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Raro porte de 40 rs para Inglaterra. B. 

Valor Base 100.000$00 
1\11,' dll c'mllll, 11 -~" II 12110-0')1 I IS 110 \ htlp:/ /kdll"'IHII.",CIIIlI ,\pm'HIII 100111 
1'1 ' I ' '" "11/''- I '1'1" "7' I II I I 11. - ;\11.1 "Ill Ill! " " : - , __ ,"" "" ," - , ,,-" I'"'" , ,1//111,11 ,Il "p,1l 1" I V;I-'JiIIl.lSIlO" 

N.Q 393 • SETEMBRO • 2001 

I ENDERECO 

I 
! 
t 

Inteiro Postal emitido pelos en - Correios 
de Portugal por ocasiao da traslada~ao de 
Amalia Rodrigues para 0 Panteao Nacional 

----



r 

-- ,. 

SOOQ Aniversario do nascimento de 

Nascido em Lisboa a 27 Cle Fevereiro de 1500, D. loao de Castro recebeu excelente educa~ao 
milita~ literaria e cientrfica, tendo sltlo discfpulo de Maternatica do incomparavel Pedro unes, 

o que permite explicar a importancia que viria a ter em domfnios tao diferentes como a cartografia, 

a literatura, a navega~ao e a administra~ao civil e rnilitar. 
Co a sua morte em Goa, a 6 de lunho de 1;548, I?ortugal perdia urn dos seus grandes" vultos 

mas ganhava urn dos seus maiores he[6is, a quem a Irnprensa Nadonal - Casa da Moeda 
rende homenagem atraves da edi~ao de urna Maeda e de urna'Medalha Comemorativa que constituem 

aut~nticas obras de arte e verdadeiras ~as de colec~ao. 

A venda nas Livraria. INCM, 
Bancos e Comereiante. da Espf;fialldade. 

1Il~ 
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Um grande homem, ~ 
uma grande (lata 

( uma homen gem. 

IMPRENSA NAClONAL· CASA DA MOEDA, S.A 

De. valor a tudo. 
v. A1:'~~iJ7O;::; ~~ct;ll;:~.:~~~15boa 

hllp:/ "'If ("rm.pt 
e-mail:nllmismmICa@in,:mpl t 

~1I1 

Sistemas de Detec~ao 
de Intrusao e Incendio 

Alvara: N2. 22 MAl 04.03.99; A1fneas A), B), C) e E); N2 4150 EOP, 25.06.87 
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do. com grav0900 dourado no frente e no lombodo. estodo 
oceltavel 

CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. B.a ed1900. 
1897. encodernodo com capo de cortoo rigldo forrodo a po
pel IIso. com grov0900 dourodo so no lombodo em pele. esto
do oceltavel 

CATALOGUE YVERT & TELLIER. Timbres d'Europe de I·Ouest. 1992. Tome 3 
HANDBUCH FOR POSTWERTZEICHEN-SAMMLER. VII AUFLAGE. I. 8AND. 

ILLUSTRIERTER KATALOG WELT. 1 B9l. POSTKARTEN. BRIEFUMSCH
LAGE UND STREIFBANDER 

LiVRO .. AZULEJO/5 Seculos do Azulejo em Portugal ... cn. completo com 
a provo e todos os selos. Novo 

LlVRO .. COLOMBO ... cn. completo com a provo e todos os selos e blo
cos dos 4 poises. Novo 

LlVRO .. Contributions 6 I'etude des essols des tlmbres-poste de 
Roumonlen de Edouard Cohen. Lisboo/1945. capo em mou es
todo 

LiVRO .. Os Telegrofos-Postols no Horo do Luto/Breve Hlstorlo dos Greves 
dos Correlos e Telegrofos de 1917 e 1920 ... de Luis Eugenio Fer
reiro. 19BO. Novo 

REVISTAS "FILATEUA LUSITANAn. 6rgoo Oflclol do FEDERA<;:AO PORTUGUE
SA DE FILATEUA. colec900 completo do I e II series. de 19B1 a 
2000. Inclul os 2 suplementos publlcodos e os catalog os dos 7 
lell6es do FPF e os seus resultados. 6ptlmo estodo 

REVISTAS .. 0 FILATELISTA •. edl900 de ELADIO DE SANTOS. 14 vols .. onos 
2/34. n.o 13/306. Encodern090o do editor nos onos 2/5. enco
dern0900 particular nos onos 6/17 e brochuros do editor nos 
onos 1 B/34. Born estodo 

Idem. 2 vols .. encodern0900 particular em pele do dlobo. onos 1/4. n.a 
1/46. com folto dos n.a 4 e 5 e de todos os copas. born estodo 
nos restontes 

Idem. 5 vols .. encodern0900 do editor. onos 2/6. n.o 13/72. Born estodo 
Idem. 5 vols .• encodern0900 do editor. onos 2/6. n.o 13/72. Born estodo 
Idem. 1 Vol .. brochuro do editor. ono 4. n.o 37/4B. Born estodo 
Idem. 1 vol.. encodern0900 particular. onos 8/13. n.O B5/154. Born esto

do 

Data limite de recepsao de ofertas: 29 de Outubro de 200t (segunda-feira) 
Para 0 Boletim n.o 394, a sair em Dezembro de 2001, s6 se aceitam lotes, 

via Correio Registado ou P.M,P., ate 00 dia 29 de Outubro de 2001 (segunda-feira) 
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o ETiQUETAS FRAMA de Portugal em 6 sobrescrltos reglstados. Taxas de 
40$00. Janeiro de 1983 

o 3 FDC/Crr. 1028/30. 1059/62 e 1063/5 
65 FRANQUIAS MECANICAS de Portugal dos anos de 1962 a 1989. Algu

mas repetldas 
100 FRANQUIAS MECANICAS de Portugal dlferentes 
50 IMPRESSOS DOS crr diversos. de Portugal e das ex-coI6nlas. com e 

sem selos. com e sem furos de arqulvo. poucos repetldos 
N/C 12 INTEIROS POSTAIS diferentes. 8 clrculados antlgos e 4 novas recentes 

ISENTOS DE FRANQUIA de Portugal em 47 sobrescrltos com algumas re
petlc;:6es 

o MARCAS DE SERVIC;:O DOS crr sabre 470 sobrescrltos e clntas com selos 
de taxas varladas e com repetlc;:6es. Late para estudo 

o MARCOFILIA. ALCOENTRE ALC2 em carta de 16.7.1881 com AF13 
o MARCOFILIA. LAMEGO LMG3 multo bem batldo em carta com AF13 

209 PAGELAS todas diferentes. sendo 153 com furos dos anos 1968 a 
1981 e 56 dos anos 1981 a 1983 sem furos 

8 REGISTOS PRIVATIVOS dlferentes de Portugal 
51 SELOS DE RECIBO dlferentes de Portugal 

o SELOS PERFURADOS dlversos de Portugal sabre 45 sobrescritos. Varlos 
repetldos 

o 37 SELOS PERFURADOS dlversos de Portugal soltos 
o SELOS POSTAIS. 3 quilos. naclonals e predomlnancla de estrangelros 

sabre fragmento e alguns ja lavados. Todos as estados 
o SELOS POSTAIS. 5 qullos. naclonals e predomlnancla de estrangelros 

sabre fragmento e alguns ja lavados. Todos as estados 
o SOBRESCRITO clrculado. com carlmbo 1.° dla (17/5/65) sabre quadra do 

selo de Timor. Cent. da UIT. AF336 (4) 
o SOBRESCRITO da Comissao Municipal de Turlsmo de Sintra. com gravura 

aluslva a Sintra. formato B5. com carimbo "Cabo da Roca/o pon
to mals ocldental da Europa/CTT/25.8.70/Portugal" sabre AF1063 

SOBRESCRITO nao timbrado. com a sarle do 1.° grupo dos Instrumentos 
de Trabalho. obllterados com carlmbo do 1.0 dla (15.2.78) 

o SOBRESCRITO-MOEDA. contendo a moeda de 100$00 de Bartolomeu 
Dlas e as selos da cartelra ,,500 Anos da Vlagem de Bartolomeu 
Dias" AF1811/2 e 183314 

TELEGRAMAS E TELEGRAFOS de Portugal. 20 Impressos dlversos. alguns 
repetidos 

LlTERATURA 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL n.o 8. Novo 
40 BOLETINS DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL. todos diferentes. entre 

as n.O 82 e 362 
CATALOGO da Exposlc;:ao Fllatallca Internaclonal - Centenarlo do Selo 

Postal Portugues. Outubro/53 
CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES·POSTE de ARTHUR MAURY. 7.° edlc;:ao. 

1874. brochado. estado aceitavel 
CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. 6.° edlc;:ao. 

1895. encadernado com capa de carta a rigido forrado a pa
pel rugosa. com gravac;:ao dourada s6 na lambada. estado 
aceltavel 

CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. 8.° edlc;:ao. 
1897. encadernado em capa de cartao flexivel forrado a tecl-
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CORREIO AEREO 

4.99 133 1.000 tSl Sobrescrito de papel fino de correia aereo. com carlmbo ,,1945/1.0 Voo EDITORIAL Postal/Llsboa-Portoll. com AF623 e 648 
4.99 134 1.000 tSl Sobrescrlto de papel espesso. com carlmbo ,,1945/1.0 Voo Postal/Llsboa-

Portoll. com AF623 e 648 
2.49 135 .500 tSl Sobrescrito noo clrculado com carimbo comemorativo do 1.0 Voo. Lls-

boa-Londres em 1.11 .62 sobre AF900 Tendo os cn tomado a Inlclatlva de homenagear Amalia Rodrigues no passado 
2.49 136 .500 tSl Idem. Lisboa-Frankfurt em 17.1.63 sobre AF900 dla 6 de Julho (21 meses apos 0 seu passamento e dols dlas antes da trasladac;:oo do 
2.49 137 .500 tSl Idem. Geneve-Munlque em 1.2.63 sobre AF900 seu corpo do cemlterlo dos Prazeres para 0 Panteoo Naclonal). emltindo 100 mil exem-
2.49 138 .500 tSl Idem. Llsboa-Luanda em 15.10.63 sobre AF918 pia res de um Intelro postal com 0 valar facial de 53$00. 0 qual reproduz uma fotogratia 
2.49 139 .500 tSl Idem. Llsboa-Luanda em 15.10.63 sobre AF919/20 da diva do fado. datada de 1991. da autarla de Homem Cardoso. noo podlam os res-
9.98 140 2.000 tSl Idem. dos 1.'" voos da TAP em 6 sobrescrltos dos anos de 1963/7 ponsavels par esta publicac;:oo deixar de se assoclar a feliz e oportuna declsoo dos Correlos 
2.49 141 .500 tSl Idem. Llsboa-Joanesburgo em 6.4.65 sobre AF924 de Portugal. lIustrando a capa deste numero do Boletlm do CFP com a referlda pec;:a 
2.49 142 .500 tSl Idem. Lisboa-Luanda-Belra em 22.12.65 sobre AF969 filatellca. 
2.49 143 .500 tSl Idem. Lisboa-Rlo de Janeiro em 17.6.66 sobre AF896 Quer se goste ou noo do Fado. a chamada Canc;:oo Naclonal (nos gostamos e 
2.49 144 .500 tSl Idem. Lisboa-Rlo de Janeiro em 17.6.66 sobre AF914 multo). noo se pode olvldar que esta inesquecfvel artista divulgou 0 nome de Portugal 
4.99 145 1.000 tSl Sobrescrlto da Lufthansa do voo Inaugural Faro-Frankfurt em 6.4.69 . nos cinco cantos do mundo. Noo s6 par Isso. mas tambem par esso razoo. teve 0 raro 

Carlmbo de Faro 
2.49 146 .500 tSl Idem. Munlque -Stuttgart-Lisboa em 7.4.1973. Carlmbo de Stuttgart prlvllE~glo de. em vida. ser respeltada. conslderada e admlrada pelo povo que tanto a 

2.49 147 .500 tSl Idem. Munlque-Stuttgart-Lisboa em 7.4 .1973. Carlmbos de Munlque amou e pelos governantes. do anterior e actual regime. que a dlstinguiram com as mals 
2.49 148 .500 tSl Idem. Munlque-Stuttgart-Lisboa em 7.4.1973. Carimbo de Llsboa. desco· altas condecorac;:6es. 

nhecldo Noo esquec;:amos que em todos os pafses on de actuou. mesmo naqueles on de a 
4.49 149 .900 ** ANGOLA. Empreendlmentos Angolanos AFCA21/30 Ifngua de Camees e "pouco familiar ... 0 timbre da sua voz Inconfundfvel. servlda par 

muslcas que ela tao bem sabia escolher. encantava as platelas. 
Noo esquec;:amos. alnda. que em todos recantos do mundo. par onde Amalia 

DlVERSOS espalhou a sua arte. quando se falava em Portugal. logo era associ ado 0 nome da nossa 
fadista. a seu prestfglo Internaclonal noo passou despercebldo aos govern antes de pa-

9.98 150 2.000 26 AEROGRAMAS clrculados do Movimento Naclonal Femlnlno. de va- fses amlgos que Ihe concederam Importantes galardees. 
rlos tlpos Amalia Rodrigues fol uma verdadelra embalxadara ltinerante do pafs que tanto 

9.98 151 2.000 18 AMBULANCIAS POSTAIS sobre 17 Intelros posta Is e 1 bllhete postal amou. Foi um "fenomeno .. que noo sera esquecldo. estamos certos. pelas gerac;:ees vln-
lIustrado douras. 

2.49 152 .500 AVEN<;:AS dlversas de Portugal sobre 34 sobrescrltos. Varlos repetldos A hlstoria da sua vida. que vlveu intensamente. e por demals conheclda dos par-
2.49 153 .500 AVEN<;:AS A CREDITO. dlversas. de Portugal. em 25 sobrescrltos. Varlos tugueses. 

repetldos Par Isso. aqul e agara. apenas pretendemos assoclarmo-nos. de forma multo sln-
2.49 154 .500 (0; AVISO DE RECEP<;:Ao com 2 selos de Imposto Postal da Madeira 15 c gela. as homenagens que os portugueses. todos os portugueses (caso raro). Ihe trlbuta-

AFIP3 (2). clrculado de Llsboa (14.12.1934) para Sintra (15.12.1934). 
Com pequena falha de papel do aviso ram opos 0 seu desaparecimento pelas razoes atras aduzldas e porque. noo se 

2.49 155 .500 10 AVISOS DE RECEP<;:AO dlversos. selados. 9 de Portugal e 1 de Espanha. deslumbrando pelas honrarlas que recebeu. se manteve tiel as suas arlgens. humllde 
todos com furos de arqulvo como sempre. simples ate ao tim. modesta por temperamento e generosa par farma-

6.23 156 1.250 tSl CARIMBOS COMEMORATIVOS de Portugal sobre 250 sobrescrltos clrcu· c;:oo. Flcou deposltada ao lado de lIustres homens da cultura. como Guerra Junquelro. 
lados ou noo. Taxas dlversas com repeth;:ces Almeida Garrett e Jooo de Deus. na sal a agora denomlnoda de "Lfngua Portuguesa ... E 

4.99 157 1.000 tSl CARIMBOS NUMERICOS de Portugal sobre selos em 66 suportes dlver- a prlmelra mulher a quem foi concedlda a honra. mals do que mereclda. de dormlr 0 
sOS. Varlos repetldos sono eterno no Panteoo Naclonal. 

12.47 158 2.500 CARTA de Newcastle-on-Tyne de 28.2.1868 para Llsboa. com par de se-
los da Ralnha Vito ria. Yvert 33. prancha 4. fillgrana rosa. sendo 1 * dos selos com defelto 

3.49 159 .700 CARTA POSTAL UNIVERSAL aluslva 6 Figueira da Foz. Serle A2. Impressa A tftulo de curiosldade refira-se que comemarar a «Diva do 
em 10/1955. Nova Fado .. noo constltul novidade. ja que em 19(;>8. 0 carlcaturlsta Nata-

3.49 160 .700 CARTA POSTAL UNIVERSAL alusiva a Sintra. Serie B2. Impressa em 511956. IIno no prestiglado jornal humarfstlco lias Ridfculos ... apresentou uma Nova 
9.9B 161 2.000 ** ETIQUETAS. Brinquedos - Passarinho em par sem taxa Impressa (AFI2) (2) maqueta com a carlcatura de Amalia Rodrigues num projecto de 

11.22 162 2.250 ** ETIQUETAS. Dlnossaurlos. com varlos * e $ Impressos no lugar da taxa. 2 selo para a taxa de 1 $00. 
Lourlnhasaurios e 1 Ducentrurus (AFI9 ou 20) (3) 

Eurico C.E. Loge Cardoso 7.48 163 1.500 ** ETIQUETAS. Aves - Marrequinho em par sem taxa Impressa (AF22) (2) 
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INDIA PORTUGUESA 
o Papel espesso na 1. a emissao de Nativos 

L emos ha pouco tempo na Revlsta 
PORTO-INFO. n.o 137 de Julho-Setem
bro de 2000. a apresentac;:oo de uma 

nova taxa de 100 rels. da emlssoo em 
epigrafe. felta pelo Sr. D. J. Davies. confessan
do-se slmplesmente 0 apresentador do assun
to. ja que 0 selo em causa apareceu na 
colecc;:oo do Sr. Bob Huggins. Presldente da 
ISPP "Board of Directors". na exposlc;:oo filate
IIca WESTPEX em Sao Francisco da California. 

Possuimos uma modesta colecc;:oo de 
"Nativos" da fndla Portuguesa e um dos sec
tores de que mals nos orgulhamos e preclsa
mente 0 pequeno sector do selo aclma 
referldo. que de resto noo possuimos. so ten
do vlsto a sua reproduc;:oo em fotocopla. na 
capa da Revista aclma menclonada. Como 
o seu autor apresenta em contlnuac;:oo alguns 
comentarlos Interessantes. tlvemos a Idela de 
mostrar e comentar os exemplares da nossa 
colecc;:oo. ao mesmo tempo que referlmos os 
elementos all apresentados. alguns desconhe
cldos na nossa IIteratura e outros conhecldos 
mas Interpretados de forma dlferente e por 
Isso merecendo da nossa parte. algumas pe
quenas e slngelas anotac;:oes. ja que a reall
dade fllatellca dos "Natlvos" da fndla 
Portuguesa. noo e proprledade excluslva de 
um so estudloso ou escrltor. havendo Inume
ras Interrogac;:oes sem resposta preclsa. 

Noo se trata de reclame da nossa colec
c;:oo. pols ela tem apenas "10 anos de Idade". 

o selo de 100 rels em causa. fol prime Ira
mente anunclado em Dezembro de 1930 num 
artlgo publlcado por Mr. R. B. Yardley. naque
Ie tempo Vlce-Presldente da Royal Philatelic 
Society (RPS). no Philatelic Journal of the Great 
Britain; anunclava aquele dlstlnto tilatellsta a 
descoberta de um 100 rels. usado. do TIpo I. 

4 

Cor. Joaquim Dares 

em papel espesso. 0 qual. apresentado a 
Comissao de expertlzac;:oo daquela Socle
dade e a Mr. Marsden. multo conslderado 
e conhecldo coleccionador de selos de Por
tugal e Colonlas. tol conslderado como ge
nuino, mas nco da impressao inicial em pa
pel fino e quebradllj:o. como eram os prlmltl
vos. 

Apesar dlsso, 0 selo noo e apresentado. 
que salbamos. em qualquer catalogo. tanto 
naclonal como estrangelro. 0 que nos leva a 
fazer uma prlmelra pergunta: PORQUE? 

Todos sabemos que as cinco prlmelras 
taxas de selos "Natlvos". 0 10. 20. 40. 100 e 200 
rels foram Impressos em papel 1m proprio. 
multo quebradlc;:o e por Isso. antes que se 
esgotasse. medldas foram tomadas para noo 
o utillzar mais, ou, posslvelmente. verlflcou-se 
o seu esgotamento. pols foram Impressas para 
clma de 400 folhas. tendo os responsavels pro
curado outro papel mals aproprlado para 
aquele tim. 

o selo de 20 rels. cuja Impressoo fol a mals 
numerosa. 20 000. esgotou-se tao rapldamen
te que parece noo ter chegado a Europa em 
novo. tendo sldo felta, segundo Harrison & 
Napier e tambem segundo J. Ell. uma segun
da emlssoo dessa taxa de 20 rels. mas ja em 
papel dlferente do prlmltlvo, 0 que aceltamos 
sem qualquer objecc;:oo. 

Como a 1.° emlssoo fol bem sucedlda, 
mas Impressa em quantldade Inslgnlticante, a 
Fazenda deve ter encomendado e obtldo 
outro papel para continuar a Impressoo de 
selos; e asslm. 0 dlto papel conhecldo por 
papel espesso (thick paper) fol utlllzado noo 
so para reforc;:ar os da prlmelra emlssoo, 
como tambem para 0 utlllzar nas emlssoes 
segulntes e ja no Tlpo II. 0 que noo Impede 

124.70 104 25.000 

8.73 105 1.750 
8.98 106 1.800 
9.98 107 2.000 

11.47 108 2.300 
9.48 109 1.900 

5.99 110 1.200 
14.96 III 3.000 
14.96 112 3.000 

4.99 113 1.000 
2.49 114 .500 

6.48 115 1.300 
2.99 116 .600 
2.99 117 .600 
2.49 118 .500 
2.49 119 .500 
5.49 120 1.100 

6.48 121 1.300 

2.49 122 .500 
2.49 123 .500 
3.49 124 .700 

29.93 125 6.000 

3.24 126 .650 
3.99 127 .800 

3.99 128 . 800 
4.24 129 .850 

59,86 130 12.000 

7.48 131 1.500 

2.49 132 .500 

0 

** 
** 
** 

** 
** 

** 
** 
** 

~ 

**1* 

** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 

** 
** 
** 
* 

** 
** 

** 
** 

Escultores Portugueses 1$50 dent. 13 '/2 em par horizontal com adelga-
<;amento no selo dlrelto AFll02 (2) 

Presldente Salazar 10$00 dent. 12 AFll 08 
Natal 1974 em quadras do bordo inferior da folha AF1233/5 (4) 
Cent. Nosc. Prof. Egas Moniz em quadros do bordo Inferior da folha 

AF1239/41 (4) 
Ano Santo 1975 em quadras do bordo dlrelto da folha AF1248/50 (4) 
Abertura Assemblela Constltulnte em quadras do bordo dire Ito da fo-

Iha AF1253/4 (4) 
Lei das Sesmarlas em quadras do bordo dlrelto da folha AF1286/8 (4) 
Carte Ira Anual de Portugal do ana de 1982 
Qulosques de L1sboa em folha completa AF1692/5 (4) 

ILHAS / COL6NIAS 

PONTA DELGADA. D. Carlos 5 rbi-partido sobre fragmento AFI 
ANGOLA. Tlpos Indigenas 3$50 com e restantes sem charnelra AF388/ 

99 
ANGOLA. Tipos Femlnlnos AF412/27 
ANGOLA. Igrejas AF480/97 
ANGOLA. Igrejas AF480/97 
ANGOLA. Unlformes do ExercJto AF502/l13 
ANGOLA. Geologia. Mlneralogla e Paleontologla AF540/51 
MOC;:AMBIQUE. Pelxes 4$00 em bloco 2 x 5 do bordo Inferior esquerdo 

da folha AF369 (10) 
MOC;:AMBIQUE. Pelxes 4$00 em bloco 4 x 3 de bordo direlto da folha 

AF369 (12) 
MOC;:AMBIQUE. Unlformes do ExercJto AF490/501 
MOC;:AMBIQUE. Mineralogla. Geologia e Paleontologla AF518/26 
TIMOR. Unlformes do Exerclto AF340/7 
COL6NIAS. ModaJJdades Desportivas. 1962. Conjunto dos 48 selos das 8 

colonlas 
COL6NIAS. Cent. da UIT. 1965. Conjunto dos 6 selos das 6 colonlos 
COL6NIAS. 1966 - 40 Anos da Revolu<;co Nacional. 1967 - Fatima. 1969 

- Vasco da Gama. 1969 - Reforma Admlnlstratlva e 1969 - D. 
Manuel. Conjunto dos 30 selos dos 6 colon las 

COL6NIAS. Idem. Idem . 
COL6NIAS. Cent. Clube Mllitar Naval. 1967. Conjunto dos 14 selos das 7 

colonlas 

CORREIO MARITIMO 

Sobrescrlto clrculado dos A<;ores para L1sboa (1.5.1928) com carlmbo 
Paquete/Paquebot sobre selo Ceres 40 c com erro "CORREIC .. 
AF205 

Sobrescrlto da Empresa Insulana de Navega<;co. clrculado dos A<;ores 
para L1sboa. com selo nco Inutlllzado de Imposto Postal AFIPll 
e carlmbo JJegivel sobre Ceres 15 e 25 c AF193 e 195 

Sobrescrito PAQUEBOT da "Vlagem Portlmco-Vllamoura a bordo do 
Algarvesol. em 12.6.79 (Turipex 79) 
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3.24 57 .650 * 8.° Campeonato Mundo Hoquel Patins AF751/2 que esse popel espesso tenha sldo mals tarde lidades de D. J. Davies. ele que nos perdoe 
5.99 58 1.200 Cent. Mlnlsterlo Obras POblicos. nova sem charnelra. c/c. 1.° dla. alguns alterado para popel azulado fino. ainda que outra slngela anotac;:oo. que se resume numa 

pontos de oxldo AF755/8 de diversas espessuras e ut111zado em todas as 2" Interrogac;:oo: as folhas que entoo se Imprl-
33.92 59 6.800 ** D. Dinls AF763/77 + 818 emlssoes a partir de 1873. mlam tlnham 100 exemplares; 56 sen do co-
18.95 60 3.800 * D. Dlnls AF763/77 + 818 Temos portanto para n6s. que tanto a nhecldos 2 exemplares a 60 ones de dlferenc;:a 
4.24 61 .850 14.° Cent. S. Martlnho de Dume e Campanha de Educac;:ao Popular. novas emissoo de taxa unlca de 20 rels. como a su- (dlstoncla) um do outr~. nunca apareceram 

sem charnelra. c/c. 1.0 dia AF778/9 e 796/9 plementar. com preen den do 0 10. 0 20. 0 200 outros exemplares? 
39.90 62 8.000 ** Cent. Selo Postal Portugu9s AF786/93 e 0 300 rels. foram Impressos em popel espes- E multo estranho. ate mesmo para a su-

3.99 63 . 800 150.° Anlv. Fundac;:ao Coleglo Militar e Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreira SiI- so . poslc;:oo de 56 ter sldo Impressa uma folha ... 1 
va. novas sem charneira. c/c. 1.0 dla AF800/1 e 819/20 D. J. Davies noo consldera como emlssoo Ate mals ver, parece-nos aconselhavel nco 

14.96 64 3.000 * Cent. Telegrafo Electrlco em Portugal AF815/7 este 20 rels aclma menclonado. mas H. & N. considerar estes dols selos. 0 n.O 8 e 0 n.o 9, 
4.99 65 1.000 ** Cent. Cam. Ferro em Portugal 1 $50 em tira vertical de 4 do bordo Infe- consideram-no como "Issue 2"; estes autores no nossa IIsta daquela emlssoo ("Issue 3" em 

rlor do folha AF822 (4) tem portanto como "Issue 3", aquela que nos Harrison & Napier "handbook"). bem como 0 
49.87 66 10.000 ** Cent. Cam. Ferro em Portugal 2$00 em bloco 2 x 3 + 2 AF823 (8) Interessa para este apontamento, enquanto 600 e 0 900 rels. autorlzados oficlalmente. mas 
11.47 67 2.300 Almeida Garrett. nova sem charnelra. c/c. 1.0 dla AF827/30 D. J. Davies consldera um n.o 7 e um n.O 70, 56 realmente Impressos e vendidos 00 publl-
4.99 68 1.000 * Ralnha Santa Isabel e sao Teotonlo AF835/8 para dlstingulr os dols selos de 20 rels no sua co. )6 no Tlpo II. 
8.98 69 1.800 ** 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludlsmo em quadras AF839/40 (4) "Issue 2". D. J. Davies no final dos seus coment6rlos 
4.24 70 .850 * 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludismo AF839/40 Tambem noo concordamos com a Indica- dlz. referlndo-se 00 900 rels. do TIpo I: "If you 
4.99 71 1.000 * 2.° Congo Nac. Marlnha Mercante AF841/2 c;:OO de que os selos foram Impressos um de wish (to save your pocket). exclude It from Issue 
4.99 72 1.000 * 5.° Cent. Nasc. Ralnha D. Leonor AF843/6 coda vez. como se tlnha verlficado em L1s- N~. 2"; nos somos ainda mais radicals: exclua 
6.48 73 1.300 * MIL e BI-Cent. de Aveiro AF847/8 boa. para a Impressoo dos selos de relevo; tambem 0 40 e 0 100 rels Tlpo I. em popel 
4.24 74 .850 10.° Anlv. OTAN e Padre Cruz. novas sem charnelra. c/c. 1.° dla AF849/ esta afirmac;:oo e repetida em quase todos os espesso do sua IIsta, pelo menos enquanto 

50 e 861/2 cat610gos que conhecemos. apesar do estu- mals exemplares noo forem apresentados; 
2.49 75 .500 0 Padre Cruz 4$30 AF862 do que Carlos George nos apresentou nos com todo 0 respeito que nos merece Mr. Bob 

13.97 76 2.800 * 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrlque AF863/8 suas publlcac;:oes; os "cliches" e que foram Huggins. que noo conhecemos. mas que 50-
14.96 77 3.000 ** 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique 5$00 em quadra AF866 (4) feitos um a um. a partir do cunho de ac;:o, bemos ser um grande colecclonador filatellco 

2.49 78 .500 * 5.° Expo. Filateilca Naclonal AF871/2 orlentados por uma grade para se poder fo- e ate especlallsta desempenhando altos fun-
8.98 79 1.800 ** Cent. Elevac;:ao SetUbal Categoria Cldade AF876/7 zer a chapa de Impressoo com 100 gravuras c;:oes nos mals conslderados melos filatellcos 
4.49 80 .900 * Cent. Elevac;:ao SetUbal Categorla Cidade AF876/7 (os estereos) que. ap6s a tintagem Irlam para dos U. S. A.. 0 seu selo de 100 rels. "0 selo de 

62.35 81 12.500 ** Lote de 13 series em quadras AF881/2. 886/7. 909/11. 1000/3. 102011. a prensa; de resto, D. J. Davies faz ate um Seo Francisco da WESPEX". preclsa quanto a 
1164/6. 1167/70. 1171/4. 1279/80. 1296/9. 1332/3. 1452/3. 1456/7 coment6rlo Interessante sobre se e a chapa n6s. de mals companhla. para comparac;:oo 
(13 x 4). Valor Cat. + de 30.000$ que recebe 0 papel, ou se e 0 papel que re- e para Inclusoo em todos os cat610gos que 

3.49 82 .700 * 10.° Congo Int. Pediatrla AF894/7 cebe a chapa. apresentem as emlssoes do fndla Portuguesa; 
3.49 83 .700 * 3.° Cent. Morte S. Vicente Paulo AF912/5 Esta classlficac;:oo noo tem grande Impor- pelo que vemos no foto do capo do PORTO-
2.99 84 .600 ** 4.° Cent. Publlcac;:ao Coloquio Simples Drogas Garcia Orta AF925/7 tancla. pols apenas Interessa saber que 0 n.o INFO podemos confirmar tratar-se do Tlpo I. 
3.99 85 .800 ** Europa CEPT 1964 AF934/6 7 noo admlte qualquer tonalldade de Die I. mas noo podemos apreclar 0 popel 
7.48 86 1.500 ** Jogos Olimplcos - Toqulo 1964 em quadras do bordo esquerdo da folha alaran)ado, como acontece com 0 n.O 70. espesso. nem a Impressoo tipogr6fica do selo. 

AF939/42 (4) que admlte; Isto para 0 coso do n.O 7 ter sido Em Goa. noo foram feltas emlssoes de um 
2.49 87 .500 ** Jogos Olimplcos - Toqulo 1964 AF939/42 o prlmelro Impresso a segulr 00 esgotamento 56 selo. mas slm de uma 56 taxa. 

10.47 88 2.100 ** Cent. Diorio de Noticlas em quadros AF943/4 (4) do n.O 2 do emlssoo Inlclal. Como selo n.O 8 J. Voltando a finalldade deste apontamen-
3.49 89 .700 ** Cent. Diorio de Noticlos AF934/4 Davies dlz que 0 40 rels provavelmente nco to apresentamos de segulda. um pequeno 
5.49 90 1.100 ** 1.° Congo Nac. Translto. 3$50 com IIgelro vlnco. AF945/7 existe; e como selo n.o 9 apareceu 0 dito 100 quadro com os val ores que possufmos no 
6.98 91 1.400 ** 1.0 Cent. CVP AF958/60 reis. no Tipo I. em popel espesso. nossa colecc;:oo em popel espesso (thick 
6.98 92 1.400 ** 1.0 Cent. CVP AF958/60 S6 temos portanto conhecimento daque- paper) e respectivos coment6rlos, em geral de 
4.99 93 1.000 ** Congo Co mite Int. Defesa Clvilizac;:ao Crista AF971/3 Ie que Mr. Yardley anunclou em 1930. usado e acordo com 0 que D. J. Davies consldera no 
2.99 94 .600 ** Inaugurac;:ao Ponte Salazar AF979/82 aquele agora. que Mr. Bob Huggins tlnha no seu Interessante artigo do PORTO-INFO Inlclal-
3.49 95 .700 ** Inaugurac;:ao Estalelro Naval Llsnave AF100711 0 sua colecc;:oo e que vem representado no mente referldo. mas. para n6s. numa "Issue 
7.48 96 1.500 ** Europa - CEPT 1968 AF1022/4 capo do Porto-Info aclma Indlcada; de resto. N.O 3". 
4.49 97 .900 ** 20.° Anlv. OMS AF1028/30 uma reproduc;:oo de um selo multo bem fel- Todos os selos all representados foram 
3.74 98 .750 ** 5.° Cent. Nasc. Pedro A. Cabral AF1038/40 to. multo regular, certamente do Tlpo I. mas .... Impressos sobre popel espesso. motlvo porque 
3.24 99 .650 ** Cent. Nosc. Gago Coutinho AF1055/8 nco sabemos porque. suspeltamente pertelto noo nos referlremos a essa partlcularldade no 
7.98 100 1.600 ** Europa - CEPT 1970 AF1063/5 para selo "Nativo"lmpresso em Goa; deve ser descrlc;:oo que segue. 
6.48 101 1.300 ** Europa - CEPT 1971 AF1097/9 uma "prlmelra escolha especial" mas. apesar o n.O 1 do quadro representa um selo de 
4.49 102 .900 ** Escultores Portugueses $20 nos 2 denteados AF11 00 (2) e 1101/5 de D. J. Davies aflrmar: "it certainly seems 10 rels. acerca do qual podemos referir que 
2.49 103 .500 ** Escultores Portugueses AF11 00/5 genuine to me (and to those who know my est6 obliterado com oval de barras 5 -

sceptical eye. I did believe)" sem que por n6s MARGAO. e que atesta bem aqullo que J. ELL 
sejam minimamente pastas em causa as qua- escreveu em 1944: " ... during the many years 
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we have busied ourselves with the native 
stamps of India, we hove never seen it appear 
in good candition, not even in the great 
foreign auctions, wffh the exception of the one 
in the HIND collection"; open as 4 ou 5 exem
plares toram vlstos por aquele tamoso colec
cion odor, quem sabe se este um delesl Daqul 
se pode depreender do rarldade do 10 rels, 0 
mesmo naG acontecendo com 0 20 rels, que 
tambem escasso, e no entanto mals comum; 
aqui apresentamos com 0 n.D 2, um 20 rels 
novo e com 0 n.D 20, um 20 rels usa do, com 
a marco 13 do Post Office de DAMAo. A cor 
do 20 rels novo, esta um pouco descolorlda 
devldo a lavagem, mas con servo uma exce
lente Impressao do tao procurada taxa dos 
natlvos. 

Com 0 n.D 3 apresentamos 3 exemplares 
do 200 rels, com obliterac;cSes de 1 - PANGIM, 
5 - MARGAO e a excepclonalmente rara lite
ral I - VERNA. Quanto a esta taxa Harrison & 
Napier nao a consideravam nasta amissao 
mas open as no IIsta do emlssao de 1873, 0 que 
era Incorrecto; ja no sua epoca um senhor 
MAJOR EVANS, salvo erro, considerava-a no 
seu actual verdadelro lugar; podemos acres
centar apenas que, neste popel, 0 amarelo
ocre do cor, e um pouco menos carregado 
do que no emlssao Inlclal, talvez devldo 00 
popel. Para termlnar, 0 quadro apresenta 
tamoom com 0 n.D 4, dois exemplares do taxa 
de 300 rels, colsa que sera dlffcll de encontrar 
em qualquer colecC;ao dado que, desta taxa, 
sao conhecidos open as um numero multo 
restrlto de exemplares; 0 catalogo Stanley 
Gibbons da-Ihe a cor "Deep Claret". 0 Scott·s 
diz "deep red violet" e no PORTO-INFO tlvemos 
ocaslao de ler "purple brown colour". 0 que 
deve representar tudo a mesma cor. apesar 
do tonalldade variavel. Nota-se nestes exem
plares obllterac;ao oval de barras 1 - PANGIM, 
mas toram usados dols obllteradores dlteren
tes. dada a dlferenc;a nos barras e no nume
ro 1; 01 em dlsso 0 prlmelro exemplar sotre de 
IIgelro "amlncle" sem qualquer prejufzo para 
a trente e no segundo exemplar nota-se que 
a tinta usada no Impressao dos numeros do 
valor (300). que era telta numa segundo ope
rac;ao tem ligelra tonalldade mals encarnada 
que a cor do selo. 

E aqul temos como 8 selos podem tazer 
a telicldade e 0 contentamento de um colec
clonador amadorl 

6 

2 

2a 3 

---

3 3 

4 4 

UTILIZE DE PREFERENCIA 
SELOS POSTAIS 

COMEMORATIVOS 
NA EXPEDIf;AO 

DA SUA CORRESPONDENCIA 

14.96 
74.82 
32.42 

3.99 
14.96 
37.41 
17.46 
32.42 
17.46 
49.87 
12.47 
44.89 

3.99 
24.94 
44.89 
24.94 
20.95 
29.93 
34.92 
49.87 
19.95 
5.99 
9.98 

19.95 
11.47 
24.94 
17.46 
22.45 
52.37 
42.40 

2.99 
34.42 
44.89 
39.90 

17.46 
5.99 

49.87 
36.91 

7.48 
5.99 

34.92 
29.93 
29.93 

14.96 

9.48 
4.49 

4.99 
10.97 

10.97 

8 3.000 
9 15.000 

10 6.500 
11 .800 
12 3.000 
13 7.500 
14 3.500 
15 6.500 
16 3.500 
17 10.000 
18 2.500 
19 9.000 

20 .800 
21 5.000 
22 9.000 
23 5.000 
24 4.200 
25 6.000 
26 7.000 
27 10.000 
28 4.000 
29 1.200 
30 2.000 
31 4.000 
32 2.300 
33 5.000 
34 3.500 
35 4.500 
36 10.500 
37 8.500 
38 .600 
39 6.900 
40 9.000 
41 8.000 

42 3.500 
43 1.200 
44 10.000 
45 7.400 
46 1.500 
47 1.200 
48 7.000 
49 6.000 
50 6.000 

51 3.000 

52 1.900 
53 .900 

54 1.000 
55 2.200 

56 2.200 

o D. Pedro c. anelados 25 r 4 margens largos mas adelgac;:ado AFll 
o D. Luis f. curvo noo dent. 10 r margem superior estrelta AF20 
o D. Luis f. curva noo dent. 20 r AF21 
o D. Luis f. curva noo dent. 25 r margem Inferior estrelto AF22 
o D. Luis f. curva noo dent. 50 r margens estreltas AF23 
o D. Luis f. curvo noo dent. 80 r AF24 
o D. Luis f. curvo noo dent. 80 r margem Inferior rente 00 quadro AF24 
o D. Luis f. curva noo dent. 100 r 2 margens estreltas AF25 (I) 
o D. Luis f. curvo noo dent. 120 r margens estreltas AF26 
o D. Luis f. curva dent. 80 r deslocodo para clma AF32 
o D. Luis f. dlrelta 10 r AF37 
o D. Luis f . direlta 50 r p. 1150 um par horizontal com denteado muito Irre-

gular e quase Inexlstente 00 centro (12 ' /,7) AF50 (2) 
o D. Carlos 50 r p . porcelana d. 12 '/, AF71 
o 4.· Cent. Desc. Cam. Mar. India c/Republlca s/Madelro AF198/205 
* Ceres 3 c dent. 15 x 14 AF235 
* Ceres 20 c dent. 15 x 14 AF240 
* 4.· Cent. Nosc. Luis de Comees AF299/329 
* IndependEmcla de Portugal 2.0 emissoo AF420/34 
* Independencla de Portugal 3.0 emlssoo AF435/50 
* Ceres c/sobretoxa AF451 19 e 461/87 (falta AF460) 
** Ceres c/sobretaxa 15 '/20 c AF460 
** Ceres c/sobretaxa 40 '/90 c dent. 15 x 14 AF475 
* Ceres c/sobrecarga Revalldado AF488/93 
* 1.0 Expo. Colonial Portuguesa AF561 13 
o 5.0 Cong o Int. do Vlnho e do Vlnho 1 $75 AF582 
* Legloo Portuguesa 1 E AF589 
** Carovela 1 $75 AF625 
** Caravela 15$00 do bordo superior do folha AF631 
** Presldente Carmona AF652/9 
* Presldente Carmona AF652/9 
** Cent. Escola Naval AF660/3 
* Castelos de Portugal AF664/71 
* Costumes Portugueses 2.0 emissoo AF677/84 

**1* Costumes Portugueses 2.0 emlssoo. AF683 com vestiglos de charnelro. 
AF677/84 

** 8.· Cent. Tomada de Llsboo aos Mouros AF685/90 
* 3.· Cent. Nasc. S. Jooo de Brito AF691 14 
** Avis AF705/12 

**1* Avis. AF709 com charneira. AF705/12 
* 75.· Anlv. UPU AF715/B 
* 75.· Anlv. UPU AF715/8 
* Ano Santo 1950 AF719/22 
* Ano Santo 1950 AF719/22 

Ano Santo 1950. 2 series novas s/charnelra. obllterodos c/c. 1.· dla. bordo 
esquerdo do folha. c/pequenos pontos de oxldo AF719/22 (2) 

4.· Cent. Morte S. Jooo de Deus. novos sem chornelra. em pares verti
cals excepto 2$00 que sao soltos. obllterados c/c. 1.· dlo. bordo 
esquerdo do folha AF723/8 (2) 

* Encerramento Ano Santo 1951 AF733/6 
Encerramento Ano Santo 1951. 2 series novas sem chornelra. obllterodas 

c/c. 1.· dia. alguns pontos de oxido AF733/6 (2) 
* 25.· Anlv . Revoluc;:oo Nacional AF739/40 

Museu Naclonol dos Coches. em pares horizontals. novos sem charnelro. 
obllterados c/c. 1.. dla AF741/8 (2) 

3.· Anlv. OlANo nova sem chornelro. c/c . 1.· dla AF749/50 
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Permutas Inter-Socios 
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA 

1 - Os lotes foram valorizados com um pre<;:o-base estabelecldo pelo sOcio vendedor. 
2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate 6 data Indicada no final do descri<;:Cio dos lates constante deste boletim. 

