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1876, Nativos (Tipo
IIB)- Selo de 200 rs
amarelo, CE 31,
margem superior
cortada tesoura,
normal nestes se..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... los. Multo raro e B.

a

1871, Nativos (Tipo 1)- Carta circulada para Margiio (5-5-72), com par do 10
rs preto, CE 1 (2), composto com selo da india Inglesa do 1h anna azul.
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Multo raro e BIMB.

1871, Nativos (Tipo 11)- Par horizontal
do 600 rs violeta, CE 14 (2), P.
Espesso, leve mancha no lado direito,
margem inferior cortada a tesoura,
normal nestes selos (Cat. 466,88+++).
Multo raro e B.
do Carmo, ~I .~" B 1~1I11·1I~~ I.ISBO \
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1876, Nativos
, Nativos (Tipo 1110)- Tete-Beche do
liB) - Selo de 15 rs 6 rs verde escuro, CE 131 (2), leve manrosa, CE 37. Raro e cha (cat. 2.107,42). Raro e B.
B.

Coso do Soude do Porto de Belem
Carta esc rita em Belem a 26.02.1818, mas tomada pelo Guarda Mor como uma carta
do brigue amerlcano "Blzarro" vinda de Londres
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Noticiario
Associado do CFP distinguido em Italia

o nosso associ ado Sr. UMBERTO SECLI foi agraciado a 1 de Maio do corrente
ano, pelo Presidente da Republica Italiana, com a 'Stella al Merito del Laboro", galardao
que reconhece personagem da vida italiana que se tenham distinguido p~r merito de
trabalho e honorabilidade. A Dlrecc;:ao do C.F.P cumprimenta e felicita 0 nosso associado
Sr. UMBERTO SECLL pela distinc;:ao que foi atribuida.
Novas

edi~oes
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Variedade

Funda~oo

Albertino de Figueiredo

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo para a Filatelia acaba de publicar duas
excelentes obras sobre a Filatelia Espanhola, de que a Fundac;:ao teve a gentileza de
oferecer exemplares para a nossa Biblioteca, 0 que muito agradecemos.
Um dos estudos "LAS EMISSIONES DE ENTEROS POSTALES DE ESPANA (1873-1973)"
da autoria de F. Javier Padin Vaamonde, trata um seculo de hist6ria dos inteiros posta is
espanhois, com os seus tipos, variedades, tarifas e sobretaxas em 502 paginas com
ilustrac;:6es a cores. 0 outr~ livro "LEON EM LA HISTORIA POSTAL", da autoria de Fernando
Alonso Garcia, e um monumental estudo da hist6ria do correia castelhano e leones, oficial
e privado, desde 0 ana de 974. Carteiros, correios maiores, responsaveis dos correlos,
estafetas, ordinarios e arrieiros, portes, marcas e carimbos, tarifas, mapas e rotas de postas,
tudo isso pode ser encontrado ao longo de 411 paginas com ilustrac;:6es a cores. Aos
nossos associados que pretendam adquirir ao prec;:o de € 50,00 cada obra, informamos
que 0 podem fazer solicitando-o a CASA DEL SELLO • Calle Mayor, 29 • E-28013 Madrid.
Associa~oo

SOCIEDADE REVENDEDO/u'
OE APARELHOS DE PIIECJsAo. S.A.

da

Filatelica Alentejana atribul premios anuals

A Associac;:ao Filatellca Alentejana - AFA, sediada em Estremoz, assinalou
recentemente a passagem do seu 20 2 Aniversario atraves da realizac;:ao do Salao Filatelico
FILAMOZ 2003, patente ao publico na Sala de Exposic;:6es da Messe de Sargentos daquela
cidade alentejana. 0 certame decorreu entre 25 de Abril e 1 de Maio passado e contou
com participac;:ao de expositores com a particularidade de serem simultaneamente s6cios
daquela Associac;:ao e do nosso Clube.
o ponto alto das comemorac;:6es foi 0 dia 25 de Abril, no qual decorreu 0 almoc;:o
comemorativo do 20 2 aniversario, no decurso do qual foram entregues os 'Premios AFA
para 2003", atribuldos pelo institucionalizado Conselho dos Premios AFA, constituldo pelos
filatelistas Eng2 Miranda da Mota, Eduardo Sousa, Joaquim Lobo, Pedro Vaz Pereira, Joao
Soeiro e Dr. Elder Correia, que deliberou p~r unanimidade atribuir os seguintes premios:
"TROFEU A.F.A. PARA 2003 ao Dr. Hernani Ant6nio Carmelo de Matos, distlnto
filatelista, destacado e multifacetado expositor, Jurado do Quadro da FPF-APD em tres
classes filatellcas, Delegado 6 Comissao FIP de Llteratura Filatellca, escritor filatelico e
Webmaster de varios ·sites· filatelicos, Presidente da Direcc;:ao da AFA e da Direcc;:ao da
ANJEF, membro da Direcc;:ao da FPF-APD, figura prestigiada da Filatelia Portuguesa 6 qual
tem prestado servic;:os relevantes, contribulndo para 0 seu desenvolvimento em Portugal
e no Estrangelro."
"PREMIO COMERCIANTE DO ANO PARA 2003 ao Sr. Arlindo da Assunc;:ao Pereira,
destacado Comerciante Filatelico do Porto, de excelente relacionamento e grandes
qualidades humanas, que tem pautado a sua acc;:ao p~r principios condizentes com a
etlca filatelica e vem mantendo um esforc;:o permanente de apoio aos jovens e uma
preocupac;:ao constante de actualizac;:ao, que fazem dele uma figura que tem prestado
servic;:os relevantes 6 Filatelia Portuguesa, contribuindo para 0 seu desenvolvimento em
Portugal e no Estrangelro."
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Foram as seguintes as participo<;:6es concorrentes
CFP bem como a sua classificac;:eo:

a 1.2 eliminat6ria do Trofeu

Editorial

Parficipac;oes apuradas para a final
Jose Maria da Silva Violante • Portugal- Emissdo St. 2Antonio
Joeo Manuel Lopes Soeiro· Independencias de Portugal - Art Work
Joaquim Ant6nio Pires de Sousa Lobo • A Censura Postal em Moc;:ambique
Jose Fernandes Guerreiro • China - Guerra civil
Jose LUIs Pessoa Lobeo Tello • Moc;:ambique - Taxa de Guerra
LUIs VirgTIio Brito Frazeo • Moc;:ambique e Timor - Obliterac;:oes manuscritas

17votos
12votos
lOvotos
9votos
9votos
9votos

Parficipac;oes noo apuradas para a final
Paulo Pedroso Dias • Carimbos tipo duplo oval e ovais
Elder Manuel Pinto Correia • Unido dos Atir. Civis - Variedades de cliches
Armando Bordalo Sanches • 4.2 Cent. da Oesc. do Caminho MarTt. da india
Manuel de Sousa Loureiro • Centeno da Fundac;:do e Restaurac;:do de Portugal
Rene Rodrigues da Silva • A Maxlmafilia ao servic;:o da verdade
Jose L. A. dos Santos Correia· Correio Aereo da Guine -Imperio Colonial
Joeo Pedro Pinheiro da Silva • Oinoss6urios
Ant6nlo Jose dos Santos Romeo • Angola 7975 - Selos de transic;:do
Ant6nio Manso Cristoveo· Templo de Diana
Adolfo LUIs Marques da Silva Palma • Servic;:o Postal na Guine Bissau apos
o conflito militar de 7998/99
LUIs M. Pinto dos Santos Monteiro • Marcas Pre-Adesivas da Estremadura
Manuel Jose Jardim Janz * Monarquia do Norte
LUIs Armando M. Barroso· Rep. Pop. Moc;:ambique - Sob. Independencia
Pedro Marc;:al Vaz Pereira • A independencia do Imperio Colonial

