DE RfMESSA • PAPS. DE CARTA '. 
ENVElOPES • AUTOCDIAHTES • EMBAlAGBIS • UVROS • ROruLOS • PASTAS (OM CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • 
FOLHAS VOIAHTES· CAl£NDARlOS. AGENDAS. REVlSTAS· JORHAIS. FOLHEIOS· CARTOIs DE VlSlTA • FACTURAS· REOBOS 
• GUlAS DE R(MESSA • PAPEL DE CARTA • EHVWIPES • AUTOCOIAHTES • EMBAIAGEHS • UVROS • ROruLOS • PASTAS COM 
CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • FOLHAS VOIAHTES • CAtEHDARtos • AGENDAS • REVISTAS • JORNA1S • FOLHErOS 
• CARTOEs DE VlSlTA • FArnlRAS • REOBOS • GUlAS DE RfMESSA • PAPS. DE CARTA • BIVB.OPES • AIITOCOIAHTES • 
fMBAIAGENS. LIVROS. ROruLOS. PASTAS COM CORTAHTE. BROOIURAS. CARTAZES· FOLHAS VOlANJl3. CALBlIlARIOS 
• AGENDAS • RMSTAS • JORHAIS • FOLHEJOS • CARTii5 DE VISITA • FAOURAS • REOBOS • GUlAS DE REMESSA • 
PAPS. DE CARTA • ENVROPES • AUTOCOIAHTES • 9WLAG£HS • UVROS • ROruLOS • PASfAS COM CORTAHTE • 
BROOIURAS • CARTAZES • FOUIAS VOIAHTES • CAl£NDARiOS • AGENDAS • RMSTAS • JORHAJS • FOLHEIOS • 
CARTOEs DE VlSfl'A • FAOURAS • RE<lBOS • GUlAS DE REMESSA • PAPEL DE CARTA • ENVElOm • AUTOCOLANJES 
• EMBALAGEHS • UVROS • ROruLOS • PASfAS (OM CORTAHTE • BROOIURAS • CARTAZES • FOLHAS VOIAHTES 

protissionois groticos 
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CTT EDITAM HISTORIA DA MEDICINA PORTUGUESA 
NO SEC. XX 

os Cll Correlos de Portugallanc;aram no dla 
29 de Feverelro. na Aula Magna da Fa
culdade de Medlclna de Llsboa (FML) -

Hospital de St.a Marla. 0 livro Hlst6rlo do Medlc/
no Portugueso no Seculo XX. da autorla de Ma
nuel Machado Macedo. 

A cerlm6nla de apresentac;ao desta edlC;ao 
dos Correlos contou com a presenc;o e Interven
C;ao de Manuela Arcan)o. Minlstra da Saude. 
Germano de Sousa. Bastonario da Ordem dos 
Medicos. Martins e Silva. Presldente do Conselho 
Dlrectivo e do Conselho Adminlstrativo da FML. 
Emilio Rosa. Presldente dos Cll e do autor da 
obra. 

Ao longo do seculo XX reglstaram-se em Por
tugal avanc;os prodlglosos na area das clenclas 
moolcas. Vencendo multlplos condlclonallsmos. 
a medlclna portuguesa flcou Indelevelmente 
marcada por flguras. momentos e contrlbutos 
excepclonals. que a notablllzaram aquem e 
alem-frontelras e multo concorreram para a 
melhorla do bem-estar das populac;oes. 

No entanto. apesar desses sucessos. quase 
naG foram publlcados trabalhos de InvestigaC;ao 
e pesqulsa hlst6rlca sobre a evoluC;ao das clen
clas moolcas no nosso Pais. Ao lanc;arem na sua 
• ColecC;ao Tematlca. a Hlst6rlo do Medlclno 
Portugueso no Seculo XX. os Correlos de Portugal 
contrlbuem para colmatar essa lacuna. 

Numa IInguagem acessivel. ao alcance de 
todos. Manuel Machado Macedo. emlnente cl
rurglao cardlotoraclco e ex-Bastonarlo da Ordem 
dos Medicos. evoca. neste volume. os grandes 
protagonlstas das clencias medicos em Portugal. 
apontando 0 elevado numero de clinlcos e In
vestigadores. cirurgloes e docentes que concor
reram com os seus trabalhos pora equilibrar a 
medic Ina portuguesa com ados paises mais 
desenvolvldos. 

Ao longo das paglnas desta Hlst6rlo do Me
dlclno Portugueso no Seculo XX sao destacados 
a relevanclo da Escola Portuguesa de Angiografia. 
Impulsion ada por Egas Moniz. os progressos do 
enslno da mediclna. as repercussoes das politi-
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cas de saude em Portugal. 0 desenvolvlmento da 
denomlnada Escola de Llsboa. a Importancla da 
medlclna e clrurgla no Porto e 0 enorme papel 
da Universldade de Colmbra. 

Outros capitulos sao consagrados as mu
Iheres que fazem parte da nossa HIst6ria da me
diclna e aos Inumeros medicos que se nota blll
zaram como artlstas plastlcos. escrltores ou 
muslcos. 

Para Manuela Arcan)o. Mlnlstra da Saude. «A 
HIst6rla da Medlclna Portuguesa no Seculo XX e 
umo obra vo/oroso: consegue. num volume ope
nos. aI/or a reconhecldo competenc/o dos crr 
no emlssoo de Ilvros e edlc;;oes fIIatel/cos de quo
I/dode a Iguolmente reconhecldo competenc/o 
de um medico que e. e/e tombem. um vulto do 
medlclno portugueso do seculo XX. 

E atraves de obras como esto que a nosso 
mem6rlo co/ectlvo val perpetuor-se no tempo. 
fozendo umo justa homenogem aque/es que. 
exercendo umo dos mo/s nobres prof/ssoes. con
trlbufram para a boa soude dos portugueses. Aos 
crr e 00 meu amigo Machado Macedo delxo. 
pols. umo mensogem de ogradec/mento e slm
patiO por trazerem a luz do dlo tao Importonte 
obra. Bem hojom .• 

Alem de ser uma ampla. culdada e desen
volvlda Hist6r1a da mediclna Portuguesa no Seculo 
XX. esta obra. graflcamente multo culdada. so
bressal no nosso panorama editorial pela profu
sa documenta<;ao Iconograflca que nela e 
mostrada. Inclulndo Imagens quase inooitas ou 
pouco dlvulgadas. alem de conter os selos da 
emlssao Vultos da Mediclna Portuguesa. lanc;a
dos no final de 1 999 pora evocar alguns dos prin
cipais obrelros deste progresso como Egas Moniz. 
Camara Pestana. Ricardo Jorge. Gentil Martins. 
Reynaldo dos Santos e Cld dos Santos. 