As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recep<;:oo. 
No coso de Igualdade de valores entre duos au mais ofertas a lote sera atribuido 6 oferta recebida em pri
melro lugar. 
Havendo duos au mais ofertas a adjudica<;:oo do late sera feita 00 maior ofertante pelo valor media calcu
lado entre as dols malo res valores oferecldos arredondado par excesso para a centeno de escudos. 
Havendo um s6 ofertante a adjudlca<;:oo do late sera felta pelo valor media calculado entre a valor do ofer
to e a do pre<;:o-base arredondado por excesso para a centeno de escudos. 

3 - Os lotes estoo dispanivels no sede do Clube para verifica<;:oo. 
Aos s6c1os fora de Usboa e seus concelhos IImitrofes sera facultada Informa<;:oo e fotoc6plas dos lotes a pe
dido escrito acompanhado de selos de correia suficlentes para pagamento do parte de resposta. 

4 - Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
5 - As despeses de envio dos lotes adquiridos sOo par canto do s6cio comprador. Os lotes sao expedidos por 

"correio registadoll par canto e risco do s6cla comprador au. a pedldo esc rita. com ccvalor declaradoll. 
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser efectuado em escudos (PTE) por cheque. vale postal 

au transferencia bancaria em nome do Clube Filatelico de Portugal. ate alto dies ap6s a recep<;:oo 
do nota de adjudlca<;:oo e de despesas de envlo. 

7 - 56 sOo aceites reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dias ap6s a recep<;:oo dos lotes pela s6cio comprador. 
8 - Salvo indica<;:oo contraria seroo utilizados as ccCatalogos Afinsoll (AF) para selos e "Oliveira Marquesll (OM) 

para inteiros postais. 
9 - Os s mbolos utilizados e a seu significado sao as segulntes: 

** - Novo sem Charnelra * - Novo com Charnelra 0 - Usado 0 - Selo sabre Suporte 

N - Inteiro Postal Novo C - Inteiro Postal Circulado 

10- 0 valor do pre<;:o-base expresso em Euro/€ na I." coluna. e meramente Informativo. noo se aceltando ofer
tas naquela moeda. 

PREC;O·BASE LOlE PREC;O·BASE 

(Euro/€) N.' (ESCUDOS/PlE) 

4.99 1.000 

4.99 2 1.000 
4.99 3 1.000 

4.99 4 1.000 

4.99 5 1.000 
4.99 6 1.000 

37.41 7.500 

SiMBOLO OESCRtc;AO DO LOTE 

o 

HISTORIA POSTAL 

Carta de Inglaterra para L1sboa. 15.5.1810. com marco FOREIGN taxa 
manuscrlta 940 

Carta de Inglaterra para L1sboa. 20.6.1810. com marco FOREIGN sem taxa 
Carta de Inglaterra para L1sboa. 13.7.1813. com marco CORK/124 sem 

taxa 
Carta de Espanha (Barcelona) para L1sboa. 1.11.1824. com marco 

CATAlUNA taxa 90 
Carta de Espanha para L1sboa. 6.2.1828. com marco CATAlUNA taxa 90 
Carta de Espanha para L1sboa. 13.6.1836. com marco VITORIA taxa 90 

SELOS 

PORTUGAl 

D. Pedro c. anelados 5 r castanho vermelho margens rentes 00 quadro 
AF10 (IX) 
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Problemas de cambia 

LUIS Eugenio Ferreira 

A proxima-se 0 momenta hlst6rlco em 
que uma moeda unlca para todos 
os parses europeus que aderlram. e fI

nalmente crlada. Relembro com algum respel
to. neste lugar. essa extraordinarla 

bram as taxas respectivas segundo as equiva
lenclas abalxo: 

Reproduzlmos de segulda a parte do ta
bela onde flgura Portugal e Col6nlas: 

flgura de filatelista. comerclante e 
vlslonarlo. que fol Arthur Maury. quan
do no seu tempo desenvolveu esfor
<;:os no sentldo de ser crlado um selo 
universal. capaz de seNlr em todo 0 
mundo. talvez como corolarlo dos 
generosos preceitos do Conven<;:ao 
de Genebra. que no seu art.o 1.0 es
tipulava: ccOs parses entre os quais e 
celebrada a presente Conven<;:ao. 
bem como .aqueles que a ela aderl
rem ulteriormente. formam sob a de
slgna<;:ao de Uniao Postal Universal. 
um s6 terrlt6rio postal para a permu
ta<;:ao de correspondencias entre as 
suas reparti<;:oes postais.» 

A verdade. todavla. e que sem
pre se opuseram a essa formula<;:ao. 
as deslgualdades monetarlas entre 
as varias na<;:oes. que assim se tive
ram que sujeitar logicamente. a dl
versos opera<;:oes camblais cor
rectoras. Paralelamente tambem 0 
sistema metrlco se Interpunha por 
vezes. perturbando a desejada cla
reza que deverla presldir as conven
<;:oes que entretanto foram sendo es
tabelecldas no ambito do Unlao 
Postal Universal. 

o ponto IV do Regulamento 
para a execu<;:ao do Conven<;:ao de 
Viena de 4 de Julho de 1891. estabe
lece. sobre a ccdeslgna<;:ao das taxas» 
1.0 

- Em cumprimento do artigo 10 
do Conven<;:ao. as Admlnistra<;:oes 
dos parses do Unlao. que nao tem 0 
franco por unidade monetaria. co-

, ... ·.t:i-o~~~o ~<l ~~<'r.DP; 8}:tI\.o)tu"': h1""~(I;.fl; q~!LI ! 
'lltilrJdOSJ1..,.i", ... ~1Io ~11q.II¢j~n.dl1il! r. A'il.lt)iui8tl-89:""'tdJ~ao '0 

J'Wz ;ru".,."'nlellder~'" ~m A:.Ar,l"kiDil!1!1't1~0) d.)~ C?l'r:l)iioo su.ilJ
b6~ f1l1m JD,xlili=I' lJ.S"'~~PQ~li\'ll.J; O'[lIiVIlI"u.cil1,l;j ~'IUP.ctiodo 
;J\~ItLtJ.llIlt.iIl1",~<\J In1n\¢,~lll-'f'J1\" ~\lf)~il'M",~ c.l'~fIr tDodi
ll()nr~():.od'Il'Ulr&~ Adm~.,;:,.tTlI~'ih~. «",1)/1.1\.(1, F!)l". iljtftrmndiQ 
d"'~I''Ot.&l'm iI!Lum&~igD .. l.;~..· " 1 ." 

'. ,;~ 3: 9'1~lq'l'flt" ~~llllli.ni!~.J;~ >t~;a j~111~~~' reCQJ'R:t; 1 

ep ' ~lIp ~I)' J"~t ~a.a:J/lI.' il ,cli~piJHU;~ ~l1a~u.d&j;nIl>,.~ 
r~(1I.plio .. pl:ctl>ldt!.utei'.P.adO ..w~ .. ell>!' .. lt~~i'o .ltQP#'tta.n16 

' no',\,1l11?i- d~.~,., Ulood~·. ~..! .:', . . 
4.. . .A.'ir .. ~C4. Dl0Dut&~j~rcallltrl:JWs; .qller dQ ("(J1Il~a. 

m~ .. t .. d~\tll~ <4Ippti~l'cl: U'C<l'.tfIlBIXlfldeuci;o.B ,low fljcj.~w, 
mllot~ rr~q~l)'.JId'I4, .• q~~I~1l liito.opOo d~8 t.i.ia8 :,tlus;"CJ}J1'ol8~ 

' J'"rul4!Del8ll "J1'1,tlHltlldM. ccm rpfllllAl81ll'llrOllll04 Ii UniAA. , (II). • 
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As dlflculdades, todavia, permaneclam 
bem vlsivels no tocante aos acertos necessa
rios, sobretudo no que respeltava 00 transpor
te e troca de malas entre poises (sobretudo 
nao perlfarlcos), cuja contabilidade se torna
va por vezes bem compllcada. 

A Convenc;:ao Postal de Roma de 1906, 
que modificava de comum acordo e sob re
servo de ratificac;:ao, a anterior Convenc;:ao de 
Washington de 15 de Junho de 1897, estabe
lecia no seu artlgo 4.°, «Dlreitos de Translto .. : 

A. 

1.° A IIberdade do translto a garantida em 
todo 0 terrltorlo do Un lao. 

2.° Nesta conformldade, as differentes 
Admlnlstrac;:oes postaes do Unlao po
dem expedlr reclprocamente, nao so 
malas fechadas mas tambam 
correspondencias a descoberto, segun
do a necessldade do traflco e as 
convenlencias do servlc;:o postal. 
o n.o 1 do ponto 3 estabelece entre
tanto as taxas para os percursos terres
tres: 

Pain. 11. Unlln 

Coloniu& nncrln.ndnsns : 
.\ntilhas neerlanuesas. 
GU?;'anna neerlandesa . 
In< ias ncorlandosns. . 

Peru 
Pcrsin. 
Portu~al (c~lI;p;cl;e~u~Ddo 'Ayo~e~ ~ ~illd"ir~) : 

Colonias llortugucslls: 

Colon;'lS portuguesns do Africa 
IlIdi .. porttlguc6a. . . • • . , 
Mllen" 0 Timor portugu;' •. 

Hussia. .'. 
t;alvlluor, 
Siilo. , . 
Suecia .• 
Turquia . 

Url1guar· 

a) A 1 franco e 50 centimos por 
kilogramma de cartas e bllhetes 
postaes, e a 20 centimos par 
kilogramma de outros objectos, se 
a dlstancia percorrlda noo exceder 
a 3:000 kllometros; 

b) A 3 francos por kilogramma de 
cartas e bllhetes postaes, e a 40 
centimos por kllogramma de ou
tros objectos, se a distancia percor
rida for superior a 3:000 kllometros 
e nao exceda 6:000 k, etc. 

Transcrevo de seguida as tabelas de con
versao cambial apresentadas pel a Conven
c;:ao de Roma, no parte em que Portugal 
figura, Inclulndo alam do fndla portuguesa, os 
terrltorlos de Macau e Timor portugues. 

No seu ponto V sob a deslgnac;:ao de Ex
cepc;:oes com relac;:ao a peso, a Convenc;:ao 
esciarece alnda a dlferenc;:a exlstente entre 
sistemas matrlcos dlferentes, sobretudo em 
relac;:ao aqueles que alnda nao tlnham Insti
tuido 0 sistema decimal. 

15 eenLimol 15 ccuthAOI 10 ~eDlhnojil 5 unUmn. 

12 'it cellts 7 'I. ccnts 5 cents 2 liz cents 
12 'I. conts 7 I,. cents 5 conts 2 lIz cents 
12 lIz cents 7 It. cents 5 cents 2 lIz cents 
11l CClltllVOS (j centavus 4 centavos 2 centll"os 

13 chnhis B d,nhi. G chllhis 3 chabis 
no rl;is 30 rlHs 20 r~is 10 rNo 

00 rcit; 30 ruh; 20 r,;is 10 r~is 
2 tangl1S 15 reilt 10 roi. 5 roi. 
10 avos G aves " a\'os 2 ·nvos 

10 kopeks 
5 ccntavos 3 ccnt.wus 

" kOllcks 
2 centavos 

2 kopeks 
1 ccntavo 

12 IItts 8 IItts 5 atts 311tt,.> 
20 oro 10 urc 10 uro 5. ijre 

40 paras 
Ci ceo tesimOB 

30 parns 
3 cen tr.simoB 

20 p"rlls 
2 cen tesimol 

10 pnrns 
1 centesimo 

de peso de peso dc peso de l'oSO 
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PERMUTAS INTER-SOCIOS 
NOVAS CONDI~6ES GERAIS DE VENDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2001 

1 - Os lotes forom descrltos e volorizodos com um prec;:o bose estobelecido pelo s6cio vendedor. no 
minimo de 3 euros, nCio sendo aceites valores com centimos. 

2 - 56 se conslderom as oferlos recebldos ole a data Indicodo no final do descrlc;:oo dos lotes constonte desle 
boletim. 
As oferlos sao dolodos e numerodes de ocordo com a ordem do suo recepc;:oo. 
56 se aceilam olerlas em euros, nCio sendo consideradas as partes decimals. 
No coso de Iguoldode de volores enlre duos ou mols olerlos 0 lote sera otrlbuido a oferlo recebldo 
em primeiro lugar. 
Hovendo duos ou mois oferlos a odjudlcoc;:oo do lote sera feilo 00 molor oferlonte pelo valor medio 
colculodo entre os dols molores volores oferecldos arredondodo por excesso para a unidade de euros. 
Hovendo um 56 oferlonte a odjudlcoc;:oo do lote sera felto pelo valor medlo colculodo entre 0 valor 
do oferto e 0 do prec;:o bose arredondodo por excesso para a unldade de euros. 

3 - Os lotes estoo dlsporifvels no sede do Clube para verlficoc;:oo. 
Aos s6clos foro de L1sboo e seus concelhos IImftrofes sera focultodo Informoc;:oo e fotoc6plos dos 
lotes a pedldo escrlto ocomponhodo de selos de correlo suficlentes para pogomenlo do porte de 
resposto. 

4 - Noo e cobrodo quolquer encargo 00 s6clo comprodor. 
5 - As des pesos de envlo dos lotes odqulrldos sao por conto do s6clo comprodor. Os lotes sao expedidos 

por "correlo reglstodoll por conto e risco do s6cio comprodor ou, a pedldo escrlto. com "valor declo
rodoll. 

6 - 0 pogomento dos lotes otrlbufdos tera de ser efecluodo em euros (EUR) por cheque, vole postal ou 
tronsfer€mclo boncario em nome do Clube Filotellco de Porlugol. ate oilo dies op6s a recepc;:oo do 
nota de odjudlcoc;:oo e de despesos de envio. 

7 - 56 sao oceltes reclomoc;:6es dentro do prozo de cinco dies op6s a recepc;:oo dos lotes pelo s6clo com· 
prodor. ' 

~ I.- IJ,ZII 
~ f~:·'''' ; 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
o\'LlSB~-1:I FILIADO NA FEDERA«;AO PORTUGUESA DE FILATELIA .- -

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150-020 LlSBOA - Telet.: 218 123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 11 € ano; 
(Provincia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Boisa Filalelica 

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

ao pre~o economico de 90$00/0,45 € por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArses E TEMAS 
- Mals de 35.<XXJ series em .stock •. En
vie-nos a sua IIsta de faltas. Tamb9m pre
<;orlas grotls a pedldo. FILATELIA ~RGIO 
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ A<;:ares e Ma
deira). Procuro para especlallza<;:oo 
tudo sabre este lema: novas. usodos. 
falsas. relmpressaes. gran des blocos. er
ros. provas. cartas. Compra. Iroco e ven
da. Paula Vieira - Apartado 135 - 8001-902 
Faro. 

Completo IIstas de faltas de Portugal 
e Ultramar com descontos apreclovels 
sabre a catologo. Sa e colecclonador 
media au prlnclplante est amos os sues 
ordens. I. Coelho - Apartodo 135 -
8001-902 Faro. 

NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO 
POR PArSES E TEMAS - Somas Importa
dares h6 dezenas de anos. Dlga que 
pretende come<;:ar a receber ou pe<;a 
circular de Inscrl<;oo. FILATELIA S~RGIO 
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Postals antlgos do Algarve (Cartofl-
110) - Compro. venda e troco. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

Selos Caroe. Procuro para especla
IIza<;:60 judo scbre este lerna em novo. 
usado. falscs. relmpress6es. folhas. erros. 
etc. Compra. troca e vende. 

Paulo Vieiro. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

Catologos Yvert - Sempre em 
.stock. as (dtlmos edl<;:Oes. Pe<;:o 11510 
destes e de outras cot6logos. tombem 
dlsponivels. FILATELIA S~RGIO SIMOES-
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

.LlST FOR COLLECTORS. Your 5-
wards ad FREE. Each extra word. 5 
undamaged large stomps. Checldng copy 
(or sample) by OIr. 100 good large stomps. 
If by sea. SO. Write In .BLOCK-LETTERS .. 
to: NGAN KEI CHI, P.O. Box 372 MACAO! 
MACAU (ASIA). 

Selos venda e compro. novas e 
usados. Contlnente e ex-cOionlas. Bans 
pre<;:os. M. LeltOo. Rua Julio Dentas. 3-
1.0 F. Cosal de S. Br6s. 2700 Ama
dora. 

LINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FA
ROL) - Vendemos todo a material 
fila tell co destas e de outros marcos. 
Albuns. classlflcadores. folhes sistema 
bronco. etc. Cotologos grotls a pedldo. 
FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300 
CALDAS DA RAINHA. 

VENDO .Portugal em Selos/1985. 
e Llvro -Tratado Tordesllhas. (no
vos) ou Troco-os pel a _Portugal em 
Salos/1983. no mesmo eslado (novo). 
E-mail: fnsantos@mall.telepac.pt ou: F. 
Santos Apartado 105 - 2304-909 TO
MAR. 

Desejo trocar selos de Portugal. 
Espanha. Andorra. Fran<;:a e America 
Latino. Corr. portugues. espanhol e In
gles. W. Buchler. F. - Lchmannu ·cg5. 
64625 Bershelm. Alemanha. 

PACOTES COM SELOS - Para re
venda ou dlrectomente 00 colecclo
nador. Multos poises e mals de 30 
temas dlferentes. Pe<;:a pre<;:orlos gr6-
tis. FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AM~RICA/UAEP -
Duos colec<;:6es. dais temas. para fa
zer sem heslta<;:Oo. Tudo em 'stock •• In
clulndo albuns. Inscreva-se tambem 
para receber as novldades que vOo 
salnda. FILATELIA S~RGIO SIMOES -
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia cl6sslca. Procu
ro cartas. selas Isoladas. postals. tele
grames. etc .• desta provinclo ote 1912. 
Compro ou troco por outr~ material si
milar do resto do pais. pols possuo 
stock raz06vel deslos pe<;:os. Posso 
tombem trocar par selos que foltom 
no sua colec<;:Oo. 

Paulo Vieiro. Apartodo 135.8001-902 
Faro. 
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PREC;ARIOS DE S~RIES COMPLETAS 
NOV AS DE PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclul Igualmente multo colsa em usa
do. Com blocos •• carnets .. e outros va
rledades. Gratis a pedldo. S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS 
DARAINHA. 

se COLECCIONA TEMAS OU PArseS. 
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRA
TIS. PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35 <XXJ 
S~RIES - Novos. dlferentes. completos. 
Indlque-nos a que colecclono. ~RGIO 
W. DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CAL
DAS DA RAINHA. 

Exchange mint sets and used 
stomp miniature sheets of Russia -
Souvenir. phonocards. coins. I reply to 
all lelfers. Peter Moclog. P.O. Box 251. 
PL-90-oo1 Lodz 1 - Poland. 

LOlA DE COLECCIONISMO 
DlIAlME DIAS 

Compra, Vende e Troca: 

Selos nacionais e estrangeiros 
Rua Panlo Delgado. N.· 26. A e 8 

1000-242 lIS80A 
T el.lone 21 853 20 52 

Aberto das 14h30m as 20h 
De 2.· Feira a S6bodo 

Setos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novldades. Tem"lcos. 
sobrescrltos de 1.· dla. 

TODO 0 MATERIAL FILATEUCO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

1170-215 LIS BOA PORTUGAL 

Assim: .. Como medlda excepclonal. 
permitte-se aos poises que. em consequencia 
do seu regimen Interno. noD podem adoptar 
o typo de peso metrico-decimal. a faculda
de de usar do onC;a avoir du poids (equlva
lente a 28.3465 grammas). conslderando 1 
onC;a como 20 grammas para as cartas e 2 
onc;as como 50 grammas para os outros ob
jectos e de levar. sen do preciso. 0 limite do 
porte simples dos jornaes a 4 onC;as. mas com 
a condlc;oo expressa de que. neste ultimo 
coso. a taxa dos jornaes nunca seja Inferior a 
10 centimos.» 

Grandes modlflcac;oes foram posterlor
mente Introduzidas. que no Convenc;oo Pos
tal de Madrid de 1920 serlam expressas no seu 
art.o 12.°. que fixava as equlvalencias do fran
co para efelto do aplicac;oo das taxas e liqui
daC;oo das contos. 

.. Art. 12.° - Para bose das taxas postaes 
considera-se como franco 0 franco-ouro em 
relac;oo 00 peso e titulo das moedas de aura 

estabelecldas pel a legislaC;oo em vigor nos 
dlversos poises que adoptam esta unldade 
monetarla. 

Em todos os poises do Unloo as taxas sao 
estabelecldas segundo uma equlvalencla 
correspondente, tom exactamente quanto 
possivel na moeda actual de coda pols. ao 
valor do franco-ouro. 

Quanto as IiquldaC;oes que houverem de 
fazer-se entre as Admlnlstrac;oes postals dos 
diversos poises. para execuc;oo das disposlC;oes 
do presente ConvenC;oo. pelos soldos das suas 
contas reciprocas. seroo feltas sabre a base 
do franco-ouro ... 

Nas vesperas de vermos Impresso sobre 
os selos em uso na area econ6mlca euro
pela, 0 seu valor em EUROS. noD pode
mos delxar de sentlr algum Impacto. pen
sando que 0 velho sonho de Maury de um 
selo (agora. pelo menos a nivel europeu) se 
pode tornar finalmente possivel de concreti
zar. 

PORTUGAL - Proximas emissoes 

2001 Ano das Nac;:oes Unidas 
para 0 Diaiogo entre Civilizac;:oes 

100 Anos do Nascimento de Walt Disney 

200 Anos das Guardas em Portugal 
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HONRA PARA A FILATELIA PORTUGUESA 
Pedro Vaz Pereira foi eleito Presidente da FEPA 

Fol com grande jublla que a Clube Fllalalico de Portugal lomou conheclmenlo que 0 
preSidenle do Federa<;:Oo Portuguesa de Fllalelia/APD. Senhor Pedro VOl. Pereira. 101 elello 
em Lubin. no PoI6nla. PreSidenle do FEPA - Federa<;:Oo Europe!a de Fllalelia. por ocaslOo 
do reallza<;:Oo. naquele pais. do .EURO-CUPRUM 2001 •• ExpOSI<;:Oo Fllatalica Europala. 

o Congresso Elelloral decorreu no passado dla B de Selembro. eslando presenles 32 
poises europeus e cujas Federa<;:oes Naclonols elegeram 0 nosso prezodo cons6clo e lIus
Ire Presldenle do nossa Federa<;:Oo par unanlmldade e aclama<;:oo. 

Esla elel<;:oo de Pedro VOl. Pereira para 0 olIo cargo de PreSidenle do FEPA conslilul. 
noo reslam qualsquer duvldas. uma enorme honra para Portugal e porllcularmenle para 
a Fllalelia Portuguesa. ja que a a prime Ira vez que 0 nosso pais allnge 101 posl<;:oo nos 
are6pagos do fIIalelia mundlal. 

Eslamos convlclos que esla elel<;:oo represenla noo sa 0 reconheclmenlo de lodos 
os poises do Europa. onde se cuiliva a fIIalelia. pelo Irabalho que lem Sldo desenvolvldo 
palo Federa<;:oo Portuguese de Fllalelia - APD. nos ulHmas 14 anos. mas lambSm do pres
liglo que. a nivel mundlal. dlslrula 0 preSidenle do nosso Federa<;:oo. Al16s. par ocasloa do 
ExpoSl<;:oo Mundlal de Fllalelia •• ESPANHA 2IXXl». que leve lugar em Madrid no one posse
do. Ilvemos ocasloo de verilicar. com multo agrado. as Inumeras provas de amlzade e 
consldera<;:Oo que os delegados dos varlos poises. represenlados no Congresso do FIP. 

manlleslaram pelo Presldenle do FPF/APD. 
o mandata de Pedro VOl. Pereira a de 4 anos e a Sede do FEPA. conlorme delermlnam os Eslalulos. sera em Portugal 

duranle 0 relerldo periodo de lempo. 
Segundo julgamos seber Pedro VOl. Pereira e a suo equlpo propaem-se levar a elello lodo um conjunlo de ac<;:6es a 

nivel europeu. 
Os 6rgOos socials do CFP desejam 00 novo presldenle do FEPA as malores lelicldades no desempenho de 100 espl

nhoso como honroso cargo. 
Eurtco C. E. Lege Cardoso 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAAJA QdUA DO 5AcJw.1ENTO 
Rua 00 Cruiixo, 26. Tek:fore 21342 48 91. TeEi'ax 2134723 41.1100.183 U~. ~ 

Permanentes 
ALBUNS D.S. TlPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Formato 22 x 25 ems. 
cartolina 

PTE Euro 
IUULGII. - 1." Parte (Selos do Cooeio Normal) 

- Volume 1 (Selos de 1853 a 1969) .............................. _ .............. _ ............................................................................... .. 
- Volume II (Selos de 1970 a 1990) .................. ......... _ ............................................. .. .. .................... _ ........................... . 
- Volume III (selos de 1991 em diaote) ...................... ........... _ ... ........................ .. ....... ............................................ .. .... . 

~ - 2." Parte 1 (Selos de AvOO,lrrjlOStD, En:xlrne1das. Pateado, ()iciaI, PrivaIiYas, etc.) ............................. _ ........................... _ .... . 
- 2." Parte II (BIocos) .......................... ................... _ ... _ ......... _ .............. _ ........... .. ...................................................... . 

Il}w; ADW:mTES .. ... .............................................................. .. .. ................... ............... .................................................................. . 
NmA _ ...... .... .. ......................................................... .................................................................. ............................................. .. 
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rND~ ............................................................ ......... __ ..... _ .............. _ .. ................. _ ............................... _ ........ .. . 
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GUlN1; .............................................................................. _ ..... _ ................................................................................................ . 
GUIt.E P,awp ..................................................................... __ ................. ....................................................................................... . 
INDIA ......................................................................... _ ............. ...................................................................................................... . 
WGIJ .................................................................. .. ...... _ ............................................................................................................... . 
M:X;A'IlIQ.f ............................................................ _ ........................ ........................... _ ........................... _ .................... .. .. 
~.IW.Cf ......................................................................................................... _ ............................................................ .. 
S. TOM~ E PIUNCJ!'E ......................................................................................................................................................................... .. 
S. TOM~ E PRlNqPE PALOP 1- N.· 1 a 59, Av. 1, Blc.1 a 53 ........................................... _ .................................................................. . 
5. TOME E PRINCIPE PALOI' IT - N.· 60 a 98, Av. 2, BIc. 54 a 109 ........................................... .... ........ ............................................ _ .... . 
1JM:R ......................................................................................................................... _ .............................................................. .. 
c;tM'iWiIAS DE M<X;PMBlQ.E E NJASSI\ ................. , ............................................ : ....... _ .................................................. .. . _ .......... . 
ARUCA, ca-m, Jt-I:W.18'h'E, L.aJlENI;ll t-WlQ.S. TETE, ~E, KKHiA, ZAt-B:ZIA E u.lRAM'.R ............................................ .......... .. 
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6.100$00 
7.400$00 
7.200$00 
3.200$00 

13.600$00 
8.700$00 
4.Dl$OO 
8.1XXl$OO 
2.1IlO$OO 
5.600$00 
3.100$00 

13.500$00 
3.8SO$OO 

121XXl$OO 
4.!KlO$OO 

10100$00 
3.150$00 
9.1XXl$OO 
8.100$00 
2.1IlO$OO 
2.700$00 
3.500$00 

90$00 
85$00 

ll,43 
36,91 
35,91 
15,96 
67,84 
43,40 
21,45 
39,!Kl 
13,97 
V,93 
15,46 
67,34 
19,20 
59,l1i 
24,44 
50,88 
15,71 
44,89 
40,40 
13,97 
13,47 
17,46 
0,45 
0,42 

LlSTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

139 - Prof. Alberto Lopes de Melo. Coso de 
S. Vicente. 3050-511 Vacarlc;a. (M) 
Po.ln.Fr.Es.T.v.C.60.N.U.1.2.3.90. 

141 - Dr. Gonc;alo Teles Vieira. Beco do 
Cabac;o, sin. Alana de Clma. 2970-012 
Seslmbra. 

688 - Dr. Paulo Rul Neves Monteiro Barata. 
Apartado 455.4431 Vila Nova de Gala. 
(A) Po.Fr.ln.lt.Es.T.C.v.60.N.U.3.90.91.92. 
97.114. 

1500 - Carlos Miguel Vieira Marques Botelho 
de Amaral. Avenlda Guerra Junquelro. 
16. 5.° Esq. 1000-167 L1sboa. (M) 
C.60.N.U. 

3124 - Prof. Francisco Manuel Costa 
Fernandes. Rua Ana Marla Bastos, n.o 5. 
Loja 24. 2560-306 Torres Vedras. Tel./Fax: 
261 322640. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.2. 
19.37.43.52.Hlstorla PostaI.WWF.90. 
94.114. 

3345 - Risler Gonc;alves Vidal Junior. Av. 
Franc;ols Mltterrand, 29-1.° Esq. Urb. do 
Vale de Flores. Ranholas. 2710-460 Sln
tra. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.1.2A.19.26.53.66. 
90.114. 

3466 - Paula Cristina Currals Morgado. Traves
so Joaqulm Paiva Lobato, n.O 19A ric 
Esq. 7460 Frontelra. (P) Po.Fr.T.C.v.60. 
N.U.1.3.114. 

3488 - Fernando Antonio Raposo Gonc;alves. 
Travessa de Belrolas. 7-2.° Esq. 1800-029 
L1sboa. (P) PO.ln.T.C.V.60.N.U.1.Ma
cau.114. 

3721 - Antonio Manuel Antunes Lopes. Apar
tado 48. 2901-901 Setubal. (M) 
Po.T.C.v.60.N.1.2A.Macau.5.9O. 
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ESTADOS UNIDOS DAAMERICA 

3143 - Oswald Andrade. 83 Eagle Ridge Way. 
Nanuet. NY 10954-1046. USA. (A) 
Po.ln.Es.Replies In.T.C.V.60.N.U.fndla 
Portuguesa.91.93.94. 

FILATELlA.NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal! Al;ores/Madeira/Macau 

Ex-Colonias 

Apartado 4511 

COMPRAE VENDE 

Grandes Coleq:oes e 
pec;:as isoladas 

9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 30 70 
Fax: 291 230805 



Aos nossos prezados associados 

Importante 

Quotiza~ao para 2002 

1) Conslderando os grandes Inconvenlen
tes que resultam para os Servlc;:os do Se
cretarla e Tesourarla do nosso Clube, 0 
pagamento do quotlzac;:oo que alguns 
dos nossos assoclados fazem semestral
mente (noo esquec;:amos que sao ama
dares os que doo 0 seu melhar neste 
prestlglado Clube) apelamos para a 
compreensoo e boa vontade dos nos-
50S prezados cons6clos para que, a 
partir de 2002, IIquidem a sua quota 
anual de uma s6 vez 0 que, de resto, 
e felto h6 multo pela maloria dos As
soclados. Com tal medida poupa-se 
m ·to trabalho e tambem alguma des
peSO 

*** 
2) Pede-se aos associados, que j6 tem em 

seu poder os recibos das quotizac;:6es 
referentes 00 ana em curso, mas que 
noo efectuaram 0 respectiv~ paga
mento, 0 favor de enviarem com ur
gencia a importancia de que sao 
devedores. 

*** 
3) Como e sabido. todos r ,nos as des-

pesos com a manutel ~ao do nosso 
Clube aumentam. Renda do coso, luz, 
6gua, limpeza. telefone, artlgos de ex
pediente, participac;:oo em exposlc;:6es 
internacionais com 0 Boletim. par exem
plo, noo escapam, obviamente a infla
c;:oo. Noo esquecer, tambem. que a 
feitura do nossa publicac;:oo atinge pre
c;:os muito significativos, mas os que a 
dirigem. gostariam de manter 0 nfvel 
que 0 Boletim do CFP alcanc;:ou nos 
ultimos anos. 
Par outr~ lado, e nossa intenc;:oo noo 
sobrecarregar em demasia as ufinon
c;:as» dos nossos dedicados cons6cios. 
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Asslm, a Dlrecc;:oo do Clube resolveu 
que a quotlzac;:oo para 2002 dos s6cl
os efectivos de Lisboa, arredares e do 
provincia sofresse um dlmlnuto aumen
to que, estamos certos, e compreendl
do e bem acelte pel os prezados 
assoclados, mantendo 0 custo das 
quotas para os s6clos junlores e corres
pondentes. 
Como em 1 de Janeiro pr6xlmo entra 
em clrculoc;:oo a nova moeda europela 
"EURO .. 0 prec;:o dos quotas para 2002 
sao os seguintes no referida unldade 
monet6rla: 

Euro 
Junior 5 
Efectlvos 

Lisboa e arredares 11 
Provincia e IIhas 10 

Correspondentes 12 

* 
Com 0 que propomos no n.O 1. deixam, 

portonto. de serem emitidos quotas semes
trois. 

VENDO - Pacotes, Blocos. Selos Soltos 
COMPRO - Lotes. 

Colecc;oes. Quantidades 

M. OSORIO 
Filatelia 

Av. Antonio Jose de Almeida 
P.O. BOX - 13042 

C.C. S. Joao de Deus, loja 209 - 5 E 
Tel./Fax: 351217973614 

1019-501 LlSBOA - PORTUGAL 

,., 

DIA MUNDIAL DAS COMUNICA~OES 

N o passodo dla 17 de Malo 0 mlnistro do Equipamento Social, Ferro Rodrigues deslocou-se ao Museu 
das Comunlcac;:oes, em Usboa, para proceder a Inaugurac;:ao da Exposlc;:ao "Centrals Telef6nlcas 
em Portugal» a qual nos deu a conhecer 0 percurso das Centrais Telef6nlcas desde a comutac;:ao 

manual do sec. XIX ate as Centrals Dlgitals mais recentes. Aquele membro do Governo fol recebldo pelos 
presidentes do Conselho de Admlnlstrac;:ao dos crr. Eng. Emmo Rosa. do Instituto das Comunlcac;:6es de 
Portugal, Dr. Luis Nazare e da Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes. Dr. Leiria Viegas. 

A Portugal Telecom esteve representada pelo Dr. Norberto Fernandes. Entre os numerosos convida
dos encontravam-se 0 ex-presidente do Conselho de Gerencia dos crr e actual presldente da direcc;:ao 
do Grupo de Amlgos do Museu dos crr. Eng. Cunha Serra e 0 presldente da Federac;:ao Portuguesa de 
Fiiateiia/APD. Sr. Pedro Vaz Pereira. ApOs uma vlsita gulada a Exposic;:ao. 0 ministro do Equipamento So
cial, acompanhado do Dr. Leiria Viegas e por diversos convidados. visitou outro espac;:o do Museu onde 
fol recebido pelo presldente do Clube Fiiatelico de Portugal e director deste Boletim que fol convidado 
pora expor uma das suas colecc;:6es de Maximafilia e alguns dos seus numerosos premlos ganhos em 
competlc;:6es fliatelicas ao Ion go de quase 40 anos de actividade como colecclonador. A partlclpac;:ao 
exposta .Poetas do Seculo Xlii ao Seculo XX» mereceu a melhor atenc;:ao daquele membro do Governo 
que escutou atentamente as explicac;:6es dadas por Lage Cardoso. formulando diversas perguntas sobre 
a dlsciplina fiiatelica exposta. No final da vlsita foi servldo um beberete a todos os convidados. 

Esta exposlc;:ao esteve patente ao publico ate finais de Setembro. Se outro merito nao teve serviu. 
sem duvida. para fazer a propaganda da modalidade. 

Eurico C. E. loge Cardoso 

o minlslro Ferro Rodrigues esculo as expllcoyoes de Loge Cardoso. No 1010 dislinguem-se, olnda, Luis Nazare, 
presldente da tCP e a secrelarlo do CFP e chefe de Redocyoo do nosso Bolelim, Jooo Pinheiro do Sliva 
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SAIAO FILATELICO COMEMORATIVO 
DOS 25 ANOS DA ASSOCIAC;Ao 

HUMANITARIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTARIOS DE TROFA 

T 
Ive 0 grato prazer de ser convldado 
pelo amigo e colega Jurado do FPF/ 
/APD. Eng. Julio Pedroso Mala. a expar 

uma das mlnhas mel hares colecc;oes no Prl
melro Salao Fllatallco do Assoclac;ao Humanl
tarla dos Bombelros Voluntarlos de Trota 
(AHBVT). Integrado nos comemarac;oes do seu 
25.0 anlversarlo. Acedl com multo gosto e. em 
boa hara 0 fll. pols 0 conjunto das partlclpa
c;oes expostas. de grande marlto. excedeu lar
gamente as expectatlvas mals optlmlstas. 

Com a mlnha experlencla fIIatalica. con
tesso que nunca tlnha asslstldo a um Salao FI
latellco. com tantas .. estrelasn e com a melhar 
"natan do fIIatelia portuguesa. 56 com 0 pres
tfglo pessoal do grande obrelro deste certa
me. 0 Eng. Mala. tol possfvel reunlr. duma s6 
vez. 13 ouros gran des. 15 ouros. 4 vermells 
grandes e 1 vermeil. num total de 33 exposl
tores. Alnda par clma a grande malaria dos 
exposltores convldados esteve presente. dan
do. por con sequencia. alnda malor brllho a 
este extraordlnarlo evento. Podemos conslde
rar que Trota tol a "capltaln do fllatella portu
guesa durante esse flm-de-semana. 

o Salao esteve aberto 00 publico no Pa
vllhao Pollvalente do AHBVT. de 29 de Junho 
a 1 de Julho de 2001. A sua Inaugurac;ao tol 
telta no dla 30 de Junho. pelas 17 haras. no 
Salao Nobre dos Bombelros. sendo a mesa de 
honra do sessao solene constltufda pelas se
gulntes entldades: Presldente do Camara de 
Trota. Dr. Bemardlno Vasconcelos. Vereador do 
Cultura. Eng. Ant6nlo Pontes. Presldente dos 
Bombelros. Eng. Amadeu Pinheiro. Presldente 
do FPF/APD. Pedro VOl Pereira e 0 Presldente 
do FESOFI (Federac;ao Espanhola). D. Fernando 
Aranaz del Rio. Os cn - Correlos de Portugal. 
SA. flzeram-se representor pela dlrectora do 
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Joiio Pinheiro da Silva 

Reglao Norte. Nessa sessao solene. 0 Preslden
te do Camara deu as boas-vlndas aos exposl
tores e vlsltantes presentes e mostrou toda a 
abertura da autarqula no senti do de ser dado 
o prlmelro Impulso 00 nasclmento dum clube 
de fllatella nesta novel cldade. Para tal flm. 
portanto canto com todas as sugestoes. prln
clpalmente por parte do Eng. Mala. Alguns 
oradares. em palavras de clrcunstancla. elogl
aram 0 trabalho desenvolvldo pel a Comissao 
Organlzadara. do qual constam os segulntes 
nomes: Eng . Amadeu Pinheiro. Joao Mala. 
Eduardo Oliveira e Sousa. Eng. Julio Mala e. 
alnda. 0 Eng. Miranda da Mota. principal au
tor da concepc;ao gr6tica do catalogo. 0 qual 
apresentava um magnffico aspecto. com artl
gos de multo Interesse fllatellco. destacando
se. entre eles. "Trota - Nome de Cldaden. do 
Eng. Alclno Rodrigues. "Trota - Um pouco da 
sua hlst6rlan. de Pedro Vaz Pereira ... Alguns 
exempios de correspondencla das mlssaes dos 
Jesuftas na Zambazian. do Dr. lufs Frazao ... 0 
mar desconhecldo e a caravela portuguesan• 
do Eng. Julio Mala e. finalmente ... 0 vefculo 
autom6vel ao servlc;o dos Bombelrosn. de 
Eduardo Oliveira e Sousa. 0 Senhor Femando 
Aranaz del Rio tol convldado a proterlr uma 
palestra sobre "Novas tormas de franqulan• so
correndo-se de acetados lIustrativos tendo. no 
final. sldo multo aplaudldo pelos presentes. 