8votos
7votos
6votos
5votos
5votos
5votos
4votos
4 votos
3 votos
3votos
3votos
2votos
2votos
Ovoto

Quando nos propusemos esc rever este editorial. pensamos dar resposta a um ou do is
associados que naG compreendendo as nossas intenc;:oes e modo de actuac;:ao se permitiram tecer
comentarios e afirmac;:oes gratuitas. acusando-nos de pouco elegantes para com a anterior
dlrecc;:ao. Porque sempre tivemos respelto pelo nosso trabalho. mais do que ninguem respeitamos
e apreclamos 0 trabalho de todas as direcc;:oes que passaram por este Clube. No local proprio e
de viva voz 0 fizemos. pelo que entendemos naG gastar muito mais do nosso precloso tempo
respondendo aqueles que pouco ou nada fizeram por este Clube. mas que se arrogam do dlreito
de criticarem aqueles que aqui estao de boa fe. Entendemos ser mals importante fazer um
levantamento do nossa actual vida assoclativa e dos projectos que nos movem no sentido de a
tomar mais aliclante.
o convivio associativ~ do nosso Clube tem vindo a crescer slgniflcativamente. com a adesao
de grande numero de socios as iniciativas que temos vindo a implementor no dla a dia do nossa
colectividode. A particlpac;:ao de um numero slgnificativo de assoclados nestes eventos permitenos por um lado. constatar de que estavamos certos quando entendemos que uma gestao
dina mica do nosso Clube permitiria trazer ate nos algumas pessoas que andavam esquecidas do
convivio filatelico. e por outr~ lado incentivar-nos a trabalhar no sentido de avanc;:ar com outras
iniciativas que permitam trazer ainda mais assoclados ate nos.
A prlmeira eliminatorla do Trofeu Clube Filatellco de Portugal foi um sucesso quer pela
qualidade das participac;:oes. quer pelo facto de terem aparecido concorrentes que sem
experiencia exposicional. apresentaram participac;:oes de muito bom nfvel. competindo ombro a
ombro com especialistas e consegulndo ate 0 apuramento para a final. 0 convivlo filatelico foi
excelente. estando esta Direcc;:ao convenclda que multo mais associados Irao aderir a esta forma
de competic;:ao deveras allclante. Para a segundo ellmlnatorla a reallzada a 28 de Junho a um
mes do evento esgotaram-se as 20 vag as. estando a IIsta de inscric;:oes para a 3.· eliminatoria. a
realizar em Outubro. ja bastante preenchlda .
Os nossos lelloes Inter-socios ja sao um sucesso tambem. Reallzamos dais lelloes nos meses
de Maio e Junho. estando em curso 0 tercelro para Julho. com uma percentagem de venda de
lotes a rondar os 90%.
A nossa pagina Web tem apresentado um bom desenvolvlmento. e coda vez mais e visitada
e reconhecida pelos nossos associados. que naG dlspensam uma visita quer para saber novidades
do vida assoclatlva do Clube. quer para consulta aos nossos lelloes e permutas.
As conferenclas filatellcas tiveram a adesao slgnlficatlva dos assoclados com uma assistencia
media de 40 assoclados. Tem sldo garantldamente bans momentos de aprendizagem e debate
filatellco.
Como atras me referl. a adesao dos associados e um tonlco para contlnuarmos a nossa
mlssao. e chegou a hora de se camlnhar no sentldo de reformular a nosso boletlm. No passado 0
boletim era paglnado pela coso Impressora. Actualmente este trabalho ]0 e executado por nos.
allviando um pouco as custos de impresseo do mesma. 0 malor obice do nossa revista prende-se
com 0 seu formato reduzldo. que naG permlte uma apresentac;:ao de conteudos com a dignidade
que ele merece. pelo que decldimos encerrar este formato com 0 presente numero do revista
(400). A proxima revlsta sera num formato malor. melhorando-se tambem no quail dade do popel.
Em termos de conteudos havera tambem alterac;:oes entre as quais destacaremos a aparecimento
de uma secc;:ao denominada 'Consultorlo Fllatellco' que orlentada por pessoa qualificada. dara
respostas a duvidas que as nossos associados tenham em materia filatellca. Estamos convencidos
de que os nossos associados apreclarao a nova revista.
Como e do conhecimento de todos os assoclados a nosso Clube comemora este ana 0 seu 60. 2
aniversario. Par alem do programa de festividades a anunclar no proxima edlc;:ao do revista
pretendemos marcar a passagem deste anlversario com alga singular. Asslm iremos reeditar 0 Boletim
n.· 1 com distribulc;:ao gratuita. como separata do proximo boletlm. Esperamos assim dar resposta aos
anseios de muitos e muitos associados que gostariam de 0 ter no sua biblioteca particular.
De etapa em etapa vamos procurar cumprir aquilo a que nos propusemos quando do
apresentac;:eo do nosso programa eleltroral
Elder Manuel Pinto Correia

Panoromica parcial do 5alo de Conv/vio do CFP 005 sobados.
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o Selo da Casa de Saude do Porto de Belem.
Luis Frazao

luisvbp.frazao@clix.pt

1 " Introduq80
Quando da publicac;:ao do livro «Casa de Saude do Porto de Belem 1 n, pelo
Eng2 Manuel de Andrade e Sousa, escrevia 0 seu autor em conclusao:
"Tenho plena consciencia de que outros dodos sobre este assunto deverao
existir. Embora tenha feito uma investigaqao aprofundada, reconheqo que a
proliferaqao de documentos por variadfssimos arquivos, possa estar na origem de
falhas da minha parte.
Anseio agora que os que lerem este estudo e possam trazer algumas achegas
para 0 tornar mais completo, naG hesitem em 0 fazer. A Filatelia Portuguesa necessita
dos esforqos de todos para a guindar ao nfvel a que tem jus.

Trofeu CFP
Decorreu no passado dia 12 de Abril na sede do nosso Clube a 1. Q eliminatoria do
Trofeu CFP . estando em exposic;:ao 20 participac;:6es de um quadro, 0 maximo permitido
pelo Regulamento desta competic;:ao. As participac;:6es eram de multo bom nlvel, sendo
de destacar a presenc;:a de varios expositores que 0 faziam pela primeira vez. Houve
debate ftlatelico, uma participac;:ao elevada de socios que expressaram por meio de
voto a sua preferencia pelas particlpac;:6es em concurso, houve enfim uma grande
jornada de convlvio filatelico com a presenc;:a de cerca de 50 associados, 0 que diz bem
da sua aceitac;:ao por este tipo de competic;:ao. A 2. Q eliminatoria que decorreu em 28 de
Junho, foi tambem, outr~ grande momenta de filatelia, pois ja ha um mes que se
encontram encerradas as inscric;:6es por se ter atingido 0 limite maximo de participac;:6es.
Por se ter realizado em data proxima salda deste boletim, naG nos e posslvel apresentar
os resultados desta eliminatoria, pelo que so no proximo numero 0 faremos

a

N

Figura I - A Torre de Belem, em plntura de Vieira Portuense /1765-1805)

Na sequencia do apelo entao lanc;:ado, e partindo do princfpio de que «mais
vale tarde do que nunca», vamos hoje juntar mais alguns dados sobre este tema, em
1

Temas de Hlstorla Postal. Correlos e Telecomunlcac;:6es de Portugal. Setembro 1985

4

Duas panoram/cas da 1. g el/mlnat6rla do Trofeu CFP, onde se constata a grande aflu{mcla de assoclados
e Interessante debate fllatel/co. As Imagens sao eluc/dativas.