A obra. de 1 35 paglnas. autenticada e nu
merada. com uma tiragem IImltada de 20 mil 
exemplares. Inc lui uma prova de cor numerada. 
Pode ser adqulrida na rede de estac;oes de cor
relo. atroves da Internet (mercadonacfil@ctt.pt) ou 
pelo telefone 800273273. por 7.500 escudos. 

correspondencla entre as pessoas ou entidades 
e se. no periodo pre-adesivo )a se usavam mar
cas nas cartas. com a Implantac;ao do selo ade
sivo. mals se generallzou 0 usa de carlmbos e 
marcas posta is e asslm entramos num novo capi
tulo IIgado a troca de correspondencla. 

G - MARCAS POSTAIS 

Falada que foi numa multo resumida sintese hls
t6rica a criaC;ao do correia no Estado do India. resta
nos agora apresentar !guolmente outra sintese base
ada fundomentalmente no trabalho de A. Guedes 
de MagalhOes. publlcado em separata do «Merca
do Fiiatelico. de AbriVJunho de 1973. sabre as mar
cas postals utllizadas em Goa. Damao e Diu. )a que 
multo poucos elementos chegam co nosso conhe
clrnE!f1to provenlentes de outras origens. 

saber. de fonte segura. a origem. a data de en
vio. a data de chegada e os portes a pagar ou a 
cobrar. tudo Isso fol tendo atraves dos tempos. 
evoluC;ao. e nesse sentldo os carlmbos e marcas 
posta Is consequentes. tiveram primordial Impor
tancla e preocupac;ao das entidades que ao as
sunto se dedlcavam. A india Portuguesa. Integra
da no subcontinente Indlano. sob domlnac;ao 
britanlca. naG podia delxar de segulr as normas 
usuals acordadas entre poises. mas nada nos pa
rece mais dlficll do que falar com correcc;ao e 
preclsao dos carlmbos da India Inglesa em car
tas ou sobre selos da India Portuguesa; 0 desco
nheclmento da leglslaC;ao em cada um dos cor
reios na epoca que nos Interessa. Isto e. durante 
o seculo XIX. dlficultam grandemente a Interpre
tac;ao das poucas cartas que hole se encontram 
na mao dos colecclonadores. 

E sabldo que existe uma relaC;ao intima entre 
os selos do correlo e as marcas postals que se 
podem apreclar e devem estudar. numa carta 
clrculada; criaram-se os carimbos porque os cor
relos se viram obrlgados a autentlcar e dlvulgar 
as operac;oes que sofrla a correspondencla; des
de a InutillzoC;ao dos selos por forma a naG serem 
utllizados nova mente. ate a necessldade de se 

A mals antiga carta expedlda de Goa e 
ender~ada a Llsboa. )a atras referlda. tlnha a data 
de 28/12/1817; recebeu apenas a marca .COR.a 
MARITI MO. a preto e 0 selo flXo manuscrito .80 •• a 
ser pago. naturalmente. pelo destlnatario; naG 
apresentava qualquer outra marca postal. 
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TIMOR .............................................................................................................................................................................................................. .. 
~OMPANHIA5 DE M~BIQUE E NIA55A .................... ; ................................................... ; .............................................................................. .. 
AFRICA. CONGO, INHAMBANE, lOUREN\O MARQUES, TETE, QUEUMANE, KlONGA, ZAMBEZIA E UlTRAMAR .................................................. .. 
FoIhas IsoIadas .................................................................................................................................................................................................. . 
FoIhas Isoladas PAlOP ...................................................................................................................................................................................... .. 
FoIhas em PAPEl. .............................................................................................................................................................................................. . 
Fevereiro 2000 IVA Induido 17% 
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Cartolina 

5.500$00 
10.500$00 
12.000$00 
7.250$00 
4.250$00 
8.000$00 
2.750$00 
5.250$00 
3.000$00 

10.500$00 
3.750$00 

10.500$00 
4.750$00 
9.100$00 
3.100$00 
8.400$00 
6.300$00 
2.700$00 
2.600$00 
2.900$00 

85$00 
85$00 
80$00 



quent~ conhecimento da situac;eo dos negoci
os da India. e S.M. podia dar com a mesma fre
quenc/a as provldenc/as que Ihe parecessem 
conven/entes. 0 que era de suma vantagem a 
bem do servlc;o publico: mandava outrosslm que 
o governador geral mensalmente desse pela 
secretarla do ultramar parte de todas as ocor
renc/as e negoc/os de Importanc/a que houves
sem tido lugar. dirlglndo 0 sobscrito ao consul 
geral de Gibraltar. devendo escrever sempre no 
papel mals fino. por Isso que as cartas eram 
pagas a peso». 

Na mesma data e precedente do Mlnlsterlo 
dos Estrangelros se expediu outra portarla mas 
asslnada Igualmente pelo vlsconde (depols mar
ques) de So da Bandelra. que nessa epoca acu
mulava ambas as pastas e era tambem 
presldente do Conselho de Mlnlstros. declarando 
que (Vd. I. Gracias. pag. 32): 

«S.M. tinha determlnado que. todos os me
ses. se fechasse no corre/o de Llsboa uma mala 
com a correspond€mcla do governo e dos partl
culares da India Portuguesa. a fim de ser levada 
pe/os vapores Ing/eses que navegavam entre Lis
boa e Alexandria e entre Suez e Bombalm; que 
nomeara a Andre Popolonl. consul portugues no 
Eglpto com resldencla em Alexandria. e facul
dade de nomear vlce-consu/es onde conv/esse 
aos Interesses do comerc/o de Portugal. como 
no Cairo. Suez. Malta eAden. e que. sendo con
ven/ente haver tambem um agente de reconhe
cldo credlto e probldade. para receber e dar a 
devlda dlrecc;eo a sobredlta correspondencla. 
em servlc;o do Estado e utllldade dos Interesses 
dos subditos portugueses. nomeava para esse 
fim a Lulz Miguel de Souza. agente da corres
pondenc/a portuguesa em Bombalm. devendo 
dlrigl-Ia para Goa. Dameo. Diu. Macau. Moc;am
blque; asslm como remeter com direcc;eo ao 
consul geral portugues em Gibraltar. Rafael Jose 
Lopes de Andrade. toda a correspondenc/a que 
dos Indlcados portos tivesse de ser transmit/da 
para 0 Re/no. estabe/ecendo para esse fim as 
necess6rlas relac;ees com 0 sub-Inspector geral 
dos corre/os e postas do relno. com a reparti
c;eo do Correio de Goa e com os encarregados 
do corre/o nos menclonados portos». 

Destas duas provldenclas 101 advertldo 0 ad
mlnlstrador do correlo de Goa. no sentido de que 
Ihe cumpria abonar as despesas dos portes da 
correspondencla em Bombalm e Alexandria. 