Este Saloo Fllatellco teve 0 patrocfnlo do 
Munlcfplo de Trota. dos cn - Correlos de Por
tugal. SA do Assoclac;oo Humanltarla dos B.V. 
de Trota e da Federac;ao Portuguesa de Flla
tella/APD. 

Na IIsta dos exposltores abalxo Indlcados. 
consta noo s6 0 seu nome. como 0 nome do 
colecc;ao e a melhor classlficac;ao obtlda 00 
longo dos an os: 

Confraterniza~ao dos Socios do nosso Clube 
no dia do seu 58.0 Aniversiuio 

P ara comemorar 0 58.0 Anlversarlo do 
nossa Clube val reallzar-se. no dla 25 de 
Outubro. pelas 20 haras. um jantar co

memoratlvo no Sola de Oflclals do Messe do 
Forc;a Aerea Portuguesa no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos preza
dos cons6c1os comparec;am em grande nu
mero. dan do asslm. com a sua presenc;a. um 
slntoma de grande vltalldade do Clube 
Fllatallco de Portugal. 

Desde ja Intormamos os prezados assocl
ados do ementa que tol escolhlda: 

Aperitivos: croquetes de vltela. bollnhos 
de bacalhau. rlss61s de camarao. amendoas 
e amendolns; Favalos. Porto. Martini e sumos. 

Prato de peixe: Gratlnado de tamborll 
com gambas. 

Prato de carne: Pato com laranja. bata
to palha e arroz pilaf. 

Vlnhos: Branco maduro e tlnto maduro. 

Doce: Gelado de palltos com doce de 
ovos. 

Cafe e dlgestlvos. 
o custo da refelc;ao a de 4000$00. Inscrl

c;oes ata 20 de Outubro. 
Os prezados cons6clos que pretendam 

partlclpar nesta jarnada de contraternlzac;oo 
pod em. desde ja. tazer as suas Inscrlc;oes re
metendo a parte destacavel desta tolha ou. 
caso noo quelram Inutlllzar 0 Boletlm. totoc6-
pia da mesma. dlrlglda ao Secretarlo do nos
so Clube. 

Durante 0 repasto seroo dlstrlbufdas as 
medalhas de 50 e 25 anos de assoclado do 
Clube e outras. 

N. da R. Nao seroo teltos convites Indivl
duallzados para 0 jantar de contraternlzac;:ao. 
De notar. alias. que este, ,antar a extensivo a 
todos as s6clos e Exm.'" fammas que desejem 
comemorar mais este anlversarlo do nosso 
Clube. 

BOLETIM DE INSCRICAO 
JANTAR DE CONFRATERNIZACAo COMEMORATIVO DO 58.!! ANIVERSARIO DO CFP 

Nome _________________________________________________________________ __ 

Morada ________________________________________________________________ _ 

Localidade _______________ C6dlgo Postal _______________ Telefone ____________ _ 

Numero de pessoas ___ x 4000$00 = ------------

Junto remeto dinhelro/cheque/Vale de correlo n.D __________________________________ _ 

s/Banco _________________________ de valor Igual 00 atras reterldo. 

Data __ ---1~ __ L__ 

Asslnatura ____________________ _ 

COOfdenodor do CFP: J060 Pedro Plnhelro do Silva ISecretorlo do Dlrec<;oo) 
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«CARIMBOS DO PORTO 
1. a Reforma-2. a Reforma 

1853-1882» 

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo aca
ba de edltar 0 prlmelro IIvro em portugues que 
se Intitula "CARIMBOS DO PORTO - 1853-1882 -
1.0 Reforma-2.o Reforma. Carlmbos de Data 
completa ... da autorla do nosso prezado e lIus
tre consoelo Senhor General Fernando Oliveira 
Pinto. 

Este excelente trabalho e 0 resultado de 
tres decadas de paclente Investigac;:ao levada 
a cabo pelo seu autor. um dos grandes espe
elallstas da Historia Postal do nosso pafs. em 
dlversos arqulvos. Conforme refere 0 Eng.o 
Albertino de Figueiredo os colecclonadores da 
marcofilia e da hlstorla postal da eldade do 
Porto tem agora a sua dlsposlc;:ao um gula 
seguro para orlentar os seus estudos. 

A obra Inclul numerosas reproduc;:oes a pre
to e branco e a cores e est6 enrlqueclda com 
uma ampla blbliografia sobre 0 tema em ques
tao. 

Com optimo aspecto gr6fico 0 IIvro tem 
216 p6glnas e 0 prec;:o de venda ao pOblico. 
em Portugal, e de 5000$00. Os pedldos para a 
sua aqulslc;:ao devem ser dlrlgldos a AFINSA -
Rua Ricardo Jorge. 53-4.°. 4050-514 PORTO. 

Ao lIustre colecelonador e Investigador Sr. 
General Oliveira Pinto. os dlrigentes do CFP 
apresentam sinceras felleltac;:oes pela obra pro
duzlda. desejando que 0 esforc;:o despendido 
seja recompensado. Isto e. tenha a malor re
ceptivldade junto dos colecclonadores. 

CABULA FILATELICA 

A Secc;:ao Fllatellca da Assoelac;:ao Acade
mica de Colmbra. na sua revlsta trlmestral 
"C6bula Fllatellca ... n.o 19. referente a Junho 
de 2001. Insere uma notfela bastante comple
ta do que fol a XVIII Exposlc;:ao Fllatellca Na
elonal - Lisboa 2000 - 500 Anos da Descoberta 
do Brasil que 0 nosso Clube. em boa hora. 
organlzou em Novembro do passado anD e 
de que multo nos orgulhamos. porquanto tal 
evento prestlglou a nossa Agremlac;:ao e a 
Fllatella Portuguesa. 

No relato que faz da "Lisboa 2000 .. 
"C6bula Fllatellca .. descreve. em pormenor. 0 
que se passou naquela Exposlc;:ao. dlrlglndo 
palavras de grande aprec;:o. slmpatla e con
slderac;:ao pelo nosso Clube 0 que. slncera
mente. multo nos senslbilizou. 

A Dlrecc;:ao do Clube Fllatellco de Por
tugal delxa aqul uma palavra do profun
do agradeclmento aos "rapazes .. da Lusa 
Atenas que dlrlgem com tanta dlgnldade 
e saber a Revlsta da Secc;:ao Fllatellca da 
AAC. aproveltando a oportunldade para 
os fellcltar pelo Premlo "Godofredo Ferrei
ra .. referente a 1999. que alcanc;:aram com 
o "Cat610go dos Carlmbos Comemora
tivos de Portugal (1982-1988) ... Bem hajam pelo 
contrlbuto que estao a dar a Fllatella Naclo
na!. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.' DE DEZEMBRO, N.2 101,3.' - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 213421514 Fax: 213429534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA "KABE .. 

EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.° ANDAR (EIt,Yodor) 

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 
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TRADICIONAL 

ALBERTINO DE FIGUEIREDO 
"Classic Stamps of Portugal 
(Emlssoes Borja Freire) .. 
Portugal-98. Lisboa 
- Ouro Grande + Grande Premlo 97 pts. 

JoAo MARIA VIOLANTE 
"Portugal CI6ssico - Prlmelras 
Emlssoes .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Ouro Grande 92 pts. 

ALEXANDRE MATOS SANTOS 
"Selos CI6ssicos de relevo 
de Portugal .. 
Espanha-2000. Madrid - Ouro 90 pts. 

JOAO GON<;AL VES NOVO 
"Portugal Cl6sslco .. 
Lubrapex-2000. Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA 
"D. Lufs - Flta Curva e fita dlrelta .. 
Lisboa-2000. Lisboa 
- Ouro Grande + P. Esp. 91 pts. 

JOSE MANUEL RIBEIRO NOGUEIRA 
"Estudo do selo Ceres .. 
Philalberla-93. C6dlz 
- Vermeil Grande + P. Esp. 83 pts. 

ELDER MANUEL PINTO CORREIA 
"Angola - Prlmelras Emlssoes .. 
Lubrapex-2000. Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

ALBERTO GON<;ALVES 
"Selos Natlvos da India .. 
Exfilna-2000. Aviles - Ouro Grande 92 pts. 

JOAQUIM DORES 
"Selos Natlvos da India Portuguesa .. 
Espanha-2000. Madrid - Ouro 90 pts. 

JOSE JULIO JORDAO 
"Franc;:a .. 
Lisboa-20oo. Lisboa - Ouro + P. Esp. 88 pts. 

HISTORIA POSTAL 

Luis BRITO P. FRAZAo 
"Portugal e 0 Imperio .. 
Phllexfrance-99. Paris 
- Ouro Grande + P. Esp. 97 pts. 
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ARMANDO BORDALO SANCHES 
"Porteado de Portugal .. 
Lisboa-200D, L1sboa 
- Ouro Grande + P. Classe 90 pts. 

ADELINO MELO CARAVELA 
"Correlo Ofiela!. seculo XIX .. 
Exfilna-98, Barcelona 
- Ouro + P. Esp. 86 pts. 

PAULO ALEXANDRE SOUSA LOBO 
"Pre-Fllatella de Portugal .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Ouro + P. Esp. 89 pts. 

JOAQUIM PIRES DE SOUSA LOBO 
"A Censura em Portugal .. 
Lisboa-2ooD, Lisboa - Ouro 86 pts. 

ANT6NI0 JOSE MARQUES BONINA 
"Correlo Marftimo em Portugal .. 
Lisboa-94, L1sboa 
- Ouro Grande + Grande Premlo 90 pts. 

MANUEL LIMA TORRES 
"Pre-Fllatella de Portugal .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Vermeil 79 pts. 

INTEIROS POSTAIS 

PEDRO VAl PEREIRA 
"Intelros Postals do selo tipo Ceres .. 
Intelromax-200D, P. Varzim 
- Ouro Grande + Grande Prem. 91 pts. 

JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA 
"Estudo dos Intelros Postals D. Manuel II .. 
Lisboa-20DD, Lisboa 
- Ouro Grande + P. Esp. - 90 pts. 

HERNANI ANT6NI0 CARMELO DE MATOS 
"Estudo dos Intelros Postals 
de D. Carlos I .. 
Centen6rlo del 98, La Corunha 
- Ouro 90 pts. 

JOSE Lufs BARBOSA QUEIROZ 
"Intelros Postals de relevo de Portugal .. 
Intelromax-2DDD, P. Varzlm 
- Vern ,ell Grande + P. Classe 84 pts. 

JOSE LIMA ANDRADE DOS SANTOS CORREIA 
"Intelros Postals D. Carlos Mouchon .. 
Exfilna-93, Alcanlz - Ouro + P. Esp. 85 pts. 



uMATla 

JULIO MANUEL PEDROSO MAlA 
.. Essa Gesta Glorlosa)) 
Espanha-2000, Madrid 
- Ouro Grande 97 pts. 

EDUARDO OLIVEIRA E SOUSA 
.. L' Automobile)) 
Llsboa-2000, Llsboa 
- Ouro Grande + P. Classe 94 pts. 

JOSE LUIS LOBAo TELLO 
.. Mamfferos Africanos)) 
Phllalberia-99, Sant. Cacem 
- Ouro Grande + P. Classe 92 pts. 

MANUEL PORTOCARRERO 
.. Os me us amlgos gordos)) 
Lubrapex-2000, Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

VfTOR DOS SANTOS FALCAo 
.. 2.0 Guerra Mundlal)) 
Lubrapex-97, Porto 
- Ouro + P. Classe 87 pts. 

FERNANDO DASILVA 
.. Por mares nunca dantes navegados)) 
Philaiberla-93, Cadiz 
- Ouro Grande + P. Esp. 90 pts. 

Lufs PIRES DOS REIS 
.. 0 Traje Tradlcional)) 
Phllalberla-93, Cadiz - Ouro 86 pts. 

DAVID BRANDAo 
.. Paludlsmo - Da antlguldade 
aos nossos dlas)) 
Phllalberla-93, Cadiz 
- Vermeil Grande 82 pts. 

MAXIMAfILIA 

DAVID RODRIGUES DA CRUZ 
.. Os milltares na guerra e na paz)) 
Llsboa-2000, Llsboa 
- Ouro + P. Classe 86 pts. 

JOAQUIM ANTONIO CANTEIRO 
.. Pontes)) 
Intelromax-2000, P. Varzlm 
- Ouro + P. Esp. 85 pts. 

JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA 
.. Saude em bem-estar - Um bem 
ameac;:ado)) 

14 

Phllalberla-99, Santo Cacem 
- Vermeil Grande + P. Classe 80 pts. 

o excelente .. Jantar de Convfvlo)) reallzou
se numa unidade de turlsmo rural. chamada 
Quinta de Jose Emmo, localizada na acolhe
dora e slmpatlca cidade da Trofa, onde nos 
fol servlda uma lauta refeic;:ao. 0 sr. Vltor Fal
cao, em nome dos exposltores, agradeceu 
todas as atenc;:oes dispensadas pela Comissao 
Organizadora nao so pelo trabalho reallzado, 
como pelo esforc;:o despendldo. Em resposta 
o Eng. Julio Mala agradeceu, mas lembrou 
que 0 merito nao fol so dele mas tambem de 
Eduardo Oliveira e Sousa e Eng. Miranda da 
Mota. No final. palmas para os tres. 

o trofeu entregue a todos os exposltores 
constou duma reproduc;:ao, em vldro ampll
ado, do carimbo comemoratlvo que se repro
duz aclma. 

Durante multo tempo a recordac;:ao des
te evento ficara na nossa memoria, devido a 
Ihaneza e tratamento prlvlleglado com que 
todos fomos recebldos. 

o Clube Fllatellco de Portugal. fol convl
dado a estar presente na Inaugurac;:ao, ten
do delegado no autor destas linhas a sua 
representac;:ao. 

Filatelia J oaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2,0 Sala H 
110G-183 LISBOA 
PORlUG\L 
Tel.: 213 467 661 
Fax: +351 213 259 090 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00 

(de manh6, com marcaCjao previa) 

Agora com loia virtual 

na Internet. EndereCjo: 

WWW.CARTOFIUA·FILATELlA.COM 

«Manual de la Filatelia Espanola» de Oswald Schier 

D urante a Exposlc;:ao Mundlal de Filate
IIa .. Espana 2000)) teve lugar a apresen
tac;:ao do .. Manual de la Fllatella 

Espanola)), a obra monumental do doutor 
Oswald Schier sobre 0 selo espanhol. 0 acto 
multo concorrldo, contou com a presenc;:a do 
autor, de Albertino de Figueiredo, presldente 
da Fundac;:ao edltora da obra, e de Charles 
Peterson, presldente da Comissao de Llteratu
ra da Federac;:ao Internaclonal de Fllatella. 

o IIvro, prlmelro publlcado pela Funda
clan Albertino de Figueiredo para a Fllatella, 
fol apresentado pelo coordenador e revisor 
da edlc;:ao, Jose Marfa Sempere, que destacou 
os merltos do autor, estudloso durante multos 
anos da filatella espanhola, e a enorme Im
portancia deste tratado de sfnteses da Hlsto
ria Postal e da Fllatella de Espanha ... Estamos 
perante um trabalho singular, Imprescindfvel 
para entrar no mundo da Fllatelia Espanhola 
- dlsse - que sera 0 norte e gula para multos 
colecclonadores e obra de consulta de todos 
os ja Inlciados» . 0 legado de Moens, Friederich 
ou Griebert - acrescentou Sempere - fica, 
hOje, enrlquecldo por este .. Manual de la Flla
tella Espanola)), compendlo slntetico de todos 
os campos do nosso coleccionlsmo filatellco
-postal)) . 

o autor da obra agradeceu a Fundaclon 
Albertino de Figueiredo a publlcac;:ao da obra, 
que aparece ao completar-se 0 CL anlversa
rio do selo espanhol e 0 XXV da Socledade 
Alema para a Fllatella Espanhola, e confessou 
a sua fasclnac;:ao pela beleza 
dos selos espanhols, que 0 Indu-
zlu a Investigar desde 1962 todos 
os aspectos da sua aparlc;:ao e 
uso. 

Por ultimo, Albertlno de 
Figueiredo congratulou-se com 
a aparlc;:ao desta obra, prlmel
ro volume da colecc;:ao Institu-

seu Justo valor 0 merlto extraordinarlo desta 
obra, pelo que representa de esforc;:o Investi
gador, recompllac;:ao de dados e slstematiza
c;:ao de Informac;:oes ate agora desconhecldas 
ou dlspersas)). 

o .. Manual de la Fllatella Espanola)) do 
doutor Oswald Schier, cobre desde as orlgens 
do correlo e do prlmelro selo espanhol ate a 
actualldade, asslm como a filatella e a hlsto
ria postal das antigas possessoes espanholas 
e Andorra. Uma serle de apendices recomplla 
as tarlfas postals de todas as epocas, os mo
tlvos dos selos espanhols, os nomes das povo
ac;:oes, lista de carlmbos de Baeza, carlmbos 
ambulantes, calculo do valor dos selos espa
nhols e numerac;:ao comparada em cinco 
catalogos Internacionals. 

A obra tem 480 paglnas em grande for
mato, com mais de 300 lIustrac;:oes a preto e 
branco e cores. Inclul sobrecoberta protecto
ra e uma sOlido encadernac;:ao em guaflex. 0 
seu prec;:o de venda ao publico e de 7000 
pesetas OVA Inclufdo), mals despesas de envlo. 

A Fundacion Albertlno de Figueiredo tem 
a sua sede em Lagasca, 88-5.0 E - 28001 
Madrid. Espanha. 

*** 
o Clube Fllatellco de Portugal agradece 

o exemplar que Ihe fol envlado e que multo 
vem enrlquecer a sua blblloteca. 

CARTAS DA MAlA 
Loja de Coleccionismo 

Jose Alberto da Rocha Pereira 
clonal patroclnada pela 
Fundac;:ao, cujo tema e conteu
do colncidem plenamente com 
os objectivos que Insplraram 0 
seu nascimento: contrlbulr para 
difundir os valores da filatella e 

GRANDE VARIEDADE DE ETIQUETAS «EIFA .. 

estlmular a todos os nfvels 0 
prestiglo do colecclonlsmo e 0 
seu Interesse publico. 

.. Estou segura - acrescentou 
- de que todos apreciarao 0 

MAIS DE 300 SERIES DIFERENTES 
SOLICITE CATALOGO GRATIS 

Centro Comerdal Visconde de Barreiros 
Trav. Dr. Carlos Felgueiras, 12 - 1.0 

- Loia 33 
TELF/FAX 22 948 56 81 - TELM. 93 662 0039 

4470-158 MAlA 
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a que parece evidente e que a partir da 
entrada em vigor das "nonusses· 0 correlo 
aereo Interno teve um Incremento signlficati
vo conforme a segulr se demonstra pelo nu
mero de objectos clrculados Internamente, 
porquanto simpllflcou Imenso 0 servic;:o e 
como tal dlmlnuiu significativamente 0 tem
po de espera por parte dos utentes para 0 
envio de uma carta por correlo aereo. 

1943 200.316 
1944 229.907 

h r l'riio -Par Ilion 
Igs. 

Ta ! ,erp:e :-:- Fn. 

Tlpo 1 

Tlpo 3 

8- EPiLOGO 

Com este artlgo espero ter contrlbuido 
para 0 esclarecimento de alguns aspectos do 
servic;:o aereo Interno, bem como dar uma 
panoramica da evoluc;:ao da avlac;:ao Civil de 
Angola. Por ultimo quero agradecer ao meu 
caro amigo e filatellsta Dr. Jose Augusto An
tunes pela prestlmosa colaborac;:ao que me 
prestou, especialmente na cedencla de capi
as de duas pec;:as filatellcas de grande rarida
de e alto valor filatellco. Mas quero aqul 
lanc;:ar um repto ao amigo Ze Antunes. E hora 
de mostrares em competic;:ao ou em mostras 
filatellcas as preclosldades que guardas em 
tua casa da nossa Angola. 
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1945 312.254 
1946 371.6W 

7 - SELOS FIXOS DE SOBRETAXAAERIA 

Como atras me referl na falta de selos 
proprios para a sobretaxa aerea, foram utili
lOdos carlmbos especificos para 0 lanc;:amen
to dos portes, nas dlversas estac;:oes postais de 
Angola. Eram carlmbos rectangulares, que 
varlavam de tamanho em algumas estac;:oes 
de acordo com estudo que se segue. 

P~r Avioa-Par avian 
P~so-Poid.. . 
Tal(ep~ue • •. . • 

Cabindo 

Tipo 2 

Tlpo 4 

Moc;:amedes - Preto e vloleta 
Nova Llsboa - Vermelho 
Sliva Porto - Preto 
So da Bandelra - Preto 

BIBLIOGRAFIA 

Boletim Oficlal de AngOla 
Jornal DI6rlo de Luanda 
A Provincia de Angola 
V6rias notas soltas sobre 0 Correlo Aereo em Angola de 

Jose de Pinho 
Revistas do Mercado Filatellco 
Estampllha e Vintem 
Selos de Angola 
Apontamento sobre selos de Angola e Congo de Jose 

Augusto Morlnho 
Relat6rio e Contos do Aero Clube de Angola do ano 

de 1939 
Incongruencios sobre curlosisslmos temas filalE~licos nos 

selos de correlo aereo de Angola de Jose Augusto 
Morlnho 

o lan~amento da serie «150 Anos do Museu 
Militar» revestiu-se de certa «pompa e 

circunstancia» 

os crr - Correios de Portugal, SA lanc;:a
ram no passado dia 7 de Junho a se
rie comemorativa, em epigrafe, com

posta por dois selos das taxas de 85$00 e 
105$00, da autoria de Acacio Santos. Alem do 
habitual sobrescrito de primeiro dia e pagela, 
foram ainda, emltidos, um bloco com quatro 
selos, dois de 53$00 e do is de 140$00 e bilhe
tes postals. 

A cerimonia do lanc;:amento decorreu nas 
Caves Manuelinas do referido Museu, em Lis
boa, com a presenc;:a do Chefe do Estado
Malor do Exercito, General Jose M. da Silva 
Viegas, do Vlce-Chefe do EME, General Anto
nio Formoslnho Correia Leal, do Governador 
Mllitar de Lisboa, Ten.-General Alexandre de 
Castro Sousa Pinto, director do Museu, Maj.
General Antonio Rodrigues da Grac;:a e outros 
aficlals Generais. Dos crr - Correlos de Portu
gal estiveram presentes 0 presidente do Con
selho de Admlnlstrac;:ao, Eng. Emnio Rosa, 0 
admlnlstrador, Eng. Rui Neves, alem do direc
tor da Comunicac;:ao e Imagem, Dr. Antonio 
Soares, do director de Filatella dos crr, Eng. 
Luis Andrade e da responsavel pelo "Mercado 
Internacional» da Dlrecc;:ao de Fllatelia, Dr.a 
Graciete Gonc;:alves. 

a director do Museu Militar proferlu um 
brllhante discurso no qual trac;:ou 0 historial da
quele arganismo. No final foi multo aplaudi
do pelos numerosos convldados que se 
deslocaram ao local do evento. 

a presidente dos crr, Eng. Emmo Rosa, em 
certa altura do seu discurso, disse que "esta 
serle esta destinada a correr mundo, levan do 
o nome deste Museu e fragmentos da nossa 
hlstoria a mil hares de coleccionadores e sim
ples curlosos atraidos pela sua beleza». a pre
sldente dos Correlos, no final do seu dlscurso, 
felicltou viva mente 0 autor dos belos selos 
cuja emlssao tinha acabado de se verificar. 

Apos esta cerlmonia foram inaugurados 
no mesmo local dois certames: uma exposi-
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c;:ao dedicada a assuntos militares e um Sa
lao de Filatelia, onde estiveram expostas qua
tro particlpac;:oes dos seguintes maximafilistas: 
David Rodrigues Cruz, Eurico C.E. Lage Car
doso, Jose Carlos Simoes Fernandes eManuel 
Pedro Di05. 

Uma referencia e devlda ao medico do 
Estado-Maior do Exerclto, Dr. Jose Carlos 
Simoes Fernandes, pelo contributo dado as 
referidas comemorac;:oes, particularmente no 
que concerne a organilOc;:ao do aludido Sa
lao de Filatelia. 

a Clube Filatellco de Portugal, que agra
dece os convites enviados, esteve representa
do pelo presidente da dlrecc;:ao, Dr. Eurico 
C.E. Lage Cardoso, pelo vice-presidente, 
Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira e pelo 
Secretario, Sr. Joao Pinheiro da Silva. 

A direcc;:ao do Museu Militar ofereceu aos 
convidados um "Porto de Homa». 

Eurico C.E. Loge Cardoso 

VI Mostra de Filatelia 
e Maximafilia 

((Mon~ao 2001» 

arganizada pelo Clneclube de Monc;:ao 
realizou-se, de 15 a 19 de Agosto do corrente 
ano, a Mostra em epigrafe, na qual estiveram 
expostas 11 partlclpac;:oes de varias classes 
filatelicas, algumas das quais de conhecldos 
e distintos filatelistas. 

Tlvemos conhecimento que esta Mostra 
teve grande dignldade uma vez que, casual
mente, foi visitada pelo nosso vice-presiden
te Sr. Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira. 

Aos promotores do evento 0 CFP apresen
ta sinceras felicitac;:oes. 



HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (9) 
Esta~ao Postal do Dundo 

Par lapso tlpografico os mapas numeros 
um e dols publlcados neste Boletlm no nume
ro 391 safram incorrectamente. Voltamos a 

" .. ". 

-
Mapa 1 - Vias de acessa das mercadorlas a regleo 

do Dundo. 
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Elder Manuel Pinto Correia 

publica-los como 0 era Intenc;:ao do artlculls
to eo nossa. 

Ao autar apresentamos as nossas slnceras 
desculpas por esta lamentavel ocorrencia. 

Mapa 2 - Vias de encamlnhamento de 
correspondEinclas do esta~eo postal do Dundo. 

Fig. 10 - Carta remeHdo par via aerea de Sliva Porto (27.12.944) para luando (03.01.945) com Irenslto pelo Lobllo ( 
29.12.944). Pagou de porte $50 para 0 peso ate 20 grs., $50 de Imposto postal e $90 de sobretaxa aerea (peso ate 

5 gramas) por 5010 IIxo do Hpo IV boHdo a preto. 

Fig. 11 - Carta remetldo por via aerea de Mo~omedes ( 06.03.944 ) para luanda (07.03.944). Pagou de porte $50 
e de sobretaxa aerea 1$80 (peso de 5 a 10 grs.) por selo IIxo do IIpo IV, bolldo a vloleta. 
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OOMPANHIA aERAL ..,e ANaoLA _' 

7 ' PORTUGAL 
Y 

lC.. mil .9"'_ '. 

............. 4uq.MuL ................................ . 
LOANOA _ 
. ox. POSTAl., 1211:1 
TELEFONE, 1se 

/1);'" ... ,,- .. vfa- .'.: 
Fig. 9 - Carta rerneHda por via aerea de Luanda (15.10.943) para Vila Luso ( 18.10.943), com transllo pelo Lobllo 
(16.10.943). Pagou de porte $50 pelo I" parte e $90 de sobretaxa aerea par selo nxo do Hpa III, balldo a vloleta. 

correlos encarregue do sua cobranc;:a. A se
gundo opc;:ao era faze-Io atraves das Impor
tanclas lanc;:adas nos cartas. 0 que se tornava 
Impratlcavel. pols obrlgava a reter as cartas 
ate 00 fecho do mala junto do funclonarlo 
para conferencla das Importanclas a entregar 
por ele. Mesmo asslm havla sempre 0 risco de 
o funclonarlo cobrar urna Importancla 00 
utente e lanc;:ar outra Inferior no carta (Fig. 10). 

Porem as reclamac;:oes dos utentes foram 
ouvldas pelas entldades postals. pols que. por 
ordem de servlc;:o n.O 13 em 27 de Abril de 1945. 
foram postos 00 servlc;:o Interno das dlferen
tes estac;:oes postals 30 etiquetas multlplos do 
mfnlmo de 0.90 angolares ( Fig. 5 ). que 0 
nosso amigo Amerlco Mascarenhas Pereira em 
tempos apelldou de "nonusses·, termo que 
utilizarel para facilidade de esc rita e compre
ensao. 

Estas "nonusses· eram open as para utiliza
c;:ao Interna dos servlc;:os de correlo. pols que 
nunca estlveram a venda 00 publico por
quanto nunca fol autorlzada a sua emlssao 
nem pelo Mlnlstro das Col6nlas. nem pelo 
Governador Geral de Angola. A sua utillzac;:ao 
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estava apenas conflnada 00 correlo aereo 
Interno de Angola. 

A criac;:ao das "nonusses" teve como fina
IIdade raclonallzar 0 servlc;:o postal nos esta
c;:oes pols 0 sistema vlgente de franquelo das 
correspondenclas aereas do servlc;:o Interno. 
estava a suscltar uma on do enorme de protes
tos por parte dos angolanos. Com as "nonus· 
ses· abreviava-se operaclonalmente 0 acto de 
envlar uma carta por via aerea porquanto: 

1 - Era possfvel uma eflclente e raplda fls
callzac;:ao e apuro de contos com os 
funclonarlo dos correlos. porque bas
tava contar as vlnhetas em exlstencla 
e deduzi-Ias 00 montante fornecldo 
para se obter 0 montante a entregar 
pelo funclonarlo. 

2 - Delxava de ser necessaria a emlssao do 
reclbo para entregar 00 remetente. 

3 - Para 0 funclonarlo era multo mals fun
clonal pols evltava ter que realizar 
contos para obter 0 porte da carta. 
Havla uma vlnheta para cada porte 
ate 30 portes (Fig. 11). 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O "SELO 
SEM TAXA - SERlE A .. 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda, 0 Euro, entrara em 
clrculac;:ao, 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou 0 seguin
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos do emis
sao "Selo Sem Taxa - Serle A .. 

2. Estes selos delxam de ter valldade a 
partir de 1 de Janeiro de 2002. 

3. Os mesmos poderao ser trocados por 
outros que estejam em vigor. em qual
quer Estac;:ao de Correlos. ate 30 de 
Junho de 2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Valores 
Postais devera ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-a a des
trulc;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - pelo CA 0 Presidente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao, Emma Rosa. 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O 
- EMISSAO BASE "PROFISSOES E PERSONAGENS 
DO SEcULO XIX .. 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro 2002 a nova moeda. 0 Euro. entrara em 
clrculac;:ao. 0 CA em sua reuniao de hOje e 
ao abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.o 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou o seguln
te: 

1. Retlrar de clrculac;:ao os Selos da emls
sao base "Proflssoes e Personagens do 
Seculo XIX ... com as segulntes taxas: 
1 $00. 2$00. 3$00. 5$00. 10$00. 20$00. 
30$00.40$00.45$00.47$00.49$00.50$00. 
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50$00.51$00.75$00.78$00.80$00.85$00. 
86$00. 95$00. 100$00. 100$00. 210$00. 
250$00. 250$00. todos os Bllhetes Postals 
e os selos auto-adeslvos de 51 $00 e 
95$00. 

2. Os selos atras Indlcados delxam de ter 
valldade a partir de 30 de Setembro de 
2001. 

3. Os mesmos poderao ser trocados por 
outros que estejam em vigor, em qual
quer Estac;:ao de Correlos. entre 1 de 
Outubro de 2001 e 30 de Junho de 2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Valores 
Postals devera ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-a a des
trulc;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA 0 Presldente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao. Emma Rosa. 

RETIRADA DE CIRCULA~O DE EMISSOES 
DE SELOS COMEMORATIVOS DOS ANOS 1995, 
1996, 1997, 1998 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda. 0 Euro. entrara em 
clrculac;:ao. 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou 0 seguln
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos correspon
dentes as emlssoes comemoratlvas. 
cujas taxas sejam expressas somente 
em escudos. a segulr enuncladas. com 
os segulntes valores: 

Oesde 1995 
Ano Europeu do Conservac;:ao do Na
tureza 
42$ / 90$ / 130$ 



Ate 1998 
Jose Saramago - Premio Nobel da Li
teratura 
2CXJ$OO 

2. Os selos atros indicados deixam de ter 
valldade a partir de 30 de Setembro de 
2001. 

3. Os mesmos selos poderao ser trocados 
por outros que estejam em vigor. em 
qualquer Estac;:ao de Correios. entre 1 
de Outubro de 2001 e 30 de Junho de 
2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6sito de Val ores 
Postals devero ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-o a des
truic;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA. 0 Presidente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao. Emmo Rosa. 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O 
«TAXA A COBRAR» 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda. 0 Euro. entraro em 
clrculac;:ao. 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrigo das dlsposlc;:6es dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA. de 1998-12-17. dellberou 0 seguln
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos «Taxa a 
Cobrar» com os segulntes valores. ex
pressos em escudos: 
1 $ / 2$ / 3$ / 4$ / 5$ / 5$ / 9$ / 10$ / 10$ 
/ 20$ / 20$ / 40$ / 50$ / 50$ / 100$ / 100$ 
/200$. 

2. Os selos atros indlcados delxam de ter 
vaJidade a partir de 1 de Janeiro de 
2002. 

3. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Val ores 
Postals devero ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

4. Flndo este prazo proceder-se-o a des
truic;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA. 0 Presldente 
do Conselho de Administrac;:ao. Emmo Rosa. 
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, 
BELGICA·2001 

Entre 9 e 15 de Junho ultimo. realizou-se 
em Bruxelas. uma Exposlc;:ao Mundial de Flla
tella. comemorativa dos 500 anos do correlo 
europeu. 

Apresentaram as suas colecc;:6es os seguin
tes expositores portugueses: 

• Eduardo de Oliveira e Sousa 
«Motor Vehicles» - Ouro 

• Jose Julio Jordao 
«France 1849/1875 .. 
- Vermeil Grande 

• Dr. Elder Pinto Correia 
«Angola First Issue .. 
- Vermeil Grande 

• Pedro Vaz Pereira 
«Portugal - Ceres Postal 
Stationery .. - Vermeil Grande 

• Jose Luis Lobao Tello 
«The wild mammals of Africa 
and their Interrelation 
with men .. 
- Vermeil Grande 

• Eng.o Joaqulm Trlndade 
«Macau .. - Vermeil 

• Pedro Miguel Vaz Pereira 
«Postal stationery of the 
portuguese monarchy .. 
- Prato Grande 

• Clube Fllatelico de Portugal 
«Boletim .. - Prato 

• Luis Gullherme Machado 
«A epopela de encurtar 
distanclas .. - Bronze Prateado 

• AFAL 
«Mensageiro Fllatellco» 
- Bronze Prateado 

• Dr. Eurico Loge Cardoso 
«Hist6ria dos Correlos 
em Portugal em datos 
e i1ustrada .. 
- Bronze Prateado 

90 pts. 

88 pts. 

87 pts. 

86 pts. 

85 pts. 

82 pts. 

78 pts. 

73 pts. 

68 pts. 

68 pts. 

66 pts. 

• Junta dl ExpoItIQIo dos Cereals des Co16nlas 
-.-eID-~ 

~~ 

o.y~~+~ 1 

'1.~~~~+~~~~ 
- -

Fig. 8 - Carta remellda do Lobllo (09.08.943) para Luanda (10.08.943). Pagou de porte $50 para 0 peso de 20 grs. e 
$90 de sobrelaxa aarea (peso ala 5 grs) por selo flxo da Ilpo III, baUdo a prelo. 

Muito emboro foss em multas as quelxas 
apresentadas pelos utentes. 0 sistema de co
branc;:a do sobretaxa do correlo aereo man
teve-se. e em 2 de Feverelro de 1945 0 Diorio 
de Luanda volta a cargo sobre 0 assunto: 

Para que tantos papelinhos? 
Nas estat;:6es postais de Angola conti

nua em usa - oxalo que a usa se nao 
transtorme em Lei - a utilizat;:ao de uns 
"papelinhos' entregues 00 "guichet'. no 
acto de expedil;;ao da correspondencia 
por via aerea. Esta protica origina imensa 
perda de tempo 005 tuncionorios e provo
ca aglomerm;:ao do publico nos dias de 
techo de mala. 

Jo temos abordado 0 assunto sem co
Ihermos resultados. Pois co estamos de 
novo a lembro-Io alvitrando a substituit;:ao 
dos ·papelinhos· ( que depois de recebi
dos sao logo rasgados pelo publico) com 
o valor do sobretaxa aerea. pela aplica
t;:ao de selos correspondentes ao valor das 
taxas respectivas. 

Isto simplifica imenso 0 expediente. 
com a enorme vantagem de descon
gestionar 0 publico. especialmente as 60s 
feiras. quando fecham as malas para 0 sui 
da Colonia (Fig. 9). 

Em 9 de Marc;:o de 1945 0 Diorio de Luan
da fazendo eco do Indlgnac;:ao geral pel os 
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Incomodos causados pelo sistema vlgente 
volta 00 assunto com Ironia: 

Par Avlaa 
Muito interessantes - alem da utilida

de que tem no que concerne a simplifica
t;:ao do servit;:o - sao os selos aplicados na 
correspondencia por aviao em Mot;:ambi
que. Pelo menos. vimos agora um selo 
aereo da Companhia de Mot;:ambique. 
de 80 centavos. que nos causou inveja: um 
aviao quadrimotor sobrevoando a cidade 
daBeira! 

Em Angola onde tanta coisa boa se 
tem teito. nisto de selos para a correspon
dencia por avioo .... continuamos a servir
nos daqueles 'papelinhos' em que bastas 
vezes se tem falado. 

Ora. mesmo a tftulo precorio. nao se 
poderiam imprimir-se uns selos especiais da 
Imprensa Nacional? 

E evldente que 0 sistema utlllzado no co
branc;:a do sobretaxa aerea era anacronico. 
por moroso. mas tambem era verda de que 
fol a formula que os servic;:os dos Correlos 
encontraram para melhor fiscallzarem a entra
da das receltas. Como os reclbos eram emlti
dos em dupllcado sendo 0 original para 0 
remetente e 0 dupllcado para os Correlos era 
possivel atraves do soma destes obter-se 0 
montante a entregor pelo funclonorlo dos 



Ponta Negra - Luanda as Ter<;:as-Feiras 
com saida de Ponta Negra as 8HOO e chega
da a Luanda as 12HOO escalando as mesmas 
localidades da Ida 

Carreira do Sui 
Luanda- Mo<;:amedes as Quartas-Felras sa

Indo 0 avlao de Luanda as 09HOO e chegan
do a Mo<;:amedes as 14H50 com escalas em 
Porto Ambolm e Benguela. 

Mo<;:amedes - Luanda aos Sabados, com 
saida de Mo<;:amedes as 10HOO e chegada a 
Luanda as 15H50, escalando as mesmas loca
lidades da Ida. 

Carreira do Leste 
As Quartas e Sabados de Nova Lisboa 

para Benguela com saida as 1 OHOO e chega
da as 11 H50 e regresso no mesmo dia as 13H 1 0 
com chegada a Nova Llsboa as 14H40. Este 
horario permltia a liga<;:ao com a carreira do 
Sui. 

Como demonstra<;:ao das vantagens que 
adviriam para as popula<;:6es a crla<;:ao de 
uma transportadora aerea e de certo modo 
calar um pouco a insatisfa<;:ao sentida pelo 
rompimento contratual com 0 Aero-Clube 0 
Governo Geral de Angola fez publicar no Bo
letlm Oficlal de Angola n.o 39 de 2 de Outu
bro de 1940 a Portaria n.o 3.494 da mesma 
data, nova tabela de sobretaxa-aviao para 
o correia Interno, com uma redu<;:ao media 
de 10% nas sobretaxas, que se transcreve: 

Sobretaxa-avido 
Cartas 

Por coda 5 grs. ou froq;ao O$ro 
Avisos de recep<;:ao 

So ida 0$80 
Ida e volta 1 $6() 

Bilhetes postais 
Simples O$ro 

Jornois, impressos, amostras 
e outras publica<;:oes 

Por coda 5 gramos ou frac<;:ao O$ro 
Vales de correio 

Por coda vale O$ro 
Encomendas Postois 

Por coda 250 grs. oU frac<;:ao 
ate 00 limite maximo de 10 kgrs, 28$80 

6 - A SOBRETAXA-AVIAO E AS DIFICULDADES 
OPERACIONAIS DOS SERVIC;OS 

A Introdu<;:ao da sobretaxa-avlao nas cor
respondenclas Internas de Angola pressupu
nha a exlstencla de um selo especial. 
Aquando da entrada em vigor da prlmeira 
tabela e porque as sobretaxas a pagar eram 
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de valores equivalentes a selos ja emltidos 
para 0 Correio Aereo da serie do Imperio 
Colonial Portugues, nao acarretou qualquer 
contratempo pols fizeram-se uso destes para 
franquear as correspondencias. 

o mesmo naG se passou quando entrou 
em vigor a Portaria n.o 3.494 em 2 de Outu
bro de 1940, que como puderam constatar as 
sobretaxas eram multi pi os de $90. A emissao 
para correio aereo do Imperio Colonial nao 
contemplava uma taxa de $90 ou multiplos 
deste valor. Zelosos no cumprlmento da lei e 
na falta de selos de sobretaxa aerea, a entl
dade postal passou a utillzar um sistema 01-
ternativo que aliava a Introdu<;:ao de um selo 
fixe aposto na correspondencia, com a emls
sao de um reclbo entregue ao remetente jus
tlficativo da importancla paga pelo servl<;:o. 
(Fig. 4, 6, 7, 8, 9,10 e 11). 

Tal sistema era extremamente moroso e 
causava transtornos e Irrlta<;:ao aos utentes, 
principal mente na Esta<;:ao Postal de Luanda. 
Mais importante que relatar a irrita<;:ao laten
te dos utentes e transcrever 0 que na data a 
imprensa escrevia sobre 0 assunto. 