A de Outubro decorre a 3. Q eliminatoria de 2003 deste Trofeu estando abertas
as inscric;:6es. Renovamos 0 nosso convlte para que se inscrevam desde ja nesta salutar
competic;:ao.
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Conferimcias Filatelicas

Leiloes inter-s6cios

Iniciou-se no passado dia 17 de Maio na
sede do Clube Filatelico de Portugal, um cicio de conferencias subordinadas a temas
filatelicos que terao uma periodicidade mensal com excep<;ao do mes de Agosto, mes
em que encerramos para ferias.
Este cicio teve como seu primeiro orador 0 Sr. Elder Manuel Pinto Correia, Presidente deste Clube, que apresentou aos
conferencistas uma trabalho versando 0
Servi<;o Postal Portugues no Rio Zaire em
finais do Sec. XIX, abarcando 0 periodo
antes e pos Conferencia de Berlim de 1885,
seguido de debate moderado pelo Dr.
Eduardo Barrelros.
Participaram nesta conferencia cerca
de 40 associados, que puderam assistir a
um trabalho multo bem apresentado pelo
conferente, que recorrendo a meios
audiovisuais conseguiu manter bem viva a
aten<;ao dos conferencistas.
Outras conferencias estao programadas, pelo que chamamos a atenc;ao dos
nossos associados para a Agenda de Actividades que publicamos neste Boletim,
convidando-os desde jo a participarem
neste eventos que se prevem aliciantes e
interessantes.

Na sede do Clube Filatelico de
Portugal, desde Maio e ao prlmeiro sobado de cada mes, temos levado a efeito
lelloes inter-socios, que tem decorrido
com grande participac;ao dos associados, quer atraves de correspondencia,
quer marcando presenc;a no local, sendo jo um sucesso garantido esta nossa iniciativa. Jo efectuamos dois leiloes estando 0 proximo aprazado para 0 dia 5 de
Julho pelos 16HOO.

Paulo Dlas ladeado por Jose CorreIa e Jose
Guerreiro, compondo a mesa que realizou 0 1. '
Lei/Cio inter-s6cios.

Durante 0 leilao e por meios
audlovisuais sao apresentadas as pec;as a
lelloar tendo sido bastante competitiva a
venda dos lotes. 0 numero de lotes vendidos tem rondado os 90% da oferta. Embora os lotes dos leiloes estejam disponfveis via
Internet pelo site www.cfportugal.com.
podemos disponibilizar por via postal os
catologos dos leiloes desde que os associados manifestem esse interesse por escrito. Esperamos que associados continuem
a participar tanto como compradores ou
vendedores, neste ultimo caso enviandonos material filatelico que possua uma qualidade razoovel que permita a sua venda
em leilao.

particular no ponto especffico da utilizac;ao do selo da Casa da Saude do Porto de
Belem. Aqueles a quem este tema possa interessar, aconselha-se a leitura do estudo
jo referido de M. Andrade e Sousa, pois que as linha que agora se escrevem aparecem
na continuac;ao do que aquele ilustre investigador escreveu em 1985; naG iremos
fazer um resumo historico da Torre de Belem, do seu enquadramento como ponto de
apoio as medidas de sanidade maritima decretadas pelos reis de Portugal, nem as
func;oes do Guarda Mor da Saude de Belem.

2. 0 selo da Casa da Saude do Porto de Belem.
A carta que se apresenta na flgura 2, contem todos os elementos da historia
dos mecanismos da saude e das marcas postais que eram aplicadas nas cartas
estrangeiras chegadas por navios a Lisboa atraves do porto de Belem. Em primeiro
lugar tem a marca C.Est. de N" identificadora da classe de correspondencia criada
pela portaria de 12 de Junho de 1815, a marca G.M. cuja leitura naG se duvida que
seja Guarda Mor, provando a intervenc;ao do mesmo na manipula<;ao desta carta, a
marca de porte de 160 reis, asslm como a marca da Casa da Saude do Porto de
Belem, sobre a qual iremos fazer algumas considera<;oes. Registe-se ainda que todas
as marcas estao na frente da carta, com excepc;ao da marca G.M. e que na frente
tambem aparece a indicac;ao manuscrita "Aurora direct", a significar que a carta
veio directamente de Baltimore para Lisboa, sem escala em qualquer outr~ porto
americana ou europeu.

tC»O

,G;77'

Vista parcIal da Sola de Convfvio do CFP durante a
conferencia de 17 de Malo. proferida por Elder
Manuel Pinto CorreIa.
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Figura 2 - Carta escrita de Baltimore a 8 de Abril de 1818. receblda a 19 de Maio

5

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FILATELIA E NUMISMATICA
Telefone 262831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

ACABA DE SAIR:
::;;.
::;;.
•
•
•
•
•

PRE<;ARIO N.O 60 - Europa de Leste, 1.' parte
PRE~ARIO - TEMATICOS - Solicite 0 envio do tema que colecciona
Muitos milhares de series novas de todo 0 mundo, para atender as suas listas de faltas por parses e temas
Variedades: ensaios de cor, nao denteados, blocos de luxo, provas de artista, erros, etc.
Tambem Portugal, Ultramar, Palop 's
Hist6ria Postal, cartas pre-filatelicas, subscritos
Material filatelico e numismiltico de conceituadas marcas: LI NDER, SAFE, HAWID, LEUCHTTURM
Catalogos YVERT, MICHEL, SCOTT, DOMFIL, LOLLl NI, STANLEY GI8BONS...

1952·2002
Figura 3. Pormenor ampllado do selo do Coso do Saude do carta do flgura 2.

50 Anos de Fi/atella

A razoo de ser da aplica~oo desta marca (figura 3). esta devidamente
explicitado no artigo 42 do "Methodo praticode purificar as cartas e papeis.
procedentes de paises contagiados ou suspeitosos(2) ..... ". que diz:
"Que as cartas e papeis, depois de se acharem comp/etamente purificados,
devem ser marcados com 0 sel/o da respectiva Casa da Saude para signa/ de que
forao alii desinfectados.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Se procura qualquer outro material que nao 0 mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web.
Visite

http://www.filsergiosimoes.com

Em relac;oo com os prlmelros dizla 0 regulamento que as embarcac;oes dele
oriundas "nao se admitem em nenhum Porto do Reino
N,

Em relac;oo com as embarcac;oes originarias do segundo grupo diz: sao
admitidas 56, e exc/usivamente no Porto de Lisboa debaixo de uma quarentena
rigorosa
Q

N

•

o terceiro grupo, englobava paises vizinhos dos muito suspeitosos, ou que foram
tidos anteriormente como muito suspeitosos, e em func;oo da avaliac;oo feita pelos
praticos da saude, eram " admitidos 56 no Porto de Lisboa e su;eitos a uma quarentena
de 20 ou 10 dias consoante 0 caso
N.