A correspondencla oticlal entre Goa e Lisboa 
levava 3 capas. uma ao agente portugues em 
Bombalm. outra ao consul em Alexandria e a ter
celra ao Mlnlsterlo da Marinha e Ultra mar; depois 
de 1 866 cessou essa pratlca e a remessa era di
recta para 0 Minlsterio. Quanto a Lulz Miguel de 

6 

Souza 101 demitido em 30 de Janeiro de 1841. 
sen do substituido no cargo de agente portugues 
em Bombalm por Joao de Faria. com as mes
mas condlc;:6es deslgnadas na Portarla Regia de 
13/1 0/1838. 

Alnda em Outubro de 1838 publlcou a adml
nlstrac;:ao geral dos correlos de Llsboa. as quatro 
segulntes tabelas que devlam vlgorar desde essa 
data: 

1.° Tabela das tranqulas que se devem pa
gqr em Llsboa pelas cartas remetldas para 
a India. p~r via de Alexandria. 

2.° Tabela dos portes que se devem pagar 
na admlnlstrac;:ao do correlo de Goa. 
pelas cartas chegadas de Llsboa pel a 
mesma via. compreendendo tanto 0 que 
se pagava a Companhla das Indlas. 
como 0 porte do correlo. 

3.° Tabela das tranqulas que se devem pa
gar na admlnlstrac;:ao de Goa pelas car
tas remetldas para Llsboa p~r via de 
Alexandria. 

4.° Tabela dos portes que se devem pagar 
na admlnlstrac;:ao do correlo de Llsboa. 
pelas cartas vlndas da india por via de 
Alexandria. compreendendo 0 que se 
pagava em Gibraltar e 0 porte do correlo 
de Llsboa. 

Nao nos vamos debruc;:ar em tabelas. dlstan
clas. pesos e outros detalhes que requerem gran
de especlallzac;:ao; naG sendo lacll obter elemen
tos preclsos pora escrever sobre estes assuntos. ha 
no entanto bibllografla esclarecedora; 0 que ja naG 
ho presentemente. sao os -oltavos.. as -onc;:as». 
os -arrOtels •• os -tolas». as -Ieguas» e outros ter
mos semelhantes porque 0 aperfelc;:oamento des
tes servic;:os exlglu a reallzac;:ao de Congressos e a 
lormac;:ao de organlzac;:6es. que resultaram naquilo 
que hOje se chama -UNIAO POSTAL UNIVERSAL». 
sendo estabelecldas normas a cumprir pelos slg
natarlos. que vieram lacllitar. e muito. 0 servlc;:o dos 
correlos em todo 0 Mundo. Seria para nos dlffcll 
talar pormenorlzadamente sobre aqueles assun
tos. 0 que naG Impede 0 reconheclmento dos seus 
Incontestavels beneliclos. tanto nos portes. como 
na Introduc;:ao de servic;:os que eram Impensavels 
nos remotos tempos dos s9culos XVIII e XIX; mas 
com mals pormenor se podem obter esclareci
mentes na obra de Francisco Catulo. atras relerl
do. e quem estiver Interessado em aprotundar 0 
antigo servic;:o postal dessa epoca. tera certamente 
que dedlcar a sua atenc;:ao aquelas palavras ac
tualmente tora de modo. 

Todas as conslderac;:6es aclma teitas. tem de 
uma lorma ou outra. relac;:ao com a troca de 

Assembleia Geral do Clube Filatelico 
de Portugal 

N
o dla 19 de Malo reallzou-se. contorme tl
nha sldo anunclado no nosso Boletlm n.o 
387. a Assemblela Geral Ordinaria do CFP. 

com a segulnte Ordem de Trabalhos: 

1.° Apreclac;:ao. dlscussao e votac;:ao do Re
latorlo e Contas da Dlrecc;:ao e Parecer 
do Conselho Fiscal do ana de 1999; 

2.° Elelc;:ao dos Corpos Gerentes para 2000/ 
2002. 

Nao estando presente pelas 20h30m. a malo
ria dos soc los etectivos. a Assemblela reunlu em 
2.° Convocac;:ao pelos 21 h30m. 

Como ja vem sendo habitual tol reduzldisslmo 
o numero de s6clos presentes. 0 que naG pode
mos delxar de lamentar. preclsamente. porque 
o Clube tem .multos soclos resldentes na capital 
e arredores. E por 1550 que €I nosso dever de ta
zer uma reterencla a dols soclos que marcaram 
presenc;:a na nossa Assemblela que. propositada
mente. se deslocaram de Odivelas e de Pac;:o 
de Arcos. Para eles os nossos agradeclmentos. 

A Assemblela Ordinaria decorreu normal men
te. tendo havldo unanlmldade na votac;:ao dos 
assuntos constantes do ponto n.o 1 da Ordem dos 
Trabalhos. 

Segulu-se a elelc;:ao dos Corpos Socials para 
o trlenlo 2000/2002. Os nomes constantes do 
unlca IIsta apresentada toram. naturalmente. 
aceltes. para conduzlrem os destlnos do nosso 
Clube para 0 relerido trlenlo. 

Asslm toram eleltos: 

PARA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presldente - Dr. Jose Joaqulm Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente - Miguel Jose Pessanha 
Secretarlo - Eng.o Joaqulm Antero da Sliva Ma
c;:as 
Secretarlo - Dr. Norberto Gomes FIIlpe 

PARA 0 CONSELHO FISCAL 

Presldente - Domingos Martins Coelho 
Secretarlo - Dr. Bento Manuel Grosslnho Dlas 
Relator - Jose Ribeiro Gomes 
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PARA A DlREC~O 

Presldente - Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Car
doso 
Vlce-Presldente - Jose Rodrigo 0105 Ferreira 
Tesourelro - Fernando Augusto Araujo Mendon
c;:a 
Secreta rio - Joao Pedro Pinheiro da Sliva 
Vogal - Fernando da Sliva Idelas 
Vogal - Dr. Rul Manuel Gravata Resende 
Vogal - Luis Miguel Pinto Santos Monteiro 
Vogal Suplente - Dr. Nuno Miguel Cadlma 
Henriques Oliveira 
Vogal Suplente - Eng.o Jose Fernandes Guerrelro 

Adelino Caravela expoe 
a sua colec~ao ccO Servi~o 
Telegratico em Portugal 
(1857-1927)) no Museu 

das Comunica~oes 

No ambito do protocolo asslnado entre a 
Federac;:ao Portuguesa de Fllatella/APD e a Fun
dac;:ao Portuguesa das Comunlcac;:6es. tol Inau
gurado. no passado dla 18 de Malo. nos 
Instalac;:6es do Museu em epigrate (Galerla 
Fllatellca) um Salao de Fllatella. com uma Impor
tante colecc;:ao Intitulada -0 Servlc;:o Telegrollco 
em Portugal (1857-1927)>>. do dlstlnto tllatellsta e 
nosso prezado cons6clo. Sr. Adellno Adrlao de 
Melo Caravela. Esta colecc;:ao apresenta a evo
luc;:ao cronologlca dos prlmelros 70 ones do tele
grato em Portugal. apos ser regulado como 
servic;:o publico. em 1857.0 reterldo So lao Inte
gra-se num novo cicio de Exposlc;:6es Inaugura
do. no FPC. no 010 Mundlal das Comunlcac;:6es. 