Diorio de Luanda' 5.02. 1943 
MHo mois de dois onos que a esto<;:ao 

central dos Correios de Luanda - como 
nos outros congeneres de todo a colonia 
- a folta de selos proprios para a sobreto
xo de correia oereo, vem substituindo os 
mesmos por uns pequenos toloes que sao 
entregues oos expedidores dos cortos con
tra 0 pogomento dos importancios desso 
sobretaxa, 

Este servi<;:o e morose e podia ser sim
plificodo, Vejomos: a correspondencio e 
entregue no "guichet" depois de pesodo 
pelo funcionario, esto por suo vez pego 
num lapis e foz as contos; seguidomente 
preenche 0 tolao e foz a entrego deste 00 
interessodo, recebendo depois 0 dinheira 
equivalente a sobretaxo, Surge oindo a 
inevitavel "trogedio' dos tracos." 

Em tudo isto se perde imenso tempo 
util, com prejufzos para 0 publico que tem 
de formor nos bichos 6 espero de vez. A 
simplifica<;:ao do servi<;:o podia residir nes
te sistema que ja e odoptodo noutros co
lonios servidos por correiros oereos: Os 
expedidores oplicoriom nos cortos os selos 
vulgares com a sobretoxo respectivo con
soonte 0 peso do correspondencio, que 
depois de estompilhodo serio metido nos 
receptaculos. Serio umo maneiro de solu
cion or 0 coso, umo vez que foltom os se
los proprios destin ados 6 correspondencia 
a expedir por via aerea. 

Podem Jazer parte das nossas recorda(:oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje queremos lnais ... 

REBOPRE 
SOC/EDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PREC/sAo, S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 



Noticiario Diverso 
Com a devida venia publicamos as seguintes 

notfcias que vieram Inseridas no n.D 2. referente 00 
mas de Junho. do excelente Revista .Fl1atelia Lusi
tana •• orgoo oficial do Federagoo Portuguesa de 
Filatelia - APD. uma vez que noD perderam de 
modo algum, actualidade. paden do ser utels a 
alguns dos nossos prezados assoclados: 

EXPOSIc;AO NACIONAL ,UVENIL 

Decorrera ja neste mas de Outubro de 1 9 a 
24. uma Exposigoo Nacional Juvenil. patrocinada 
pel a FPF-APD e organizada pela AFAL - Assocla
gao Filatelica Alentejo-Algarve. 

Nesta exposigoo juvenil foram convidados a 
participor as Federag6es Naclonais de Espanha e 
Franga. as quais enviaroo um jurado. 

A organlzagoo convidou alnda 5 jovens de 
Espanho e Frango a desiocarem-se a Portugal para 
asslstirem e participarem nos trabalhos da expasl
gao juvenil. 

o boletim n.D 1 com 0 Regulamento acaba 
de salr e divulgado por toda a estrutura filatelica. 

Todos os assuntos relativos a esta exposigoo 
deveroo ser enderegados pora AFAL - Apartado 
757 - 8500-917 Portlmoo. 

EXPOSIc;AO LUSO-ALEMP. 

Cabe a Confroria Timbrologica Meridional a 
torefa de organlzor mals uma exposlgoo luso-ale
mo em fllatelia . 

A Confroria Timbrologlca Meridional Ira em 
porcerla com 0 Clube Filatellco Portuguas em 
Stuttgart levor a efelto em Evora. entre 24 e 27 de 
Outubro esta expaslgoo filatellca. dando contlnul
dade assim a uma tradlgoo que se tem vlndo a 
manter nos ultlmos anos. 

Todos os assuntos referentes a esta exposigoo 
deveroo ser enderegados pora a Confrarla 
Timbrol6gica Mertdional - Apartado 237 - 7002-503 
Evora. 

PHILAlBERIA-ZOOZ 

A proxima exposlc;oo bilateral entre Portugal e 
Espanha ira realizar-se na cldade de Sorago<;a no 
ana de 2002. 

Em breve e logo que esteja habilitada para 
isso a FPF-APD procedera a dlvulgagoo do mes-
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ma e enviora 0 boletim 1 e as Inscrig6es a quem 
o solicitor. 

A transferancla pora 2002 deve-se a que a 
unica data dlsponfvel pora a FESOFI realizor a 
Philaiberia serio de 16 a 23 de Dezembro 0 que 
para os portugueses noo era passfvel em virtude 
do data nataifcia. 

LUBRAPEX-ZOOZ 

Cabera a AFAL - Associac;oo Filatelica Alentejo
Algarve levar a efeito a proxima exposigoo 
• Lubrapex-2002. no cidade de Pommoo. 

As datos da mesma seroo oportunamente 
comunicadas. 

FEIRA DE NOVEMBRO 

Em 17 e 1 B de Novembro. real1zor-se-a uma 
nova felra filatellca. na mesma sala Veneza do 
Hotel Roma em Lisboa. organizada pel a FPF-APD 
e pela ACOFIL. com 0 seguinte horario de funclo
namento: 

- SABADO 
- DOMINGO 

10h3Dm-19h 
lOh-18h 

Nesta feira Iroo estar presentes os mais impor
tantes comerciantes fIIatelicos e Agremlag6es 
Fl1atelicas. os Correlos de Portugal e da Calxa Geral 
de Depositos com 0 tema .Poupanc;a •. 

Alguns Palops. mormente Cabo Verde. Ango
la. Mogamblque e S. Tome e Prfnclpe. estaroo 
representados pelo seu agente oficial AFINSA -
PORTUGAL. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCXJUSTAS 

ASSINA1URAS 

QUAlOUER 

PAis I lBoM 

CONTAClE-NOS 

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

Jornais, impressos, amostras 
e outras publicor;:6es 

Os primeiras 5 gram as 7 $(1) 
Por coda 5 gramas a mais 
ou fracr;:ao 0$60 

Voles de correia 
Por coda vole 7 $(1) 

Encomendas Postais 
Ate 7 quilograma 720$(X) 
Por coda 250 gramas a mais 
ou fracr;:ao 30$(1) 
Os jornais expedidos pelas respectivas ad-

ministrar;:6es ficavam isentos de sobretoxa ate 
00 limite de 5 Kgrs. se houvesse espar;:o dispo
nivel. 

Nao sao muito vulgares as cartas circula
das neste periodo em que 0 transporte de 
malos postais estiveram a cargo do Aero-Clu
be. Como exemplo apresenta-se a carta da 
Fig. 3 . 

5 - UM DlVORCIO ANUNCIADO 

Durante meses assistiu-se a uma ligac;:ao 
perfeita entre 0 Aero Clube de Angola e Fun
do de Fomento Aeron6utica. Esta entidade 
entretanto fol criando paulatinamente as es
truturas de que corecla para poder implemen
tor a fundac;:ao de uma transportadora aerea 
na Colonia. Em 08 de Setembro de 1938 crlou 

a Divisao de Transportes Aereos - DTA. inlclou 
em 1939 a compra de aero naves e formac;:ao 
de pilotos ate que, em 16 de Abril de 1940 
efectua a primeira viagem de experiencia, a 
carreira de passageiros. correlo e mercadori
as para 0 Sui de Angola. escalando 0 avlao. 
Lobito. Moc;:amedes. S6 do Bondelra e Nova 
L1sboa. tendo regressado no dla imediato a 
Luanda. 0 avlao saiu naquele dia de Luanda 
as 08HOO fechando a mala de correia nesse 
mesmo dia desde que se pagasse taxa de 
ultima hora de $70 (Fig. 7). 

Dia 21 de Abril nova viagem de experlen
cia e efectuada para a Norte desde Luanda. 
escalando Ambrizete. Santo Antonio do Zaire. 
Cablnda e Ponta Negra. 

Verificado a bom desempenho das aero
naves e seus pllotos avladores nestas vlagens 
experimentols. 0 Fundo de Fomento Aeron6u
tico cancela em 30 de Abril de 1940 0 contro
to de transporte de malos postals rubrlcado 
com 0 Aero-Clube de Angola. A partir desta 
data sao as avioes da DT A que passam a 
transportar as malas postais tendo-se estabe
lecido as segulntes carreiras aereas: 

Carreira do Norte 
Luanda - Ponto Negra as Segundas-Felras 

com saida de Luanda as 8HOO e chegada a 
Ponto Negra as 12HOO com escalas em 
Ambrizete. S. Antonio do Zaire e Cabinda. 

Fig. 7 - Carla remetlda reglstada de Cablnda (24.03.947) para Luanda (25.03.947). Pagou de porle e reglsto 1$10 
( porle dos selos no verso) e $90 de sobretaxa aerea por selo flxo do npo II. 
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Fig. 6 - Carta remelldo de Cablndo (28.12.942) para Luanda (29.12.942). Pagou de porte $50 correspondente 00 

prlmelro porte e $90 de sobretaxa aereo ( 1· porte). bem como 0 Impasto pastal de $50 (verso). Selo flxo do 
sabrefaxa aerea do Tlpo I. 

As malas postals tin ham que ser entregues 
ate a hara de partida em Luanda no Aero 
Clube e nos locals de escala ao plloto avia
dor, sendo responsovel 0 Aero Clube par to
das as Indemnizo<;:6es que fossem pedidas aos 
Servi<;:os de Correlos par partidas anteclpadas. 

Por este servic;:o prestado 0 Conselho de 
Fomento Aeronoutico pagava ao Aero Clube 
24.640,00 angolares por cada grupo de 4 car
reiras semanals, recebendo aquela entidade 
do Repartic;:ao Central dos Cor rei os 12,00 
angolares par coda qUilometro de correspon
dElncla transportada. 0 contrato tinha a du
rac;:ao de tres meses, renovovels por Iguals 
perfodos, desde que 0 Conselho asslm 0 enten
desse. De renovac;:ao em renovac;:ao 0 Aero 
Clube transportou oficialmente carresponden
clas ate 30 de Abril de 1940, data em que fol 
denunclado 0 contrato que unla as entldades 
)0 referldas. 

Entretanto, assinado 0 acordo de Imedla
to se Inlclou a avenrura e no dia segulnte isto 
e a 27 de Outubro de 19380 aviao "SOo Tome" 
Inaugura oficialmente as carrelras aero
-postais na Colonia conduzlndo malas para 
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Ambriz. Ambrizete, Cablnda e Ponta Negra. 0 
fecho das malas postals fol efectuado no dla 
antertar as 18HOO. Dla 29 (sabado) 0 aviao "Lu
anda" Inaugura a Carreira Sui transportando 
correio para Porto Ambalm Loblto e Mcx;:amedes 
asslm como para as localidades que par aque
las pudessem ser servldas. 0 fecho das malas 
postals foi efecruado na vespera as 18HOO. 

Tendo em vista 0 acordo que Irla estabe
lecer com 0 Aero Clube 0 Governo Geral da 
Col6nia fez publicar no Boletim Oflclal de 
Angola n.D 42 de 16.10.1938, a Portarla n.D 2789 
de 15.10.1938 a primelra tabela de sobretaxa 
aerea para as carrespond€mclas clrculadas 
Internamente na Col6nla que se transcreve: 

Sobretaxa-av/do 
Cartas 

Os primeiros 5 gramas 
Por coda 5 gram as a mais 
ou fracC;ao 

Avisos de recepC;ao 
Ida e volta 

Bi/hetes postais 
Simples 

Ism 
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Novas Emissoes 

MACAU 

CONVERGENCIA DE CULTURAS - CULTOS RELIGIOSOS 

Data de emissao: 12 de Abril de 2001 
Oesenho: Carlos Marreiros 
Impressao: Offset. lItografia 
Impressor: The House of Questa limited. Reino Unldo 
Popel: Com fibras 6pticas 
Oenteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
1 ptc 1.5 pies 2.00 ptcs 2.50 ptcs 
Bloco filatelico com um selo de 8.00 ptcs 
FOC: Macau 

FOR~S DE SEGURAN~ DE MACAU - CORPO DE BOMBEIROS 

Data de em is sao: 2 de Malo de 2001 
Oesenho: Ng Wal Kin 
Impressao: Offset. lItografla 
Impressor: The House of Questa limited. Reino Unldo 
Popel: Com fibras 6ptlcas 
Oenteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 12 selos 
Plano de emissao: 
1.50 ptcs 2.50 ptcs 3.00 ptcs 4.00 ptcs 
Bloco fllatellco com um selo de 8.00 ptcs 
FOC: Macau 

:t:
~ ~- :-<iIil 

~ " t t " 

1.5! :;J6.~ 2.s~ 

«Historia e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunica~6es 
de Macau, Vol. I - Do Correio Maritimo ao Inicio do Periodo Adesivo» 

Os Correlos de Macau acabam de dar a estampa 0 Iivro em epigrafe da autoria do nosso prezado 
cons6clo e dlstlnto Investlgador fllatelico Dr. Luis de Brito Frazeo. 

E 0 prlmeiro na hlst6rla dos correlos e das telecomunlcm;6es de Macau que fala das actlvldades 
posta Is de Macau desde 1789 ate 1884. 

Com consultas efectuadas aos arquivos de Londres, Goa. Portugal e Macau e com a contrlbulc;:ao de 
estudos de alguns fllatellstas. configuraram-se as actividades do correia maritlmo de Macau. em que 
porllclporam portugueses e Ingleses durante quase 100 anos. na epoca que foi desde 0 fim de Qlanlong 
ate meados de Jlangxu da Dlnastia Qing. 

o livro e publicado em chines e portugues. com 502 paginas e 180 gravuras. dentre as quais se des
tacam envelopes de grande valor hlstorlco e filatelico e pec;:as do espallo do Museu das Comunlcoc;oes 
de Macau. 

o IIvro est6 a venda nas Lojas filatellcas em Macau. 
o CFP apresenta ao autor desta Importante obra as mais sinceras fellcitac;:oes e agradece 0 exemplar 
envlado para a Blblloteca do Clube. 

21 



Novas Emissoes 
Portuguesas 

PAiSAGENS E TRADIC;OES MADEIRENSES 

Data de emlssao: 19 de Julho de 2001 
Desenho: Vitor Santos 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 1/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
53$00/€ 0.26 - 1 000000 
85$00/€ 0.42 - 300000 

105$00/€ 0.52 - 500000 
Bloco com um selo de 350$00/€ 1.75 - 60000 
Bilhetes Postais 3 x 80$00/€ 0.40 
FDe: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 

FORUM EUROPEU DE LIONS 

Data de emlssao: 6 de Setembro de 2001 
Desenho: Paulo Cabral Sampaio 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 1/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emissao: 
85$00/€ 0.42 - 300000 
FDe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada 

PELOURINHOS DE PORTUGAL 

Data de emlssao: 19 de Setembro de 2001 
Desenho: Luiz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/2 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 16 selos (2 series) 
8 selos dlferentes 
53$00/€ 0.26 x 16 = 200000 
Bilhetes Postals 8 x 80$00/€ 0.40 
Foram emltldos 8 carimbos especlals das seguintes localidades: 
Arcos de Valdevez. Azinhoso. Bragan~a. Frechas. Linhares. 
Sernancelhe. Soajo e Vila da Rua 
FDe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 
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F1UAlsI!M 

CAZAGE 
NOVA CHAVES ~I.OIII. 
E MURIEGE 

Por avil!o 

I leo . Sur 
'J-' 

,I 

;;... J 

LUA n DA 

Fig. 5 - Carla remetlda do Luso (11.08.945) para Luanda (15.08.945) eom trenslto pelo Lobllo (13.08.945). Pagou de 
porle $50 eorrespondente 00 peso ate 20 grs. ( l·porle). e 2$70 de sobretoxo oerea pelo tereelro porle de oeorda 

eom a tabela oprovoda pelo Porlono 3.494 de 02.10.1940. 

elaborar um plano de funcionamento dos 
respectlvos servlc;:os. estabelecendo taxas. 
hor6rios e condlc;:oes de IIgac;:oo as principals 
10caJidades de Angola. bem como 6 france
so "Aeromaritime" em Ponto Negra (Fig. 6). 

Elaborados esses pianos fol posslvel esta
belecer em 26 de Outubro de 1938 um con
trato que entregava 00 Aero Clube de 

Angola a explorac;:oo das carrelras e transpor
tes aereos de malas postais dentro de Ango
la. em IIgac;:oo com a IInha francesa 
"Aeromarltlme". As carrelras eram feltas em 
avloes do Aero Clube. podendo em coso de 
necessldade recorrer as aeronaves do Conse
Iho de Fomento Aeron6utlco. tendo-se desde 
logo estabelecido as seguintes: 

Carreira Norte 
Quinta-feira Sexta-felra 

Luanda 08HOO Ponto Negra OOHOO 
Ambrizete 09HOO Cablnda 09HOO 
Cablnda 10HOO Ambrlzete 10HOO 
Ponto Negra llHOO Luanda 11HOO 

Carreira Sui 
SObado Terc;:a-felra 

Luanda 08HOO Moc;:amedes OOHOO 
Porto Amboim 09H00 Lobito 10HOO 
Lobito lOH30 Quarta-felra 

Quarta-felra Loblto 08HOO 
Lobito 08HOO Porto Ambolm 09H30 
Moc;:amedes 10HOO Luanda lOH30 
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Em todos os relatos da imprensa da epo
ca nao fol possfvel apurar se 0 aviao Talvez ... 
no seu regresso transportarla correlo de 
Moc;:amedes para Luanda. 

Convem ainda realc;:ar que dia 16 de Maio 
de 1938 outro aviao saiu de Luanda com des
tino para Lobito e Benguela transportando 
correio. a aviao Gipsy Moth de nome' Ango
la", tripulado pelo Director do Diorio de Luan
da, Sr. Vasconcelos Hasse partlu naquele dia 
pelas 8H30 do aerodromo do Aero Clube em 
direcc;:ao ao Loblto on de aterrou pelas 11 H55, 
tendo sobrevoado Porto Ambolm pelas 10H28 
largando do ar uma carta para 0 correspon
dente do seu lornal naquela localidade. 

Alnda no que se refere a carta do Dr. Vi
delra ao Chefe da 2° Seccao dos Correlos, 
convem realc;:ar que eram os servlc;:os de 
radlotelegrafia que recolhlam as Informac;:oes 
sobre as condlc;:oes cllmaterlcas nas diferentes 
localidades da Colonia e as transmltlam ao 
Aero-Clube para conhecimento dos seus pllo
tos de forma a precaverem-se e decidirem 
sobre a reallzac;:ao ou nao de qualquer vla
gem aerea. 

3 - 0 CONSELHO DE FOMENTO AERONAUTICO 

Conslderado 0 notavel Interesse que os 
angolanos manlfestaram pela aviac;:ao ciVil, 
que tornou possfvel em tao curto espac;:o de 
tempo organlzar 0 Aero Clube de Angola, 
com hangar e aerodromo proprlos, adqulrir 
um bom conlunto de aeronaves, levar a 
cabo a construc;:ao de multas plstas de ater
ragem e manter em funclonamento uma es
cola de pllotos aviadores, entendeu 0 
Minlsterlo das Colonlas avocar a regulamen
tac;:ao da avlac;:ao civil na Colonia. 

Reconhecendo as autorldades que era 
urgente a necessldade de fomentar 0 desen
volvlmento da aeronautlca e considerando 
que era necessario um organlsmo que fomen
tasse 0 desenvolvimento e progresso da avl
ac;:ao civil e procurasse resolver os seus 
mUltiplos problemas tendo em vista os supe
riores Interesses da Colonia, decldlu crlar pelo 
Diploma Leglslativo n.o 946 de 18 de Dezem
bro de 1937 publlcado no Boletlm afielal de 
Angola n.O 48 de 18.12.937, um Conselho de 
Aeronautica que tlnha por Incumbencla fisca
lizar todos os assuntos que Interessassem a na
vegac;:ao aerea, funelonando sob a acc;:ao do 
Governador Geral que presidia, sendo 0 Co
mandante Militar da Colonia 0 seu vlce-presi
dente, Pertenclam alnda a Direcc;:ao 0 Chefe 
de Departamento Marftimo, 0 Chefe dos Ser
vlc;:os dos Correlos, T elegrafos e T elefones, 0 
Chefe dos Portos e Camlnhos de Ferro e 0 
Chefe dos Servlc;:os Aduanelros. 
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Pelo Diploma Legislativo n.o 949 publica
do no Boletim aficlal de Angola n.O 49 de 
27.12.937, fol crlado 0 Fundo de Fomento Ae
ronautlco que tinha como func;:ao aumentar 
o concurso material do Estado no desenvol
vimento da avlac;:ao civil. Inlclalmente esse 
concurso limitava-se ao custelo dos encargos 
com 0 pessoal Instrutor, mas logo se alastrou 
a outras areas nomeadamente: 

a) Construc;:ao de hang ares e plstas de 
aterragem 

b) Aqulslc;:ao de material meteorologlco, 
radlo-telegrafico e radlogonlometro. 

c) Subsfdios as escolas de pllotagem para 
aqulslc;:ao de material aeronautlco 

d) Subsfdlos para voos de trelnos a pllo
tos avladores 

e) Manter e subsldlar um organlsmo de 
transportes aereos que Interesse aos 
servlc;:os do Estado e da vida economl
ca da Colonia. ( Cerca de um anD de
pols fol criada uma transportadora 
denomlnada DlA) 

Pertenciam ao corpo dlrectlvo desta en
tidade 0 Governador de Luanda que presidia 
bem como 0 Comandante Militar da Colonia, 
a Director de Servlc;:os da Fazenda e Conta
bilidade, 0 Presidente do Aero Clube de An
gola e 0 Chefe do Gablnete do Governo 
Geral. 

Com a atribulc;:ao de um lugar no Conse
Iho Directivo do Fundo de Fomento Aeronau
tico ao Aero Clube de Angola reconhecia-se 
o seu grandioso trabalho, mas tambem se vis
lumbrava 0 seu fenecimento com a crlac;:ao 
futura de uma transportadora aerea estatal 
(Fig, 5). 

4 - UM CASAMENTO DE INTERESSES 

Perante as dificuldades do recem crlado 
Conselho de Fomento Aeronautlco Inlclar um 
servic;:o de transporte aereo na Provfncla, 0 
Governo local decide aproveltar as estruturas 
bastantes solid as do Aero Clube que carecla 
de mel os financelros para as desenvolver, 
para dar Infcio as IIgac;:oes aero-postais quer 
Internas, quer fazendo a IIgac;:ao a Ponta 
Negra que facllitarla 0 envio de corresponden
cia por via aerea para a Europa. Em 22 de 
Setembro de 1938 e constltufda uma comissao 
composta pelo Capltao Francisco Pereira de 
Barros em representac;:ao do Aero Clube de 
Angola, Capltao Joaqulm de Almeida 
Balthazar em representac;:ao do Conselho de 
Fomento Aeronautlco e EngO, Americo Soares 
Belrao em representac;:ao da Repartlc;:ao Cen
tral dos Correlos, que tlnham como mlssao 

INTEIROS POSTAIS 

AMALIA RODRIGUES - Homenagem do Povo Por
tugues 

Dolo de emlssao: 8 de Julho de 2001 
Tiragem: 100 000 exemplores 
Pre~o: 53$00/€ 0,26 

100 ANOS DA TRAC9.0 ELECTRICA EM L1SBOA 

Dala de emissao: 31 de Agosto de 2001 
Tiragem: 50000 exemplores 
Pre~o: 53$00/€ 0,26 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 

«500 Anos do Nascimento 
de Pedro Nunes» 

«500 Anos do Nascimento 
de Damiao de Gois» 

«500 Anos do inicio da constru~ao 
do Mosteiro dos Jeronimos» 

a Clube Fllatellco de Portugal. como, ali
as, faz todos os anos, sugeriu a Dlrecc;:ao de 
Filatella que, no Plano de Emissoes de 2002, 
fossem contemplados os acontecimentos em 
epfgrafe. 

E com multo agrado que recebemos da
quela Dlrecc;:ao um offclo, assinado pelo Direc
tor Artfstico, Lulz Duran, Informando que parte 
da proposta formulada pelo nosso Clube fol 
superiormente aprovada, daf resultando que a 
sua concretlzac;:ao sera uma realldade, sollci
tando, ainda, a nossa futura colaborac;:ao para 
estas series, caso os crr venham a necessitar 
de documentac;:ao iconografica ou outra. 

Esta 0 CFP mals uma vez de parabens, por 
terem tldo bom acolhlmento algumas das pro
postas que apresentou para 0 Plano de 2002. 

SERGIO 'v. DE SOUSA SIMOES 
ESCIUTOIUO E LOJA FILAlr=UCA 

T elefone 262 831 248 - Fax 262 843 293 
RUA DR, ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA 

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribui~ao gratuita, os 
seguintes pre~arios: 

N.O 49 - PAISES ESTRANGEIROS, volume 6 - 2.51 parte do Yvert LlSANO 

A NYASSALAND, contendo milhares de series por parses e temas. 

N.o 51 - PORTUGAL, D. LUIS, fita direita. Um preyario muito especrfico 

onde pode encontrar alguns selos novos e usados, reimpress6es, 
nominativos, etc., relativos a esta emissao. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FllATELIA 
Os selos sao para nos uma coisa muito seria ••• 

site: http://www.filsergloslmoes.com·e-mQII:filsergloslmoes@mQII.telepQc.pt 

23 



Livro · Hist6ria do Ciclismo em Portugal 

do Campeonato do Mundo de Ciclismo. 

Os cn -Correlos de Portugal lan<;:aram. em Mar
<;:0 do corrente ano. a Colec<;:ao Sport que reline os 
principais momentos. nomes feltos e imagens das 
modalidades mais populares do nosso desporto: Atle
tismo. Clcllsmo. H6quei em Patins. Andebol e Futebol. 
Sao cinco volumes que completam esta colec<;:ao. 
todos enrlquecldos com selos comemorativos referen
tes a cada tema. 

Depois da "Hist6rla do Atletismo em Portugal". 
segue-se outr~ volume Intelramente dedicado a uma 
modalidade que tantas gl6rlas deu ao desporto na
clonal: .. A Hist6ria do Clcllsmo em Portugal". 

Em 1901 nasce oficlalmente a Unlao Veloclpedlca 
Portuguesa e realiza-se 0 primelro campeonato de 
Portugal em ciclismo. Volvidos cem anos. um outr~ 
acontecimento de alto significado fica gravado na 
Hist6ria da modalidade: a realiza<;:ao no nosso pais 

Cem anos onde brllham grandes figuras da velocipedia naclonal. e ate mundlal. algumas 
ja Inscritas na galeria das estrelas lendarias do desporto nacional como Bento Pessoa. Jose Maria 
Nicolau. Alfredo Trindade. Alves Barbosa. Joaquim Agostinho ou Marco Chagas. cujos nomes. 
senao ja os feitos. hao-de continuar a perpetuar-se de gera<;:ao em gera<;:ao. 

o autor deste livro. Miguel Barroso. Inlciou a sua activldade na TSF - Radio Jornal onde fol 
rep6rter e editor de noticlarios durante dois anos .Em 1988 Integrou 0 Departamento de Infor
ma<;:ao Desportiva da RTP na qual. em 1995. ascendeu a coordenador de programas desporti
vos. Em 1998. torna-se coordenador de programas de informa<;:ao de cicllsmo na RTP. 

o presente volume retrata. de uma forma sintetica. mas atraente e amplamente ilustrada. 
a espantosa evolu<;:ao do Clcllsmo. Inciui ainda. um bloco filatelico da emlssao comemorativa 
dos "100 anos da Unlao Clclista Internacional". com valor facial de 942$00. 

Le-Io e perscrutar um pouco da evoluc;:ao do pr6prio pais. 

Pre<;:o: € 24.44 - 4.900$00 

A venda: 
• na sua Esta<;:ao de Correios 
• na Fllatella: 
=> Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 L1SBOA 
=> Atraves da linha gratis 800 273 273 
=> Por fax: 21 311 848 ou e-mail: mercadonacfil@ctt.pt 
=> Pelo site: www.ctt.pt 
=> Por correlo (nao preclsa de selo) para: 

Remessa Livre 11004 1032-960 L1SBOA 
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EMPRESA PISCAT0RIA DE ANGOLA, l.OA. 
( 6RAMA5 .OLINDA. 

TEL.E 1 FONE N •• _._ •••• _ ••••••• _ 
CAIXA POSTAL. 

N •• 134 B'ENGUELA 
... 

1.11rr.0..; • .,Elrlbore..>. 

ntonio Joa~ui~ Lopes & Cia, Lda. 

~ ~xr1 PCdtal V~ ~6 

.)"l~':)A 

Fig. 3 - Carta remeHda de Benguela (22.05.939) para Luanda (23.05.939) com transllo pelo Labllo (22.05.939). 
Pagou de porte $70 correspondenle ao ,. porte do correlo ordlnarlo, bem como a sobretaxa aerea de 1$00 de 

acordo com a tabela de 15.10.1938. Carta transportada pelos avloes do Aero-Clube de Angola. 

7 horos. em voo directo para Moc;;amedes, 
devendo regressar na segunda-feira. 

5e V.Ex". assim 0 entender, poderemos 
levar e trazer correia. Agradecia a V.Ex" 0 
favor de dar instruc;;oes para que, ate aque
la hora, para 0 Aero-Clube nas fosse da
das informac;;oes sobre 0 tempo, altura das 
nuvens, ventos e visibilidade, na Barra do 
Cuanza, Porto Amboim. Novo Redondo, 
Lobito e Benguela, Lucira e Moc;;amedes. 

Pedimos mais a V.E~ 0 favor de nos 
mandar entregar a mala do correio, ate 
6 mesma hora. 

Conforme planeado e a hora determina
da partiu 0 avlao Talvez ... pllotado pelo Dr. 
Ant6nlo Vldelra e levando como co-plloto 0 
Sr. Adellno do Amaral. tendo chegado a 
Mo<;:amedes nesse mesmo dla em voo directo 
pelas 12H45. Transportou uma mala de correlo 
conforme se comprova pelo recibo mod. 16-
A da Fig. 2. A mala fol recepclonada pelo pl
loto em 14 de Malo e entregue ao funcionarlo 
dos servi<;:os postais em Mo<;:amedes em 15. E 
um documento hlst6rlco da nossa aerofilatelia 
(Fig. 4). 

o regresso do avlao Talvez .... ja naG fol tao 
feliz. Saindo de Mo<;:amedes a 16 de Malo so
freu uma avaria tendo de fazer uma aterragem 
for<;:ada na praia das Marlqultas a 60 kms a 
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Correios e 

Fig. 4 - Reclbo emllldo pelos Correlos e Telegral05 da 
Colonia de Angola. JustlllcaHvo do pagamento do 

Importancla de $90 de sobretaxa-avloo 
correspondente a uma carta com 0 peso de 5 grs. 
Sistema em vigor na apoca por lalla de selos do 

relerlda sobretaxa. 

norte de Mo<;:amedes. Estiveram desaparecldos 
durante 48 horas causando a maior con sterna
<;:00 em toda a Col6nla. Acabarla Por ser 0 
mitico Capltao Joaqulm Balthazar trlpulando 
o avlao "Leopard-Moth" a locallzar os pllotos 
desaparecldos. Na ansla de Ihes prestar apolo 
Imediato tentou uma aterragem na praia ten
do danlficado 0 seu avlao. Virlam a ser socor
rldos a 19 de Malo por uma coluna autom6vel 
que entretanto tinha partido de Mo<;:amedes. 
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Fig. 2 - Reclbo de enlrega de correspondencla mod. 16-A dos Servlc;:os Teh~grafo-Postals de Angola, referenle ao 
envlo de uma mala com correlo pelo avlao Talvez ... com desHno a Moc;amedes em 15 de Malo de 1938. Carfesla 

do Dr. Jose Augusto Antunes. 
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HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (11) 
Subsidios para a historia do correia aereo 

interno 

t - INTRODUc;,AO 

Nunca sera demals eloglar, louvor e 
enaltecer 0 esforc;:o e 0 patrlotismo dos ango
lanos demonstrado em todas as emergencl
as, mas prlnelpalmente quando se tratava de 
produzir uma obra util a favor do progresso 
de Angola. 

Estas palavras sao as aproprladas e vem 
a proposlto para lIustrar 0 que os angolanos 
fizeram em materia de aviac;:ao. Embora em 
fins do segundo decada a Aeronautlca Mllitar 
se tlvesse Instalado em Angola a 18 de Setem
bro de 1918 com a Esquadrilha de Avlac;:ao do 
Lubango que all permaneceu ate 1920, sem 
que nunca os seus avi6es tenham felto qual
quer voo, e mais tarde sido transferida para 
Nova Llsboa onde efectuou 0 primelro voo 
em 13 de Janeiro de 1923; apesar do eplco 
voo do Tenente plloto avlador Emmo de Car
valho que em 14 de Setembro de 1924, a 
bordo de um 'Caudron G-III" empreende 0 
'Clrculto 00 Norte de Angola" com safda e 
chegada a Luanda e passagem por Ambriz -
Ambrlzete .. Sazalre - IIha do Sacram-baca 
(Congo Belga ), e onde pela prlmelra vez em 
Angola se fez transportar correlo por via ae
rea, fol a aviac;:ao civil atraves do Aero Clu
be de Angola que permltiu de forma regular 
e definitlva 0 transporte de correspondencla 
por via aerea. 

Anlmados pela obra do Aero Clube, os 
angolanos anonlmos e as autorldades adml
nlstratlvas fizeram uma obra impar em mate
ria de campos de avlac;:ao. Uma grande 
quantldade de localidades de Angola conhe
cedoras do chegada para breve do primeiro 
avlao do Aero Clube de Angola trabalharam 
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Elder Manuel Pinto Correia 

afincadamente no sentido de terem um cam
po de aterragem para poderem receber a 
vlslta do aviao. Em pouco mais de olto me
ses de 1937 a 1938 a colonia de Angola gra
c;:as a propaganda do Aero Clube e 00 
esforc;:o dos angolanos .. que nunca regotea
ram 0 seu concurso as autorldades admlnls
tratlvas, • fol coberta de uma Interessante rede 
de 18 campos de avlac;:ao, permltlndo a data 
que de avlao, em coso de urgenela, se pu
desse dirigir aos principals centr~s populaclo
nals e daf Irradlor para povoac;:6es e 
concelhos Iimftrofes. 

Estava desbravado 0 camlnho para 0 
apareelmento do correia aereo em Angola, 
com um servic;:o regular, inlcialmente sem 
grande projecc;:ao mas que rapldamente atin
giu valores slgnificativos 0 numero de objec
tos postais clrculados por esta via. 

Z - 0 AERO CLUB[ DE ANGOLA 

Em 27 de Junho de 1936 com a publlca
c;:ao no Boletlm Ofielal de Angola dos estatu
tos do Aero Clube de Angola Inlela-se uma 
nova pagina no desenvolvimento do correlo 
aereo em Angola. Haverla de ser cerca de 
dols anos depols, esta Instltulc;:ao, 0 motor de 
arranque de tao Importante melhorla no clr
culac;:ao de correspondenclas em Angola (Fig. 
1). 

A aventura comec;:a no dla 3 de Malo de 
1937 com a chegada do prlmelro avlao do 
Aero Clube, um Gipsy Moth, que fol baptiza
do com 0 nome de • Angola" . Logo a 10 de 
Malo abre a Escola de Pilotagem do Aero 
Clube, Inlclando-se a formac;:ao de futuros 
pilotos, bem como a reallzac;:ao de voos de 



Pelo artao "Luanda It 

de Angola 

Dundo 
===== 

2 ~ 8ET.1937 

Fig. 1 - Carta remeHda de Luanda em 23.09.1937 para 0 Dunda (24.09.937 ). pelo avlao Luanda do Aero 
Clube de Angola. Irlpulado pelo plloto avlador Capllao Joaqulm de Almeida Balthazar. Pelo punho da plloto sa 
faz a declarac;:ao dessa prlmelra vlagem com transporte de correlo. Pagou de parte 3$00 correspondente ao 6· 

porte Intemo. Cortesla da Dr. Jose Augusto Antunes. 

baptismo e vulgarlza<;ao, que entuslasmam as 
popula<;oes. 0 Presldente da Assemblela Ge
ral do Clube, Ant6nlo Correa de Freitas, tam
bem director do jornal "A Provincia de 
Angola", lan<;a neste peri6dico uma campa
nha pr6-avla<;ao, acompanhado de um 
pedlt6rio publico para a aqulsl<;oo de aero
naves. Esta campanha bem suCedida leva a 
aqulsl<;oo em Setembro de 1937 de dols avl
oes, um de marca Cessna 37 por 153.899$70 
posterlormente baptlzado com 0 nome de 
-Luanda", e um pequeno Taylor Cub por 
25.724$20 cognomlnado -Dundo". Feverelro 
de 1938 asslnala a chegada de novo avlao, 
um Taylor Cub a que se chamarla Lubango. 

Entretanto 0 eco da obra do Aero Clube 
ultrapassa as frontelras da col6nla e em 7 de 
Man;o de 19380 Tenente JOlio Berberan, em 
nome dos agrlcultores de S. Tome comunlca 
oflclalmente 0 Clube, que os rocelros da Co-
16nla "Irma Mals Pr6xlma" desejosos de cola-
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borar na patri6tlca obra de desenvolvlmen
to da avla<;ao civil colonial portuguesa, VaG 
oferecer ao A.C.A. um novo avlao. Asslm em 
Malo de 1938 chega 0 aviao oferecldo. um 
Tiger Moth logo baptlzado de -Sao Tome" . A 
estes avloes haverlam de se juntar em Julho 
de 1938 mals dols Taylor Cub, e um Leopard 
Moth. emprestados pelo entoo recem forma
do Conselho de Fomento Aeronoutlco. 

Com vista a arrecada<;oo de fundos que 
flnanclassem a compra das aeronaves desde 
logo 0 ACA passou a voar para as dlferentes 
localidades da col6nla fazendo voos de bap
tlsmo e de vulgarlza<;ao cobrando 70 e 50 
angolares respectlvamente por 15 mlnutos de 
dura<;oo. Promoveu tambem lotarlas com 
premlos bastantes atractlvos que rondavam 
os 150.000 angolares 0 que para a epoca era 
slgnlflcatlvo. Mas tambem os voos sanltarlos 
que transportavam das dlferentes localldades 
de Angola doentes com necessldades de tra-

tamento medico urgente que s6 a capital 
Ihes poderia fornecer eram apreclados e reco
nhecidos pelos angolanos e conferlam ao 
Aero Clube grande prestigio, 0 que levava 
essas popula<;oes a contrlbulr com donativos 
signlficativos para a sua obra. E e nestes voos 
com caracter irregular que se come<;a a fa
zer os primelros transportes de correspond em
cia por via aerea. Pel as suas caracteristlcas 
irregulares estes transportes de correspondem
cia embora autorizadas e promovldas pelos 
Correios naG apresentavam qualquer carac
teristicas que as permltlsse diferenciar das or
dinarias, pols naG levavam qualquer men<;ao 
de que segula por via aerea ou estavam su
jeitas a qualquer sobretaxa aerea. 

2.1 - 0 Capltao Balthazar, 0 Dundo 
e talvez 0 10 Correlo Addentado 

Como atras referi, logo que chegaram ao 
Aero Clube os primeiros avioes, Inlciaram-se os 
voos para as dlferentes localidades da Co16-
nla. Asslm para 23 de Setembro de 1937 e pro
gramada uma viagem ao Dundo pelo avlao 
Luanda pilotado pelo reputado Piloto Aviador 
Capitao Balthazar. 0 Aero Clube por iniclati
va pr6prla promove 0 transporte de correlo 
para esse y~o, com provavel desconheclmen
to dos servl<;os postais (Fig. 1). As cartas foram 
franqueadas com um porte sels vezes superi
or as tabelas de correlo ordlnarlo em vigor, 
supondo-se que 0 diferenclal corresponderia 
a uma sobretaxa paga pelo transporte aereo. 
As cartas foram marcadas com a indica<;ao 
de prlmeiro correlo transportado por via ae
rea e autentlcadas com a assinatura do plio
to-avlador. 

Mas a carta em apre<;o e multo mals 1m
portante do que parece porque se podero 
estar em presen<;a do primeiro correlo aereo 
acldentado de Angola, em bora naG conte
nha uma marca que 0 Identifique como tal. 

o aviao Luanda pllotado pelo Capltao 
Balthazar, levantou voo do aerodromo em 
Luanda dla 23 de Setembro de 1937 com des
tino ao Dundo e escala tecnlca em Malange 
para reabasteclmento de combustivel. Segul
am a bordo os passagelros Srs Gullherme de 
Menezes e Marlo de Oliveira e Castro e espo
sa, respectlvamente Director dos Servl<;os de 
Fazenda e Contabllldade, e Director Adjunto 
dos mesmos servl<;os. A viagem ate Malange 
decorreu sem problemas gastando uma hora 
e clnquenta mlnutos. Estava prevlsta uma 
paragem de apenas uma h~ra, mas motiva
do por uma avarla mecanica no -damerreur" 
o aviao apenas pode partir cerca das 14H40. 
o avlao segulu a rota pre-estabeleclda, pas
sando sobre Camaxllo em dlrec<;ao a 
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Corumbo, mas como entretanto 0 ceu come
<;ou a escurecer enchendo-se de nuvens car
reg ad as. amea<;ando uma tempestade. 0 
aviao passou 0 Dundo sem que de tal se ti
vesse apercebido 0 piloto aviador (Fig. 2). 

Tendo caido a nolte e sem posslbilidade 
de encontrar a plsta de aterragem do Dundo. 
fol obrigado 0 Capitoo Balthazar a pro ceder 
a uma aterragem for<;ada a cerca de 50 kms 
daquela localidade num campo plantado de 
mandioca. com avarlas no trem de aterra
gem e numa das asas. All permaneceram a 
noite. e s6 no dla segulnte foram recolhidos 
por viaturas envladas do Dundo. 0 aviao 
apenas a lOde Outubro depols de reparado 
pode voltar a Luanda. 

A carta que deverla ser entregue em con
dl<;oes normais dia 23 no Dundo s6 0 fol dia 
24 pelo acidente relatado. Alnda bem que 0 
destlnatorlo se deu ao trabalho de datar a 
carta a chegada confirmando-se asslm 0 pri
meiro correia aereo acldentado de Angola. 