2

Methodo practlco de purlflcar as cartas e papels, procedentes de poises contaglados ou suspeltosos dado
pela Junta de Saude Publica para Instrur;:oo, regulamento e execur;:oo deste ramo de policla em todas as
repartlr;:oes de saude do Relno Usboa na ImpresseD Regia Anno 1816 (datado provavelmente de Setembro
de 1816)
N.

6

filsergiosimoes@mail.telepac.pt

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

N

Pela leitura dos diferentes Editais, que sempre que necessario eram public ados
na "Gazeta de Lisboa", ficamos a saber, que em termos de risco para a saude publica,
se classificavam os locais de onde eram originarias as embarcac;oes em 4 categorias:
1- Paises contaglados.
2- Paises muito suspeitosos.
3- Paises suspeitosos,
4- Isentos.(Limpos)

-¢' E-mail:

MARIA CEOUA DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 2134248 91 • Telefax 2134723 41 • 110D-183 USBOA. PORTUGAL
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.telepac.pt

ALBUNS

D,S, TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Fonnato 22 x 25 ems.
cartolina

Pennanentes

EUI1)

PORlUGAl - 1.' Parte (Selos do Correia Normal)
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) .. ,............................................... ," _ _" .. "..... """""."".,,",, .............. "" ........................ "............
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) """""""""""""""""""" .. """""""""""""""""'''''''''''" .. ,,'',, ................ """,, .. ,,"""""""""""""
• Volume III (selos de 1991 em diante) "" .. """"""""""" ... """"""""""""""" .. "" .. """"" .. ,, .. ,,",, ............. ,,""""""""""""""""""".
PORlUGAl - 2.' Parte I (Selos de Aviao, impasto, Encomendas, Porteado, Olidal, Privativos, etc.) _"_""""" ...... "" .... """" .. """""" .... ,,,, .. ,,"",,.
• 2." Parte II (BIocos) •.. """ ...... " ........ """" ......... """"",, ......... ,, ... ,, ................................................................................ "................
ILHAS AOJACENTES """"" .. " ... """" .... " ...................... " .. "" ..... """"",, .......... ,, .. ,," .... " ............... " _ .... """ ........... " •.. ,,......................................
ANGOlA .................. "" .............................. """ .. "...... """"",, .. ,,"",, .................................. """" .. """"""""""""" .. """ .. ,,",, .. ,,"",, ........ ,,"""",,.....
ANGOLA PAlOP "" •. """"" .. "•. "" .... "."""" •... """,, .... ,,"""",, ... ,,"""",, ............ "....... "" •. """" •.. """"" ......... ,,""",, ....... ,,"",, •... """"" •... "" .. ,,""""
CABO VERDE """"".""""""".""""" •. """" •. ,,"""",,.,,""""",, .. ,,"""""""",, •. "."""""" ... """ ....... """" •. ,, ...... ,,"",, •...... ,,"",, •... ,,""""" ..... "... "",,.
CABO.VERDE PAlOP "" .. "."."." ... ".... """ .... "" ....... "."" ......... ",, ......................................................" .............................. "......................................
GUIN; " ........ """ .... " ...... " ...... " .. " .... " .........."" .... """"""".... """ ........ " ..... " __ ................ " .. "._.."" .. " ........... """""""""""".. """""""""......
GUINE PAlOP .""......"......... "............ "........ """ ... ".. """"" .... ,,,, ................................... "" ........ """"."•. ".. """""" ....... ",, ........ ,," .. "..... """".,,.......
INDIA """""""""""""" .. """"" .. """"""" .. """" .... """""",, .. ,,""""",, .. ,, .. ,, ... """"""""""" .. """"" .... """""",, .. ,,"""",, .. ,,""",, .. ,,"""""""""""
MACAU """ ......""" .. """" .. ".... ".. "" .. """" .. """ .... """"",, .... ,,""",, .... ,, .... ,,,,._"""""""" .. ".. ""._ .. "............. """""" .. """" .... """"""""" .. "".
MO<;AMBiQUE """ .. """"" .. """""".. """" .... """ .. """"",, ........ ,,""",, .. ,, .... ,,"""",, .. ,,""" .. ".. """"................................ ".. """"" .... """""""",, .. ,,,,.
MO<;AM~IQUE.PAlOP "......... "...... ".... "........ """ ..... "..... "....... "..................... _ ....... "....... ".... "....." ... "................ _ ............................ ".... ".........
S. TOM; E PRINqPE ....... ".... "......... """""""""."."""""",,.,,"",, ............................".. """ •..... """""".""""""" •. "".. ,,",, .. ,,.,,",, ... ,,""""""" •... "..
S. TOM; E PRINqPE PAlOP I - N.o 1 a 59, Av. I, BIoco 1 a 53 "................. __ .. """.. """ .. """""""""""""""""" .. """ .... """""""""""" .. ".. "".
S. TOM; E PRINqPE PAlOP II - N.o 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109 ".. """""" ... """""""" .. """""..... """ ....... ,,''',, .._ ,,,, .. ,,'''''',, .. ,,''''''''"""" .. ,,""
S. TOME E PRINCIPE PAlOP III - N.o 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/177 "." ... "" .. """""""" ..... """""" ... ".............. ""...",.... ,,",,.,, .... ,,"""." .. "" ... ,,""
TIMOR .. ".... """" .... ".... """"" .... """" ........ ,, ...... ,,",, .......... """,, .... ,,"""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
~OMPANHIAS DE MO<;AMBIQUE E NIASSA ." .......... """.,....... "......... "" .... "......................., .... """ .. "" •... """"" ...... """,, ....... ,,..................................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN~O MARQUES, TETE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ............"" .. "............ "...... "..................
Folhas IsoIadas ...... """'" ............... "....... ". """" .. """"""" ... """ ........ ""... "....."..... """"",,. ". """" ..... """""" .... """,.. "... """"". """"""" "" .. """.
Ma~o

2003

IVA Incluldo 19%
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37.90
42.25
43.85
17.20
87.95
58.96
24.65
51.00
14.50
30.80
16.00
83.15
20.25
77.40
26.40
60.70
16.75
49.70
42.25
55,90
15.00
14.00
18.20
0.55

F~atelia Joaquim A.S. Ma~as

FlLATELIA.NVMISMATICA
MADEIRA

Rua do Crucifixo, 76 - 2. 0 Sala H
1100-183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-213467661
Fax: +351-213259090
http://www.filatelia.tv

Casa Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!Ac;ores/Madeira/Macau

e-mail:j.macas@filatelia.tv

Ex-Colonias

,

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE

COMPRA E VENDE
Grandes Colecc;oes e
pec;as isoladas

Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marcaCjao previa)
Agora com loja virtual
na Internet. EndereCjo:

Apcrtada 4511
9001-801 FUNCHAl
MADEIRA - PORTUGAL

http://www.lilalelia.1v

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro_
Novldades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

Neste ultimo coso, podia dar-se 0 coso de a embarcac;oo. antes de vir para
Portugal. ter estado de quarentena num dos Lazaretos mais acreditados do Europa;
pois mesmo assim. noo era dispensada do quarentena impasto as embarcac;oes
originorias dos portos onde se situava 0 Lazareto, on de fora submetida a quarentena.
Por aquilo que acabomos de ler, parece-nos que se pode concluir que a
aposic;oo do selo do Coso do Saude do Porto de Belem, era obrigat6ria nos casos
em que as cartas tivessem sido submetidas a protica do saude, portanto para as
cartas originorias das tres primeiras categorias acima referidas.