A colecc;:ao de Adellno Caravela val estar 
patente no Museu das Comunlcac;:6es. ate 7 de 
Outubro proximo. 



EL FILATELISTA 
Club Ecuatoriano de Co/ecclonlsmo 

E-mail: elfilatelista@hotmail.com 
Casillo: 09-01-9477 
Guayaquil - Ecuador 

A great philatelic club with an excellent 
review of exchange that is advertised 
every three months. Ask for information 

today. 

Un gran club filah§lico con una exce

lente revista de canie que se publica 
trimestralmente. Pida informes HOY 
MISMO. 

THE PHILATELIC FKR 
MAGAZINE 

AN ILLUSTRATED QUARTERLY 
MAGAZINE DEVOTED TO THE 

PHILATELIC EXCHANGE 

Appears in January. April. July and October in 
English language. conveyed worldwide. In each copy 
publishes several hundreds of collectors' advertise
ments from all continents. offering for exchange 
attractive postage stamps. phonecards. banknotes 
and coins. 

Editor THE PHILATELIC FKS MAGAZINE 
P.O. Box 59, PL 02-792 Warszawa 78, Poland 

Fax (0-22) 643-72-06, www.tkr.com.pl 
E-mail: info@tkr.com.pl 

The yearly subscription ofTIiE PHILATELIC FKR 
MAGAZINE costs 20 US$. A single copy - 5 USS. 
The magazine we send by air mail. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 OT.2 - 1150-020 USBOA - Telet.: 21 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) -1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano); 
(Provincia, "has e Macau) - 1 800$00 ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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sobre selo natlvo. de outra esta<;:oo postal que 
noo seJam as atras Indicadas. Isso so nos porece 
posslvel. se se der a clrcunstoncla do emltente 
possulr 0 selo portugues (nativo) no seu bolso e 0 
tenha colocado no carta. por noo querer que 0 
destlnatarlo pogo sse algum porte a recep<;:oo; 
selos portu{Jueses (nativos) a venda nos esta<;:6es 
posta Is do India Britonlca. Julgamos muito pouco 
provavel. senoo Imposslvel. Convenhamos no 
entanto que e multo vasta a leglsla<;:oo Inglesa 
naquele terrltorlo. sobre estes assuntos. e muito 
dlflcll de se consegulr pelos autores naclonals. 011-
ada a pronunclada escassez de provas e elemen
tos postals do epoca em causa. motivo porque e 
possivel aceitar qualquer outra logic a solu<;:oo; e 
nesse sentido conhecemos alguns selos nativos 
Isolados. com carlmbos Ingleses. sem que salba
mos 00 certo como Isso aconteceu. Alnda nln
guem escreveu que alguns goeses. quando saram 
do territOrlo. levavam selos portugueses com a 
Inten<;:oo de trocarem noticlas com os seus faml
lIares e contudo. e bem possivel que Isso tenha 
acontecldo Inumeras vezes. E alnda podemos 
acrescentar que por vezes 0 operador do Adml
nlstra<;:oo Geral em Panglm. voltava a obllterar os 
selos de cartas recebldas que Ja trazlam nativos 
obliterados com marcos de esta<;:6es postals do 
India Inglesa; noo raro se observam nativos com 
duos oblitera<;:6es. uma portuguesa e outra Ingle
so. sem qualquer motlvo obrlgatorio. pelo menos 
que se salba ou esteja estlpulado como obrlga
<;:00 dos operadores dos correlos. 

Anterlormente a epoca do uso do selo. Ja atras 
tol referldo que 0 transporte do correspondencla 
era felto por pe6es e tambem por via maritima 
(navega<;:oo costelra). fora do epoca das mon
<;:6es. 

E - 0 CORREIO DE DIU 

Para 0 dlstrito de Diu noo havla ate 1857 cor
relo regular. Durante a epoca favoravel a navega
<;:00 a correspondelncla oflclal e particular era 
transportada por embarcac;6es (potmarins). por via 
de Bombalm ou por via de Damoo. tanto de Goa 
pora Diu. como de Diu pora Goa; os correlos brito
nlcos completavam 0 transporte. quando neces
sarlo. 

Durante a mon<;:oo. como a navega<;:oo esta
va Interdlta. noo havla comunlca<;:6es com Diu. Se 
porventura naquela pra<;:a surglsse alguma urgen
cia de comunlca<;:ao com Goa. era envlado um 
cexpresso. a GOGO (mals tarde a MAHWA) e tal
vez a Damao. por terra. e de qualquer destes pon
tos vinha entoo a correspondencla pelos correlos 
britonlcos para Goa. De Goa pora Diu envlava-se 
o expedlente pora Bombalm ou Damoo pelo cor-
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relo. e doll. por cexpressos. a Diu. no torma do 
possivel (em geral por terra). Em 1856. 0 govema
dor do prac;a fol 0 prtmelro a propor que houvesse 
um correlo regular entre Diu e Gogo duos vezes 
por meso 0 que fol aprovado em 1857 pelo gover
nador geral. Visconde de Torres Novas. 0 servl<;:o 
correu tao bem que chegou a haver 4 carrelras 
mensa Is. Em 1 865. 0 correlo estabelecldo em 
Gogo. fol transtertdo para a aldela de Mahuva. que 
ficava mals perto do fortaleza de Diu. conseguln
do-se com a mesma verba or<;:amentada. comu
nlcar 6 vezes por meSo 

Como em Damoo. em datos anterlores a 
epoca adesiva. 0 correlo era Incerto. transporta
do por estatetas (patamares) e caro. dodos as 
diflculdades de comunlca<;:oo. 

Vartas altera<;:6es e novas organlza<;:6es nos 
descreve Ismael Gracias no suo obra. que noo 
vem 00 coso detalhar. pols alongarla demasla
damente este nosso apontamento que tem por 
finaUdade dar apenas uma Idela geral do pro
cesso postal. 

F - CORREIO COM A METRO rOLE 

Mas voltemos atras para falar do correlo com 
a Metropole. 