2.2 - 0 Dr. Antonio Vldelra e 0 avlao "Tdlvez •.• " 

Entretanto 0 Aero Clube continuava a 
voar por aquela Imensa Angola e a pouco e 
pouco os Servl<;os Postals da Col6nla se foram 
apercebendo desta realldade e da utilldade 
e vantagens que advlrlam da utillza<;ao dos 
seus avloes no transporte de correspondencia 
(Fig. 3). 

Mas acabarla por ser um aviao particular 
perten<;a do Dr. Ant6nlo Vldeira. advogado 
bastante conhecido e reputado de Luanda a 
transportar a prlmelra mala postallnterna por 
via aerea nesta nova tentatlva de Implemen
ta<;oo do correlo aereo. Piloto aviador 
brevetado pelo Aero Clube e seu s6clo dedi
cado era proprletorio de um pequeno avlao 
Gipsy Moth baptizado com 0 nome "Tal
vez ... ". Multo IIgado ao Aero Clube aceltou 0 
desaflo para conjuntamente com outros avi
oes daquele clube se Inlclar uma serle de voos 
porventura mals longos preparando asslm pl
lotos capazes de servlrem a Col6nla em ca
sos de reconheclda necessldade. 

Coube asslm ao avlao "T alvez .. . " fazer dla 
15 de Malo de 1938 a viagem dlrecta Luan
da-Mo<;amedes. Empreendedor como era 0 
Dr. Ant6nlo Vldelra. logo procurou dar um 
cunho de malor Importancla a este y~o, 
disponlblllzando-se junto dos Correlos para 
transportar correlo atraves de uma carta que 
endere<;ou ao Chefe da 2° Dlvlsao que se 
transcreve: 

'Com 0 Sr. Adelino do Amaral, e se 0 
tempo 0 permitir, partirei. no aviao Tal
vez .... no proximo domingo, por cerea das 
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de Angola 
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===== 
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Fig. 1 - Carta remeHda de Luanda em 23.09.1937 para 0 Dunda (24.09.937 ). pelo avlao Luanda do Aero 
Clube de Angola. Irlpulado pelo plloto avlador Capllao Joaqulm de Almeida Balthazar. Pelo punho da plloto sa 
faz a declarac;:ao dessa prlmelra vlagem com transporte de correlo. Pagou de parte 3$00 correspondente ao 6· 

porte Intemo. Cortesla da Dr. Jose Augusto Antunes. 

baptismo e vulgarlza<;ao, que entuslasmam as 
popula<;oes. 0 Presldente da Assemblela Ge
ral do Clube, Ant6nlo Correa de Freitas, tam
bem director do jornal "A Provincia de 
Angola", lan<;a neste peri6dico uma campa
nha pr6-avla<;ao, acompanhado de um 
pedlt6rio publico para a aqulsl<;oo de aero
naves. Esta campanha bem suCedida leva a 
aqulsl<;oo em Setembro de 1937 de dols avl
oes, um de marca Cessna 37 por 153.899$70 
posterlormente baptlzado com 0 nome de 
-Luanda", e um pequeno Taylor Cub por 
25.724$20 cognomlnado -Dundo". Feverelro 
de 1938 asslnala a chegada de novo avlao, 
um Taylor Cub a que se chamarla Lubango. 

Entretanto 0 eco da obra do Aero Clube 
ultrapassa as frontelras da col6nla e em 7 de 
Man;o de 19380 Tenente JOlio Berberan, em 
nome dos agrlcultores de S. Tome comunlca 
oflclalmente 0 Clube, que os rocelros da Co-
16nla "Irma Mals Pr6xlma" desejosos de cola-
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borar na patri6tlca obra de desenvolvlmen
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estes avloes haverlam de se juntar em Julho 
de 1938 mals dols Taylor Cub, e um Leopard 
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localidades da col6nla fazendo voos de bap
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que transportavam das dlferentes localldades 
de Angola doentes com necessldades de tra-
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essas popula<;oes a contrlbulr com donativos 
signlficativos para a sua obra. E e nestes voos 
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zer os primelros transportes de correspond em
cia por via aerea. Pel as suas caracteristlcas 
irregulares estes transportes de correspondem
cia embora autorizadas e promovldas pelos 
Correios naG apresentavam qualquer carac
teristicas que as permltlsse diferenciar das or
dinarias, pols naG levavam qualquer men<;ao 
de que segula por via aerea ou estavam su
jeitas a qualquer sobretaxa aerea. 

2.1 - 0 Capltao Balthazar, 0 Dundo 
e talvez 0 10 Correlo Addentado 

Como atras referi, logo que chegaram ao 
Aero Clube os primeiros avioes, Inlciaram-se os 
voos para as dlferentes localidades da Co16-
nla. Asslm para 23 de Setembro de 1937 e pro
gramada uma viagem ao Dundo pelo avlao 
Luanda pilotado pelo reputado Piloto Aviador 
Capitao Balthazar. 0 Aero Clube por iniclati
va pr6prla promove 0 transporte de correlo 
para esse y~o, com provavel desconheclmen
to dos servl<;os postais (Fig. 1). As cartas foram 
franqueadas com um porte sels vezes superi
or as tabelas de correlo ordlnarlo em vigor, 
supondo-se que 0 diferenclal corresponderia 
a uma sobretaxa paga pelo transporte aereo. 
As cartas foram marcadas com a indica<;ao 
de prlmeiro correlo transportado por via ae
rea e autentlcadas com a assinatura do plio
to-avlador. 

Mas a carta em apre<;o e multo mals 1m
portante do que parece porque se podero 
estar em presen<;a do primeiro correlo aereo 
acldentado de Angola, em bora naG conte
nha uma marca que 0 Identifique como tal. 

o aviao Luanda pllotado pelo Capltao 
Balthazar, levantou voo do aerodromo em 
Luanda dla 23 de Setembro de 1937 com des
tino ao Dundo e escala tecnlca em Malange 
para reabasteclmento de combustivel. Segul
am a bordo os passagelros Srs Gullherme de 
Menezes e Marlo de Oliveira e Castro e espo
sa, respectlvamente Director dos Servl<;os de 
Fazenda e Contabllldade, e Director Adjunto 
dos mesmos servl<;os. A viagem ate Malange 
decorreu sem problemas gastando uma hora 
e clnquenta mlnutos. Estava prevlsta uma 
paragem de apenas uma h~ra, mas motiva
do por uma avarla mecanica no -damerreur" 
o aviao apenas pode partir cerca das 14H40. 
o avlao segulu a rota pre-estabeleclda, pas
sando sobre Camaxllo em dlrec<;ao a 
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Corumbo, mas como entretanto 0 ceu come
<;ou a escurecer enchendo-se de nuvens car
reg ad as. amea<;ando uma tempestade. 0 
aviao passou 0 Dundo sem que de tal se ti
vesse apercebido 0 piloto aviador (Fig. 2). 

Tendo caido a nolte e sem posslbilidade 
de encontrar a plsta de aterragem do Dundo. 
fol obrigado 0 Capitoo Balthazar a pro ceder 
a uma aterragem for<;ada a cerca de 50 kms 
daquela localidade num campo plantado de 
mandioca. com avarlas no trem de aterra
gem e numa das asas. All permaneceram a 
noite. e s6 no dla segulnte foram recolhidos 
por viaturas envladas do Dundo. 0 aviao 
apenas a lOde Outubro depols de reparado 
pode voltar a Luanda. 

A carta que deverla ser entregue em con
dl<;oes normais dia 23 no Dundo s6 0 fol dia 
24 pelo acidente relatado. Alnda bem que 0 
destlnatorlo se deu ao trabalho de datar a 
carta a chegada confirmando-se asslm 0 pri
meiro correia aereo acldentado de Angola. 

2.2 - 0 Dr. Antonio Vldelra e 0 avlao "Tdlvez •.• " 

Entretanto 0 Aero Clube continuava a 
voar por aquela Imensa Angola e a pouco e 
pouco os Servl<;os Postals da Col6nla se foram 
apercebendo desta realldade e da utilldade 
e vantagens que advlrlam da utillza<;ao dos 
seus avloes no transporte de correspondencia 
(Fig. 3). 

Mas acabarla por ser um aviao particular 
perten<;a do Dr. Ant6nlo Vldeira. advogado 
bastante conhecido e reputado de Luanda a 
transportar a prlmelra mala postallnterna por 
via aerea nesta nova tentatlva de Implemen
ta<;oo do correlo aereo. Piloto aviador 
brevetado pelo Aero Clube e seu s6clo dedi
cado era proprletorio de um pequeno avlao 
Gipsy Moth baptizado com 0 nome "Tal
vez ... ". Multo IIgado ao Aero Clube aceltou 0 
desaflo para conjuntamente com outros avi
oes daquele clube se Inlclar uma serle de voos 
porventura mals longos preparando asslm pl
lotos capazes de servlrem a Col6nla em ca
sos de reconheclda necessldade. 

Coube asslm ao avlao "T alvez .. . " fazer dla 
15 de Malo de 1938 a viagem dlrecta Luan
da-Mo<;amedes. Empreendedor como era 0 
Dr. Ant6nlo Vldelra. logo procurou dar um 
cunho de malor Importancla a este y~o, 
disponlblllzando-se junto dos Correlos para 
transportar correlo atraves de uma carta que 
endere<;ou ao Chefe da 2° Dlvlsao que se 
transcreve: 

'Com 0 Sr. Adelino do Amaral, e se 0 
tempo 0 permitir, partirei. no aviao Tal
vez .... no proximo domingo, por cerea das 
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Fig. 2 - Reclbo de enlrega de correspondencla mod. 16-A dos Servlc;:os Teh~grafo-Postals de Angola, referenle ao 
envlo de uma mala com correlo pelo avlao Talvez ... com desHno a Moc;amedes em 15 de Malo de 1938. Carfesla 

do Dr. Jose Augusto Antunes. 
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HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (11) 
Subsidios para a historia do correia aereo 

interno 

t - INTRODUc;,AO 

Nunca sera demals eloglar, louvor e 
enaltecer 0 esforc;:o e 0 patrlotismo dos ango
lanos demonstrado em todas as emergencl
as, mas prlnelpalmente quando se tratava de 
produzir uma obra util a favor do progresso 
de Angola. 

Estas palavras sao as aproprladas e vem 
a proposlto para lIustrar 0 que os angolanos 
fizeram em materia de aviac;:ao. Embora em 
fins do segundo decada a Aeronautlca Mllitar 
se tlvesse Instalado em Angola a 18 de Setem
bro de 1918 com a Esquadrilha de Avlac;:ao do 
Lubango que all permaneceu ate 1920, sem 
que nunca os seus avi6es tenham felto qual
quer voo, e mais tarde sido transferida para 
Nova Llsboa onde efectuou 0 primelro voo 
em 13 de Janeiro de 1923; apesar do eplco 
voo do Tenente plloto avlador Emmo de Car
valho que em 14 de Setembro de 1924, a 
bordo de um 'Caudron G-III" empreende 0 
'Clrculto 00 Norte de Angola" com safda e 
chegada a Luanda e passagem por Ambriz -
Ambrlzete .. Sazalre - IIha do Sacram-baca 
(Congo Belga ), e onde pela prlmelra vez em 
Angola se fez transportar correlo por via ae
rea, fol a aviac;:ao civil atraves do Aero Clu
be de Angola que permltiu de forma regular 
e definitlva 0 transporte de correspondencla 
por via aerea. 

Anlmados pela obra do Aero Clube, os 
angolanos anonlmos e as autorldades adml
nlstratlvas fizeram uma obra impar em mate
ria de campos de avlac;:ao. Uma grande 
quantldade de localidades de Angola conhe
cedoras do chegada para breve do primeiro 
avlao do Aero Clube de Angola trabalharam 
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afincadamente no sentido de terem um cam
po de aterragem para poderem receber a 
vlslta do aviao. Em pouco mais de olto me
ses de 1937 a 1938 a colonia de Angola gra
c;:as a propaganda do Aero Clube e 00 
esforc;:o dos angolanos .. que nunca regotea
ram 0 seu concurso as autorldades admlnls
tratlvas, • fol coberta de uma Interessante rede 
de 18 campos de avlac;:ao, permltlndo a data 
que de avlao, em coso de urgenela, se pu
desse dirigir aos principals centr~s populaclo
nals e daf Irradlor para povoac;:6es e 
concelhos Iimftrofes. 

Estava desbravado 0 camlnho para 0 
apareelmento do correia aereo em Angola, 
com um servic;:o regular, inlcialmente sem 
grande projecc;:ao mas que rapldamente atin
giu valores slgnificativos 0 numero de objec
tos postais clrculados por esta via. 

Z - 0 AERO CLUB[ DE ANGOLA 

Em 27 de Junho de 1936 com a publlca
c;:ao no Boletlm Ofielal de Angola dos estatu
tos do Aero Clube de Angola Inlela-se uma 
nova pagina no desenvolvimento do correlo 
aereo em Angola. Haverla de ser cerca de 
dols anos depols, esta Instltulc;:ao, 0 motor de 
arranque de tao Importante melhorla no clr
culac;:ao de correspondenclas em Angola (Fig. 
1). 

A aventura comec;:a no dla 3 de Malo de 
1937 com a chegada do prlmelro avlao do 
Aero Clube, um Gipsy Moth, que fol baptiza
do com 0 nome de • Angola" . Logo a 10 de 
Malo abre a Escola de Pilotagem do Aero 
Clube, Inlclando-se a formac;:ao de futuros 
pilotos, bem como a reallzac;:ao de voos de 



Livro · Hist6ria do Ciclismo em Portugal 

do Campeonato do Mundo de Ciclismo. 

Os cn -Correlos de Portugal lan<;:aram. em Mar
<;:0 do corrente ano. a Colec<;:ao Sport que reline os 
principais momentos. nomes feltos e imagens das 
modalidades mais populares do nosso desporto: Atle
tismo. Clcllsmo. H6quei em Patins. Andebol e Futebol. 
Sao cinco volumes que completam esta colec<;:ao. 
todos enrlquecldos com selos comemorativos referen
tes a cada tema. 

Depois da "Hist6rla do Atletismo em Portugal". 
segue-se outr~ volume Intelramente dedicado a uma 
modalidade que tantas gl6rlas deu ao desporto na
clonal: .. A Hist6ria do Clcllsmo em Portugal". 

Em 1901 nasce oficlalmente a Unlao Veloclpedlca 
Portuguesa e realiza-se 0 primelro campeonato de 
Portugal em ciclismo. Volvidos cem anos. um outr~ 
acontecimento de alto significado fica gravado na 
Hist6ria da modalidade: a realiza<;:ao no nosso pais 

Cem anos onde brllham grandes figuras da velocipedia naclonal. e ate mundlal. algumas 
ja Inscritas na galeria das estrelas lendarias do desporto nacional como Bento Pessoa. Jose Maria 
Nicolau. Alfredo Trindade. Alves Barbosa. Joaquim Agostinho ou Marco Chagas. cujos nomes. 
senao ja os feitos. hao-de continuar a perpetuar-se de gera<;:ao em gera<;:ao. 

o autor deste livro. Miguel Barroso. Inlciou a sua activldade na TSF - Radio Jornal onde fol 
rep6rter e editor de noticlarios durante dois anos .Em 1988 Integrou 0 Departamento de Infor
ma<;:ao Desportiva da RTP na qual. em 1995. ascendeu a coordenador de programas desporti
vos. Em 1998. torna-se coordenador de programas de informa<;:ao de cicllsmo na RTP. 

o presente volume retrata. de uma forma sintetica. mas atraente e amplamente ilustrada. 
a espantosa evolu<;:ao do Clcllsmo. Inciui ainda. um bloco filatelico da emlssao comemorativa 
dos "100 anos da Unlao Clclista Internacional". com valor facial de 942$00. 

Le-Io e perscrutar um pouco da evoluc;:ao do pr6prio pais. 

Pre<;:o: € 24.44 - 4.900$00 

A venda: 
• na sua Esta<;:ao de Correios 
• na Fllatella: 
=> Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 L1SBOA 
=> Atraves da linha gratis 800 273 273 
=> Por fax: 21 311 848 ou e-mail: mercadonacfil@ctt.pt 
=> Pelo site: www.ctt.pt 
=> Por correlo (nao preclsa de selo) para: 

Remessa Livre 11004 1032-960 L1SBOA 
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Fig. 3 - Carta remeHda de Benguela (22.05.939) para Luanda (23.05.939) com transllo pelo Labllo (22.05.939). 
Pagou de porte $70 correspondenle ao ,. porte do correlo ordlnarlo, bem como a sobretaxa aerea de 1$00 de 

acordo com a tabela de 15.10.1938. Carta transportada pelos avloes do Aero-Clube de Angola. 

7 horos. em voo directo para Moc;;amedes, 
devendo regressar na segunda-feira. 

5e V.Ex". assim 0 entender, poderemos 
levar e trazer correia. Agradecia a V.Ex" 0 
favor de dar instruc;;oes para que, ate aque
la hora, para 0 Aero-Clube nas fosse da
das informac;;oes sobre 0 tempo, altura das 
nuvens, ventos e visibilidade, na Barra do 
Cuanza, Porto Amboim. Novo Redondo, 
Lobito e Benguela, Lucira e Moc;;amedes. 

Pedimos mais a V.E~ 0 favor de nos 
mandar entregar a mala do correio, ate 
6 mesma hora. 

Conforme planeado e a hora determina
da partiu 0 avlao Talvez ... pllotado pelo Dr. 
Ant6nlo Vldelra e levando como co-plloto 0 
Sr. Adellno do Amaral. tendo chegado a 
Mo<;:amedes nesse mesmo dla em voo directo 
pelas 12H45. Transportou uma mala de correlo 
conforme se comprova pelo recibo mod. 16-
A da Fig. 2. A mala fol recepclonada pelo pl
loto em 14 de Malo e entregue ao funcionarlo 
dos servi<;:os postais em Mo<;:amedes em 15. E 
um documento hlst6rlco da nossa aerofilatelia 
(Fig. 4). 

o regresso do avlao Talvez .... ja naG fol tao 
feliz. Saindo de Mo<;:amedes a 16 de Malo so
freu uma avaria tendo de fazer uma aterragem 
for<;:ada na praia das Marlqultas a 60 kms a 
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Correios e 

Fig. 4 - Reclbo emllldo pelos Correlos e Telegral05 da 
Colonia de Angola. JustlllcaHvo do pagamento do 

Importancla de $90 de sobretaxa-avloo 
correspondente a uma carta com 0 peso de 5 grs. 
Sistema em vigor na apoca por lalla de selos do 

relerlda sobretaxa. 

norte de Mo<;:amedes. Estiveram desaparecldos 
durante 48 horas causando a maior con sterna
<;:00 em toda a Col6nla. Acabarla Por ser 0 
mitico Capltao Joaqulm Balthazar trlpulando 
o avlao "Leopard-Moth" a locallzar os pllotos 
desaparecldos. Na ansla de Ihes prestar apolo 
Imediato tentou uma aterragem na praia ten
do danlficado 0 seu avlao. Virlam a ser socor
rldos a 19 de Malo por uma coluna autom6vel 
que entretanto tinha partido de Mo<;:amedes. 



Em todos os relatos da imprensa da epo
ca nao fol possfvel apurar se 0 aviao Talvez ... 
no seu regresso transportarla correlo de 
Moc;:amedes para Luanda. 

Convem ainda realc;:ar que dia 16 de Maio 
de 1938 outro aviao saiu de Luanda com des
tino para Lobito e Benguela transportando 
correio. a aviao Gipsy Moth de nome' Ango
la", tripulado pelo Director do Diorio de Luan
da, Sr. Vasconcelos Hasse partlu naquele dia 
pelas 8H30 do aerodromo do Aero Clube em 
direcc;:ao ao Loblto on de aterrou pelas 11 H55, 
tendo sobrevoado Porto Ambolm pelas 10H28 
largando do ar uma carta para 0 correspon
dente do seu lornal naquela localidade. 

Alnda no que se refere a carta do Dr. Vi
delra ao Chefe da 2° Seccao dos Correlos, 
convem realc;:ar que eram os servlc;:os de 
radlotelegrafia que recolhlam as Informac;:oes 
sobre as condlc;:oes cllmaterlcas nas diferentes 
localidades da Colonia e as transmltlam ao 
Aero-Clube para conhecimento dos seus pllo
tos de forma a precaverem-se e decidirem 
sobre a reallzac;:ao ou nao de qualquer vla
gem aerea. 

3 - 0 CONSELHO DE FOMENTO AERONAUTICO 

Conslderado 0 notavel Interesse que os 
angolanos manlfestaram pela aviac;:ao ciVil, 
que tornou possfvel em tao curto espac;:o de 
tempo organlzar 0 Aero Clube de Angola, 
com hangar e aerodromo proprlos, adqulrir 
um bom conlunto de aeronaves, levar a 
cabo a construc;:ao de multas plstas de ater
ragem e manter em funclonamento uma es
cola de pllotos aviadores, entendeu 0 
Minlsterlo das Colonlas avocar a regulamen
tac;:ao da avlac;:ao civil na Colonia. 

Reconhecendo as autorldades que era 
urgente a necessldade de fomentar 0 desen
volvlmento da aeronautlca e considerando 
que era necessario um organlsmo que fomen
tasse 0 desenvolvimento e progresso da avl
ac;:ao civil e procurasse resolver os seus 
mUltiplos problemas tendo em vista os supe
riores Interesses da Colonia, decldlu crlar pelo 
Diploma Leglslativo n.o 946 de 18 de Dezem
bro de 1937 publlcado no Boletlm afielal de 
Angola n.O 48 de 18.12.937, um Conselho de 
Aeronautica que tlnha por Incumbencla fisca
lizar todos os assuntos que Interessassem a na
vegac;:ao aerea, funelonando sob a acc;:ao do 
Governador Geral que presidia, sendo 0 Co
mandante Militar da Colonia 0 seu vlce-presi
dente, Pertenclam alnda a Direcc;:ao 0 Chefe 
de Departamento Marftimo, 0 Chefe dos Ser
vlc;:os dos Correlos, T elegrafos e T elefones, 0 
Chefe dos Portos e Camlnhos de Ferro e 0 
Chefe dos Servlc;:os Aduanelros. 
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Pelo Diploma Legislativo n.o 949 publica
do no Boletim aficlal de Angola n.O 49 de 
27.12.937, fol crlado 0 Fundo de Fomento Ae
ronautlco que tinha como func;:ao aumentar 
o concurso material do Estado no desenvol
vimento da avlac;:ao civil. Inlclalmente esse 
concurso limitava-se ao custelo dos encargos 
com 0 pessoal Instrutor, mas logo se alastrou 
a outras areas nomeadamente: 

a) Construc;:ao de hang ares e plstas de 
aterragem 

b) Aqulslc;:ao de material meteorologlco, 
radlo-telegrafico e radlogonlometro. 

c) Subsfdios as escolas de pllotagem para 
aqulslc;:ao de material aeronautlco 

d) Subsfdlos para voos de trelnos a pllo
tos avladores 

e) Manter e subsldlar um organlsmo de 
transportes aereos que Interesse aos 
servlc;:os do Estado e da vida economl
ca da Colonia. ( Cerca de um anD de
pols fol criada uma transportadora 
denomlnada DlA) 

Pertenciam ao corpo dlrectlvo desta en
tidade 0 Governador de Luanda que presidia 
bem como 0 Comandante Militar da Colonia, 
a Director de Servlc;:os da Fazenda e Conta
bilidade, 0 Presidente do Aero Clube de An
gola e 0 Chefe do Gablnete do Governo 
Geral. 

Com a atribulc;:ao de um lugar no Conse
Iho Directivo do Fundo de Fomento Aeronau
tico ao Aero Clube de Angola reconhecia-se 
o seu grandioso trabalho, mas tambem se vis
lumbrava 0 seu fenecimento com a crlac;:ao 
futura de uma transportadora aerea estatal 
(Fig, 5). 

4 - UM CASAMENTO DE INTERESSES 

Perante as dificuldades do recem crlado 
Conselho de Fomento Aeronautlco Inlclar um 
servic;:o de transporte aereo na Provfncla, 0 
Governo local decide aproveltar as estruturas 
bastantes solid as do Aero Clube que carecla 
de mel os financelros para as desenvolver, 
para dar Infcio as IIgac;:oes aero-postais quer 
Internas, quer fazendo a IIgac;:ao a Ponta 
Negra que facllitarla 0 envio de corresponden
cia por via aerea para a Europa. Em 22 de 
Setembro de 1938 e constltufda uma comissao 
composta pelo Capltao Francisco Pereira de 
Barros em representac;:ao do Aero Clube de 
Angola, Capltao Joaqulm de Almeida 
Balthazar em representac;:ao do Conselho de 
Fomento Aeronautlco e EngO, Americo Soares 
Belrao em representac;:ao da Repartlc;:ao Cen
tral dos Correlos, que tlnham como mlssao 

INTEIROS POSTAIS 

AMALIA RODRIGUES - Homenagem do Povo Por
tugues 

Dolo de emlssao: 8 de Julho de 2001 
Tiragem: 100 000 exemplores 
Pre~o: 53$00/€ 0,26 

100 ANOS DA TRAC9.0 ELECTRICA EM L1SBOA 

Dala de emissao: 31 de Agosto de 2001 
Tiragem: 50000 exemplores 
Pre~o: 53$00/€ 0,26 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 

«500 Anos do Nascimento 
de Pedro Nunes» 

«500 Anos do Nascimento 
de Damiao de Gois» 

«500 Anos do inicio da constru~ao 
do Mosteiro dos Jeronimos» 

a Clube Fllatellco de Portugal. como, ali
as, faz todos os anos, sugeriu a Dlrecc;:ao de 
Filatella que, no Plano de Emissoes de 2002, 
fossem contemplados os acontecimentos em 
epfgrafe. 

E com multo agrado que recebemos da
quela Dlrecc;:ao um offclo, assinado pelo Direc
tor Artfstico, Lulz Duran, Informando que parte 
da proposta formulada pelo nosso Clube fol 
superiormente aprovada, daf resultando que a 
sua concretlzac;:ao sera uma realldade, sollci
tando, ainda, a nossa futura colaborac;:ao para 
estas series, caso os crr venham a necessitar 
de documentac;:ao iconografica ou outra. 

Esta 0 CFP mals uma vez de parabens, por 
terem tldo bom acolhlmento algumas das pro
postas que apresentou para 0 Plano de 2002. 

SERGIO 'v. DE SOUSA SIMOES 
ESCIUTOIUO E LOJA FILAlr=UCA 

T elefone 262 831 248 - Fax 262 843 293 
RUA DR, ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA 

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribui~ao gratuita, os 
seguintes pre~arios: 

N.O 49 - PAISES ESTRANGEIROS, volume 6 - 2.51 parte do Yvert LlSANO 

A NYASSALAND, contendo milhares de series por parses e temas. 

N.o 51 - PORTUGAL, D. LUIS, fita direita. Um preyario muito especrfico 

onde pode encontrar alguns selos novos e usados, reimpress6es, 
nominativos, etc., relativos a esta emissao. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FllATELIA 
Os selos sao para nos uma coisa muito seria ••• 

site: http://www.filsergloslmoes.com·e-mQII:filsergloslmoes@mQII.telepQc.pt 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

PAiSAGENS E TRADIC;OES MADEIRENSES 

Data de emlssao: 19 de Julho de 2001 
Desenho: Vitor Santos 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 1/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 
53$00/€ 0.26 - 1 000000 
85$00/€ 0.42 - 300000 

105$00/€ 0.52 - 500000 
Bloco com um selo de 350$00/€ 1.75 - 60000 
Bilhetes Postais 3 x 80$00/€ 0.40 
FDe: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 

FORUM EUROPEU DE LIONS 

Data de emlssao: 6 de Setembro de 2001 
Desenho: Paulo Cabral Sampaio 
Impressao: Lito Mala. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 1/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emissao: 
85$00/€ 0.42 - 300000 
FDe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada 

PELOURINHOS DE PORTUGAL 

Data de emlssao: 19 de Setembro de 2001 
Desenho: Luiz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 '/2 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 16 selos (2 series) 
8 selos dlferentes 
53$00/€ 0.26 x 16 = 200000 
Bilhetes Postals 8 x 80$00/€ 0.40 
Foram emltldos 8 carimbos especlals das seguintes localidades: 
Arcos de Valdevez. Azinhoso. Bragan~a. Frechas. Linhares. 
Sernancelhe. Soajo e Vila da Rua 
FDe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal 

e Ponta Delgada. 
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Fig. 5 - Carla remetlda do Luso (11.08.945) para Luanda (15.08.945) eom trenslto pelo Lobllo (13.08.945). Pagou de 
porle $50 eorrespondente 00 peso ate 20 grs. ( l·porle). e 2$70 de sobretoxo oerea pelo tereelro porle de oeorda 

eom a tabela oprovoda pelo Porlono 3.494 de 02.10.1940. 

elaborar um plano de funcionamento dos 
respectlvos servlc;:os. estabelecendo taxas. 
hor6rios e condlc;:oes de IIgac;:oo as principals 
10caJidades de Angola. bem como 6 france
so "Aeromaritime" em Ponto Negra (Fig. 6). 

Elaborados esses pianos fol posslvel esta
belecer em 26 de Outubro de 1938 um con
trato que entregava 00 Aero Clube de 

Angola a explorac;:oo das carrelras e transpor
tes aereos de malas postais dentro de Ango
la. em IIgac;:oo com a IInha francesa 
"Aeromarltlme". As carrelras eram feltas em 
avloes do Aero Clube. podendo em coso de 
necessldade recorrer as aeronaves do Conse
Iho de Fomento Aeron6utlco. tendo-se desde 
logo estabelecido as seguintes: 

Carreira Norte 
Quinta-feira Sexta-felra 

Luanda 08HOO Ponto Negra OOHOO 
Ambrizete 09HOO Cablnda 09HOO 
Cablnda 10HOO Ambrlzete 10HOO 
Ponto Negra llHOO Luanda 11HOO 

Carreira Sui 
SObado Terc;:a-felra 

Luanda 08HOO Moc;:amedes OOHOO 
Porto Amboim 09H00 Lobito 10HOO 
Lobito lOH30 Quarta-felra 

Quarta-felra Loblto 08HOO 
Lobito 08HOO Porto Ambolm 09H30 
Moc;:amedes 10HOO Luanda lOH30 
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Fig. 6 - Carta remelldo de Cablndo (28.12.942) para Luanda (29.12.942). Pagou de porte $50 correspondente 00 

prlmelro porte e $90 de sobretaxa aereo ( 1· porte). bem como 0 Impasto pastal de $50 (verso). Selo flxo do 
sabrefaxa aerea do Tlpo I. 

As malas postals tin ham que ser entregues 
ate a hara de partida em Luanda no Aero 
Clube e nos locals de escala ao plloto avia
dor, sendo responsovel 0 Aero Clube par to
das as Indemnizo<;:6es que fossem pedidas aos 
Servi<;:os de Correlos par partidas anteclpadas. 

Por este servic;:o prestado 0 Conselho de 
Fomento Aeronoutico pagava ao Aero Clube 
24.640,00 angolares por cada grupo de 4 car
reiras semanals, recebendo aquela entidade 
do Repartic;:ao Central dos Cor rei os 12,00 
angolares par coda qUilometro de correspon
dElncla transportada. 0 contrato tinha a du
rac;:ao de tres meses, renovovels por Iguals 
perfodos, desde que 0 Conselho asslm 0 enten
desse. De renovac;:ao em renovac;:ao 0 Aero 
Clube transportou oficialmente carresponden
clas ate 30 de Abril de 1940, data em que fol 
denunclado 0 contrato que unla as entldades 
)0 referldas. 

Entretanto, assinado 0 acordo de Imedla
to se Inlclou a avenrura e no dia segulnte isto 
e a 27 de Outubro de 19380 aviao "SOo Tome" 
Inaugura oficialmente as carrelras aero
-postais na Colonia conduzlndo malas para 

32 

Ambriz. Ambrizete, Cablnda e Ponta Negra. 0 
fecho das malas postals fol efectuado no dla 
antertar as 18HOO. Dla 29 (sabado) 0 aviao "Lu
anda" Inaugura a Carreira Sui transportando 
correio para Porto Ambalm Loblto e Mcx;:amedes 
asslm como para as localidades que par aque
las pudessem ser servldas. 0 fecho das malas 
postals foi efecruado na vespera as 18HOO. 

Tendo em vista 0 acordo que Irla estabe
lecer com 0 Aero Clube 0 Governo Geral da 
Col6nia fez publicar no Boletim Oflclal de 
Angola n.D 42 de 16.10.1938, a Portarla n.D 2789 
de 15.10.1938 a primelra tabela de sobretaxa 
aerea para as carrespond€mclas clrculadas 
Internamente na Col6nla que se transcreve: 

Sobretaxa-av/do 
Cartas 

Os primeiros 5 gramas 
Por coda 5 gram as a mais 
ou fracC;ao 

Avisos de recepC;ao 
Ida e volta 

Bi/hetes postais 
Simples 

Ism 

OSC1J 

1S20 

Ism 

Novas Emissoes 

MACAU 

CONVERGENCIA DE CULTURAS - CULTOS RELIGIOSOS 

Data de emissao: 12 de Abril de 2001 
Oesenho: Carlos Marreiros 
Impressao: Offset. lItografia 
Impressor: The House of Questa limited. Reino Unldo 
Popel: Com fibras 6pticas 
Oenteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
1 ptc 1.5 pies 2.00 ptcs 2.50 ptcs 
Bloco filatelico com um selo de 8.00 ptcs 
FOC: Macau 

FOR~S DE SEGURAN~ DE MACAU - CORPO DE BOMBEIROS 

Data de em is sao: 2 de Malo de 2001 
Oesenho: Ng Wal Kin 
Impressao: Offset. lItografla 
Impressor: The House of Questa limited. Reino Unldo 
Popel: Com fibras 6ptlcas 
Oenteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 12 selos 
Plano de emissao: 
1.50 ptcs 2.50 ptcs 3.00 ptcs 4.00 ptcs 
Bloco fllatellco com um selo de 8.00 ptcs 
FOC: Macau 

:t:
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«Historia e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunica~6es 
de Macau, Vol. I - Do Correio Maritimo ao Inicio do Periodo Adesivo» 

Os Correlos de Macau acabam de dar a estampa 0 Iivro em epigrafe da autoria do nosso prezado 
cons6clo e dlstlnto Investlgador fllatelico Dr. Luis de Brito Frazeo. 

E 0 prlmeiro na hlst6rla dos correlos e das telecomunlcm;6es de Macau que fala das actlvldades 
posta Is de Macau desde 1789 ate 1884. 

Com consultas efectuadas aos arquivos de Londres, Goa. Portugal e Macau e com a contrlbulc;:ao de 
estudos de alguns fllatellstas. configuraram-se as actividades do correia maritlmo de Macau. em que 
porllclporam portugueses e Ingleses durante quase 100 anos. na epoca que foi desde 0 fim de Qlanlong 
ate meados de Jlangxu da Dlnastia Qing. 

o livro e publicado em chines e portugues. com 502 paginas e 180 gravuras. dentre as quais se des
tacam envelopes de grande valor hlstorlco e filatelico e pec;:as do espallo do Museu das Comunlcoc;oes 
de Macau. 

o IIvro est6 a venda nas Lojas filatellcas em Macau. 
o CFP apresenta ao autor desta Importante obra as mais sinceras fellcitac;:oes e agradece 0 exemplar 
envlado para a Blblloteca do Clube. 
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Noticiario Diverso 
Com a devida venia publicamos as seguintes 

notfcias que vieram Inseridas no n.D 2. referente 00 
mas de Junho. do excelente Revista .Fl1atelia Lusi
tana •• orgoo oficial do Federagoo Portuguesa de 
Filatelia - APD. uma vez que noD perderam de 
modo algum, actualidade. paden do ser utels a 
alguns dos nossos prezados assoclados: 

EXPOSIc;AO NACIONAL ,UVENIL 

Decorrera ja neste mas de Outubro de 1 9 a 
24. uma Exposigoo Nacional Juvenil. patrocinada 
pel a FPF-APD e organizada pela AFAL - Assocla
gao Filatelica Alentejo-Algarve. 

Nesta exposigoo juvenil foram convidados a 
participor as Federag6es Naclonais de Espanha e 
Franga. as quais enviaroo um jurado. 

A organlzagoo convidou alnda 5 jovens de 
Espanho e Frango a desiocarem-se a Portugal para 
asslstirem e participarem nos trabalhos da expasl
gao juvenil. 

o boletim n.D 1 com 0 Regulamento acaba 
de salr e divulgado por toda a estrutura filatelica. 

Todos os assuntos relativos a esta exposigoo 
deveroo ser enderegados pora AFAL - Apartado 
757 - 8500-917 Portlmoo. 

EXPOSIc;AO LUSO-ALEMP. 

Cabe a Confroria Timbrologica Meridional a 
torefa de organlzor mals uma exposlgoo luso-ale
mo em fllatelia . 

A Confroria Timbrologlca Meridional Ira em 
porcerla com 0 Clube Filatellco Portuguas em 
Stuttgart levor a efelto em Evora. entre 24 e 27 de 
Outubro esta expaslgoo filatellca. dando contlnul
dade assim a uma tradlgoo que se tem vlndo a 
manter nos ultlmos anos. 

Todos os assuntos referentes a esta exposigoo 
deveroo ser enderegados pora a Confrarla 
Timbrol6gica Mertdional - Apartado 237 - 7002-503 
Evora. 

PHILAlBERIA-ZOOZ 

A proxima exposlc;oo bilateral entre Portugal e 
Espanha ira realizar-se na cldade de Sorago<;a no 
ana de 2002. 

Em breve e logo que esteja habilitada para 
isso a FPF-APD procedera a dlvulgagoo do mes-
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ma e enviora 0 boletim 1 e as Inscrig6es a quem 
o solicitor. 

A transferancla pora 2002 deve-se a que a 
unica data dlsponfvel pora a FESOFI realizor a 
Philaiberia serio de 16 a 23 de Dezembro 0 que 
para os portugueses noo era passfvel em virtude 
do data nataifcia. 

LUBRAPEX-ZOOZ 

Cabera a AFAL - Associac;oo Filatelica Alentejo
Algarve levar a efeito a proxima exposigoo 
• Lubrapex-2002. no cidade de Pommoo. 

As datos da mesma seroo oportunamente 
comunicadas. 

FEIRA DE NOVEMBRO 

Em 17 e 1 B de Novembro. real1zor-se-a uma 
nova felra filatellca. na mesma sala Veneza do 
Hotel Roma em Lisboa. organizada pel a FPF-APD 
e pela ACOFIL. com 0 seguinte horario de funclo
namento: 

- SABADO 
- DOMINGO 

10h3Dm-19h 
lOh-18h 

Nesta feira Iroo estar presentes os mais impor
tantes comerciantes fIIatelicos e Agremlag6es 
Fl1atelicas. os Correlos de Portugal e da Calxa Geral 
de Depositos com 0 tema .Poupanc;a •. 

Alguns Palops. mormente Cabo Verde. Ango
la. Mogamblque e S. Tome e Prfnclpe. estaroo 
representados pelo seu agente oficial AFINSA -
PORTUGAL. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCXJUSTAS 

ASSINA1URAS 

QUAlOUER 

PAis I lBoM 

CONTAClE-NOS 

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

Jornais, impressos, amostras 
e outras publicor;:6es 

Os primeiras 5 gram as 7 $(1) 
Por coda 5 gramas a mais 
ou fracr;:ao 0$60 

Voles de correia 
Por coda vole 7 $(1) 

Encomendas Postais 
Ate 7 quilograma 720$(X) 
Por coda 250 gramas a mais 
ou fracr;:ao 30$(1) 
Os jornais expedidos pelas respectivas ad-

ministrar;:6es ficavam isentos de sobretoxa ate 
00 limite de 5 Kgrs. se houvesse espar;:o dispo
nivel. 

Nao sao muito vulgares as cartas circula
das neste periodo em que 0 transporte de 
malos postais estiveram a cargo do Aero-Clu
be. Como exemplo apresenta-se a carta da 
Fig. 3 . 

5 - UM DlVORCIO ANUNCIADO 

Durante meses assistiu-se a uma ligac;:ao 
perfeita entre 0 Aero Clube de Angola e Fun
do de Fomento Aeron6utica. Esta entidade 
entretanto fol criando paulatinamente as es
truturas de que corecla para poder implemen
tor a fundac;:ao de uma transportadora aerea 
na Colonia. Em 08 de Setembro de 1938 crlou 

a Divisao de Transportes Aereos - DTA. inlclou 
em 1939 a compra de aero naves e formac;:ao 
de pilotos ate que, em 16 de Abril de 1940 
efectua a primeira viagem de experiencia, a 
carreira de passageiros. correlo e mercadori
as para 0 Sui de Angola. escalando 0 avlao. 
Lobito. Moc;:amedes. S6 do Bondelra e Nova 
L1sboa. tendo regressado no dla imediato a 
Luanda. 0 avlao saiu naquele dia de Luanda 
as 08HOO fechando a mala de correia nesse 
mesmo dia desde que se pagasse taxa de 
ultima hora de $70 (Fig. 7). 

Dia 21 de Abril nova viagem de experlen
cia e efectuada para a Norte desde Luanda. 
escalando Ambrizete. Santo Antonio do Zaire. 
Cablnda e Ponta Negra. 

Verificado a bom desempenho das aero
naves e seus pllotos avladores nestas vlagens 
experimentols. 0 Fundo de Fomento Aeron6u
tico cancela em 30 de Abril de 1940 0 contro
to de transporte de malos postals rubrlcado 
com 0 Aero-Clube de Angola. A partir desta 
data sao as avioes da DT A que passam a 
transportar as malas postais tendo-se estabe
lecido as segulntes carreiras aereas: 

Carreira do Norte 
Luanda - Ponto Negra as Segundas-Felras 

com saida de Luanda as 8HOO e chegada a 
Ponto Negra as 12HOO com escalas em 
Ambrizete. S. Antonio do Zaire e Cabinda. 