Tel.: 291 223070
fax: 291 23 08 05

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
OUALOUER

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PMS_

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

I

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108
1170-215 LlSBOA

Alnda em relac;oo com a embarcac;oes oriundas do pafses do grupo 1. dizia
0 regulamento que:
..... e quando suceda que cheguem as entrar em a/gum dos Portos do Reino,
serao obrigadas a sahir com as suas circunstancias especTficas, e as do Porto em que
tiverem entrada; e apenas se /hes concede /anc;;arem fora cartas e papeis, que tragam
a seu bordo, para serem entregues as pessoas au repartic;;oes a quem se dirigem
depois de purificados pe/os desinfectantes mais energicos, que actua/mente se
praticam em similhantes casas; ficando restingida esta mesma J1berdade 00 Porto de
Lisboa. "

ainda

APARTADO 135 - 8001-902 FARO

PORTUGAL

A. MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1.· DE DEZEMBRO, N.2 101, 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 342 95 34

I COMPRA e VENDA I
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODD 0 MATERIAL FlLATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA .. KABEl)
ExPosr,AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3." ANDAR (Elevador)

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis
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Figura 4 - Carta de Norfolk Virginia USA, receblda em Lisboa a 25 de Junho de 1817.

o processo de desinfecc;oo das cartas variava em func;oo do molestia. e assim
se encontram dlferentes vestfgios dessa operac;oo nos cartas intervencionadas, que
voo desde a fumigac;oo, que em geral noo deixa sinais visfveis, ate a imersoo do
7

carta em vinagre. antecedida por e cortes ou furos na mesma. que alem de grandes
manchas e cor amarelada. eram tao eficazes por vezes a deixavam i1egfvel.
Segundo refere Andrade e Sousa. 0 primeiro exemplo de aplicac;:ao do Selo da
Casa da Saude data de 25 de Junho de 1817. uns escassos cinco dias depois
publicac;:ao das «lnstrw;:i5es provisorias para 0 servk;:o diario do Coso do Saude do
Porto de Belemll. datado de 20 de Junho de 1817.
A carta atras referlda veio lIustrada num artigo publicado no catalogo da
exposic;:ao PORTO 83 e nela soo bem visfveis os sinals do vinagre. assim como os furos
que ocupam uma quadricula 7x11 furos que perfuram toda a superffcie da carta 3 .
Na parte final do livro de Andrade e Sousa relaciona este uma Iista das cartas
que conhecia. e que apresentavam 0 selo da Casa da Saude. A prop6sito desta lista
escrevia:
"0 selo do Coso do Saude aparece em 25 de Junho de 1817. e depois em mais
15 cartas ate 1823. Segue-se depois um per/odo de 10 anos em que 0 selo desaparece.
embora existindo cartas sem ele • para aparecer esporadicamente em 1833. em
quatro cartas.
Pergunto en tao: Porque nao se encontra uma unica carta com este selo entre 1823
e 1833? Sera que nesse perfodo nao houve de facto desinfecc;:ao do correio? ....
Uma das razoes para expllcar 0 que acima se relata. reside no facto de todas
as cartas entoo conhecidas e arroladaS" por Andrade e Sousas serem oriundas do
arquivo Sampalo. e quase todas provenientes dos portos dos Estados Unidos. Foi
s6mente com a descoberta do arquivo Torlades. que se vieram a encontrar cartas
oriundas do Medlterroneo. e cobrlndo parte do perfodo de 10 anos em falta. e a que
Andrade e Sousa se referla. Iremos alnda completar 0 quadro com a Introduc;:oo de
novas datas relativas ao ana de 1833. po is que entao grassava no norte da Europa
uma terrfvel epldemia de febre amarela. e a pratica da Saude era uma preocupac;:ao
fundamental das autoridades sanitarlas.

PHlLANGLES
Auctioneers of fine quality stamps. postal history. collections. revenues. acumulations and unusual
philatelic material of the whole world.
We hold regular auctions throughout the year and have 3500 regular. satisfied customers.
All our material is fully guaranteed for your total satisfaction. no credit surcharges. experts In
exporting worldwide and a friendly personal service.
Always good offerings of revenues and associated unusual material.
Full members of PTS London and ASDA New York
Request your free Illustrated catalogue today.
Visit www.philangles.co.uk and view our latest Auction online
Seiling? Contact Simon Carson for professional advice on seiling at auction or by private treaty
PHILANGLES
Carson House. 44 Legh Street. Warrington
Cheshire. WA 1 1UJ. England
Tel 01925 231151. Fax 01925 232204
E-Mail phllangles@btintemet.com I www.phllangles.co.uk

Mas os dados mals Interessantes VaG ser obtldos de um conJunto de cartas.
escritas por tripulantes ou passagelros de navlos em quarentena5 e destlnadas aos
seus correspondentes em L1sboa (Mapa 1)
Tratavam-se asslm de cartas locais. marcadas pelo Guarda Mor. quer com 0
selo da Casa da Saude de Belem. quer com a marca das Cartas Estrangeiras vlndas
por Navlos.
Sabemos pela leltura do estudo de Andrade e Sousa • que era 0 servlc;:o do
Guarda Mor da Saude de Belem que apllcava a marca postal de entrada das cartas.
consoante estas eram orlginarlas do Ultramar. das IIhas ou do Estrangelro. Esta norma
s6mente tlnha razoo de ser para as cartas avulsas. Isto e. para as cartas que naG
vlnham nos sacos de vias enviados pelos correlos ultramarlnos. onde necessarlamente
a origem da carta era patente pela apllcac;:oo da marca nomlnatlva de origem.
3

4

5

L. Frazeo. Uma carta slngular com a marca da 'Caso de Scude do Porto de Belem" . Catalogo da XII Exposl<;:eo
Fllatellca Nacional. Porto. 15-25 de Abril de 1983
Identlflcadas na 1." coluna com AS
No quadro que se apresenta a segulr. Inserlmos a vermelho todas as cartas orlundas de navlos surtos no Tejo.
e que se encontravam em regime de quarentena

8

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~ t~·lllf' ~

FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

:;'SBQ~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 9 DV! - 1150-020 LlSBOA - Telet.: 218 123936
Expediente - Quintas-felras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos soclos:
JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana
EFECTIVO (Lis boa e Concelhos Limrtrofes) - 11 € ano;