Era prOtlca multo antlga os Vice-Rels ou os 
Governadores trazerem clnstru<;:6es e reglmentos. 
do COrte. 00 vlrem para a Indio; 0 mals antigo 
documento deste genero que se encontrava nos 
arquivos do governo era asslnado pelo Rei D. Se
bastioo em 22{2I1 568, e tol trazldo pelo Vice-Rei 
D. Lulz de Athalde; as ultimas que estoo reglstadas 
no secretarla. sao as que toram dodos 00 baroo 
'de Cando I em 1839; mas. nos Instru<;:6es anterlo
res trazldas pelo baroo de Sabroso e datadas de 
23{5{1837. podia ler-se no art.o 18.0 e ultimo. 0 
segulnte: «Flno/mente ordeno Sua Magestode. 
que V. Ex. a procure conservor umo constonte 
correspond€mc/o com 0 mlnlsterio do morlnho 
e ultromor; mas oproveltondo somente em co
sos de urgenc/o a comodldade dos poquetes 
Ingleses. que comun/com com a Europa pe/o Ist
mo de Suez». Um ano e melo depols. em 14 de 
Janeiro de 1839. era receblda no india. pela mala 
do Mediterroneo. a portarla regia de 1 3 de Outu
bro de 1838. pela qual «S.M. a Ro/nho D. Marla II 
orden ova 00 govern odor geral que determ/nos
se 00 admlnlstrador do corre/o de Goa. para se 
entender com a sub-lnspecgeo do correio de 
L/sboo. para que (ossem executados fodas as in
cumbenc/os relatlvos a correspondenc/o do in
dia. E porque (acrescenta a portarla) aberto a 
mesma correspondencla pe/a IInho de vapores 
que de Gibraltar veo'a Alexandria. donde perlo
dlcamente revertem. se podia consegulr 0 fre-



iNDIA PORTUGUESA 
o servi~o postal 

Contlnua~ao do numero 381 

A parece-nos no entanto J.A. Marlnho, 
no seu excelente trabalho -Vias de co
munlcac;ao entre a india e a Europa dos 

seculos )N a XIX» a aflrmar a exlstencla de cor
relo Ingles nas estac;:6es postals de Damao e 
Goa; se, quanto ao prlmelro caso todos os 
autores sao unanlmes em aflrmar a sua exlsten
cia e ate Ismael Gracias a Isso se refere, com 
palavras de veemente repudlo por tao Inc once
bivel -vexame a soberanla naclonal., quase 
durante um seculo, ja quanto ao segundo, Isto 
e, a exlstencla de correlo Ingles em Goa, Isso 
certamente nao corresponde a realldade; e 
certo que todas as estac;6es posta Is eram obrl
gadas a vender selos Ingleses, pols por Lei (§ 7.° 
da Porta ria n.o 284, public ada no boletlm de 16 
de Agosto de 1871), que dlzla: «Noo seroo 
expedldos cartos, jorno/s ou quo/squer corres
pondenc/os que, devendo segulr pe/o territorlo 
do india Ingleso, noo forem estompllhadas com 
as correspondentes estampllhas do corre/o 
brlton/co, alem das que Ihe competlrem pe/o 
seu tronslto no territorlo portugues», e nesse 
sentldo certamente os correlos tomaram as pro
vldenclas necessarlas, mas proprlamente correlo 
Ingles, a nao ser em Damao, nao havla; so temos 
conhecimento em Panglm da estac;ao telegra
fica Inglesa, IIgada a rede do territorlo vlzlnho, 
com pessoal Ingles, falando Ingles e sob a dl
recc;ao e Inspecc;ao do governo da india Brita
nlca, all Instalada nos fins de 1859, e apos 
aprovac;ao de um plano pelo qual os Ingleses 
se prestavam a construc;ao, a suas expensas, 
de uma IInha telegraflca que IIgarla Goa a 
Belgoo; ao assunto se refere com mals porme
nor Caetano F.P.D. Catulo, na sua obra -HISTO
RIA E EVOLU<;AO DOS cn DO ESTADO DA iNDIA» 
publlcada em Goa, no ano de 1951; mas pro
prlamente correlo postal, nao sabemos onde J. 
Marlnho fol encontrar esses elementos, afirma-
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Cor. Joaquim Dores 

mos a nossa dlscordancla e acrescentamos que, 
se exlstisse, Ismael Gracias nao delxarta em bran
co esse assunto na sua .Memorla Hlstorlco-Eco
nomlca»1 

Mas se nas estac;6es postals do territorlo portu
gues havla selos Ingleses a venda, para portear a 
correspondencla que saisse do territorlo, 0 mesmo 
nao se pode dlzer das estac;:6es postals Inglesas, 
quanto aos selos nativos portugueses; a excepc;ao 
de Damao e Bombalm, onde por acordo com 0 

governo britanlco havla um agente portugues que 
se encarregava de orientar e portear segundo as 
tabelas que estarlam acordadas tada a correspon
demcla com destlno ao Relno, a Goa, a Macau, a 
Moc;amblque e outros portos, facultada pelos trans
portes Ingleses, nao nos parece motivo para dUvl
da esta outra afirmac;ao da Inexlstemcla de selos 
portugueses nos estac;6es postals Inglesas. Alguns 
autores fazem esta pergunta, esclarecendo que 
faltam elementos escritos e provas, para se obter 
uma resposta certa ao assunto; a nos, nao nos res
tam duvldas: basta atentar na manelra de ser das 
entldades britanlcas, para se tlrarem logo as devl
das conclus6es. 

o que e certo e que cartas e fragmentos com 
selos nativos e obliterac;6es com carlmbos Ingle
ses, multo poucas conhecemos a nao ser as de 
Damao e Bombalm. A malor dwlda reside em 
aparecerem cartas ou fragmentos do exterior do 
territorlo, com os respectivos selos e obllterac;6es 
Inglesas, ao entrarem em Goa; algumas apare
cem obllteradas com 0 carlmbo numerlco de 
barras 1 - PANGIM, estac;ao postal e slmultanea
mente Admlnlstrac;:ao Geral, onde era feita a dls
trlbulc;oo do correlo, pelo que se pode deduzlr 
que 0 correlo em Panglm porteava toda a cor
respondencla do exterior que nao apresentava 
selos portugueses (nativos) e 0 destlnatarlo paga
va a respectivo porte para receber a carta. Se 
por algum acaso aparecer um carlmbo Ingles 

CABO VERDE/PORTUGAL 

De 5 a 9 de Janeiro de 2000 reallzou-se 
no cldade do Praia, IIha de Santiago, or
qulpelago de Cabo Verde, uma MOSTRA 

FILATELICA que tudo Indica flcaro para a hlstOrla da 
cooperac;:eo entre as Republlcas de Cabo Verde e 
Portugal. Fol a prlmelra vez que se reallzou um en
contro fllatellco entre Portugal e um novo pais de ex
presseo portuguesa. 

Organlzada pelo Clube Naclonal de Fllatella 
(CNF) e pelo Arqulvo Historico Naclonal de Cabo 
Verde, teve 0 patrocinlo do Mlnlsterto do Cultura res
pectlvo, Correlos e Companhla de Seguros Garan
tla. 