Fig. 7 - Carla remetlda reglstada de Cablnda (24.03.947) para Luanda (25.03.947). Pagou de porle e reglsto 1$10 
( porle dos selos no verso) e $90 de sobretaxa aerea por selo flxo do npo II. 
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Ponta Negra - Luanda as Ter<;:as-Feiras 
com saida de Ponta Negra as 8HOO e chega
da a Luanda as 12HOO escalando as mesmas 
localidades da Ida 

Carreira do Sui 
Luanda- Mo<;:amedes as Quartas-Felras sa

Indo 0 avlao de Luanda as 09HOO e chegan
do a Mo<;:amedes as 14H50 com escalas em 
Porto Ambolm e Benguela. 

Mo<;:amedes - Luanda aos Sabados, com 
saida de Mo<;:amedes as 10HOO e chegada a 
Luanda as 15H50, escalando as mesmas loca
lidades da Ida. 

Carreira do Leste 
As Quartas e Sabados de Nova Lisboa 

para Benguela com saida as 1 OHOO e chega
da as 11 H50 e regresso no mesmo dia as 13H 1 0 
com chegada a Nova Llsboa as 14H40. Este 
horario permltia a liga<;:ao com a carreira do 
Sui. 

Como demonstra<;:ao das vantagens que 
adviriam para as popula<;:6es a crla<;:ao de 
uma transportadora aerea e de certo modo 
calar um pouco a insatisfa<;:ao sentida pelo 
rompimento contratual com 0 Aero-Clube 0 
Governo Geral de Angola fez publicar no Bo
letlm Oficlal de Angola n.o 39 de 2 de Outu
bro de 1940 a Portaria n.o 3.494 da mesma 
data, nova tabela de sobretaxa-aviao para 
o correia Interno, com uma redu<;:ao media 
de 10% nas sobretaxas, que se transcreve: 

Sobretaxa-avido 
Cartas 

Por coda 5 grs. ou froq;ao O$ro 
Avisos de recep<;:ao 

So ida 0$80 
Ida e volta 1 $6() 

Bilhetes postais 
Simples O$ro 

Jornois, impressos, amostras 
e outras publica<;:oes 

Por coda 5 gramos ou frac<;:ao O$ro 
Vales de correio 

Por coda vale O$ro 
Encomendas Postois 

Por coda 250 grs. oU frac<;:ao 
ate 00 limite maximo de 10 kgrs, 28$80 

6 - A SOBRETAXA-AVIAO E AS DIFICULDADES 
OPERACIONAIS DOS SERVIC;OS 

A Introdu<;:ao da sobretaxa-avlao nas cor
respondenclas Internas de Angola pressupu
nha a exlstencla de um selo especial. 
Aquando da entrada em vigor da prlmeira 
tabela e porque as sobretaxas a pagar eram 
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de valores equivalentes a selos ja emltidos 
para 0 Correio Aereo da serie do Imperio 
Colonial Portugues, nao acarretou qualquer 
contratempo pols fizeram-se uso destes para 
franquear as correspondencias. 

o mesmo naG se passou quando entrou 
em vigor a Portaria n.o 3.494 em 2 de Outu
bro de 1940, que como puderam constatar as 
sobretaxas eram multi pi os de $90. A emissao 
para correio aereo do Imperio Colonial nao 
contemplava uma taxa de $90 ou multiplos 
deste valor. Zelosos no cumprlmento da lei e 
na falta de selos de sobretaxa aerea, a entl
dade postal passou a utillzar um sistema 01-
ternativo que aliava a Introdu<;:ao de um selo 
fixe aposto na correspondencia, com a emls
sao de um reclbo entregue ao remetente jus
tlficativo da importancla paga pelo servl<;:o. 
(Fig. 4, 6, 7, 8, 9,10 e 11). 

Tal sistema era extremamente moroso e 
causava transtornos e Irrlta<;:ao aos utentes, 
principal mente na Esta<;:ao Postal de Luanda. 
Mais importante que relatar a irrita<;:ao laten
te dos utentes e transcrever 0 que na data a 
imprensa escrevia sobre 0 assunto. 

Diorio de Luanda' 5.02. 1943 
MHo mois de dois onos que a esto<;:ao 

central dos Correios de Luanda - como 
nos outros congeneres de todo a colonia 
- a folta de selos proprios para a sobreto
xo de correia oereo, vem substituindo os 
mesmos por uns pequenos toloes que sao 
entregues oos expedidores dos cortos con
tra 0 pogomento dos importancios desso 
sobretaxa, 

Este servi<;:o e morose e podia ser sim
plificodo, Vejomos: a correspondencio e 
entregue no "guichet" depois de pesodo 
pelo funcionario, esto por suo vez pego 
num lapis e foz as contos; seguidomente 
preenche 0 tolao e foz a entrego deste 00 
interessodo, recebendo depois 0 dinheira 
equivalente a sobretaxo, Surge oindo a 
inevitavel "trogedio' dos tracos." 

Em tudo isto se perde imenso tempo 
util, com prejufzos para 0 publico que tem 
de formor nos bichos 6 espero de vez. A 
simplifica<;:ao do servi<;:o podia residir nes
te sistema que ja e odoptodo noutros co
lonios servidos por correiros oereos: Os 
expedidores oplicoriom nos cortos os selos 
vulgares com a sobretoxo respectivo con
soonte 0 peso do correspondencio, que 
depois de estompilhodo serio metido nos 
receptaculos. Serio umo maneiro de solu
cion or 0 coso, umo vez que foltom os se
los proprios destin ados 6 correspondencia 
a expedir por via aerea. 

Podem Jazer parte das nossas recorda(:oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje queremos lnais ... 

REBOPRE 
SOC/EDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PREC/sAo, S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 



Ate 1998 
Jose Saramago - Premio Nobel da Li
teratura 
2CXJ$OO 

2. Os selos atros indicados deixam de ter 
valldade a partir de 30 de Setembro de 
2001. 

3. Os mesmos selos poderao ser trocados 
por outros que estejam em vigor. em 
qualquer Estac;:ao de Correios. entre 1 
de Outubro de 2001 e 30 de Junho de 
2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6sito de Val ores 
Postals devero ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-o a des
truic;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA. 0 Presidente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao. Emmo Rosa. 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O 
«TAXA A COBRAR» 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda. 0 Euro. entraro em 
clrculac;:ao. 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrigo das dlsposlc;:6es dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA. de 1998-12-17. dellberou 0 seguln
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos «Taxa a 
Cobrar» com os segulntes valores. ex
pressos em escudos: 
1 $ / 2$ / 3$ / 4$ / 5$ / 5$ / 9$ / 10$ / 10$ 
/ 20$ / 20$ / 40$ / 50$ / 50$ / 100$ / 100$ 
/200$. 

2. Os selos atros indlcados delxam de ter 
vaJidade a partir de 1 de Janeiro de 
2002. 

3. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Val ores 
Postals devero ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

4. Flndo este prazo proceder-se-o a des
truic;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA. 0 Presldente 
do Conselho de Administrac;:ao. Emmo Rosa. 
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, 
BELGICA·2001 

Entre 9 e 15 de Junho ultimo. realizou-se 
em Bruxelas. uma Exposlc;:ao Mundial de Flla
tella. comemorativa dos 500 anos do correlo 
europeu. 

Apresentaram as suas colecc;:6es os seguin
tes expositores portugueses: 

• Eduardo de Oliveira e Sousa 
«Motor Vehicles» - Ouro 

• Jose Julio Jordao 
«France 1849/1875 .. 
- Vermeil Grande 

• Dr. Elder Pinto Correia 
«Angola First Issue .. 
- Vermeil Grande 

• Pedro Vaz Pereira 
«Portugal - Ceres Postal 
Stationery .. - Vermeil Grande 

• Jose Luis Lobao Tello 
«The wild mammals of Africa 
and their Interrelation 
with men .. 
- Vermeil Grande 

• Eng.o Joaqulm Trlndade 
«Macau .. - Vermeil 

• Pedro Miguel Vaz Pereira 
«Postal stationery of the 
portuguese monarchy .. 
- Prato Grande 

• Clube Fllatelico de Portugal 
«Boletim .. - Prato 

• Luis Gullherme Machado 
«A epopela de encurtar 
distanclas .. - Bronze Prateado 

• AFAL 
«Mensageiro Fllatellco» 
- Bronze Prateado 

• Dr. Eurico Loge Cardoso 
«Hist6ria dos Correlos 
em Portugal em datos 
e i1ustrada .. 
- Bronze Prateado 

90 pts. 

88 pts. 

87 pts. 

86 pts. 

85 pts. 

82 pts. 

78 pts. 

73 pts. 

68 pts. 

68 pts. 

66 pts. 

• Junta dl ExpoItIQIo dos Cereals des Co16nlas 
-.-eID-~ 

~~ 

o.y~~+~ 1 

'1.~~~~+~~~~ 
- -

Fig. 8 - Carta remellda do Lobllo (09.08.943) para Luanda (10.08.943). Pagou de porte $50 para 0 peso de 20 grs. e 
$90 de sobrelaxa aarea (peso ala 5 grs) por selo flxo da Ilpo III, baUdo a prelo. 

Muito emboro foss em multas as quelxas 
apresentadas pelos utentes. 0 sistema de co
branc;:a do sobretaxa do correlo aereo man
teve-se. e em 2 de Feverelro de 1945 0 Diorio 
de Luanda volta a cargo sobre 0 assunto: 

Para que tantos papelinhos? 
Nas estat;:6es postais de Angola conti

nua em usa - oxalo que a usa se nao 
transtorme em Lei - a utilizat;:ao de uns 
"papelinhos' entregues 00 "guichet'. no 
acto de expedil;;ao da correspondencia 
por via aerea. Esta protica origina imensa 
perda de tempo 005 tuncionorios e provo
ca aglomerm;:ao do publico nos dias de 
techo de mala. 

Jo temos abordado 0 assunto sem co
Ihermos resultados. Pois co estamos de 
novo a lembro-Io alvitrando a substituit;:ao 
dos ·papelinhos· ( que depois de recebi
dos sao logo rasgados pelo publico) com 
o valor do sobretaxa aerea. pela aplica
t;:ao de selos correspondentes ao valor das 
taxas respectivas. 

Isto simplifica imenso 0 expediente. 
com a enorme vantagem de descon
gestionar 0 publico. especialmente as 60s 
feiras. quando fecham as malas para 0 sui 
da Colonia (Fig. 9). 

Em 9 de Marc;:o de 1945 0 Diorio de Luan
da fazendo eco do Indlgnac;:ao geral pel os 
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Incomodos causados pelo sistema vlgente 
volta 00 assunto com Ironia: 

Par Avlaa 
Muito interessantes - alem da utilida

de que tem no que concerne a simplifica
t;:ao do servit;:o - sao os selos aplicados na 
correspondencia por aviao em Mot;:ambi
que. Pelo menos. vimos agora um selo 
aereo da Companhia de Mot;:ambique. 
de 80 centavos. que nos causou inveja: um 
aviao quadrimotor sobrevoando a cidade 
daBeira! 

Em Angola onde tanta coisa boa se 
tem teito. nisto de selos para a correspon
dencia por avioo .... continuamos a servir
nos daqueles 'papelinhos' em que bastas 
vezes se tem falado. 

Ora. mesmo a tftulo precorio. nao se 
poderiam imprimir-se uns selos especiais da 
Imprensa Nacional? 

E evldente que 0 sistema utlllzado no co
branc;:a do sobretaxa aerea era anacronico. 
por moroso. mas tambem era verda de que 
fol a formula que os servic;:os dos Correlos 
encontraram para melhor fiscallzarem a entra
da das receltas. Como os reclbos eram emlti
dos em dupllcado sendo 0 original para 0 
remetente e 0 dupllcado para os Correlos era 
possivel atraves do soma destes obter-se 0 
montante a entregor pelo funclonorlo dos 



OOMPANHIA aERAL ..,e ANaoLA _' 

7 ' PORTUGAL 
Y 

lC.. mil .9"'_ '. 

............. 4uq.MuL ................................ . 
LOANOA _ 
. ox. POSTAl., 1211:1 
TELEFONE, 1se 

/1);'" ... ,,- .. vfa- .'.: 
Fig. 9 - Carta rerneHda por via aerea de Luanda (15.10.943) para Vila Luso ( 18.10.943), com transllo pelo Lobllo 
(16.10.943). Pagou de porte $50 pelo I" parte e $90 de sobretaxa aerea par selo nxo do Hpa III, balldo a vloleta. 

correlos encarregue do sua cobranc;:a. A se
gundo opc;:ao era faze-Io atraves das Impor
tanclas lanc;:adas nos cartas. 0 que se tornava 
Impratlcavel. pols obrlgava a reter as cartas 
ate 00 fecho do mala junto do funclonarlo 
para conferencla das Importanclas a entregar 
por ele. Mesmo asslm havla sempre 0 risco de 
o funclonarlo cobrar urna Importancla 00 
utente e lanc;:ar outra Inferior no carta (Fig. 10). 

Porem as reclamac;:oes dos utentes foram 
ouvldas pelas entldades postals. pols que. por 
ordem de servlc;:o n.O 13 em 27 de Abril de 1945. 
foram postos 00 servlc;:o Interno das dlferen
tes estac;:oes postals 30 etiquetas multlplos do 
mfnlmo de 0.90 angolares ( Fig. 5 ). que 0 
nosso amigo Amerlco Mascarenhas Pereira em 
tempos apelldou de "nonusses·, termo que 
utilizarel para facilidade de esc rita e compre
ensao. 

Estas "nonusses· eram open as para utiliza
c;:ao Interna dos servlc;:os de correlo. pols que 
nunca estlveram a venda 00 publico por
quanto nunca fol autorlzada a sua emlssao 
nem pelo Mlnlstro das Col6nlas. nem pelo 
Governador Geral de Angola. A sua utillzac;:ao 
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estava apenas conflnada 00 correlo aereo 
Interno de Angola. 

A criac;:ao das "nonusses" teve como fina
IIdade raclonallzar 0 servlc;:o postal nos esta
c;:oes pols 0 sistema vlgente de franquelo das 
correspondenclas aereas do servlc;:o Interno. 
estava a suscltar uma on do enorme de protes
tos por parte dos angolanos. Com as "nonus· 
ses· abreviava-se operaclonalmente 0 acto de 
envlar uma carta por via aerea porquanto: 

1 - Era possfvel uma eflclente e raplda fls
callzac;:ao e apuro de contos com os 
funclonarlo dos correlos. porque bas
tava contar as vlnhetas em exlstencla 
e deduzi-Ias 00 montante fornecldo 
para se obter 0 montante a entregar 
pelo funclonarlo. 

2 - Delxava de ser necessaria a emlssao do 
reclbo para entregar 00 remetente. 

3 - Para 0 funclonarlo era multo mals fun
clonal pols evltava ter que realizar 
contos para obter 0 porte da carta. 
Havla uma vlnheta para cada porte 
ate 30 portes (Fig. 11). 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O "SELO 
SEM TAXA - SERlE A .. 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda, 0 Euro, entrara em 
clrculac;:ao, 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou 0 seguin
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos do emis
sao "Selo Sem Taxa - Serle A .. 

2. Estes selos delxam de ter valldade a 
partir de 1 de Janeiro de 2002. 

3. Os mesmos poderao ser trocados por 
outros que estejam em vigor. em qual
quer Estac;:ao de Correlos. ate 30 de 
Junho de 2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Valores 
Postais devera ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-a a des
trulc;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - pelo CA 0 Presidente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao, Emma Rosa. 

RETIRADA DE SELOS DE CIRCULA~O 
- EMISSAO BASE "PROFISSOES E PERSONAGENS 
DO SEcULO XIX .. 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro 2002 a nova moeda. 0 Euro. entrara em 
clrculac;:ao. 0 CA em sua reuniao de hOje e 
ao abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.o 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou o seguln
te: 

1. Retlrar de clrculac;:ao os Selos da emls
sao base "Proflssoes e Personagens do 
Seculo XIX ... com as segulntes taxas: 
1 $00. 2$00. 3$00. 5$00. 10$00. 20$00. 
30$00.40$00.45$00.47$00.49$00.50$00. 
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50$00.51$00.75$00.78$00.80$00.85$00. 
86$00. 95$00. 100$00. 100$00. 210$00. 
250$00. 250$00. todos os Bllhetes Postals 
e os selos auto-adeslvos de 51 $00 e 
95$00. 

2. Os selos atras Indlcados delxam de ter 
valldade a partir de 30 de Setembro de 
2001. 

3. Os mesmos poderao ser trocados por 
outros que estejam em vigor, em qual
quer Estac;:ao de Correlos. entre 1 de 
Outubro de 2001 e 30 de Junho de 2002. 

4. A devoluc;:ao 00 Dep6slto de Valores 
Postals devera ser efectuada ate 30 de 
Julho de 2002. 

5. Flndo este prazo proceder-se-a a des
trulc;:ao dos selos sobrantes. 

5 de Abril de 2001 - Pelo CA 0 Presldente 
do Conselho de Admlnlstrac;:ao. Emma Rosa. 

RETIRADA DE CIRCULA~O DE EMISSOES 
DE SELOS COMEMORATIVOS DOS ANOS 1995, 
1996, 1997, 1998 

Conslderando que a partir de 1 de Janei
ro de 2002 a nova moeda. 0 Euro. entrara em 
clrculac;:ao. 0 CA. em sua reunlao de hoje e 
00 abrlgo das dlsposlc;:oes dos artigos 17.0 e 
18.0 do Decreto-Lel n.O 360/85 e conforme 
DE255898CA de 1998-12-17. dellberou 0 seguln
te: 

1. Retirar de clrculac;:ao os selos correspon
dentes as emlssoes comemoratlvas. 
cujas taxas sejam expressas somente 
em escudos. a segulr enuncladas. com 
os segulntes valores: 

Oesde 1995 
Ano Europeu do Conservac;:ao do Na
tureza 
42$ / 90$ / 130$ 



HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (9) 
Esta~ao Postal do Dundo 

Par lapso tlpografico os mapas numeros 
um e dols publlcados neste Boletlm no nume
ro 391 safram incorrectamente. Voltamos a 

" .. ". 

-
Mapa 1 - Vias de acessa das mercadorlas a regleo 

do Dundo. 
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Elder Manuel Pinto Correia 

publica-los como 0 era Intenc;:ao do artlculls
to eo nossa. 

Ao autar apresentamos as nossas slnceras 
desculpas por esta lamentavel ocorrencia. 

Mapa 2 - Vias de encamlnhamento de 
correspondEinclas do esta~eo postal do Dundo. 

Fig. 10 - Carta remeHdo par via aerea de Sliva Porto (27.12.944) para luando (03.01.945) com Irenslto pelo Lobllo ( 
29.12.944). Pagou de porte $50 para 0 peso ate 20 grs., $50 de Imposto postal e $90 de sobretaxa aerea (peso ate 

5 gramas) por 5010 IIxo do Hpo IV boHdo a preto. 

Fig. 11 - Carta remetldo por via aerea de Mo~omedes ( 06.03.944 ) para luanda (07.03.944). Pagou de porte $50 
e de sobretaxa aerea 1$80 (peso de 5 a 10 grs.) por selo IIxo do IIpo IV, bolldo a vloleta. 
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a que parece evidente e que a partir da 
entrada em vigor das "nonusses· 0 correlo 
aereo Interno teve um Incremento signlficati
vo conforme a segulr se demonstra pelo nu
mero de objectos clrculados Internamente, 
porquanto simpllflcou Imenso 0 servic;:o e 
como tal dlmlnuiu significativamente 0 tem
po de espera por parte dos utentes para 0 
envio de uma carta por correlo aereo. 

1943 200.316 
1944 229.907 

h r l'riio -Par Ilion 
Igs. 

Ta ! ,erp:e :-:- Fn. 

Tlpo 1 

Tlpo 3 

8- EPiLOGO 

Com este artlgo espero ter contrlbuido 
para 0 esclarecimento de alguns aspectos do 
servic;:o aereo Interno, bem como dar uma 
panoramica da evoluc;:ao da avlac;:ao Civil de 
Angola. Por ultimo quero agradecer ao meu 
caro amigo e filatellsta Dr. Jose Augusto An
tunes pela prestlmosa colaborac;:ao que me 
prestou, especialmente na cedencla de capi
as de duas pec;:as filatellcas de grande rarida
de e alto valor filatellco. Mas quero aqul 
lanc;:ar um repto ao amigo Ze Antunes. E hora 
de mostrares em competic;:ao ou em mostras 
filatellcas as preclosldades que guardas em 
tua casa da nossa Angola. 
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1945 312.254 
1946 371.6W 

7 - SELOS FIXOS DE SOBRETAXAAERIA 

Como atras me referl na falta de selos 
proprios para a sobretaxa aerea, foram utili
lOdos carlmbos especificos para 0 lanc;:amen
to dos portes, nas dlversas estac;:oes postais de 
Angola. Eram carlmbos rectangulares, que 
varlavam de tamanho em algumas estac;:oes 
de acordo com estudo que se segue. 

P~r Avioa-Par avian 
P~so-Poid.. . 
Tal(ep~ue • •. . • 

Cabindo 

Tipo 2 

Tlpo 4 

Moc;:amedes - Preto e vloleta 
Nova Llsboa - Vermelho 
Sliva Porto - Preto 
So da Bandelra - Preto 
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o lan~amento da serie «150 Anos do Museu 
Militar» revestiu-se de certa «pompa e 

circunstancia» 

os crr - Correios de Portugal, SA lanc;:a
ram no passado dia 7 de Junho a se
rie comemorativa, em epigrafe, com

posta por dois selos das taxas de 85$00 e 
105$00, da autoria de Acacio Santos. Alem do 
habitual sobrescrito de primeiro dia e pagela, 
foram ainda, emltidos, um bloco com quatro 
selos, dois de 53$00 e do is de 140$00 e bilhe
tes postals. 

A cerimonia do lanc;:amento decorreu nas 
Caves Manuelinas do referido Museu, em Lis
boa, com a presenc;:a do Chefe do Estado
Malor do Exercito, General Jose M. da Silva 
Viegas, do Vlce-Chefe do EME, General Anto
nio Formoslnho Correia Leal, do Governador 
Mllitar de Lisboa, Ten.-General Alexandre de 
Castro Sousa Pinto, director do Museu, Maj.
General Antonio Rodrigues da Grac;:a e outros 
aficlals Generais. Dos crr - Correlos de Portu
gal estiveram presentes 0 presidente do Con
selho de Admlnlstrac;:ao, Eng. Emnio Rosa, 0 
admlnlstrador, Eng. Rui Neves, alem do direc
tor da Comunicac;:ao e Imagem, Dr. Antonio 
Soares, do director de Filatella dos crr, Eng. 
Luis Andrade e da responsavel pelo "Mercado 
Internacional» da Dlrecc;:ao de Fllatelia, Dr.a 
Graciete Gonc;:alves. 

a director do Museu Militar proferlu um 
brllhante discurso no qual trac;:ou 0 historial da
quele arganismo. No final foi multo aplaudi
do pelos numerosos convldados que se 
deslocaram ao local do evento. 

a presidente dos crr, Eng. Emmo Rosa, em 
certa altura do seu discurso, disse que "esta 
serle esta destinada a correr mundo, levan do 
o nome deste Museu e fragmentos da nossa 
hlstoria a mil hares de coleccionadores e sim
ples curlosos atraidos pela sua beleza». a pre
sldente dos Correlos, no final do seu dlscurso, 
felicltou viva mente 0 autor dos belos selos 
cuja emlssao tinha acabado de se verificar. 

Apos esta cerlmonia foram inaugurados 
no mesmo local dois certames: uma exposi-
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c;:ao dedicada a assuntos militares e um Sa
lao de Filatelia, onde estiveram expostas qua
tro particlpac;:oes dos seguintes maximafilistas: 
David Rodrigues Cruz, Eurico C.E. Lage Car
doso, Jose Carlos Simoes Fernandes eManuel 
Pedro Di05. 

Uma referencia e devlda ao medico do 
Estado-Maior do Exerclto, Dr. Jose Carlos 
Simoes Fernandes, pelo contributo dado as 
referidas comemorac;:oes, particularmente no 
que concerne a organilOc;:ao do aludido Sa
lao de Filatelia. 

a Clube Filatellco de Portugal, que agra
dece os convites enviados, esteve representa
do pelo presidente da dlrecc;:ao, Dr. Eurico 
C.E. Lage Cardoso, pelo vice-presidente, 
Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira e pelo 
Secretario, Sr. Joao Pinheiro da Silva. 

A direcc;:ao do Museu Militar ofereceu aos 
convidados um "Porto de Homa». 

Eurico C.E. Loge Cardoso 

VI Mostra de Filatelia 
e Maximafilia 

((Mon~ao 2001» 

arganizada pelo Clneclube de Monc;:ao 
realizou-se, de 15 a 19 de Agosto do corrente 
ano, a Mostra em epigrafe, na qual estiveram 
expostas 11 partlclpac;:oes de varias classes 
filatelicas, algumas das quais de conhecldos 
e distintos filatelistas. 

Tlvemos conhecimento que esta Mostra 
teve grande dignldade uma vez que, casual
mente, foi visitada pelo nosso vice-presiden
te Sr. Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira. 

Aos promotores do evento 0 CFP apresen
ta sinceras felicitac;:oes. 



uMATla 

JULIO MANUEL PEDROSO MAlA 
.. Essa Gesta Glorlosa)) 
Espanha-2000, Madrid 
- Ouro Grande 97 pts. 

EDUARDO OLIVEIRA E SOUSA 
.. L' Automobile)) 
Llsboa-2000, Llsboa 
- Ouro Grande + P. Classe 94 pts. 

JOSE LUIS LOBAo TELLO 
.. Mamfferos Africanos)) 
Phllalberia-99, Sant. Cacem 
- Ouro Grande + P. Classe 92 pts. 

MANUEL PORTOCARRERO 
.. Os me us amlgos gordos)) 
Lubrapex-2000, Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

VfTOR DOS SANTOS FALCAo 
.. 2.0 Guerra Mundlal)) 
Lubrapex-97, Porto 
- Ouro + P. Classe 87 pts. 

FERNANDO DASILVA 
.. Por mares nunca dantes navegados)) 
Philaiberla-93, Cadiz 
- Ouro Grande + P. Esp. 90 pts. 

Lufs PIRES DOS REIS 
.. 0 Traje Tradlcional)) 
Phllalberla-93, Cadiz - Ouro 86 pts. 

DAVID BRANDAo 
.. Paludlsmo - Da antlguldade 
aos nossos dlas)) 
Phllalberla-93, Cadiz 
- Vermeil Grande 82 pts. 

MAXIMAfILIA 

DAVID RODRIGUES DA CRUZ 
.. Os milltares na guerra e na paz)) 
Llsboa-2000, Llsboa 
- Ouro + P. Classe 86 pts. 

JOAQUIM ANTONIO CANTEIRO 
.. Pontes)) 
Intelromax-2000, P. Varzlm 
- Ouro + P. Esp. 85 pts. 

JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA 
.. Saude em bem-estar - Um bem 
ameac;:ado)) 
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Phllalberla-99, Santo Cacem 
- Vermeil Grande + P. Classe 80 pts. 

o excelente .. Jantar de Convfvlo)) reallzou
se numa unidade de turlsmo rural. chamada 
Quinta de Jose Emmo, localizada na acolhe
dora e slmpatlca cidade da Trofa, onde nos 
fol servlda uma lauta refeic;:ao. 0 sr. Vltor Fal
cao, em nome dos exposltores, agradeceu 
todas as atenc;:oes dispensadas pela Comissao 
Organizadora nao so pelo trabalho reallzado, 
como pelo esforc;:o despendldo. Em resposta 
o Eng. Julio Mala agradeceu, mas lembrou 
que 0 merito nao fol so dele mas tambem de 
Eduardo Oliveira e Sousa e Eng. Miranda da 
Mota. No final. palmas para os tres. 

o trofeu entregue a todos os exposltores 
constou duma reproduc;:ao, em vldro ampll
ado, do carimbo comemoratlvo que se repro
duz aclma. 

Durante multo tempo a recordac;:ao des
te evento ficara na nossa memoria, devido a 
Ihaneza e tratamento prlvlleglado com que 
todos fomos recebldos. 

o Clube Fllatellco de Portugal. fol convl
dado a estar presente na Inaugurac;:ao, ten
do delegado no autor destas linhas a sua 
representac;:ao. 

Filatelia J oaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2,0 Sala H 
110G-183 LISBOA 
PORlUG\L 
Tel.: 213 467 661 
Fax: +351 213 259 090 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00 

(de manh6, com marcaCjao previa) 

Agora com loia virtual 

na Internet. EndereCjo: 

WWW.CARTOFIUA·FILATELlA.COM 

«Manual de la Filatelia Espanola» de Oswald Schier 

D urante a Exposlc;:ao Mundlal de Filate
IIa .. Espana 2000)) teve lugar a apresen
tac;:ao do .. Manual de la Fllatella 

Espanola)), a obra monumental do doutor 
Oswald Schier sobre 0 selo espanhol. 0 acto 
multo concorrldo, contou com a presenc;:a do 
autor, de Albertino de Figueiredo, presldente 
da Fundac;:ao edltora da obra, e de Charles 
Peterson, presldente da Comissao de Llteratu
ra da Federac;:ao Internaclonal de Fllatella. 

o IIvro, prlmelro publlcado pela Funda
clan Albertino de Figueiredo para a Fllatella, 
fol apresentado pelo coordenador e revisor 
da edlc;:ao, Jose Marfa Sempere, que destacou 
os merltos do autor, estudloso durante multos 
anos da filatella espanhola, e a enorme Im
portancia deste tratado de sfnteses da Hlsto
ria Postal e da Fllatella de Espanha ... Estamos 
perante um trabalho singular, Imprescindfvel 
para entrar no mundo da Fllatelia Espanhola 
- dlsse - que sera 0 norte e gula para multos 
colecclonadores e obra de consulta de todos 
os ja Inlciados» . 0 legado de Moens, Friederich 
ou Griebert - acrescentou Sempere - fica, 
hOje, enrlquecldo por este .. Manual de la Flla
tella Espanola)), compendlo slntetico de todos 
os campos do nosso coleccionlsmo filatellco
-postal)) . 

o autor da obra agradeceu a Fundaclon 
Albertino de Figueiredo a publlcac;:ao da obra, 
que aparece ao completar-se 0 CL anlversa
rio do selo espanhol e 0 XXV da Socledade 
Alema para a Fllatella Espanhola, e confessou 
a sua fasclnac;:ao pela beleza 
dos selos espanhols, que 0 Indu-
zlu a Investigar desde 1962 todos 
os aspectos da sua aparlc;:ao e 
uso. 

Por ultimo, Albertlno de 
Figueiredo congratulou-se com 
a aparlc;:ao desta obra, prlmel
ro volume da colecc;:ao Institu-

seu Justo valor 0 merlto extraordinarlo desta 
obra, pelo que representa de esforc;:o Investi
gador, recompllac;:ao de dados e slstematiza
c;:ao de Informac;:oes ate agora desconhecldas 
ou dlspersas)). 

o .. Manual de la Fllatella Espanola)) do 
doutor Oswald Schier, cobre desde as orlgens 
do correlo e do prlmelro selo espanhol ate a 
actualldade, asslm como a filatella e a hlsto
ria postal das antigas possessoes espanholas 
e Andorra. Uma serle de apendices recomplla 
as tarlfas postals de todas as epocas, os mo
tlvos dos selos espanhols, os nomes das povo
ac;:oes, lista de carlmbos de Baeza, carlmbos 
ambulantes, calculo do valor dos selos espa
nhols e numerac;:ao comparada em cinco 
catalogos Internacionals. 

A obra tem 480 paglnas em grande for
mato, com mais de 300 lIustrac;:oes a preto e 
branco e cores. Inclul sobrecoberta protecto
ra e uma sOlido encadernac;:ao em guaflex. 0 
seu prec;:o de venda ao publico e de 7000 
pesetas OVA Inclufdo), mals despesas de envlo. 

A Fundacion Albertlno de Figueiredo tem 
a sua sede em Lagasca, 88-5.0 E - 28001 
Madrid. Espanha. 

*** 
o Clube Fllatellco de Portugal agradece 

o exemplar que Ihe fol envlado e que multo 
vem enrlquecer a sua blblloteca. 

CARTAS DA MAlA 
Loja de Coleccionismo 

Jose Alberto da Rocha Pereira 
clonal patroclnada pela 
Fundac;:ao, cujo tema e conteu
do colncidem plenamente com 
os objectivos que Insplraram 0 
seu nascimento: contrlbulr para 
difundir os valores da filatella e 

GRANDE VARIEDADE DE ETIQUETAS «EIFA .. 

estlmular a todos os nfvels 0 
prestiglo do colecclonlsmo e 0 
seu Interesse publico. 

.. Estou segura - acrescentou 
- de que todos apreciarao 0 

MAIS DE 300 SERIES DIFERENTES 
SOLICITE CATALOGO GRATIS 

Centro Comerdal Visconde de Barreiros 
Trav. Dr. Carlos Felgueiras, 12 - 1.0 

- Loia 33 
TELF/FAX 22 948 56 81 - TELM. 93 662 0039 

4470-158 MAlA 
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«CARIMBOS DO PORTO 
1. a Reforma-2. a Reforma 

1853-1882» 

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo aca
ba de edltar 0 prlmelro IIvro em portugues que 
se Intitula "CARIMBOS DO PORTO - 1853-1882 -
1.0 Reforma-2.o Reforma. Carlmbos de Data 
completa ... da autorla do nosso prezado e lIus
tre consoelo Senhor General Fernando Oliveira 
Pinto. 

Este excelente trabalho e 0 resultado de 
tres decadas de paclente Investigac;:ao levada 
a cabo pelo seu autor. um dos grandes espe
elallstas da Historia Postal do nosso pafs. em 
dlversos arqulvos. Conforme refere 0 Eng.o 
Albertino de Figueiredo os colecclonadores da 
marcofilia e da hlstorla postal da eldade do 
Porto tem agora a sua dlsposlc;:ao um gula 
seguro para orlentar os seus estudos. 

A obra Inclul numerosas reproduc;:oes a pre
to e branco e a cores e est6 enrlqueclda com 
uma ampla blbliografia sobre 0 tema em ques
tao. 

Com optimo aspecto gr6fico 0 IIvro tem 
216 p6glnas e 0 prec;:o de venda ao pOblico. 
em Portugal, e de 5000$00. Os pedldos para a 
sua aqulslc;:ao devem ser dlrlgldos a AFINSA -
Rua Ricardo Jorge. 53-4.°. 4050-514 PORTO. 

Ao lIustre colecelonador e Investigador Sr. 
General Oliveira Pinto. os dlrigentes do CFP 
apresentam sinceras felleltac;:oes pela obra pro
duzlda. desejando que 0 esforc;:o despendido 
seja recompensado. Isto e. tenha a malor re
ceptivldade junto dos colecclonadores. 

CABULA FILATELICA 

A Secc;:ao Fllatellca da Assoelac;:ao Acade
mica de Colmbra. na sua revlsta trlmestral 
"C6bula Fllatellca ... n.o 19. referente a Junho 
de 2001. Insere uma notfela bastante comple
ta do que fol a XVIII Exposlc;:ao Fllatellca Na
elonal - Lisboa 2000 - 500 Anos da Descoberta 
do Brasil que 0 nosso Clube. em boa hora. 
organlzou em Novembro do passado anD e 
de que multo nos orgulhamos. porquanto tal 
evento prestlglou a nossa Agremlac;:ao e a 
Fllatella Portuguesa. 

No relato que faz da "Lisboa 2000 .. 
"C6bula Fllatellca .. descreve. em pormenor. 0 
que se passou naquela Exposlc;:ao. dlrlglndo 
palavras de grande aprec;:o. slmpatla e con
slderac;:ao pelo nosso Clube 0 que. slncera
mente. multo nos senslbilizou. 

A Dlrecc;:ao do Clube Fllatellco de Por
tugal delxa aqul uma palavra do profun
do agradeclmento aos "rapazes .. da Lusa 
Atenas que dlrlgem com tanta dlgnldade 
e saber a Revlsta da Secc;:ao Fllatellca da 
AAC. aproveltando a oportunldade para 
os fellcltar pelo Premlo "Godofredo Ferrei
ra .. referente a 1999. que alcanc;:aram com 
o "Cat610go dos Carlmbos Comemora
tivos de Portugal (1982-1988) ... Bem hajam pelo 
contrlbuto que estao a dar a Fllatella Naclo
na!. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.' DE DEZEMBRO, N.2 101,3.' - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 213421514 Fax: 213429534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA "KABE .. 

EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.° ANDAR (EIt,Yodor) 

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 
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TRADICIONAL 

ALBERTINO DE FIGUEIREDO 
"Classic Stamps of Portugal 
(Emlssoes Borja Freire) .. 
Portugal-98. Lisboa 
- Ouro Grande + Grande Premlo 97 pts. 

JoAo MARIA VIOLANTE 
"Portugal CI6ssico - Prlmelras 
Emlssoes .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Ouro Grande 92 pts. 

ALEXANDRE MATOS SANTOS 
"Selos CI6ssicos de relevo 
de Portugal .. 
Espanha-2000. Madrid - Ouro 90 pts. 

JOAO GON<;AL VES NOVO 
"Portugal Cl6sslco .. 
Lubrapex-2000. Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA 
"D. Lufs - Flta Curva e fita dlrelta .. 
Lisboa-2000. Lisboa 
- Ouro Grande + P. Esp. 91 pts. 

JOSE MANUEL RIBEIRO NOGUEIRA 
"Estudo do selo Ceres .. 
Philalberla-93. C6dlz 
- Vermeil Grande + P. Esp. 83 pts. 

ELDER MANUEL PINTO CORREIA 
"Angola - Prlmelras Emlssoes .. 
Lubrapex-2000. Salvador 
- Ouro + P. Esp. 87 pts. 

ALBERTO GON<;ALVES 
"Selos Natlvos da India .. 
Exfilna-2000. Aviles - Ouro Grande 92 pts. 

JOAQUIM DORES 
"Selos Natlvos da India Portuguesa .. 
Espanha-2000. Madrid - Ouro 90 pts. 

JOSE JULIO JORDAO 
"Franc;:a .. 
Lisboa-20oo. Lisboa - Ouro + P. Esp. 88 pts. 

HISTORIA POSTAL 

Luis BRITO P. FRAZAo 
"Portugal e 0 Imperio .. 
Phllexfrance-99. Paris 
- Ouro Grande + P. Esp. 97 pts. 
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ARMANDO BORDALO SANCHES 
"Porteado de Portugal .. 
Lisboa-200D, L1sboa 
- Ouro Grande + P. Classe 90 pts. 

ADELINO MELO CARAVELA 
"Correlo Ofiela!. seculo XIX .. 
Exfilna-98, Barcelona 
- Ouro + P. Esp. 86 pts. 

PAULO ALEXANDRE SOUSA LOBO 
"Pre-Fllatella de Portugal .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Ouro + P. Esp. 89 pts. 

JOAQUIM PIRES DE SOUSA LOBO 
"A Censura em Portugal .. 
Lisboa-2ooD, Lisboa - Ouro 86 pts. 

ANT6NI0 JOSE MARQUES BONINA 
"Correlo Marftimo em Portugal .. 
Lisboa-94, L1sboa 
- Ouro Grande + Grande Premlo 90 pts. 

MANUEL LIMA TORRES 
"Pre-Fllatella de Portugal .. 
Lisboa-2000, Lisboa - Vermeil 79 pts. 

INTEIROS POSTAIS 

PEDRO VAl PEREIRA 
"Intelros Postals do selo tipo Ceres .. 
Intelromax-200D, P. Varzim 
- Ouro Grande + Grande Prem. 91 pts. 

JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA 
"Estudo dos Intelros Postals D. Manuel II .. 
Lisboa-20DD, Lisboa 
- Ouro Grande + P. Esp. - 90 pts. 

HERNANI ANT6NI0 CARMELO DE MATOS 
"Estudo dos Intelros Postals 
de D. Carlos I .. 
Centen6rlo del 98, La Corunha 
- Ouro 90 pts. 

JOSE Lufs BARBOSA QUEIROZ 
"Intelros Postals de relevo de Portugal .. 
Intelromax-2DDD, P. Varzlm 
- Vern ,ell Grande + P. Classe 84 pts. 

JOSE LIMA ANDRADE DOS SANTOS CORREIA 
"Intelros Postals D. Carlos Mouchon .. 
Exfilna-93, Alcanlz - Ouro + P. Esp. 85 pts. 



SAIAO FILATELICO COMEMORATIVO 
DOS 25 ANOS DA ASSOCIAC;Ao 

HUMANITARIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTARIOS DE TROFA 

T 
Ive 0 grato prazer de ser convldado 
pelo amigo e colega Jurado do FPF/ 
/APD. Eng. Julio Pedroso Mala. a expar 

uma das mlnhas mel hares colecc;oes no Prl
melro Salao Fllatallco do Assoclac;ao Humanl
tarla dos Bombelros Voluntarlos de Trota 
(AHBVT). Integrado nos comemarac;oes do seu 
25.0 anlversarlo. Acedl com multo gosto e. em 
boa hara 0 fll. pols 0 conjunto das partlclpa
c;oes expostas. de grande marlto. excedeu lar
gamente as expectatlvas mals optlmlstas. 