(Provincia e IIhas) - 10 € ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 12 € ana
Pagamento adlantado por cheque, vale ou dinheiro.
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LEILCES INTER-s6cIOS
Senhor Associado
Realizamos todos os meses, 00 primeiro sabado pelas
16HOO, no Sede do nosso Clube, urn leilco filah~lico.
Os lotes a leiloar estco disponiveis para consulta no Secretaria do Clube, bern como atraves do Internet pelo site:
www.cfportugal.com
A Direc<fco agradece a vossa participa<fco e colabora<fCO neste evento que levamos a efeito com a finalidade de
dinamizar 0 nosso convivio, para alem de ser uma fonte 01ternativa de entradas de receitas, tco necessarias 00 nosso
Clube.
Colabore:
- Comprando 0 exemplar filatelico que sirva a sua
colec<fco.
- Enviando para leiloar, aquele exemplar filatelico
que ja tern repetido ou que nco e necessario
sua
colec<fco.
- Divulgando entre os seus amigos filatelistas esta
nossa iniciativa, assim como a nossa pagina Web

a

Proximos Leiloes
05 de Julho de 2003
06 de Setembro de 2003
04 de Outubro de 2003

Mapan! 1
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Quanto as cartas estrangeiras vindas por navios, eram todas avulsas, pelo que
af era necessaria a identifica<;:ao de origem, que permitia que posteriormente no
Correio Geral. as mesmas fosse aplicada 0 porte, depois de devidamente pesadas.

3. As cartas da Quarentena.

Novas Emissoes - Macau
10,° ANIVERSARIO DA PROMULGACAo DA LEI BAslCA DE MACAU
Data de emlssao: 31 de MarGo de 2003
Autor I Designer: Ng Wai Kin
Impressao: Offset - Litografia
Popel: Papel com fibras 6pticas
Denteado: 14 x 14 mm
Formato: 40 x 30 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:

Selos de Pte. 1,00 e 4,50
FDC: Formato C6

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

/jJy1'

#; #. Y/VJhf~,.Arrfl
~

Data de emlssao: 31 de MarGo de 2003
Autor I Designer: Ao Kuan Kin
Impressao: Offset - Litografla
Popel: Papel com fibras 6ptlcas
Denteado: 14 x 14 mm
Formato: 40 x 30 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:

Selos de Pte. 1.00 / 2,00 / 3,00 / 3,50
Bloco: Com 1 selo de B,OO patacas
FDC: Formato C6

Senhor Associado
Figura 5. Carta escrlta em Belem a 26 deFeverelro de 1818.

o pagamento pontual das quotas e um dever do as-

A carta da figura 5, embora escrita em Belem, conforme Indica<;:ao manuscrita
felta no exterior da mesma, fol tomada pelo Guarda Mor como uma carta «Do Brlgue
Amerlcano Bizarro vlnda de Nova Londres)), e como tal marcada com C.Est de N, e
posteriormente porteada em 480 reis no Correio Geral

sociado, para alem de ser vital para 0 bom funcionamento deste Clube. Se ainda nco procedeu ao
pagamento das sua quota, agradecemos desde ja
a sua regularizacrco.

10
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PATRIM6NI0 DOS AC;ORES

Oata de emissoo: 05 de Junho de 2003
Oesenho: Acacio Santos / Elizabete Fonseca
Impressoo: Lito Mala / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emissoo:
€ 0,30
350.000
€ 0,43
300.000
€ 0,55
250.000
€ 0,70
250.000
Bloco: Com 2 selos de € 3,00
Tiragem: 60.000
Bilhetes Postais:
4 x € 0,43
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, FunchaL Ponta Delgada

LlSB()
)

"

>

>

1 II

Figura 6 - Carta escrita 'off Belem January 20 th 1819

100 ANOS DO AUTOM6vEL CLU~ DE PORTUGAL

A carta da figura 6, ja apresenta um tratamento postal diferente; tem a inscric;:oo
"Ga/era Americana Ruth Maria vinda de Filadelfia" , asslm como 0 selo da Casa do
Saude, e a marca de C.Est. deN.

Oata de emissoo: 24 de Junho de 2003
Oesenho: Victor Santos
Impressoo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emissoo:
€ 0,30
350.000
€ 0,43
300.000
€ 2,00
250.000
Bilhetes Posta is:
3 x € 0,43
Tiragem: 60.000
FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, FunchaL Ponta Delgada

Uma vez no Correio Geral, levou a marca de Lisboa, de onde de facto era
origin aria, assim como 0 porte correspondente, neste caso de 20 reis. Pela leltura do
interior da carta fica a confirmac;:oo da quarentena, po is que 0 remetente escreve.
" ... the ships expense is great at any time, but more so while in quarantine at this
place. "

-................. ..

~

/.

()

LIS3" "

Anuncie no revista do Clube Filah~lico de Portugal
Figura 7
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As duas cartas que se apresentam em conjunto na figura 7, ambos tendo
passado pela C.S.P.B em Maio de 1820, tem por objectiv~ mostrar que a cor do selo
da Casa da Saude, era vermelho na primeira das cartas e sepia na segunda, e que
esta diferenc;:a noo se deve a uma alterac;:oo de cor ou mudanc;:a na tinta utilizada,
mas sim a uma operac;:oo determinada e repetitiva que, em nosso entender, visava
permitir que no Correio Geral fossem distinguidas as cartas oriundas de navios em
quorentena no Tejo, e portanto cartas da pequena posta, daquelas que vinham do
estrangeiro e que eram remetldas para serem taxadas como Cartas Estrangeiras de
Navlos. Esta nossa convlcc;:oo prende-se com 0 facto de, desde Maio de 1820 em
dlante, TODAS as cartas de quarentena serem marcadas com 0 selo a vermelho,
enquanto que as estrangeiras eram marcadas com 0 mesmo selo, mas a sepia (ver 0
quadro)

HIST6RIA DA ADVOCACIA EM PORTUGAL
Data de emissao: 13 de Maio de 2003
Desenho: Eduardo Aires
Impressao: Lito Maio / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Denteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
€ 0,55
€ 0,30
350.000
250.000
€ 0,70
250.000
€ 0.43
300.000
Bloco: Com 2 selos de € 3,00
nragem: 60.000
FDC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal. Ponto Delgado

150 AN OS DO PRIMEIRO SELO PORTUGU~S
Data de emlssao: 23 de Malo de 2003 - Vlseu
21 de Julho de 2003 - Faro
09 de Outubro de 2003 - Porto
Desenho: Luis Duran / Carlos Leltao
Impressao: Joh. Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m 2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao: € 0,30
3 x 350.000
FDC: Apenas no cldade de lanc;:amento de coda um dos selos

Figura 8 Belem, 8 de Abril de 1826

a

A carta da figura 8, apresenta no verso uma Inscric;:oo relativa origem do navlo,
asslm como a asslnatura «Brando06)) do Guarda Mor da Saude do Porto de Belem. No
quadro aclma pode alnda verlflcar-se que a malorla das cartas tem a asslnatura
Brandoo, noo encontrando expllcac;:oo para 0 facto de algumas a noo terem. Durante
um periodo de tempo Indetermlnado do ano 1825, aparece a asslnatura «Palhares))
em vez de Brandoo.
Alnda se nos referlrmos ao quadro, aparece um periodo de tempo de 6 anos, de
Janeiro de 1826 a Janeiro de 1832, em que noo conhecemos cartas que tenham
estado sujeltas 0 protlca da saude, sem que se possa Inferlr que estas cartas noo
exlstam ou que os servlc;:os do Guarda Mor noo se ten ham efectuado.