Exposltores: 
• Correlos de Cabo Verde 
• Dr. Manuel Portocarrero (CFP 2382) 
• Armando Bordalo Sanches (CFP 2830) 
• Luis Gonc;:alves Vicente (CFP 632) 
• Alberto Pereira 
• Tlago Estrela (CFP 3142) 

Joao Pinheiro da Silva 

• Joeo Pinheiro do Silva (CFP 1986) 

Do seu excelente catologo, cujo editorial e do 
autorla do nosso estlmado assoclado e amigo Sr. 
Tlago Estrela, ele lembra que quando despertar (so
bretudo entre a juventudej 0 gosto pelo 
colecclonlsmo do salo, enteo este magnifico traba
Iho do CNF flcaro como um marco nos relac;:oes 
culturals entre os dols poises. 

Inclul alnda um artlgo do Dr. Lulz Frazeo (CFP 915) 
Intitulado .Os prlmOrdlos do Correlo em Cabo Ver
de» e term Ina com uma transcrtc;:eo dos .Isentos de 
Franqula de Cabo Verde» do autorla de Armando 
Bordalo Sanches. 

Para flnallzar, 0 Clube Fllatellco de Portugal, con
gratula-se com mals este exlto alcanc;:ado pelo Clu
be Naclonal de Fllatella, no estrellamento dos lac;:os 
de amlzade entre os fllatellstas cabo-verdlanos e 
portugueses, que esperamos e fazemos votos pora 
que tenham contlnuldade. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
ESCRITORIO E LOJA FILATELICA 

Telefone 262 832 248 - Telefox 262 843 293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAlNHA 

PREC;ARIO N.o 43 
ACABA DE SER EDITADO E ESTA A SER DISTRIBUfDO GRATUITAMEN

TE 0 PRECARIO DO UL TRAMAR DE ADEN A BRASIL 

Discrimina milhares de series do tome 5 do catalogo Yvert com indica~ao de 

centenas de temas. 

Se colecciona qualquer pats de ADEN A BRASIL ou necessita de quaisquer 

series para 0 seu tema, pe~a-nos este pre~ario sem demora. 

NA NOSSA CASA FILATELICA, ENCONTRA TODO 0 MATERIAL QUE 

NECESSITA PARA SELOS OU MOEDAS E POSSIBILIDADE DE 

CONSEGUIR QUAISQUER SELOS QUE rIA MUlTO TEMPO 

PROCURA. 

ESCREVA-NOS OU VISITE-NOSI 
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Boisa Filah!lica 

Espacto a disposictao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 90$00 por Iinha. 

PORTUGAL: Vende-se colec900 
de selos ovon90do. encerrodo em 
1978. com cerco de 60 lollos. S6 a 
porticulores. Pedldo de IIsio e de pro
poslo de venda poro Aportodo 139. 
2686-997 Socovem. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E TE
MAS - Mols de 35.000 sarles em 
«stock.. Envle-nos a suo lislo de 101-
tos. Tombem pre<;:orlos grotls a pedl
do. FllATELIA SERGIO SIMOES -
2500-300 CAlDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugol/A90res e 
Madeira). Procuro poro especlollzo-
900 tudo sobre este temo: novos. 
usodos. lolsos. relmpressoes. grondes 
blocos. erros. provos. cortos. Com
pro. troco e vendo. Paulo Vieiro -
Aportodo 135 - 8001-902 Foro. 

Completo lislos de loltos de Por
tugal e Ultromor com descontos 
opreclovels sobre 0 cotologo. Se e 
colecclonodor medlo ou prlnclplonte 
estomos as suos ordens. I. Coelho -
Aportodo 135 - 8001-902 Foro. 

NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUN
DO POR PArSES E TEMAS - Somos Im
portodores ho dezenos de onos. Dlgo 
que pretende come90r a receber ou 
pe90 clrculor de inscri900. FIlATElIA 
SERGIO SIMOES - 2500-300 CAlDAS 
DA RAINHA. 

Posta Is on~gos do Algarve (Corto
Iillo) - Compro. vendo e troco. Pau
lo Vieiro. Aportodo 135. 8001 -902 
Foro. 

Selos Coroo. Procuro poro espe
clollz0900 tudo sobre este temo em 
novo. usa do. lolsos. relmpressoes. 10-
Ihos. erros. etc. Compro. troeo e ven
de. Paulo Vieiro - Aportodo 135 -
8001-902 Foro. 

CotOlogos Yvert - Sempre em 
«stock. as ultimos edl90es. Pe90 lis
to desles e de outros catalog os. tom
bam dlsponivels. FllATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA RAI
NHA. 

ALGARVE. Morcolillo clossico. Pro
curo cortos. selos Isolodos. postols. 
telegromos. etc .. deslo provincia ate 
191 2. Compro ou troco par outr~ 
material similar do reslo do pais. pols 
possuo slack rozoovel deslos P69os. 
Posso tombem trocor por selos que 
loltom no suo colec900. 

Paulo Vieiro. Aportodo 135. 8001-
902 Foro. 

Selos venda e com pro. novas e 
usodos. Contlnente e ex-coI6nlos. 
Bons pre90s. M. leltoo. Ruo Julio 
Dontos. 3-1.° F. Casal de S. Bros. 
2700 Amodora. 

LINDNER - SAFE - lEUCHTIURM 
(FAROl) - Vendemos todo 0 mate
rial Iliotelico destas e de outras 
marcos. Albuns. clossificodores. 10-
Ihos sistema bronco. etc. Catalog os 
gratiS a pedldo. FIlATElIA SERGIO 
SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA RAI
NHA. 

Troco selos de Esponho por se
los de portugal e ex-CoI6nlos. Bose 
1 OOxl 00. Noo cotologo. Juan Merino 
Ramos. Plz. Muslco Espl. n.O 3. 7.°. 
46019 Valencia. Esponha. 

PACOTES COM SElOS - Para re
venda au dlrectomente 00 coleccl
onodor. Multos poises e mols de 30 
temos dilerentes. P690 pre90rlos gra
tis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CAlDAS DA RAINHA. 

EUROPNCEPT - AMERICNUAEP -
Duos calec90es. dols temos. para 
lozer sem heslt0900. Tudo em 
«slock •• Incluindo albuns. Inscreva-se 
tombem poro receber as novldades 
que voo solndo. FILATEllA SERGIO SI
MOES - 2500-300 CALDAS DA RAI
NHA. 