Com a mlnha experlencla fIIatalica. con
tesso que nunca tlnha asslstldo a um Salao FI
latellco. com tantas .. estrelasn e com a melhar 
"natan do fIIatelia portuguesa. 56 com 0 pres
tfglo pessoal do grande obrelro deste certa
me. 0 Eng. Mala. tol possfvel reunlr. duma s6 
vez. 13 ouros gran des. 15 ouros. 4 vermells 
grandes e 1 vermeil. num total de 33 exposl
tores. Alnda par clma a grande malaria dos 
exposltores convldados esteve presente. dan
do. por con sequencia. alnda malor brllho a 
este extraordlnarlo evento. Podemos conslde
rar que Trota tol a "capltaln do fllatella portu
guesa durante esse flm-de-semana. 

o Salao esteve aberto 00 publico no Pa
vllhao Pollvalente do AHBVT. de 29 de Junho 
a 1 de Julho de 2001. A sua Inaugurac;ao tol 
telta no dla 30 de Junho. pelas 17 haras. no 
Salao Nobre dos Bombelros. sendo a mesa de 
honra do sessao solene constltufda pelas se
gulntes entldades: Presldente do Camara de 
Trota. Dr. Bemardlno Vasconcelos. Vereador do 
Cultura. Eng. Ant6nlo Pontes. Presldente dos 
Bombelros. Eng. Amadeu Pinheiro. Presldente 
do FPF/APD. Pedro VOl Pereira e 0 Presldente 
do FESOFI (Federac;ao Espanhola). D. Fernando 
Aranaz del Rio. Os cn - Correlos de Portugal. 
SA. flzeram-se representor pela dlrectora do 
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Joiio Pinheiro da Silva 

Reglao Norte. Nessa sessao solene. 0 Preslden
te do Camara deu as boas-vlndas aos exposl
tores e vlsltantes presentes e mostrou toda a 
abertura da autarqula no senti do de ser dado 
o prlmelro Impulso 00 nasclmento dum clube 
de fllatella nesta novel cldade. Para tal flm. 
portanto canto com todas as sugestoes. prln
clpalmente por parte do Eng. Mala. Alguns 
oradares. em palavras de clrcunstancla. elogl
aram 0 trabalho desenvolvldo pel a Comissao 
Organlzadara. do qual constam os segulntes 
nomes: Eng . Amadeu Pinheiro. Joao Mala. 
Eduardo Oliveira e Sousa. Eng. Julio Mala e. 
alnda. 0 Eng. Miranda da Mota. principal au
tor da concepc;ao gr6tica do catalogo. 0 qual 
apresentava um magnffico aspecto. com artl
gos de multo Interesse fllatellco. destacando
se. entre eles. "Trota - Nome de Cldaden. do 
Eng. Alclno Rodrigues. "Trota - Um pouco da 
sua hlst6rlan. de Pedro Vaz Pereira ... Alguns 
exempios de correspondencla das mlssaes dos 
Jesuftas na Zambazian. do Dr. lufs Frazao ... 0 
mar desconhecldo e a caravela portuguesan• 
do Eng. Julio Mala e. finalmente ... 0 vefculo 
autom6vel ao servlc;o dos Bombelrosn. de 
Eduardo Oliveira e Sousa. 0 Senhor Femando 
Aranaz del Rio tol convldado a proterlr uma 
palestra sobre "Novas tormas de franqulan• so
correndo-se de acetados lIustrativos tendo. no 
final. sldo multo aplaudldo pelos presentes. 

Este Saloo Fllatellco teve 0 patrocfnlo do 
Munlcfplo de Trota. dos cn - Correlos de Por
tugal. SA do Assoclac;oo Humanltarla dos B.V. 
de Trota e da Federac;ao Portuguesa de Flla
tella/APD. 

Na IIsta dos exposltores abalxo Indlcados. 
consta noo s6 0 seu nome. como 0 nome do 
colecc;ao e a melhor classlficac;ao obtlda 00 
longo dos an os: 

Confraterniza~ao dos Socios do nosso Clube 
no dia do seu 58.0 Aniversiuio 

P ara comemorar 0 58.0 Anlversarlo do 
nossa Clube val reallzar-se. no dla 25 de 
Outubro. pelas 20 haras. um jantar co

memoratlvo no Sola de Oflclals do Messe do 
Forc;a Aerea Portuguesa no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos preza
dos cons6c1os comparec;am em grande nu
mero. dan do asslm. com a sua presenc;a. um 
slntoma de grande vltalldade do Clube 
Fllatallco de Portugal. 

Desde ja Intormamos os prezados assocl
ados do ementa que tol escolhlda: 

Aperitivos: croquetes de vltela. bollnhos 
de bacalhau. rlss61s de camarao. amendoas 
e amendolns; Favalos. Porto. Martini e sumos. 

Prato de peixe: Gratlnado de tamborll 
com gambas. 

Prato de carne: Pato com laranja. bata
to palha e arroz pilaf. 

Vlnhos: Branco maduro e tlnto maduro. 

Doce: Gelado de palltos com doce de 
ovos. 

Cafe e dlgestlvos. 
o custo da refelc;ao a de 4000$00. Inscrl

c;oes ata 20 de Outubro. 
Os prezados cons6clos que pretendam 

partlclpar nesta jarnada de contraternlzac;oo 
pod em. desde ja. tazer as suas Inscrlc;oes re
metendo a parte destacavel desta tolha ou. 
caso noo quelram Inutlllzar 0 Boletlm. totoc6-
pia da mesma. dlrlglda ao Secretarlo do nos
so Clube. 

Durante 0 repasto seroo dlstrlbufdas as 
medalhas de 50 e 25 anos de assoclado do 
Clube e outras. 

N. da R. Nao seroo teltos convites Indivl
duallzados para 0 jantar de contraternlzac;:ao. 
De notar. alias. que este, ,antar a extensivo a 
todos as s6clos e Exm.'" fammas que desejem 
comemorar mais este anlversarlo do nosso 
Clube. 

BOLETIM DE INSCRICAO 
JANTAR DE CONFRATERNIZACAo COMEMORATIVO DO 58.!! ANIVERSARIO DO CFP 

Nome _________________________________________________________________ __ 

Morada ________________________________________________________________ _ 

Localidade _______________ C6dlgo Postal _______________ Telefone ____________ _ 

Numero de pessoas ___ x 4000$00 = ------------

Junto remeto dinhelro/cheque/Vale de correlo n.D __________________________________ _ 

s/Banco _________________________ de valor Igual 00 atras reterldo. 

Data __ ---1~ __ L__ 

Asslnatura ____________________ _ 

COOfdenodor do CFP: J060 Pedro Plnhelro do Silva ISecretorlo do Dlrec<;oo) 
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Aos nossos prezados associados 

Importante 

Quotiza~ao para 2002 

1) Conslderando os grandes Inconvenlen
tes que resultam para os Servlc;:os do Se
cretarla e Tesourarla do nosso Clube, 0 
pagamento do quotlzac;:oo que alguns 
dos nossos assoclados fazem semestral
mente (noo esquec;:amos que sao ama
dares os que doo 0 seu melhar neste 
prestlglado Clube) apelamos para a 
compreensoo e boa vontade dos nos-
50S prezados cons6clos para que, a 
partir de 2002, IIquidem a sua quota 
anual de uma s6 vez 0 que, de resto, 
e felto h6 multo pela maloria dos As
soclados. Com tal medida poupa-se 
m ·to trabalho e tambem alguma des
peSO 

*** 
2) Pede-se aos associados, que j6 tem em 

seu poder os recibos das quotizac;:6es 
referentes 00 ana em curso, mas que 
noo efectuaram 0 respectiv~ paga
mento, 0 favor de enviarem com ur
gencia a importancia de que sao 
devedores. 

*** 
3) Como e sabido. todos r ,nos as des-

pesos com a manutel ~ao do nosso 
Clube aumentam. Renda do coso, luz, 
6gua, limpeza. telefone, artlgos de ex
pediente, participac;:oo em exposlc;:6es 
internacionais com 0 Boletim. par exem
plo, noo escapam, obviamente a infla
c;:oo. Noo esquecer, tambem. que a 
feitura do nossa publicac;:oo atinge pre
c;:os muito significativos, mas os que a 
dirigem. gostariam de manter 0 nfvel 
que 0 Boletim do CFP alcanc;:ou nos 
ultimos anos. 
Par outr~ lado, e nossa intenc;:oo noo 
sobrecarregar em demasia as ufinon
c;:as» dos nossos dedicados cons6cios. 
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Asslm, a Dlrecc;:oo do Clube resolveu 
que a quotlzac;:oo para 2002 dos s6cl
os efectivos de Lisboa, arredares e do 
provincia sofresse um dlmlnuto aumen
to que, estamos certos, e compreendl
do e bem acelte pel os prezados 
assoclados, mantendo 0 custo das 
quotas para os s6clos junlores e corres
pondentes. 
Como em 1 de Janeiro pr6xlmo entra 
em clrculoc;:oo a nova moeda europela 
"EURO .. 0 prec;:o dos quotas para 2002 
sao os seguintes no referida unldade 
monet6rla: 

Euro 
Junior 5 
Efectlvos 

Lisboa e arredares 11 
Provincia e IIhas 10 

Correspondentes 12 

* 
Com 0 que propomos no n.O 1. deixam, 

portonto. de serem emitidos quotas semes
trois. 

VENDO - Pacotes, Blocos. Selos Soltos 
COMPRO - Lotes. 

Colecc;oes. Quantidades 

M. OSORIO 
Filatelia 

Av. Antonio Jose de Almeida 
P.O. BOX - 13042 

C.C. S. Joao de Deus, loja 209 - 5 E 
Tel./Fax: 351217973614 

1019-501 LlSBOA - PORTUGAL 

,., 

DIA MUNDIAL DAS COMUNICA~OES 

N o passodo dla 17 de Malo 0 mlnistro do Equipamento Social, Ferro Rodrigues deslocou-se ao Museu 
das Comunlcac;:oes, em Usboa, para proceder a Inaugurac;:ao da Exposlc;:ao "Centrals Telef6nlcas 
em Portugal» a qual nos deu a conhecer 0 percurso das Centrais Telef6nlcas desde a comutac;:ao 

manual do sec. XIX ate as Centrals Dlgitals mais recentes. Aquele membro do Governo fol recebldo pelos 
presidentes do Conselho de Admlnlstrac;:ao dos crr. Eng. Emmo Rosa. do Instituto das Comunlcac;:6es de 
Portugal, Dr. Luis Nazare e da Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes. Dr. Leiria Viegas. 

A Portugal Telecom esteve representada pelo Dr. Norberto Fernandes. Entre os numerosos convida
dos encontravam-se 0 ex-presidente do Conselho de Gerencia dos crr e actual presldente da direcc;:ao 
do Grupo de Amlgos do Museu dos crr. Eng. Cunha Serra e 0 presldente da Federac;:ao Portuguesa de 
Fiiateiia/APD. Sr. Pedro Vaz Pereira. ApOs uma vlsita gulada a Exposic;:ao. 0 ministro do Equipamento So
cial, acompanhado do Dr. Leiria Viegas e por diversos convidados. visitou outro espac;:o do Museu onde 
fol recebido pelo presldente do Clube Fiiatelico de Portugal e director deste Boletim que fol convidado 
pora expor uma das suas colecc;:6es de Maximafilia e alguns dos seus numerosos premlos ganhos em 
competlc;:6es fliatelicas ao Ion go de quase 40 anos de actividade como colecclonador. A partlclpac;:ao 
exposta .Poetas do Seculo Xlii ao Seculo XX» mereceu a melhor atenc;:ao daquele membro do Governo 
que escutou atentamente as explicac;:6es dadas por Lage Cardoso. formulando diversas perguntas sobre 
a dlsciplina fiiatelica exposta. No final da vlsita foi servldo um beberete a todos os convidados. 

Esta exposlc;:ao esteve patente ao publico ate finais de Setembro. Se outro merito nao teve serviu. 
sem duvida. para fazer a propaganda da modalidade. 

Eurico C. E. loge Cardoso 

o minlslro Ferro Rodrigues esculo as expllcoyoes de Loge Cardoso. No 1010 dislinguem-se, olnda, Luis Nazare, 
presldente da tCP e a secrelarlo do CFP e chefe de Redocyoo do nosso Bolelim, Jooo Pinheiro do Sliva 
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HONRA PARA A FILATELIA PORTUGUESA 
Pedro Vaz Pereira foi eleito Presidente da FEPA 

Fol com grande jublla que a Clube Fllalalico de Portugal lomou conheclmenlo que 0 
preSidenle do Federa<;:Oo Portuguesa de Fllalelia/APD. Senhor Pedro VOl. Pereira. 101 elello 
em Lubin. no PoI6nla. PreSidenle do FEPA - Federa<;:Oo Europe!a de Fllalelia. por ocaslOo 
do reallza<;:Oo. naquele pais. do .EURO-CUPRUM 2001 •• ExpOSI<;:Oo Fllatalica Europala. 

o Congresso Elelloral decorreu no passado dla B de Selembro. eslando presenles 32 
poises europeus e cujas Federa<;:oes Naclonols elegeram 0 nosso prezodo cons6clo e lIus
Ire Presldenle do nossa Federa<;:Oo par unanlmldade e aclama<;:oo. 

Esla elel<;:oo de Pedro VOl. Pereira para 0 olIo cargo de PreSidenle do FEPA conslilul. 
noo reslam qualsquer duvldas. uma enorme honra para Portugal e porllcularmenle para 
a Fllalelia Portuguesa. ja que a a prime Ira vez que 0 nosso pais allnge 101 posl<;:oo nos 
are6pagos do fIIalelia mundlal. 

Eslamos convlclos que esla elel<;:oo represenla noo sa 0 reconheclmenlo de lodos 
os poises do Europa. onde se cuiliva a fIIalelia. pelo Irabalho que lem Sldo desenvolvldo 
palo Federa<;:oo Portuguese de Fllalelia - APD. nos ulHmas 14 anos. mas lambSm do pres
liglo que. a nivel mundlal. dlslrula 0 preSidenle do nosso Federa<;:oo. Al16s. par ocasloa do 
ExpoSl<;:oo Mundlal de Fllalelia •• ESPANHA 2IXXl». que leve lugar em Madrid no one posse
do. Ilvemos ocasloo de verilicar. com multo agrado. as Inumeras provas de amlzade e 
consldera<;:Oo que os delegados dos varlos poises. represenlados no Congresso do FIP. 

manlleslaram pelo Presldenle do FPF/APD. 
o mandata de Pedro VOl. Pereira a de 4 anos e a Sede do FEPA. conlorme delermlnam os Eslalulos. sera em Portugal 

duranle 0 relerldo periodo de lempo. 
Segundo julgamos seber Pedro VOl. Pereira e a suo equlpo propaem-se levar a elello lodo um conjunlo de ac<;:6es a 

nivel europeu. 
Os 6rgOos socials do CFP desejam 00 novo presldenle do FEPA as malores lelicldades no desempenho de 100 espl

nhoso como honroso cargo. 
Eurtco C. E. Lege Cardoso 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAAJA QdUA DO 5AcJw.1ENTO 
Rua 00 Cruiixo, 26. Tek:fore 21342 48 91. TeEi'ax 2134723 41.1100.183 U~. ~ 

Permanentes 
ALBUNS D.S. TlPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Formato 22 x 25 ems. 
cartolina 

PTE Euro 
IUULGII. - 1." Parte (Selos do Cooeio Normal) 

- Volume 1 (Selos de 1853 a 1969) .............................. _ .............. _ ............................................................................... .. 
- Volume II (Selos de 1970 a 1990) .................. ......... _ ............................................. .. .. .................... _ ........................... . 
- Volume III (selos de 1991 em diaote) ...................... ........... _ ... ........................ .. ....... ............................................ .. .... . 

~ - 2." Parte 1 (Selos de AvOO,lrrjlOStD, En:xlrne1das. Pateado, ()iciaI, PrivaIiYas, etc.) ............................. _ ........................... _ .... . 
- 2." Parte II (BIocos) .......................... ................... _ ... _ ......... _ .............. _ ........... .. ...................................................... . 

Il}w; ADW:mTES .. ... .............................................................. .. .. ................... ............... .................................................................. . 
NmA _ ...... .... .. ......................................................... .................................................................. ............................................. .. 
NillAPNJl> ................................................................................................................................................................................. .. 
rND~ ............................................................ ......... __ ..... _ .............. _ .. ................. _ ............................... _ ........ .. . 
rNDYERIl:PNJl> ........................................................ __ .............................................................. ................ ......................... . 
GUlN1; .............................................................................. _ ..... _ ................................................................................................ . 
GUIt.E P,awp ..................................................................... __ ................. ....................................................................................... . 
INDIA ......................................................................... _ ............. ...................................................................................................... . 
WGIJ .................................................................. .. ...... _ ............................................................................................................... . 
M:X;A'IlIQ.f ............................................................ _ ........................ ........................... _ ........................... _ .................... .. .. 
~.IW.Cf ......................................................................................................... _ ............................................................ .. 
S. TOM~ E PIUNCJ!'E ......................................................................................................................................................................... .. 
S. TOM~ E PRlNqPE PALOP 1- N.· 1 a 59, Av. 1, Blc.1 a 53 ........................................... _ .................................................................. . 
5. TOME E PRINCIPE PALOI' IT - N.· 60 a 98, Av. 2, BIc. 54 a 109 ........................................... .... ........ ............................................ _ .... . 
1JM:R ......................................................................................................................... _ .............................................................. .. 
c;tM'iWiIAS DE M<X;PMBlQ.E E NJASSI\ ................. , ............................................ : ....... _ .................................................. .. . _ .......... . 
ARUCA, ca-m, Jt-I:W.18'h'E, L.aJlENI;ll t-WlQ.S. TETE, ~E, KKHiA, ZAt-B:ZIA E u.lRAM'.R ............................................ .......... .. 
Fdhas IsoIadas ............................................................................................................... .................................................................. . 
FOhas en PAPEL ............................................................................................................................................................................. .. . 
Feverelro 2001 IVA Indufdo 11% 
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6.100$00 
7.400$00 
7.200$00 
3.200$00 

13.600$00 
8.700$00 
4.Dl$OO 
8.1XXl$OO 
2.1IlO$OO 
5.600$00 
3.100$00 

13.500$00 
3.8SO$OO 

121XXl$OO 
4.!KlO$OO 

10100$00 
3.150$00 
9.1XXl$OO 
8.100$00 
2.1IlO$OO 
2.700$00 
3.500$00 

90$00 
85$00 

ll,43 
36,91 
35,91 
15,96 
67,84 
43,40 
21,45 
39,!Kl 
13,97 
V,93 
15,46 
67,34 
19,20 
59,l1i 
24,44 
50,88 
15,71 
44,89 
40,40 
13,97 
13,47 
17,46 
0,45 
0,42 

LlSTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

139 - Prof. Alberto Lopes de Melo. Coso de 
S. Vicente. 3050-511 Vacarlc;a. (M) 
Po.ln.Fr.Es.T.v.C.60.N.U.1.2.3.90. 

141 - Dr. Gonc;alo Teles Vieira. Beco do 
Cabac;o, sin. Alana de Clma. 2970-012 
Seslmbra. 

688 - Dr. Paulo Rul Neves Monteiro Barata. 
Apartado 455.4431 Vila Nova de Gala. 
(A) Po.Fr.ln.lt.Es.T.C.v.60.N.U.3.90.91.92. 
97.114. 

1500 - Carlos Miguel Vieira Marques Botelho 
de Amaral. Avenlda Guerra Junquelro. 
16. 5.° Esq. 1000-167 L1sboa. (M) 
C.60.N.U. 

3124 - Prof. Francisco Manuel Costa 
Fernandes. Rua Ana Marla Bastos, n.o 5. 
Loja 24. 2560-306 Torres Vedras. Tel./Fax: 
261 322640. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.2. 
19.37.43.52.Hlstorla PostaI.WWF.90. 
94.114. 

3345 - Risler Gonc;alves Vidal Junior. Av. 
Franc;ols Mltterrand, 29-1.° Esq. Urb. do 
Vale de Flores. Ranholas. 2710-460 Sln
tra. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.1.2A.19.26.53.66. 
90.114. 

3466 - Paula Cristina Currals Morgado. Traves
so Joaqulm Paiva Lobato, n.O 19A ric 
Esq. 7460 Frontelra. (P) Po.Fr.T.C.v.60. 
N.U.1.3.114. 

3488 - Fernando Antonio Raposo Gonc;alves. 
Travessa de Belrolas. 7-2.° Esq. 1800-029 
L1sboa. (P) PO.ln.T.C.V.60.N.U.1.Ma
cau.114. 

3721 - Antonio Manuel Antunes Lopes. Apar
tado 48. 2901-901 Setubal. (M) 
Po.T.C.v.60.N.1.2A.Macau.5.9O. 
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ESTADOS UNIDOS DAAMERICA 

3143 - Oswald Andrade. 83 Eagle Ridge Way. 
Nanuet. NY 10954-1046. USA. (A) 
Po.ln.Es.Replies In.T.C.V.60.N.U.fndla 
Portuguesa.91.93.94. 

FILATELlA.NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal! Al;ores/Madeira/Macau 

Ex-Colonias 

Apartado 4511 

COMPRAE VENDE 

Grandes Coleq:oes e 
pec;:as isoladas 

9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 30 70 
Fax: 291 230805 



Boisa Filalelica 

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

ao pre~o economico de 90$00/0,45 € por linha. 

TODO 0 MUNDO - PArses E TEMAS 
- Mals de 35.<XXJ series em .stock •. En
vie-nos a sua IIsta de faltas. Tamb9m pre
<;orlas grotls a pedldo. FILATELIA ~RGIO 
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ A<;:ares e Ma
deira). Procuro para especlallza<;:oo 
tudo sabre este lema: novas. usodos. 
falsas. relmpressaes. gran des blocos. er
ros. provas. cartas. Compra. Iroco e ven
da. Paula Vieira - Apartado 135 - 8001-902 
Faro. 

Completo IIstas de faltas de Portugal 
e Ultramar com descontos apreclovels 
sabre a catologo. Sa e colecclonador 
media au prlnclplante est amos os sues 
ordens. I. Coelho - Apartodo 135 -
8001-902 Faro. 

NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO 
POR PArSES E TEMAS - Somas Importa
dares h6 dezenas de anos. Dlga que 
pretende come<;:ar a receber ou pe<;a 
circular de Inscrl<;oo. FILATELIA S~RGIO 
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Postals antlgos do Algarve (Cartofl-
110) - Compro. venda e troco. 

Paulo Vieira. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

Selos Caroe. Procuro para especla
IIza<;:60 judo scbre este lerna em novo. 
usado. falscs. relmpress6es. folhas. erros. 
etc. Compra. troca e vende. 

Paulo Vieiro. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

Catologos Yvert - Sempre em 
.stock. as (dtlmos edl<;:Oes. Pe<;:o 11510 
destes e de outras cot6logos. tombem 
dlsponivels. FILATELIA S~RGIO SIMOES-
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

.LlST FOR COLLECTORS. Your 5-
wards ad FREE. Each extra word. 5 
undamaged large stomps. Checldng copy 
(or sample) by OIr. 100 good large stomps. 
If by sea. SO. Write In .BLOCK-LETTERS .. 
to: NGAN KEI CHI, P.O. Box 372 MACAO! 
MACAU (ASIA). 

Selos venda e compro. novas e 
usados. Contlnente e ex-cOionlas. Bans 
pre<;:os. M. LeltOo. Rua Julio Dentas. 3-
1.0 F. Cosal de S. Br6s. 2700 Ama
dora. 

LINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FA
ROL) - Vendemos todo a material 
fila tell co destas e de outros marcos. 
Albuns. classlflcadores. folhes sistema 
bronco. etc. Cotologos grotls a pedldo. 
FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300 
CALDAS DA RAINHA. 

VENDO .Portugal em Selos/1985. 
e Llvro -Tratado Tordesllhas. (no
vos) ou Troco-os pel a _Portugal em 
Salos/1983. no mesmo eslado (novo). 
E-mail: fnsantos@mall.telepac.pt ou: F. 
Santos Apartado 105 - 2304-909 TO
MAR. 

Desejo trocar selos de Portugal. 
Espanha. Andorra. Fran<;:a e America 
Latino. Corr. portugues. espanhol e In
gles. W. Buchler. F. - Lchmannu ·cg5. 
64625 Bershelm. Alemanha. 

PACOTES COM SELOS - Para re
venda ou dlrectomente 00 colecclo
nador. Multos poises e mals de 30 
temas dlferentes. Pe<;:a pre<;:orlos gr6-
tis. FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AM~RICA/UAEP -
Duos colec<;:6es. dais temas. para fa
zer sem heslta<;:Oo. Tudo em 'stock •• In
clulndo albuns. Inscreva-se tambem 
para receber as novldades que vOo 
salnda. FILATELIA S~RGIO SIMOES -
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia cl6sslca. Procu
ro cartas. selas Isoladas. postals. tele
grames. etc .• desta provinclo ote 1912. 
Compro ou troco por outr~ material si
milar do resto do pais. pols possuo 
stock raz06vel deslos pe<;:os. Posso 
tombem trocar par selos que foltom 
no sua colec<;:Oo. 

Paulo Vieiro. Apartodo 135.8001-902 
Faro. 
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PREC;ARIOS DE S~RIES COMPLETAS 
NOV AS DE PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclul Igualmente multo colsa em usa
do. Com blocos •• carnets .. e outros va
rledades. Gratis a pedldo. S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS 
DARAINHA. 

se COLECCIONA TEMAS OU PArseS. 
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRA
TIS. PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35 <XXJ 
S~RIES - Novos. dlferentes. completos. 
Indlque-nos a que colecclono. ~RGIO 
W. DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CAL
DAS DA RAINHA. 

Exchange mint sets and used 
stomp miniature sheets of Russia -
Souvenir. phonocards. coins. I reply to 
all lelfers. Peter Moclog. P.O. Box 251. 
PL-90-oo1 Lodz 1 - Poland. 

LOlA DE COLECCIONISMO 
DlIAlME DIAS 

Compra, Vende e Troca: 

Selos nacionais e estrangeiros 
Rua Panlo Delgado. N.· 26. A e 8 

1000-242 lIS80A 
T el.lone 21 853 20 52 

Aberto das 14h30m as 20h 
De 2.· Feira a S6bodo 

Setos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novldades. Tem"lcos. 
sobrescrltos de 1.· dla. 

TODO 0 MATERIAL FILATEUCO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

1170-215 LIS BOA PORTUGAL 

Assim: .. Como medlda excepclonal. 
permitte-se aos poises que. em consequencia 
do seu regimen Interno. noD podem adoptar 
o typo de peso metrico-decimal. a faculda
de de usar do onC;a avoir du poids (equlva
lente a 28.3465 grammas). conslderando 1 
onC;a como 20 grammas para as cartas e 2 
onc;as como 50 grammas para os outros ob
jectos e de levar. sen do preciso. 0 limite do 
porte simples dos jornaes a 4 onC;as. mas com 
a condlc;oo expressa de que. neste ultimo 
coso. a taxa dos jornaes nunca seja Inferior a 
10 centimos.» 

Grandes modlflcac;oes foram posterlor
mente Introduzidas. que no Convenc;oo Pos
tal de Madrid de 1920 serlam expressas no seu 
art.o 12.°. que fixava as equlvalencias do fran
co para efelto do aplicac;oo das taxas e liqui
daC;oo das contos. 

.. Art. 12.° - Para bose das taxas postaes 
considera-se como franco 0 franco-ouro em 
relac;oo 00 peso e titulo das moedas de aura 

estabelecldas pel a legislaC;oo em vigor nos 
dlversos poises que adoptam esta unldade 
monetarla. 

Em todos os poises do Unloo as taxas sao 
estabelecldas segundo uma equlvalencla 
correspondente, tom exactamente quanto 
possivel na moeda actual de coda pols. ao 
valor do franco-ouro. 

Quanto as IiquldaC;oes que houverem de 
fazer-se entre as Admlnlstrac;oes postals dos 
diversos poises. para execuc;oo das disposlC;oes 
do presente ConvenC;oo. pelos soldos das suas 
contas reciprocas. seroo feltas sabre a base 
do franco-ouro ... 

Nas vesperas de vermos Impresso sobre 
os selos em uso na area econ6mlca euro
pela, 0 seu valor em EUROS. noD pode
mos delxar de sentlr algum Impacto. pen
sando que 0 velho sonho de Maury de um 
selo (agora. pelo menos a nivel europeu) se 
pode tornar finalmente possivel de concreti
zar. 

PORTUGAL - Proximas emissoes 

2001 Ano das Nac;:oes Unidas 
para 0 Diaiogo entre Civilizac;:oes 

100 Anos do Nascimento de Walt Disney 

200 Anos das Guardas em Portugal 
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As dlflculdades, todavia, permaneclam 
bem vlsivels no tocante aos acertos necessa
rios, sobretudo no que respeltava 00 transpor
te e troca de malas entre poises (sobretudo 
nao perlfarlcos), cuja contabilidade se torna
va por vezes bem compllcada. 

A Convenc;:ao Postal de Roma de 1906, 
que modificava de comum acordo e sob re
servo de ratificac;:ao, a anterior Convenc;:ao de 
Washington de 15 de Junho de 1897, estabe
lecia no seu artlgo 4.°, «Dlreitos de Translto .. : 

A. 

1.° A IIberdade do translto a garantida em 
todo 0 terrltorlo do Un lao. 

2.° Nesta conformldade, as differentes 
Admlnlstrac;:oes postaes do Unlao po
dem expedlr reclprocamente, nao so 
malas fechadas mas tambam 
correspondencias a descoberto, segun
do a necessldade do traflco e as 
convenlencias do servlc;:o postal. 
o n.o 1 do ponto 3 estabelece entre
tanto as taxas para os percursos terres
tres: 

Pain. 11. Unlln 

Coloniu& nncrln.ndnsns : 
.\ntilhas neerlanuesas. 
GU?;'anna neerlandesa . 
In< ias ncorlandosns. . 

Peru 
Pcrsin. 
Portu~al (c~lI;p;cl;e~u~Ddo 'Ayo~e~ ~ ~illd"ir~) : 

Colonias llortugucslls: 

Colon;'lS portuguesns do Africa 
IlIdi .. porttlguc6a. . . • • . , 
Mllen" 0 Timor portugu;' •. 

Hussia. .'. 
t;alvlluor, 
Siilo. , . 
Suecia .• 
Turquia . 

Url1guar· 

a) A 1 franco e 50 centimos por 
kilogramma de cartas e bllhetes 
postaes, e a 20 centimos par 
kilogramma de outros objectos, se 
a dlstancia percorrlda noo exceder 
a 3:000 kllometros; 

b) A 3 francos por kilogramma de 
cartas e bllhetes postaes, e a 40 
centimos por kllogramma de ou
tros objectos, se a distancia percor
rida for superior a 3:000 kllometros 
e nao exceda 6:000 k, etc. 

Transcrevo de seguida as tabelas de con
versao cambial apresentadas pel a Conven
c;:ao de Roma, no parte em que Portugal 
figura, Inclulndo alam do fndla portuguesa, os 
terrltorlos de Macau e Timor portugues. 

No seu ponto V sob a deslgnac;:ao de Ex
cepc;:oes com relac;:ao a peso, a Convenc;:ao 
esciarece alnda a dlferenc;:a exlstente entre 
sistemas matrlcos dlferentes, sobretudo em 
relac;:ao aqueles que alnda nao tlnham Insti
tuido 0 sistema decimal. 

15 eenLimol 15 ccuthAOI 10 ~eDlhnojil 5 unUmn. 

12 'it cellts 7 'I. ccnts 5 cents 2 liz cents 
12 'I. conts 7 I,. cents 5 conts 2 lIz cents 
12 lIz cents 7 It. cents 5 cents 2 lIz cents 
11l CClltllVOS (j centavus 4 centavos 2 centll"os 

13 chnhis B d,nhi. G chllhis 3 chabis 
no rl;is 30 rlHs 20 r~is 10 rNo 

00 rcit; 30 ruh; 20 r,;is 10 r~is 
2 tangl1S 15 reilt 10 roi. 5 roi. 
10 avos G aves " a\'os 2 ·nvos 

10 kopeks 
5 ccntavos 3 ccnt.wus 

" kOllcks 
2 centavos 

2 kopeks 
1 ccntavo 

12 IItts 8 IItts 5 atts 311tt,.> 
20 oro 10 urc 10 uro 5. ijre 

40 paras 
Ci ceo tesimOB 

30 parns 
3 cen tr.simoB 

20 p"rlls 
2 cen tesimol 

10 pnrns 
1 centesimo 

de peso de peso dc peso de l'oSO 
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PERMUTAS INTER-SOCIOS 
NOVAS CONDI~6ES GERAIS DE VENDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2001 

1 - Os lotes forom descrltos e volorizodos com um prec;:o bose estobelecido pelo s6cio vendedor. no 
minimo de 3 euros, nCio sendo aceites valores com centimos. 

2 - 56 se conslderom as oferlos recebldos ole a data Indicodo no final do descrlc;:oo dos lotes constonte desle 
boletim. 
As oferlos sao dolodos e numerodes de ocordo com a ordem do suo recepc;:oo. 
56 se aceilam olerlas em euros, nCio sendo consideradas as partes decimals. 
No coso de Iguoldode de volores enlre duos ou mols olerlos 0 lote sera otrlbuido a oferlo recebldo 
em primeiro lugar. 
Hovendo duos ou mois oferlos a odjudlcoc;:oo do lote sera feilo 00 molor oferlonte pelo valor medio 
colculodo entre os dols molores volores oferecldos arredondodo por excesso para a unidade de euros. 
Hovendo um 56 oferlonte a odjudlcoc;:oo do lote sera felto pelo valor medlo colculodo entre 0 valor 
do oferto e 0 do prec;:o bose arredondodo por excesso para a unldade de euros. 

3 - Os lotes estoo dlsporifvels no sede do Clube para verlficoc;:oo. 
Aos s6clos foro de L1sboo e seus concelhos IImftrofes sera focultodo Informoc;:oo e fotoc6plos dos 
lotes a pedldo escrlto ocomponhodo de selos de correlo suficlentes para pogomenlo do porte de 
resposto. 

4 - Noo e cobrodo quolquer encargo 00 s6clo comprodor. 
5 - As des pesos de envlo dos lotes odqulrldos sao por conto do s6clo comprodor. Os lotes sao expedidos 

por "correlo reglstodoll por conto e risco do s6cio comprodor ou, a pedldo escrlto. com "valor declo
rodoll. 

6 - 0 pogomento dos lotes otrlbufdos tera de ser efecluodo em euros (EUR) por cheque, vole postal ou 
tronsfer€mclo boncario em nome do Clube Filotellco de Porlugol. ate oilo dies op6s a recepc;:oo do 
nota de odjudlcoc;:oo e de despesos de envio. 

7 - 56 sao oceltes reclomoc;:6es dentro do prozo de cinco dies op6s a recepc;:oo dos lotes pelo s6clo com· 
prodor. ' 

~ I.- IJ,ZII 
~ f~:·'''' ; 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
o\'LlSB~-1:I FILIADO NA FEDERA«;AO PORTUGUESA DE FILATELIA .- -

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150-020 LlSBOA - Telet.: 218 123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 11 € ano; 
(Provincia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Permutas Inter-Socios 
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA 

1 - Os lotes foram valorizados com um pre<;:o-base estabelecldo pelo sOcio vendedor. 
2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate 6 data Indicada no final do descri<;:Cio dos lates constante deste boletim. 

As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recep<;:oo. 
No coso de Igualdade de valores entre duos au mais ofertas a lote sera atribuido 6 oferta recebida em pri
melro lugar. 
Havendo duos au mais ofertas a adjudica<;:oo do late sera feita 00 maior ofertante pelo valor media calcu
lado entre as dols malo res valores oferecldos arredondado par excesso para a centeno de escudos. 
Havendo um s6 ofertante a adjudlca<;:oo do late sera felta pelo valor media calculado entre a valor do ofer
to e a do pre<;:o-base arredondado por excesso para a centeno de escudos. 

3 - Os lotes estoo dispanivels no sede do Clube para verifica<;:oo. 
Aos s6c1os fora de Usboa e seus concelhos IImitrofes sera facultada Informa<;:oo e fotoc6plas dos lotes a pe
dido escrito acompanhado de selos de correia suficlentes para pagamento do parte de resposta. 

4 - Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
5 - As despeses de envio dos lotes adquiridos sOo par canto do s6cio comprador. Os lotes sao expedidos por 

"correio registadoll par canto e risco do s6cla comprador au. a pedldo esc rita. com ccvalor declaradoll. 
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser efectuado em escudos (PTE) por cheque. vale postal 

au transferencia bancaria em nome do Clube Filatelico de Portugal. ate alto dies ap6s a recep<;:oo 
do nota de adjudlca<;:oo e de despesas de envlo. 

7 - 56 sOo aceites reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dias ap6s a recep<;:oo dos lotes pela s6cio comprador. 
8 - Salvo indica<;:oo contraria seroo utilizados as ccCatalogos Afinsoll (AF) para selos e "Oliveira Marquesll (OM) 

para inteiros postais. 
9 - Os s mbolos utilizados e a seu significado sao as segulntes: 

** - Novo sem Charnelra * - Novo com Charnelra 0 - Usado 0 - Selo sabre Suporte 

N - Inteiro Postal Novo C - Inteiro Postal Circulado 

10- 0 valor do pre<;:o-base expresso em Euro/€ na I." coluna. e meramente Informativo. noo se aceltando ofer
tas naquela moeda. 

PREC;O·BASE LOlE PREC;O·BASE 

(Euro/€) N.' (ESCUDOS/PlE) 

4.99 1.000 

4.99 2 1.000 
4.99 3 1.000 

4.99 4 1.000 

4.99 5 1.000 
4.99 6 1.000 

37.41 7.500 

SiMBOLO OESCRtc;AO DO LOTE 

o 

HISTORIA POSTAL 

Carta de Inglaterra para L1sboa. 15.5.1810. com marco FOREIGN taxa 
manuscrlta 940 

Carta de Inglaterra para L1sboa. 20.6.1810. com marco FOREIGN sem taxa 
Carta de Inglaterra para L1sboa. 13.7.1813. com marco CORK/124 sem 

taxa 
Carta de Espanha (Barcelona) para L1sboa. 1.11.1824. com marco 

CATAlUNA taxa 90 
Carta de Espanha para L1sboa. 6.2.1828. com marco CATAlUNA taxa 90 
Carta de Espanha para L1sboa. 13.6.1836. com marco VITORIA taxa 90 

SELOS 

PORTUGAl 

D. Pedro c. anelados 5 r castanho vermelho margens rentes 00 quadro 
AF10 (IX) 

46 

Problemas de cambia 

LUIS Eugenio Ferreira 

A proxima-se 0 momenta hlst6rlco em 
que uma moeda unlca para todos 
os parses europeus que aderlram. e fI

nalmente crlada. Relembro com algum respel
to. neste lugar. essa extraordinarla 

bram as taxas respectivas segundo as equiva
lenclas abalxo: 

Reproduzlmos de segulda a parte do ta
bela onde flgura Portugal e Col6nlas: 

flgura de filatelista. comerclante e 
vlslonarlo. que fol Arthur Maury. quan
do no seu tempo desenvolveu esfor
<;:os no sentldo de ser crlado um selo 
universal. capaz de seNlr em todo 0 
mundo. talvez como corolarlo dos 
generosos preceitos do Conven<;:ao 
de Genebra. que no seu art.o 1.0 es
tipulava: ccOs parses entre os quais e 
celebrada a presente Conven<;:ao. 
bem como .aqueles que a ela aderl
rem ulteriormente. formam sob a de
slgna<;:ao de Uniao Postal Universal. 
um s6 terrlt6rio postal para a permu
ta<;:ao de correspondencias entre as 
suas reparti<;:oes postais.» 

A verdade. todavla. e que sem
pre se opuseram a essa formula<;:ao. 
as deslgualdades monetarlas entre 
as varias na<;:oes. que assim se tive
ram que sujeitar logicamente. a dl
versos opera<;:oes camblais cor
rectoras. Paralelamente tambem 0 
sistema metrlco se Interpunha por 
vezes. perturbando a desejada cla
reza que deverla presldir as conven
<;:oes que entretanto foram sendo es
tabelecldas no ambito do Unlao 
Postal Universal. 

o ponto IV do Regulamento 
para a execu<;:ao do Conven<;:ao de 
Viena de 4 de Julho de 1891. estabe
lece. sobre a ccdeslgna<;:ao das taxas» 
1.0 

- Em cumprimento do artigo 10 
do Conven<;:ao. as Admlnistra<;:oes 
dos parses do Unlao. que nao tem 0 
franco por unidade monetaria. co-

, ... ·.t:i-o~~~o ~<l ~~<'r.DP; 8}:tI\.o)tu"': h1""~(I;.fl; q~!LI ! 
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we have busied ourselves with the native 
stamps of India, we hove never seen it appear 
in good candition, not even in the great 
foreign auctions, wffh the exception of the one 
in the HIND collection"; open as 4 ou 5 exem
plares toram vlstos por aquele tamoso colec
cion odor, quem sabe se este um delesl Daqul 
se pode depreender do rarldade do 10 rels, 0 
mesmo naG acontecendo com 0 20 rels, que 
tambem escasso, e no entanto mals comum; 
aqui apresentamos com 0 n.D 2, um 20 rels 
novo e com 0 n.D 20, um 20 rels usa do, com 
a marco 13 do Post Office de DAMAo. A cor 
do 20 rels novo, esta um pouco descolorlda 
devldo a lavagem, mas con servo uma exce
lente Impressao do tao procurada taxa dos 
natlvos. 