UEFA EURO 2004
Data de emlssao: 28 de Malo de 2003
Desenho: Acacia Santos
Impressao: Joh. Enshede / Offset
~"
.
(~
Papel: Esmaite 102 g/m2
~
.
Denteado: 14 x 14 1/4
tu rc, 2.;;o./
.
flJ(~~'f
Formato: 40 x 30,6 mm
...... .. - ., .... .. , .
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
.
.....
€ 0,30
1.000.000
€O,55
1.000.000
€ 0.43
1.000.000
€ 0.70
1.000.000
€ 0,47
1.000.000
fu(c,2.O'~.,
Bloco: Com 4 selos de € 0,55
nragem: 150.000
Cartelra especial: Contendo 1 folha eom as selos da serle e do bloeo com 9 selos
FDC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora. Faro. Funchal. Ponto Delgado
•

A da esquerda tem 0 segulnte texto:
- Brlgen Sparebanken I Bellem under quarantaln 4d Juny 1832-, e nela sao vlsivels
3 cortes verticals da deslnfecc;:oo.
• Jose Flrmlno Soares Brandao esteve em tunc;Oes desde 1817 e ate palo menos Feverelro de 1833.
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Do perlodo posterior a 1831, lIustam-se mals duas cartas.
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A carta do direita expedida do mesmo emborcac;oo 8 dias mals cedo, tem
data de Belam de 28 de Maio, e pora deleite do coleccionodor apresenta uma
emenda de porte de 160 pora 20 rels, aplicada no Correio Geral.

Novas Emissoes Portuguesas
ORQufoEAS
Data de emlssao: 29 de Abril de 2003
Oesenho: Pedro Salgado
Impressao: INMC I Offset
Papel: Esmalte 102 g/m 2
Oenteado: 12 x 12 112
Formato: 30,6 x 40 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
€ 0.46
2.000.000
€ 0.46
2.000.000
Folhas Mlnlatura: 2 com 9 selos de € 0,30 coda
TIragem: 60.000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal, Ponto Delgado

p
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Figura 9

Termlnamos com apresentac;oo de mals uma carta, esta dotada de Liverpool
o 25 de Janeiro de 1833, e receblda em Llsboo a 11 de Fevereiro. De referir que 0 selo
do Coso do Saude a neste coso sapia, a confirmor a hlp6tese que formula mos.

EURO 2004

a

~:furo
'OIlT~ §=

EHquetas de Impressao de franqula automaHca
""
~
Data de emlssao: 29 de Abril de 2003
Impressao: Lithoformas I Offset
•
Maqulnas: AMIEL SMD, E-POST e KROUZET
Taxas baslcas: € 0,30 I 0.46 I 0.47 I 0,55 I 0,70
Correlo azul: € 0.43 I 1. 75
FOC: Lisboa e Porto
Nota: As etlquetas do maqulna AMIEL fornecldas pel a Dlrecc;:ao de Fllatella apresentam uma
dlferenc;:a no taxa (ponto) relativamente as fornecldas pelas maqulnas 00 alcance do publico
(virgula). As maquinas Krouzet permltem a Impressao de qualquer taxa ( a partir de € 0.43 ).

§

-
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EUROPA (A ARTE DO CARTAZ)
Data de emlssao: 05 de Malo de 2003
Oesenho: Jose Brandao
Impressao: INCM I Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 112
Formato: 40 x 50 mm
Folha: 25 selos
Plano de emlssao: € 0,55
4 x 250.000
Blocos: 3 com 2 selos de € 0,55
TIragem: 3 x 90.000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal e Ponto Delgado
44

Figura 10
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4 - Conclusao
Parece-nos demostrado que 0 selo da Casa da Saude do Porto de Belem so
era aplicado nas cartas que tivessem sido sujeitas a pratica da saude, aplicado em
tinta sepia para as cartas estrangeiras, e a tinta vermelha para as cartas locais escritas
de bordo de navios em quarentena. Nas restantes cartas recebidas avulsas apllcava
o Guarda Mor 0 marca postal identificadora da sua origem, assim como 0 G.M, a
lembrar ao Correio Geral a sua Intervenc;:oo no processo.
A pagina 11 do seu estudo pergunta Andrade e Sousa.
"Como era feita a prova da desinfec<;oo das cartas entradas pelas fronteiras
terrestres? Alguem conhece outro selo que noo 0 que acabei de citar? Sao duas
perguntas de que muito gostaria de conhecer as respostas.
H

A resposta a estas perguntas terao que flcar para outra altura, po is que os dados
coligidos ate este momento alnda nao permltem uma resposta completa.

3794 - Carlos Manuel Laia Tome. Rua do
Carmo, 98. 1200-094 Lisboa.
3795 - Antonio Manuel Freitas Arruda. Rua
Jose Estevoo, 3 - 3. 2 Dt. 2 • 1150-200 Lisboa. (M) T.60.U.l.2.90.114.
3796 - Jose Diogo Nunes Madeira. Rua S.
Francisco Borja, 48 - 2.2. 1200-844 Lisboa. (M) In.60.N.U.l.2A.114.
3797 - Jooo Carlos Oliveira Godinho. Urb.
Alto do MaQoo, Lote 20 - 1.2 B.
Zambujal. 2785-743 S. Domingos de
Rana. (P) Po.Es.ln.AI.T.60.U.
3798 - Eng.2 Paulo Jose Belo da Fonseca
Lopes Nunes. Rua Jose Maria Ottoni
n. 2 7 - 6. 2 ESp.2 Noguelro. 4710-184
Braga. (M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.Ceres.
91.114.
3799 - Dieter Aue. Vila Panorama. Monte da
Altura. C.P.132 K. Falfeira. 8600-308
Lagos. (M)Po.AI.T.C.V.60.N.U .l.
Antigos Estados da 10.97.114.
3800 - Virgilio Duarte Batista. Rua Conde de
Rio Maior, 10 - 5. 2 Dt.21495-154 Alges.
(A)T.C.V.60.N.U.l.2A.114.
3801 - Prof. Jooo de Deus Martins Nunes.
Urb. Quinta do POQo. Lote 34. Moradia "An. Vale da Azinheira. 8200-389
Albufelra. (A)Po.ln.T.C.v.60.N.U.l.2A.
15.92.114.
3802 - Dr. Antonio Joaquim Vilas Mouroo.
Trav. de Santa Quiterla, 17 - 2.2 DP
1250-209 Lisboa. (M) Po.C.60.U.l.
3803 - Prof. Jose Manuel Costa Sliva. Rua 1.2
de Maio, 43. 4520-176 Santa Maria da
Feira. (M)Po.C.60.U.l.