PRE<;AAIOS DE SERIES COMPlETAS 
NOVAS DE PORTUGAl - 1953-1992 -
Inclullguolmente murro colso em usa
do. Com bloeas. «cornets. e outros vo
rledodes. Gr~s a pedldo. SERGiO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500-300 CAlDAS DA 
RAlNHA. 
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SE COlECCIONA TEMAS OU PAiSES. 
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;:.A.O GRA
TIS. PRE<;AAIOS COM CERCA DE 35 000 
SERIES - Novas. dnerentes. completos. 
Indlque·nos 0 que colecclono. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CAl
DAS DA RAlNHA. 

Former Portuguese colonies. letters 
since 1975 (no FOCs or the like) wonted. 
Ekkehord B61'm. GObeIstr. 10. D-30163 
Hannover. Alemonha. 

ESPANHA: Vende-se colec900 de 
selos encerrodo em 1978. 90% novas. 
montodos em olbuns Foro com ffros 
Hawld. 56 a porticulores. Pedldo de lis
to e de proposlo de venda poro opor
todo 139. 2685 Socavam. 

Exchange new mint sets used 
200/200. phonocords. Sliver coins. 
bonk-notes. I reply to all letters. Peter 
Maciag. P.O. Box 251. Pl-90-001 lodz 
1 - Poland. 

Selos compro de Portugal novas 
e usodos bem como dos ex-coi6nlas 
e estrongelros de prelerenclo boos 
colec90es. Artur Baptisla. Aportodo 5. 
2584-905 Abrlgodo. 

MACAU - Vendo pel a melhor 
olerto. colec900 completo de 1954/ 
1998. Inclusive. novo sem chorneiro. 
com todos as senes. bloeos e cortel
ros. Os selos a portir de 1981 a 1998 
estoo montodos em cortelros lipo II. 
Inc lui oinda 0 Correia Aareo 16/21 e 
Imposto Posiol 13/24. 

Portes do correlo em Express Moil. 
por conto do odqulrente. au outro 
melo a comblnor. 0 envlo a Iello con
tra reembolsa. Olertos concretos para 
JOSE MANUEL ALMEIDA - largo St.o 
Ant6nlo Copuchos. sIn - 4560-454 
Penoliel. 

Envle-me 100 ou 150 selos uso
dos dilerentes de Portugal entre 1990 
e 2000; recebero a mesmo quonffdo
de de selos usodos dilerentes holan
deses do mesmo decanlo. H. Perree. 
Boranlelaon 104. 4818 RC Breda. 
Holondo. 
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EDITORIAL 

E com grande satisfa<;oo que podemos anunciar, a todos os prezados 

cons6cios, que a XVIII Exposi<;oo Filatelica Nacional «LlSBOA 2000» - 500 Anos 

da Descoberta do Brasil - vai ser uma realidade. Custou, mas toi. .. 

Fomos persistentes. noo desanimamos, noo ha dUvida que «quem portia sem

pre alcan<;a». 0 espa<;o para a realiza<;oo deste importante certame, 0 de maior 

relevo neste tim de seculo toi 0 problema mais diticil que se nos deparou, 0 que 

mais preocupa<;oo nos deu. A nossa «Iuta» durou mais de um ano. 

A «Lisboa 2000» obviamente s6 poderia ser realizada na capital do pais pois. 

caso contra rio, 0 nome tinha de ser alterado. 

Alem do mais, noo se podia protelar, por mais tempo, a reallza<;oo desta 

Exposi<;oo Nacional dado que ha mais de 40 anos que um evento deste nivel 

noo tinha lugar em Lisboo. Mais do que um desejo era, em nossa opinioo, um 

dever do CFP levar a eteito um certame a nivel nacional na nossa cidade. 

Atribuida a verba que os cn - Correios de Portugal puderam disponibilizar; 

garantido 0 patrocinio da Federa<;oo Portuguesa de Filatelia, APD, a PT - Portu

gar Telecom, SA. num gesto que muito nos sensibilizou resolveu suportar os en

cargos com a cedencia do Forum Picoas, onde tera lugar a «Lisboa 2000». 

Conslderamos ser este 0 local ideal. sob todos os pontos de vista, para a reali

za<;oo do nosso evento. A boa vontade das Empresas cn e PT e do 6rgoo ma

ximo da Filatelia Nacional - FPF/APD, doo-nos a tor<;a suficiente, a coragem 

necessaria e um grande entusiasmo para levar a bom termo a «Lisboa 2000» 

que, esperamos, perdure, durante muito tempo, na lembran<;a de todos os que 

nela estiverem envolvidos. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 

3 



~ filatelia 
\eJ BARATA DAS NEUES 
RUB da Trmdade. 5.1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX 

Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILA TELICO/NUMISMA TICAS 

Possuimos gronde quonlidode 
de livros. revistos e cola logos 
sobre filolelio e numismolico 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

eMARCOFI 
e SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
elNTEIROS POSTAIS 

e POSTAIS MAxlMOS 
e CARTAS FILAT~LI 
e AEROGRAMAS 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

123 - Eng. David Lopes Cohen. Rua Visconde 
de Santarem. 71. 3.0. 1000-086 Llsboa. 
(A) Po.Fr.ln. 

831 - Jose Marla Nunes Marques. Rua Julio 01-
nls. 6. 9.0 Dt.o. 2685-215 Portela LRS. (M) 
Fr.ln .T.C.v.60.N.U.1.Tema Cosmos.N.31.U. 
90. 

1262 - Eng.o Fernando de Bastos Coutinho. Av. 
do Llberdade. 635. 1.0 G. 3700-166 S. 
Joao do Madeira. (M) Po.Fr.ln .Es .60. 
1.2B.2C. 

2134 - Dr. Fernando Jorge Gra<;a de Paula 
Jacob. Rua Diogo Coo. 26. Vila Nova do 
Caparlca. 2825-049 Caparlca. (M) 
Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.1. 

2497 - Jose Luis Norton Pacheco Geraldes 
Malhelro. Coso do Quinta. Caide. 4620-
058 Caide de ReI. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.U.1. 

2680 - Carlos Duarte Simoes Pereira. Rua Prof. 
Mira Fernandes. lote 1544. 7.0 Dt.O. 1900-
383 Llsboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1. 

2906 - Eng. Vitor Candido de S. Pimento Jacin
to. Aldeamento de Santo Andre. n.O 18. 
Aldela de Santo Andre. 7500-011 Vila 
Nova de Santo Andre. (A) Es.Fr.ln.T.60. 
66.6 7B.68.T7 .Flora.T1 O.Descobrlmentos.N 
em 64.90. 

3222 - Dr. Joao Correia do Cunha. Apartado 
102. 2665-998 Venda do Pinheiro. (M) 
C.60.N.U.1.2.2A.114. 

3389 - Delbauche Guy. Portas do Sol. 5. 2.0 F. 
2130-015 Benavente. (M) Po.Fr.T.C.60. 
N.U.1.5.13.21.48.67B.90.COB (Belgl
co) .Phllex.114. 
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3421 - Prof. Paulo Manuel Mascarenhas Dlas. 
Urbanlza<;ao do Mondego. lote 5. 1.0 Esq. 
3140-401 Santo Varao. (M) T.C.V.60.N.U. 