Com 0 n.D 3 apresentamos 3 exemplares 
do 200 rels, com obliterac;cSes de 1 - PANGIM, 
5 - MARGAO e a excepclonalmente rara lite
ral I - VERNA. Quanto a esta taxa Harrison & 
Napier nao a consideravam nasta amissao 
mas open as no IIsta do emlssao de 1873, 0 que 
era Incorrecto; ja no sua epoca um senhor 
MAJOR EVANS, salvo erro, considerava-a no 
seu actual verdadelro lugar; podemos acres
centar apenas que, neste popel, 0 amarelo
ocre do cor, e um pouco menos carregado 
do que no emlssao Inlclal, talvez devldo 00 
popel. Para termlnar, 0 quadro apresenta 
tamoom com 0 n.D 4, dois exemplares do taxa 
de 300 rels, colsa que sera dlffcll de encontrar 
em qualquer colecC;ao dado que, desta taxa, 
sao conhecidos open as um numero multo 
restrlto de exemplares; 0 catalogo Stanley 
Gibbons da-Ihe a cor "Deep Claret". 0 Scott·s 
diz "deep red violet" e no PORTO-INFO tlvemos 
ocaslao de ler "purple brown colour". 0 que 
deve representar tudo a mesma cor. apesar 
do tonalldade variavel. Nota-se nestes exem
plares obllterac;ao oval de barras 1 - PANGIM, 
mas toram usados dols obllteradores dlteren
tes. dada a dlferenc;a nos barras e no nume
ro 1; 01 em dlsso 0 prlmelro exemplar sotre de 
IIgelro "amlncle" sem qualquer prejufzo para 
a trente e no segundo exemplar nota-se que 
a tinta usada no Impressao dos numeros do 
valor (300). que era telta numa segundo ope
rac;ao tem ligelra tonalldade mals encarnada 
que a cor do selo. 

E aqul temos como 8 selos podem tazer 
a telicldade e 0 contentamento de um colec
clonador amadorl 
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UTILIZE DE PREFERENCIA 
SELOS POSTAIS 

COMEMORATIVOS 
NA EXPEDIf;AO 

DA SUA CORRESPONDENCIA 

14.96 
74.82 
32.42 

3.99 
14.96 
37.41 
17.46 
32.42 
17.46 
49.87 
12.47 
44.89 

3.99 
24.94 
44.89 
24.94 
20.95 
29.93 
34.92 
49.87 
19.95 
5.99 
9.98 

19.95 
11.47 
24.94 
17.46 
22.45 
52.37 
42.40 

2.99 
34.42 
44.89 
39.90 

17.46 
5.99 

49.87 
36.91 

7.48 
5.99 

34.92 
29.93 
29.93 

14.96 

9.48 
4.49 

4.99 
10.97 

10.97 

8 3.000 
9 15.000 

10 6.500 
11 .800 
12 3.000 
13 7.500 
14 3.500 
15 6.500 
16 3.500 
17 10.000 
18 2.500 
19 9.000 

20 .800 
21 5.000 
22 9.000 
23 5.000 
24 4.200 
25 6.000 
26 7.000 
27 10.000 
28 4.000 
29 1.200 
30 2.000 
31 4.000 
32 2.300 
33 5.000 
34 3.500 
35 4.500 
36 10.500 
37 8.500 
38 .600 
39 6.900 
40 9.000 
41 8.000 

42 3.500 
43 1.200 
44 10.000 
45 7.400 
46 1.500 
47 1.200 
48 7.000 
49 6.000 
50 6.000 

51 3.000 

52 1.900 
53 .900 

54 1.000 
55 2.200 

56 2.200 

o D. Pedro c. anelados 25 r 4 margens largos mas adelgac;:ado AFll 
o D. Luis f. curvo noo dent. 10 r margem superior estrelta AF20 
o D. Luis f. curva noo dent. 20 r AF21 
o D. Luis f. curva noo dent. 25 r margem Inferior estrelto AF22 
o D. Luis f. curva noo dent. 50 r margens estreltas AF23 
o D. Luis f. curvo noo dent. 80 r AF24 
o D. Luis f. curvo noo dent. 80 r margem Inferior rente 00 quadro AF24 
o D. Luis f. curva noo dent. 100 r 2 margens estreltas AF25 (I) 
o D. Luis f. curvo noo dent. 120 r margens estreltas AF26 
o D. Luis f. curva dent. 80 r deslocodo para clma AF32 
o D. Luis f. dlrelta 10 r AF37 
o D. Luis f . direlta 50 r p. 1150 um par horizontal com denteado muito Irre-

gular e quase Inexlstente 00 centro (12 ' /,7) AF50 (2) 
o D. Carlos 50 r p . porcelana d. 12 '/, AF71 
o 4.· Cent. Desc. Cam. Mar. India c/Republlca s/Madelro AF198/205 
* Ceres 3 c dent. 15 x 14 AF235 
* Ceres 20 c dent. 15 x 14 AF240 
* 4.· Cent. Nosc. Luis de Comees AF299/329 
* IndependEmcla de Portugal 2.0 emissoo AF420/34 
* Independencla de Portugal 3.0 emlssoo AF435/50 
* Ceres c/sobretoxa AF451 19 e 461/87 (falta AF460) 
** Ceres c/sobretaxa 15 '/20 c AF460 
** Ceres c/sobretaxa 40 '/90 c dent. 15 x 14 AF475 
* Ceres c/sobrecarga Revalldado AF488/93 
* 1.0 Expo. Colonial Portuguesa AF561 13 
o 5.0 Cong o Int. do Vlnho e do Vlnho 1 $75 AF582 
* Legloo Portuguesa 1 E AF589 
** Carovela 1 $75 AF625 
** Caravela 15$00 do bordo superior do folha AF631 
** Presldente Carmona AF652/9 
* Presldente Carmona AF652/9 
** Cent. Escola Naval AF660/3 
* Castelos de Portugal AF664/71 
* Costumes Portugueses 2.0 emissoo AF677/84 

**1* Costumes Portugueses 2.0 emlssoo. AF683 com vestiglos de charnelro. 
AF677/84 

** 8.· Cent. Tomada de Llsboo aos Mouros AF685/90 
* 3.· Cent. Nasc. S. Jooo de Brito AF691 14 
** Avis AF705/12 

**1* Avis. AF709 com charneira. AF705/12 
* 75.· Anlv. UPU AF715/B 
* 75.· Anlv. UPU AF715/8 
* Ano Santo 1950 AF719/22 
* Ano Santo 1950 AF719/22 

Ano Santo 1950. 2 series novas s/charnelra. obllterodos c/c. 1.· dla. bordo 
esquerdo do folha. c/pequenos pontos de oxldo AF719/22 (2) 

4.· Cent. Morte S. Jooo de Deus. novos sem chornelra. em pares verti
cals excepto 2$00 que sao soltos. obllterados c/c. 1.· dlo. bordo 
esquerdo do folha AF723/8 (2) 

* Encerramento Ano Santo 1951 AF733/6 
Encerramento Ano Santo 1951. 2 series novas sem chornelra. obllterodas 

c/c. 1.· dia. alguns pontos de oxido AF733/6 (2) 
* 25.· Anlv . Revoluc;:oo Nacional AF739/40 

Museu Naclonol dos Coches. em pares horizontals. novos sem charnelro. 
obllterados c/c. 1.. dla AF741/8 (2) 

3.· Anlv. OlANo nova sem chornelro. c/c . 1.· dla AF749/50 
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3.24 57 .650 * 8.° Campeonato Mundo Hoquel Patins AF751/2 que esse popel espesso tenha sldo mals tarde lidades de D. J. Davies. ele que nos perdoe 
5.99 58 1.200 Cent. Mlnlsterlo Obras POblicos. nova sem charnelra. c/c. 1.° dla. alguns alterado para popel azulado fino. ainda que outra slngela anotac;:oo. que se resume numa 

pontos de oxldo AF755/8 de diversas espessuras e ut111zado em todas as 2" Interrogac;:oo: as folhas que entoo se Imprl-
33.92 59 6.800 ** D. Dinls AF763/77 + 818 emlssoes a partir de 1873. mlam tlnham 100 exemplares; 56 sen do co-
18.95 60 3.800 * D. Dlnls AF763/77 + 818 Temos portanto para n6s. que tanto a nhecldos 2 exemplares a 60 ones de dlferenc;:a 
4.24 61 .850 14.° Cent. S. Martlnho de Dume e Campanha de Educac;:ao Popular. novas emissoo de taxa unlca de 20 rels. como a su- (dlstoncla) um do outr~. nunca apareceram 

sem charnelra. c/c. 1.0 dia AF778/9 e 796/9 plementar. com preen den do 0 10. 0 20. 0 200 outros exemplares? 
39.90 62 8.000 ** Cent. Selo Postal Portugu9s AF786/93 e 0 300 rels. foram Impressos em popel espes- E multo estranho. ate mesmo para a su-

3.99 63 . 800 150.° Anlv. Fundac;:ao Coleglo Militar e Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreira SiI- so . poslc;:oo de 56 ter sldo Impressa uma folha ... 1 
va. novas sem charneira. c/c. 1.0 dla AF800/1 e 819/20 D. J. Davies noo consldera como emlssoo Ate mals ver, parece-nos aconselhavel nco 

14.96 64 3.000 * Cent. Telegrafo Electrlco em Portugal AF815/7 este 20 rels aclma menclonado. mas H. & N. considerar estes dols selos. 0 n.O 8 e 0 n.o 9, 
4.99 65 1.000 ** Cent. Cam. Ferro em Portugal 1 $50 em tira vertical de 4 do bordo Infe- consideram-no como "Issue 2"; estes autores no nossa IIsta daquela emlssoo ("Issue 3" em 

rlor do folha AF822 (4) tem portanto como "Issue 3", aquela que nos Harrison & Napier "handbook"). bem como 0 
49.87 66 10.000 ** Cent. Cam. Ferro em Portugal 2$00 em bloco 2 x 3 + 2 AF823 (8) Interessa para este apontamento, enquanto 600 e 0 900 rels. autorlzados oficlalmente. mas 
11.47 67 2.300 Almeida Garrett. nova sem charnelra. c/c. 1.0 dla AF827/30 D. J. Davies consldera um n.o 7 e um n.O 70, 56 realmente Impressos e vendidos 00 publl-
4.99 68 1.000 * Ralnha Santa Isabel e sao Teotonlo AF835/8 para dlstingulr os dols selos de 20 rels no sua co. )6 no Tlpo II. 
8.98 69 1.800 ** 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludlsmo em quadras AF839/40 (4) "Issue 2". D. J. Davies no final dos seus coment6rlos 
4.24 70 .850 * 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludismo AF839/40 Tambem noo concordamos com a Indica- dlz. referlndo-se 00 900 rels. do TIpo I: "If you 
4.99 71 1.000 * 2.° Congo Nac. Marlnha Mercante AF841/2 c;:OO de que os selos foram Impressos um de wish (to save your pocket). exclude It from Issue 
4.99 72 1.000 * 5.° Cent. Nasc. Ralnha D. Leonor AF843/6 coda vez. como se tlnha verlficado em L1s- N~. 2"; nos somos ainda mais radicals: exclua 
6.48 73 1.300 * MIL e BI-Cent. de Aveiro AF847/8 boa. para a Impressoo dos selos de relevo; tambem 0 40 e 0 100 rels Tlpo I. em popel 
4.24 74 .850 10.° Anlv. OTAN e Padre Cruz. novas sem charnelra. c/c. 1.° dla AF849/ esta afirmac;:oo e repetida em quase todos os espesso do sua IIsta, pelo menos enquanto 

50 e 861/2 cat610gos que conhecemos. apesar do estu- mals exemplares noo forem apresentados; 
2.49 75 .500 0 Padre Cruz 4$30 AF862 do que Carlos George nos apresentou nos com todo 0 respeito que nos merece Mr. Bob 

13.97 76 2.800 * 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrlque AF863/8 suas publlcac;:oes; os "cliches" e que foram Huggins. que noo conhecemos. mas que 50-
14.96 77 3.000 ** 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique 5$00 em quadra AF866 (4) feitos um a um. a partir do cunho de ac;:o, bemos ser um grande colecclonador filatellco 

2.49 78 .500 * 5.° Expo. Filateilca Naclonal AF871/2 orlentados por uma grade para se poder fo- e ate especlallsta desempenhando altos fun-
8.98 79 1.800 ** Cent. Elevac;:ao SetUbal Categoria Cldade AF876/7 zer a chapa de Impressoo com 100 gravuras c;:oes nos mals conslderados melos filatellcos 
4.49 80 .900 * Cent. Elevac;:ao SetUbal Categorla Cidade AF876/7 (os estereos) que. ap6s a tintagem Irlam para dos U. S. A.. 0 seu selo de 100 rels. "0 selo de 

62.35 81 12.500 ** Lote de 13 series em quadras AF881/2. 886/7. 909/11. 1000/3. 102011. a prensa; de resto, D. J. Davies faz ate um Seo Francisco da WESPEX". preclsa quanto a 
1164/6. 1167/70. 1171/4. 1279/80. 1296/9. 1332/3. 1452/3. 1456/7 coment6rlo Interessante sobre se e a chapa n6s. de mals companhla. para comparac;:oo 
(13 x 4). Valor Cat. + de 30.000$ que recebe 0 papel, ou se e 0 papel que re- e para Inclusoo em todos os cat610gos que 

3.49 82 .700 * 10.° Congo Int. Pediatrla AF894/7 cebe a chapa. apresentem as emlssoes do fndla Portuguesa; 
3.49 83 .700 * 3.° Cent. Morte S. Vicente Paulo AF912/5 Esta classlficac;:oo noo tem grande Impor- pelo que vemos no foto do capo do PORTO-
2.99 84 .600 ** 4.° Cent. Publlcac;:ao Coloquio Simples Drogas Garcia Orta AF925/7 tancla. pols apenas Interessa saber que 0 n.o INFO podemos confirmar tratar-se do Tlpo I. 
3.99 85 .800 ** Europa CEPT 1964 AF934/6 7 noo admlte qualquer tonalldade de Die I. mas noo podemos apreclar 0 popel 
7.48 86 1.500 ** Jogos Olimplcos - Toqulo 1964 em quadras do bordo esquerdo da folha alaran)ado, como acontece com 0 n.O 70. espesso. nem a Impressoo tipogr6fica do selo. 

AF939/42 (4) que admlte; Isto para 0 coso do n.O 7 ter sido Em Goa. noo foram feltas emlssoes de um 
2.49 87 .500 ** Jogos Olimplcos - Toqulo 1964 AF939/42 o prlmelro Impresso a segulr 00 esgotamento 56 selo. mas slm de uma 56 taxa. 

10.47 88 2.100 ** Cent. Diorio de Noticlas em quadros AF943/4 (4) do n.O 2 do emlssoo Inlclal. Como selo n.O 8 J. Voltando a finalldade deste apontamen-
3.49 89 .700 ** Cent. Diorio de Noticlos AF934/4 Davies dlz que 0 40 rels provavelmente nco to apresentamos de segulda. um pequeno 
5.49 90 1.100 ** 1.° Congo Nac. Translto. 3$50 com IIgelro vlnco. AF945/7 existe; e como selo n.o 9 apareceu 0 dito 100 quadro com os val ores que possufmos no 
6.98 91 1.400 ** 1.0 Cent. CVP AF958/60 reis. no Tipo I. em popel espesso. nossa colecc;:oo em popel espesso (thick 
6.98 92 1.400 ** 1.0 Cent. CVP AF958/60 S6 temos portanto conhecimento daque- paper) e respectivos coment6rlos, em geral de 
4.99 93 1.000 ** Congo Co mite Int. Defesa Clvilizac;:ao Crista AF971/3 Ie que Mr. Yardley anunclou em 1930. usado e acordo com 0 que D. J. Davies consldera no 
2.99 94 .600 ** Inaugurac;:ao Ponte Salazar AF979/82 aquele agora. que Mr. Bob Huggins tlnha no seu Interessante artigo do PORTO-INFO Inlclal-
3.49 95 .700 ** Inaugurac;:ao Estalelro Naval Llsnave AF100711 0 sua colecc;:oo e que vem representado no mente referldo. mas. para n6s. numa "Issue 
7.48 96 1.500 ** Europa - CEPT 1968 AF1022/4 capo do Porto-Info aclma Indlcada; de resto. N.O 3". 
4.49 97 .900 ** 20.° Anlv. OMS AF1028/30 uma reproduc;:oo de um selo multo bem fel- Todos os selos all representados foram 
3.74 98 .750 ** 5.° Cent. Nasc. Pedro A. Cabral AF1038/40 to. multo regular, certamente do Tlpo I. mas .... Impressos sobre popel espesso. motlvo porque 
3.24 99 .650 ** Cent. Nosc. Gago Coutinho AF1055/8 nco sabemos porque. suspeltamente pertelto noo nos referlremos a essa partlcularldade no 
7.98 100 1.600 ** Europa - CEPT 1970 AF1063/5 para selo "Nativo"lmpresso em Goa; deve ser descrlc;:oo que segue. 
6.48 101 1.300 ** Europa - CEPT 1971 AF1097/9 uma "prlmelra escolha especial" mas. apesar o n.O 1 do quadro representa um selo de 
4.49 102 .900 ** Escultores Portugueses $20 nos 2 denteados AF11 00 (2) e 1101/5 de D. J. Davies aflrmar: "it certainly seems 10 rels. acerca do qual podemos referir que 
2.49 103 .500 ** Escultores Portugueses AF11 00/5 genuine to me (and to those who know my est6 obliterado com oval de barras 5 -

sceptical eye. I did believe)" sem que por n6s MARGAO. e que atesta bem aqullo que J. ELL 
sejam minimamente pastas em causa as qua- escreveu em 1944: " ... during the many years 
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INDIA PORTUGUESA 
o Papel espesso na 1. a emissao de Nativos 

L emos ha pouco tempo na Revlsta 
PORTO-INFO. n.o 137 de Julho-Setem
bro de 2000. a apresentac;:oo de uma 

nova taxa de 100 rels. da emlssoo em 
epigrafe. felta pelo Sr. D. J. Davies. confessan
do-se slmplesmente 0 apresentador do assun
to. ja que 0 selo em causa apareceu na 
colecc;:oo do Sr. Bob Huggins. Presldente da 
ISPP "Board of Directors". na exposlc;:oo filate
IIca WESTPEX em Sao Francisco da California. 

Possuimos uma modesta colecc;:oo de 
"Nativos" da fndla Portuguesa e um dos sec
tores de que mals nos orgulhamos e preclsa
mente 0 pequeno sector do selo aclma 
referldo. que de resto noo possuimos. so ten
do vlsto a sua reproduc;:oo em fotocopla. na 
capa da Revista aclma menclonada. Como 
o seu autor apresenta em contlnuac;:oo alguns 
comentarlos Interessantes. tlvemos a Idela de 
mostrar e comentar os exemplares da nossa 
colecc;:oo. ao mesmo tempo que referlmos os 
elementos all apresentados. alguns desconhe
cldos na nossa IIteratura e outros conhecldos 
mas Interpretados de forma dlferente e por 
Isso merecendo da nossa parte. algumas pe
quenas e slngelas anotac;:oes. ja que a reall
dade fllatellca dos "Natlvos" da fndla 
Portuguesa. noo e proprledade excluslva de 
um so estudloso ou escrltor. havendo Inume
ras Interrogac;:oes sem resposta preclsa. 

Noo se trata de reclame da nossa colec
c;:oo. pols ela tem apenas "10 anos de Idade". 

o selo de 100 rels em causa. fol prime Ira
mente anunclado em Dezembro de 1930 num 
artlgo publlcado por Mr. R. B. Yardley. naque
Ie tempo Vlce-Presldente da Royal Philatelic 
Society (RPS). no Philatelic Journal of the Great 
Britain; anunclava aquele dlstlnto tilatellsta a 
descoberta de um 100 rels. usado. do TIpo I. 

4 

Cor. Joaquim Dares 

em papel espesso. 0 qual. apresentado a 
Comissao de expertlzac;:oo daquela Socle
dade e a Mr. Marsden. multo conslderado 
e conhecldo coleccionador de selos de Por
tugal e Colonlas. tol conslderado como ge
nuino, mas nco da impressao inicial em pa
pel fino e quebradllj:o. como eram os prlmltl
vos. 

Apesar dlsso, 0 selo noo e apresentado. 
que salbamos. em qualquer catalogo. tanto 
naclonal como estrangelro. 0 que nos leva a 
fazer uma prlmelra pergunta: PORQUE? 

Todos sabemos que as cinco prlmelras 
taxas de selos "Natlvos". 0 10. 20. 40. 100 e 200 
rels foram Impressos em papel 1m proprio. 
multo quebradlc;:o e por Isso. antes que se 
esgotasse. medldas foram tomadas para noo 
o utillzar mais, ou, posslvelmente. verlflcou-se 
o seu esgotamento. pols foram Impressas para 
clma de 400 folhas. tendo os responsavels pro
curado outro papel mals aproprlado para 
aquele tim. 

o selo de 20 rels. cuja Impressoo fol a mals 
numerosa. 20 000. esgotou-se tao rapldamen
te que parece noo ter chegado a Europa em 
novo. tendo sldo felta, segundo Harrison & 
Napier e tambem segundo J. Ell. uma segun
da emlssoo dessa taxa de 20 rels. mas ja em 
papel dlferente do prlmltlvo, 0 que aceltamos 
sem qualquer objecc;:oo. 

Como a 1.° emlssoo fol bem sucedlda, 
mas Impressa em quantldade Inslgnlticante, a 
Fazenda deve ter encomendado e obtldo 
outro papel para continuar a Impressoo de 
selos; e asslm. 0 dlto papel conhecldo por 
papel espesso (thick paper) fol utlllzado noo 
so para reforc;:ar os da prlmelra emlssoo, 
como tambem para 0 utlllzar nas emlssoes 
segulntes e ja no Tlpo II. 0 que noo Impede 

124.70 104 25.000 

8.73 105 1.750 
8.98 106 1.800 
9.98 107 2.000 

11.47 108 2.300 
9.48 109 1.900 

5.99 110 1.200 
14.96 III 3.000 
14.96 112 3.000 

4.99 113 1.000 
2.49 114 .500 

6.48 115 1.300 
2.99 116 .600 
2.99 117 .600 
2.49 118 .500 
2.49 119 .500 
5.49 120 1.100 

6.48 121 1.300 

2.49 122 .500 
2.49 123 .500 
3.49 124 .700 

29.93 125 6.000 

3.24 126 .650 
3.99 127 .800 

3.99 128 . 800 
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Escultores Portugueses 1$50 dent. 13 '/2 em par horizontal com adelga-
<;amento no selo dlrelto AFll02 (2) 

Presldente Salazar 10$00 dent. 12 AFll 08 
Natal 1974 em quadras do bordo inferior da folha AF1233/5 (4) 
Cent. Nosc. Prof. Egas Moniz em quadros do bordo Inferior da folha 

AF1239/41 (4) 
Ano Santo 1975 em quadras do bordo dlrelto da folha AF1248/50 (4) 
Abertura Assemblela Constltulnte em quadras do bordo dire Ito da fo-

Iha AF1253/4 (4) 
Lei das Sesmarlas em quadras do bordo dlrelto da folha AF1286/8 (4) 
Carte Ira Anual de Portugal do ana de 1982 
Qulosques de L1sboa em folha completa AF1692/5 (4) 

ILHAS / COL6NIAS 

PONTA DELGADA. D. Carlos 5 rbi-partido sobre fragmento AFI 
ANGOLA. Tlpos Indigenas 3$50 com e restantes sem charnelra AF388/ 

99 
ANGOLA. Tipos Femlnlnos AF412/27 
ANGOLA. Igrejas AF480/97 
ANGOLA. Igrejas AF480/97 
ANGOLA. Unlformes do ExercJto AF502/l13 
ANGOLA. Geologia. Mlneralogla e Paleontologla AF540/51 
MOC;:AMBIQUE. Pelxes 4$00 em bloco 2 x 5 do bordo Inferior esquerdo 

da folha AF369 (10) 
MOC;:AMBIQUE. Pelxes 4$00 em bloco 4 x 3 de bordo direlto da folha 

AF369 (12) 
MOC;:AMBIQUE. Unlformes do ExercJto AF490/501 
MOC;:AMBIQUE. Mineralogla. Geologia e Paleontologla AF518/26 
TIMOR. Unlformes do Exerclto AF340/7 
COL6NIAS. ModaJJdades Desportivas. 1962. Conjunto dos 48 selos das 8 

colonlas 
COL6NIAS. Cent. da UIT. 1965. Conjunto dos 6 selos das 6 colonlos 
COL6NIAS. 1966 - 40 Anos da Revolu<;co Nacional. 1967 - Fatima. 1969 

- Vasco da Gama. 1969 - Reforma Admlnlstratlva e 1969 - D. 
Manuel. Conjunto dos 30 selos dos 6 colon las 

COL6NIAS. Idem. Idem . 
COL6NIAS. Cent. Clube Mllitar Naval. 1967. Conjunto dos 14 selos das 7 

colonlas 

CORREIO MARITIMO 

Sobrescrlto clrculado dos A<;ores para L1sboa (1.5.1928) com carlmbo 
Paquete/Paquebot sobre selo Ceres 40 c com erro "CORREIC .. 
AF205 

Sobrescrlto da Empresa Insulana de Navega<;co. clrculado dos A<;ores 
para L1sboa. com selo nco Inutlllzado de Imposto Postal AFIPll 
e carlmbo JJegivel sobre Ceres 15 e 25 c AF193 e 195 

Sobrescrito PAQUEBOT da "Vlagem Portlmco-Vllamoura a bordo do 
Algarvesol. em 12.6.79 (Turipex 79) 
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CORREIO AEREO 

4.99 133 1.000 tSl Sobrescrito de papel fino de correia aereo. com carlmbo ,,1945/1.0 Voo EDITORIAL Postal/Llsboa-Portoll. com AF623 e 648 
4.99 134 1.000 tSl Sobrescrlto de papel espesso. com carlmbo ,,1945/1.0 Voo Postal/Llsboa-

Portoll. com AF623 e 648 
2.49 135 .500 tSl Sobrescrito noo clrculado com carimbo comemorativo do 1.0 Voo. Lls-

boa-Londres em 1.11 .62 sobre AF900 Tendo os cn tomado a Inlclatlva de homenagear Amalia Rodrigues no passado 
2.49 136 .500 tSl Idem. Lisboa-Frankfurt em 17.1.63 sobre AF900 dla 6 de Julho (21 meses apos 0 seu passamento e dols dlas antes da trasladac;:oo do 
2.49 137 .500 tSl Idem. Geneve-Munlque em 1.2.63 sobre AF900 seu corpo do cemlterlo dos Prazeres para 0 Panteoo Naclonal). emltindo 100 mil exem-
2.49 138 .500 tSl Idem. Llsboa-Luanda em 15.10.63 sobre AF918 pia res de um Intelro postal com 0 valar facial de 53$00. 0 qual reproduz uma fotogratia 
2.49 139 .500 tSl Idem. Llsboa-Luanda em 15.10.63 sobre AF919/20 da diva do fado. datada de 1991. da autarla de Homem Cardoso. noo podlam os res-
9.98 140 2.000 tSl Idem. dos 1.'" voos da TAP em 6 sobrescrltos dos anos de 1963/7 ponsavels par esta publicac;:oo deixar de se assoclar a feliz e oportuna declsoo dos Correlos 
2.49 141 .500 tSl Idem. Llsboa-Joanesburgo em 6.4.65 sobre AF924 de Portugal. lIustrando a capa deste numero do Boletlm do CFP com a referlda pec;:a 
2.49 142 .500 tSl Idem. Lisboa-Luanda-Belra em 22.12.65 sobre AF969 filatellca. 
2.49 143 .500 tSl Idem. Lisboa-Rlo de Janeiro em 17.6.66 sobre AF896 Quer se goste ou noo do Fado. a chamada Canc;:oo Naclonal (nos gostamos e 
2.49 144 .500 tSl Idem. Lisboa-Rlo de Janeiro em 17.6.66 sobre AF914 multo). noo se pode olvldar que esta inesquecfvel artista divulgou 0 nome de Portugal 
4.99 145 1.000 tSl Sobrescrlto da Lufthansa do voo Inaugural Faro-Frankfurt em 6.4.69 . nos cinco cantos do mundo. Noo s6 par Isso. mas tambem par esso razoo. teve 0 raro 

Carlmbo de Faro 
2.49 146 .500 tSl Idem. Munlque -Stuttgart-Lisboa em 7.4.1973. Carlmbo de Stuttgart prlvllE~glo de. em vida. ser respeltada. conslderada e admlrada pelo povo que tanto a 

2.49 147 .500 tSl Idem. Munlque-Stuttgart-Lisboa em 7.4 .1973. Carlmbos de Munlque amou e pelos governantes. do anterior e actual regime. que a dlstinguiram com as mals 
2.49 148 .500 tSl Idem. Munlque-Stuttgart-Lisboa em 7.4.1973. Carimbo de Llsboa. desco· altas condecorac;:6es. 

nhecldo Noo esquec;:amos que em todos os pafses on de actuou. mesmo naqueles on de a 
4.49 149 .900 ** ANGOLA. Empreendlmentos Angolanos AFCA21/30 Ifngua de Camees e "pouco familiar ... 0 timbre da sua voz Inconfundfvel. servlda par 

muslcas que ela tao bem sabia escolher. encantava as platelas. 
Noo esquec;:amos. alnda. que em todos recantos do mundo. par onde Amalia 

DlVERSOS espalhou a sua arte. quando se falava em Portugal. logo era associ ado 0 nome da nossa 
fadista. a seu prestfglo Internaclonal noo passou despercebldo aos govern antes de pa-

9.98 150 2.000 26 AEROGRAMAS clrculados do Movimento Naclonal Femlnlno. de va- fses amlgos que Ihe concederam Importantes galardees. 
rlos tlpos Amalia Rodrigues fol uma verdadelra embalxadara ltinerante do pafs que tanto 

9.98 151 2.000 18 AMBULANCIAS POSTAIS sobre 17 Intelros posta Is e 1 bllhete postal amou. Foi um "fenomeno .. que noo sera esquecldo. estamos certos. pelas gerac;:ees vln-
lIustrado douras. 

2.49 152 .500 AVEN<;:AS dlversas de Portugal sobre 34 sobrescrltos. Varlos repetldos A hlstoria da sua vida. que vlveu intensamente. e por demals conheclda dos par-
2.49 153 .500 AVEN<;:AS A CREDITO. dlversas. de Portugal. em 25 sobrescrltos. Varlos tugueses. 

repetldos Par Isso. aqul e agara. apenas pretendemos assoclarmo-nos. de forma multo sln-
2.49 154 .500 (0; AVISO DE RECEP<;:Ao com 2 selos de Imposto Postal da Madeira 15 c gela. as homenagens que os portugueses. todos os portugueses (caso raro). Ihe trlbuta-

AFIP3 (2). clrculado de Llsboa (14.12.1934) para Sintra (15.12.1934). 
Com pequena falha de papel do aviso ram opos 0 seu desaparecimento pelas razoes atras aduzldas e porque. noo se 

2.49 155 .500 10 AVISOS DE RECEP<;:AO dlversos. selados. 9 de Portugal e 1 de Espanha. deslumbrando pelas honrarlas que recebeu. se manteve tiel as suas arlgens. humllde 
todos com furos de arqulvo como sempre. simples ate ao tim. modesta por temperamento e generosa par farma-

6.23 156 1.250 tSl CARIMBOS COMEMORATIVOS de Portugal sobre 250 sobrescrltos clrcu· c;:oo. Flcou deposltada ao lado de lIustres homens da cultura. como Guerra Junquelro. 
lados ou noo. Taxas dlversas com repeth;:ces Almeida Garrett e Jooo de Deus. na sal a agora denomlnoda de "Lfngua Portuguesa ... E 

4.99 157 1.000 tSl CARIMBOS NUMERICOS de Portugal sobre selos em 66 suportes dlver- a prlmelra mulher a quem foi concedlda a honra. mals do que mereclda. de dormlr 0 
sOS. Varlos repetldos sono eterno no Panteoo Naclonal. 

12.47 158 2.500 CARTA de Newcastle-on-Tyne de 28.2.1868 para Llsboa. com par de se-
los da Ralnha Vito ria. Yvert 33. prancha 4. fillgrana rosa. sendo 1 * dos selos com defelto 

3.49 159 .700 CARTA POSTAL UNIVERSAL aluslva 6 Figueira da Foz. Serle A2. Impressa A tftulo de curiosldade refira-se que comemarar a «Diva do 
em 10/1955. Nova Fado .. noo constltul novidade. ja que em 19(;>8. 0 carlcaturlsta Nata-

3.49 160 .700 CARTA POSTAL UNIVERSAL alusiva a Sintra. Serie B2. Impressa em 511956. IIno no prestiglado jornal humarfstlco lias Ridfculos ... apresentou uma Nova 
9.9B 161 2.000 ** ETIQUETAS. Brinquedos - Passarinho em par sem taxa Impressa (AFI2) (2) maqueta com a carlcatura de Amalia Rodrigues num projecto de 

11.22 162 2.250 ** ETIQUETAS. Dlnossaurlos. com varlos * e $ Impressos no lugar da taxa. 2 selo para a taxa de 1 $00. 
Lourlnhasaurios e 1 Ducentrurus (AFI9 ou 20) (3) 

Eurico C.E. Loge Cardoso 7.48 163 1.500 ** ETIQUETAS. Aves - Marrequinho em par sem taxa Impressa (AF22) (2) 
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COLECCIONE SELoS Ae MaCaU 
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12.47 188 

9.98 189 

12.47 190 

19.95 191 

3.000 

1.600 
.500 

.750 

.800 

.750 

.800 

1.500 

1.000 
1.500 
1.500 

.800 
1.000 
1.000 

1.250 
5.000 

8.000 

1.500 

.500 

1.000 

.750 

.500 

1.000 
2.000 

2.500 

2.000 

2.500 

4.000 

o ETiQUETAS FRAMA de Portugal em 6 sobrescrltos reglstados. Taxas de 
40$00. Janeiro de 1983 

o 3 FDC/Crr. 1028/30. 1059/62 e 1063/5 
65 FRANQUIAS MECANICAS de Portugal dos anos de 1962 a 1989. Algu

mas repetldas 
100 FRANQUIAS MECANICAS de Portugal dlferentes 
50 IMPRESSOS DOS crr diversos. de Portugal e das ex-coI6nlas. com e 

sem selos. com e sem furos de arqulvo. poucos repetldos 
N/C 12 INTEIROS POSTAIS diferentes. 8 clrculados antlgos e 4 novas recentes 

ISENTOS DE FRANQUIA de Portugal em 47 sobrescrltos com algumas re
petlc;:6es 

o MARCAS DE SERVIC;:O DOS crr sabre 470 sobrescrltos e clntas com selos 
de taxas varladas e com repetlc;:6es. Late para estudo 

o MARCOFILIA. ALCOENTRE ALC2 em carta de 16.7.1881 com AF13 
o MARCOFILIA. LAMEGO LMG3 multo bem batldo em carta com AF13 

209 PAGELAS todas diferentes. sendo 153 com furos dos anos 1968 a 
1981 e 56 dos anos 1981 a 1983 sem furos 

8 REGISTOS PRIVATIVOS dlferentes de Portugal 
51 SELOS DE RECIBO dlferentes de Portugal 

o SELOS PERFURADOS dlversos de Portugal sabre 45 sobrescritos. Varlos 
repetldos 

o 37 SELOS PERFURADOS dlversos de Portugal soltos 
o SELOS POSTAIS. 3 quilos. naclonals e predomlnancla de estrangelros 

sabre fragmento e alguns ja lavados. Todos as estados 
o SELOS POSTAIS. 5 qullos. naclonals e predomlnancla de estrangelros 

sabre fragmento e alguns ja lavados. Todos as estados 
o SOBRESCRITO clrculado. com carlmbo 1.° dla (17/5/65) sabre quadra do 

selo de Timor. Cent. da UIT. AF336 (4) 
o SOBRESCRITO da Comissao Municipal de Turlsmo de Sintra. com gravura 

aluslva a Sintra. formato B5. com carimbo "Cabo da Roca/o pon
to mals ocldental da Europa/CTT/25.8.70/Portugal" sabre AF1063 

SOBRESCRITO nao timbrado. com a sarle do 1.° grupo dos Instrumentos 
de Trabalho. obllterados com carlmbo do 1.0 dla (15.2.78) 

o SOBRESCRITO-MOEDA. contendo a moeda de 100$00 de Bartolomeu 
Dlas e as selos da cartelra ,,500 Anos da Vlagem de Bartolomeu 
Dias" AF1811/2 e 183314 

TELEGRAMAS E TELEGRAFOS de Portugal. 20 Impressos dlversos. alguns 
repetidos 

LlTERATURA 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL n.o 8. Novo 
40 BOLETINS DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL. todos diferentes. entre 

as n.O 82 e 362 
CATALOGO da Exposlc;:ao Fllatallca Internaclonal - Centenarlo do Selo 

Postal Portugues. Outubro/53 
CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES·POSTE de ARTHUR MAURY. 7.° edlc;:ao. 

1874. brochado. estado aceitavel 
CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. 6.° edlc;:ao. 

1895. encadernado com capa de carta a rigido forrado a pa
pel rugosa. com gravac;:ao dourada s6 na lambada. estado 
aceltavel 

CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. 8.° edlc;:ao. 
1897. encadernado em capa de cartao flexivel forrado a tecl-
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14.96 192 

2.49 193 
39.90 194 

199.52 195 

124.70 196 

2.49 197 

3.99 19B 

24.94 199 

74 .B2 200 

9.9B 201 

24.94 202 
24.94 203 
4.99 204 
4.99 205 

3.000 

.500 
B.OOO 

40 .000 

25 .000 

.500 

.BOO 

5.000 

15.000 

2.000 

5.000 
5.000 
1.000 
1.000 

do. com grav0900 dourado no frente e no lombodo. estodo 
oceltavel 

CATALOGUE MONDIAL DE TIMBRES-POSTE de MAURICE BELIN. B.a ed1900. 
1897. encodernodo com capo de cortoo rigldo forrodo a po
pel IIso. com grov0900 dourodo so no lombodo em pele. esto
do oceltavel 

CATALOGUE YVERT & TELLIER. Timbres d'Europe de I·Ouest. 1992. Tome 3 
HANDBUCH FOR POSTWERTZEICHEN-SAMMLER. VII AUFLAGE. I. 8AND. 

ILLUSTRIERTER KATALOG WELT. 1 B9l. POSTKARTEN. BRIEFUMSCH
LAGE UND STREIFBANDER 

LiVRO .. AZULEJO/5 Seculos do Azulejo em Portugal ... cn. completo com 
a provo e todos os selos. Novo 

LlVRO .. COLOMBO ... cn. completo com a provo e todos os selos e blo
cos dos 4 poises. Novo 

LlVRO .. Contributions 6 I'etude des essols des tlmbres-poste de 
Roumonlen de Edouard Cohen. Lisboo/1945. capo em mou es
todo 

LiVRO .. Os Telegrofos-Postols no Horo do Luto/Breve Hlstorlo dos Greves 
dos Correlos e Telegrofos de 1917 e 1920 ... de Luis Eugenio Fer
reiro. 19BO. Novo 

REVISTAS "FILATEUA LUSITANAn. 6rgoo Oflclol do FEDERA<;:AO PORTUGUE
SA DE FILATEUA. colec900 completo do I e II series. de 19B1 a 
2000. Inclul os 2 suplementos publlcodos e os catalog os dos 7 
lell6es do FPF e os seus resultados. 6ptlmo estodo 

REVISTAS .. 0 FILATELISTA •. edl900 de ELADIO DE SANTOS. 14 vols .. onos 
2/34. n.o 13/306. Encodern090o do editor nos onos 2/5. enco
dern0900 particular nos onos 6/17 e brochuros do editor nos 
onos 1 B/34. Born estodo 

Idem. 2 vols .. encodern0900 particular em pele do dlobo. onos 1/4. n.a 
1/46. com folto dos n.a 4 e 5 e de todos os copas. born estodo 
nos restontes 

Idem. 5 vols .. encodern0900 do editor. onos 2/6. n.o 13/72. Born estodo 
Idem. 5 vols .• encodern0900 do editor. onos 2/6. n.o 13/72. Born estodo 
Idem. 1 Vol .. brochuro do editor. ono 4. n.o 37/4B. Born estodo 
Idem. 1 vol.. encodern0900 particular. onos 8/13. n.O B5/154. Born esto

do 

Data limite de recepsao de ofertas: 29 de Outubro de 200t (segunda-feira) 
Para 0 Boletim n.o 394, a sair em Dezembro de 2001, s6 se aceitam lotes, 

via Correio Registado ou P.M,P., ate 00 dia 29 de Outubro de 2001 (segunda-feira) 
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SOOQ Aniversario do nascimento de 

Nascido em Lisboa a 27 Cle Fevereiro de 1500, D. loao de Castro recebeu excelente educa~ao 
milita~ literaria e cientrfica, tendo sltlo discfpulo de Maternatica do incomparavel Pedro unes, 

o que permite explicar a importancia que viria a ter em domfnios tao diferentes como a cartografia, 

a literatura, a navega~ao e a administra~ao civil e rnilitar. 
Co a sua morte em Goa, a 6 de lunho de 1;548, I?ortugal perdia urn dos seus grandes" vultos 

mas ganhava urn dos seus maiores he[6is, a quem a Irnprensa Nadonal - Casa da Moeda 
rende homenagem atraves da edi~ao de urna Maeda e de urna'Medalha Comemorativa que constituem 

aut~nticas obras de arte e verdadeiras ~as de colec~ao. 

A venda nas Livraria. INCM, 
Bancos e Comereiante. da Espf;fialldade. 

1Il~ 

--r-..r ~. 

Um grande homem, ~ 
uma grande (lata 

( uma homen gem. 

IMPRENSA NAClONAL· CASA DA MOEDA, S.A 

De. valor a tudo. 
v. A1:'~~iJ7O;::; ~~ct;ll;:~.:~~~15boa 

hllp:/ "'If ("rm.pt 
e-mail:nllmismmICa@in,:mpl t 

~1I1 

Sistemas de Detec~ao 
de Intrusao e Incendio 

Alvara: N2. 22 MAl 04.03.99; A1fneas A), B), C) e E); N2 4150 EOP, 25.06.87 
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