3459 - Jose Antonio de Jesus Freire. VIV. Manso. 
lote 1. Pedrogos. 2640-567 Matra. (P) 
T.C.V.60.N.U. 

3554 - Jooo Henrlque Lemos Carollno. L. de 
Santarem. lote 13. 1.0 Esq. 2755-292 
Alcabldeche. (P) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.T1 O. 
90.114. 

3685 - Vitor Hugo Candido Duarte. Praceta 
Garcia de Resende. n.O 5. 9.0 Esq . 
Alfornelos. 2700-408 Amadora. (P) 
60.N.1.Rep. Gulne-Blssau.15.C.1 1950/52 
e 1954/89.114. 

3686 - TCor. Mauricio Laporte Barbosa. Rua Co
ronel Luna de Oliveira. 24. 2.0. 1900-167 
Llsboa. (M) Po.C.60.1.2.2A.Macau.68. 
T27.114. 

3687 - Prof. Jooo Fernando Toca Qulntlno. Rua 
do Pa<;o. 33. 2130-044 Benavente. (M) 
T.V.C.60.N.U.1.2A.5.90.114. 

3688 - Rul de Campos Branco. Rua do Carva
lho. 3. 2.0 A. Apartado 66. 8501-909 
Portimao. (M) C.60.N.U.1.Macau.114. 

3689 - Amflcar Oliveira Dlas. Praceta Cesario 
Verde. n.o 4. 4.0 C. 2745 Massama. 
Queluz. (P) 60.72 (A) Cartoes.I.C.V. 
60.72.Cartoes Telefonlcos.N.U.72 (Atln
sa).114.Martins (Cart6es). 

3690 - Alvaro Freire de Andrade Gon<;alves. Es
trada do Luz. n.O 189. 3.0 Esq. 1600-155 
Llsboa. (M) Po.Fr.ln.I.C.V .60.N.U .2A. 
Palop·s.32.57 .10.90.114. 

3691 - Francisco Loureiro Antunes do Costa. 
Quinta do Bom Retiro. lote 41. 3.0 Ot.o 



Bom Retiro, 2600 Vila Franca de Xira, (M) 
Po.lnJ,C,V,60,N,U,1 ,lIhas,Macau,2A.Ceres,90, 
114, 

ESPANHA 

3633 - Jose Verdugo Blanco, C/Beneficlados. n,o 
4, 41,400 Eclja, (Sevllha), (M) Es,Fr.T,N. 
U,1,3,Es,T,por 19,3,62x62,90,1 07, 

3684 - Juan Merino Ramos, Plz, Muslco Espl. n,o 
3. 7, 46019 Valencia, (M) EsJ,60, 19 por 
1 ,2A, 1 00x1 00, 

MACAU 

2751 - Manuel Jose da Rosa, Calxa Postal 3068, 
Macau, (A) Po,lnJ,C,V,60,N,U,1 ,3,55,90, 
114, 

SUECIA 

2452 - Peter Hammastrom, NNSC/Seoul. 10335 
Stockholm, (A) Po,Fr,ln,A 1 ,60,U,50,51, 
52,53, 

o Clube Filatelico 
de Portugal 

esta encerrado em Agosto 

Como ja vendo sendo habitual os servic;:os 
da Sede do Clube estarao encerrados em 
Agosto. mes de ferias por excelencla, Pedimos 
a boo compreensao aos prezados assoclados 
que. eventualmente. sofram algum Inc6mo
do com esta medida, 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 218134108 

1170-215 LlSBOA PORTUGAL 
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A Funda~ao Albertino 
de Figueiredo 

esta ja na Internet 

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo para a 
Fllatella esta ja presente na Internet com a sua 
pr6pria paglna Web, vocacionada para transfor
mar-se numa importante fonte de Informac;:ao 
sobre as suas actividades e como apoio funda
mental para os que se sentem atrafdos pela hls
t6ria postal espanhola, 

A web Instituclonal. com paglnas em espa
nhol. Ingles e frances, apresentara os objectivos 
da Fundac;:ao. a IIsta das personalidades que a 
formam. a sua organlzac;:ao interna e os princi
pals servic;:os que presta de forma absolutamen
te altrufsta ao colectivo dos colecclonadores e 
do comercio filatellco naclonal e Internaclonal. 

Uma parte Importante da web sera dedlcada 
a descrever 0 conteudo e organizac;:ao da Bibli
oteca Pedro Monge, adqulrlda pela Fundac;:ao. 
que representa 0 malor fundo mundlal de docu
mentac;:ao sobre os selos. a hlst6rla postal e a fi
latelia da Espanha, 

Na web estarao, tambem, referldas as actM
dades promovldas pela Fundac;:ao (publlcac;:6es, 
cursos, exposlc;:6es e premlos) e uma vasta Infor
mac;:ao sobre as condic;:6es e facllldades de 
partlclpac;:ao, Este apartado sera actuallzado 
com a frequencla determlnada pelos programas 
de activldades, 
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Sistemas de Detec~ao 
, de Intrusao e Incendio 
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LEILOES P. DIAS, LDA. 

Leiloeiros Filatelicos 
Proximo LeilCio 

21 0 - Leilao Filatel ico 
Preyisto para 0 final de Noyembro ou principio de Dezembro de 2000 

Inclui as 2. a partes das colec,aes especializadas de: 
Jose Castanheira da SilYeirg e Embaixador Jorge L. Ritto 

1862164, D. Luis I (BOIja Freire)- Capa de carta circulada de Lisboa (28-8-1866) para 0 Rio de 
Janeiro (18-9), com selos do 50 rs verde e 100 rs lias, CE 17/8, ambos com largas margeos 
obliterados com C. Pootos "1 ", perfazeodo 0 porte de 150 rs para 0 Brasil. Porte brasileiro a 
lapis azul "60", dobra vertical de arquivo oao atiogindo os selos e marcas. Muito raro e BIMB. 

I{ ,I>' ~ . I II , I I 'HI) ' I' I, I \1),1,' I' ,I, ,I , 

I' ,I (I"" j ,II'" 
, ..j -1,1 I \ ". -1 -I \ 1 I" I;=! ')11' j")\ll, 

BOLETIM DO eLUBE 
FILATELleO DE PORTUGAL 
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EDIFICIO-SEDE 

N.Q 388 • JUNHO • 2000 

DA PORTUGAL TELECOM 
onde se situ a 0 «Forum Picoas» 

espac;o onde vai realizar-se 
a «USBOA 2000» 

XVIII Exposi~o Filatelica 
Nacional 

500 Anos da Descoberta do Brasil 
De 2 a 5 de Novembro de 2000 
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