Campanha de angaria~ao
de fundos
Tem decorrldo com grande adesao por parte dos socios do CFP a campanha de angarlac;:ao de fundos, que
em devido tempo Inlclamos. Aos soclos,
que com a sua grande generosldade
contribuiram com os seus donatlvos, queremos expressar 0 nosso agradecimento,
esperando que outros mals S9 juntem a
este grupo. A vossa contrlbulQao e necessaria para uma melhoria do patrlmonlo da nossa colectlvldade.
Eng.!! Jose Luis Lobao Tello
10,00 €
Cmd. Jose R. Dlas Ferreira
600,00 €
Guilherme Sepul. Rodrigues
110,00 €
Jose Lima Santos Correia
32,00 €
Eng.!! Joaqulm MaQas
22,00 €
Eng.2 Jose F. Guerreiro
15,00 €
Luis Armando Martins Barroso
22,00 €
Eng.!! Manuel Sousa Loureiro
106,00 €
Luis Miguel Santos Monteiro
18,00 €
Adellno A. Melo Caravel a
145,00 €
Sol. Pedro Gonc;:alves Grade
28,00 €
Jose Manuel C. Silveira
155,00 €
Antonio Pereira Gonc;:alves
154,00 €
Armando Bordalo Sanches
30,00 €
Paulo Augusto Pedroso Dlas
204,00 €
Elder Manuel Pinto Correia
1.164,00 €
Eng.!! Manuel Janz
232,00 €
Dr. Luis Virgilio Brito Frazao
117,00 €
Luis Manuel Barata das Neves 138,00 €
Joaqulm A . Pires Sousa Lobo 147,00 €
Anonimo
50,00 €
Pedro Marc;:al Vaz Pereira
500,00 €
Drs l. Barreiros & E. Barrelros
250,00 €
Eng.QCarlos A. Antunes Silverio 20,00 €
Guilherme Cabac;:o
90,00 €
Antonio Jose F. A . Valente
7,50 €
Antonio l. Augusto Rodrigues
14,00 €

ACORES

3786 - Luis Filipe Pinto Basto Bensaude. Pico
do Salomoo. 9500 Ponta Delgada.
(M) T.C.V. 60.N.U.l.2.Especializado
nos Ac;ores
MOCAMBIQUE

2272 - Guilherme Cabac;o. Av. Francisco
Orlando Magumbwe n. 2 630. Maputo 2. (A)T.C.v.60.N.U.l.2A.90.
INGLATERRA

Figura 77 - A Torre de Belem em desenho do infcio do seculo XIX

3791 - David Weeden. 36 West View Road.
Dartford. DAIITR Kent. (A) In.T.C.v.60.

Total

N.U.l.
14
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4.380,50 €

LlSTA DE SOC lOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAQOES - NOVaS SOCIOS

Adjacentes. 2A.ONU .Especializado
do Madeira.90.114
3781 - Manuel Gameiro Santos. Carvalhais.
Apartado 71. 3100-901 Pombal
3782 - Joaquim Manuel Cortes. Rua Herculano Carvalho. 42 sIc Dt.!!. Reboleira.
2720-272 Amadora. (M)Po.Fr.N.U.60. 68.
3783 - Mario Ashoka Dias. Rua Ferreira
Borges. 64 - 42. Dt!!. 1350-033 Lisboa.
(M) Po. In.60.N.U.T.V.C.1.
3784 - Carlos Manuel Nunes Leitao. Farmacia Central. 2670-655 Bucelas. (MIA)
Po.In.C.t£l.N.l .2.!vr'renb.v.NJF.CXJYang.114.
3785 - Jose Ramos Manuel Ferreira. Apartado 94.4734-909 Vila Verde. (M)IC.v.75.
N.U.Uteratura.
3787 - Antonio Jose Manso Cristovao. Bairro Antonio Sergio. Av. do Uberdade
102. 7000 Evora. (A) Tradicional.
3788 - Dr. Rui Manuel Mourato Pires Mendes.
Vilas do Cartuxa. Av. Sao Bento. 31 .
7000-737 Evora. (M/A)T.C.V.73 Base.
Historia Postal:"Evora" - Pre-Filatella
Alentejana.
3789 - Vasco Antonio Mendes do Veiga
Gouveia Ramos. Av. Almirante Reis.
239 4.2 Df.2 . 1000-051 Lisboa. (M)
60.N.1.
3790 - Joao Manuel Lopes Soeiro. Rua Dr.
Antonio Jose de Almeida. 36/38. 7000886 Evora.
3792 - Celestino Mario Melo Jesus - Rua
Zofimo Ramos Luz n. 2 9 - 1.2C. 2910704 Setubal. (M) 60.U.T.C.V.1 .Carimbos de Setubal.
3793 - Julio do Silva Guerreiro Leitao. Trav.
do Convento do Encarnac;:ao. n.2 6 1. 2 • 1150-116 Usboa. (M)C.60.N.U.2B.
Cabo Verde.T39 de Portugal.Animais.

PORTUGAL

632 -Maria Adelaide F. de Azevedo
Vicente Rua D. Manuel I!. 81 -101 Loja
21. 4050-345 Porto . Comerciante.
IC.V.60.N.U. Filatelia.
986 -Jorge Manuel Duarte Silvestre. Rua 1!!
de Maio. Casal Silvestre. Fontainhias.
2005-296Santarem. (A)Po.Fr.T.V.C.
60.N.U.1.2.3. Tematica de Flora.90.
2223 - Corlos Eduordo Teixeira Pinto. Rua
Comand. Ruben Auber Tavares de
Melo. 12 rIc Esq.!! 277Q.030 Poc;:o de Arcos. (A)Po.Fr.ln.Ho.C.v.60.90.91.92.
97.114.
2339 - Dr. Armando L. Bordalo e So. Rua Tomas do Fonseca. 26. Edificlo 9. 6.2Dt.!!.
1600-131 Lisboa. (M)Po.Fr.ln .T.C.60.
N.U.1.2B.2C. Macau.Tl8.Cinema.
3139 - Francisco Milheiras Boleto. Rua Dr.
Antonio Jose de Almeida. 5 - 4.!! Esq.2
2620-131 Povoa de Santo Adriao. (M)
IC.v.60.Tl5. Viagens do Papa.
3559 - Dr. Manuel A. Salgueiro. Rua de Angola. 13 - 7.2 Fte. 8500-605 Portimao.
(M)Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.2A.
3595 - Jose Miguel Martins de Carvalho. Urb.
Real Forte. n2 7. 3. 2A. 2685 Sacavem.
(P)IC.60.N.U.
3596 - Jose Manuel Bras Martins de Carvalho Urb. Real Forte. n.!! 7. 3.!!A. 2685
Sacavem. (M)C.6O.N.Timor.114
3600 - Jose Alberto Martins de Carvalho.
Urb . Real Forte. n. 2 7. 3. 2A. 2685
S.j:lC_aye~(e)T . V . 6.o . N . U.

3731 - Eng.!! Ricordo Jorge Caldeira Mendes. Rotunda do Covina. Lote 10 - 2.2
Esq.2 Quinta do Castelo. 2690 Santa
Iria de Azola. (A)ln.C.6O.N.U.1.N.llhas
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India Portuguesa

Falsifica~oes
Cor. Joaquim Dares

Conforme foi noticiado em varias publicac;:6es tivemos. nos prlnciplos de 2002.
a presenc;:a dos dirigentes do "PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY". de Londres. durante
um prolong ado fim de semana em Llsboa. que proporcionou. certamente. beneficlos
para todos os filatelistas que tiveram 0 privilegio de conviver com tao conceituados
filatelistas ingleses.
Quanto a nos. tivemos 0 prazer de conhecer 0 Presidente do Sociedade. Mr.
Dave J. Davies e apreciar noo so a sua simpatia. como a sua actividade no sentido
de esclarecer e ser esclarecido quanto aos mais diversos assuntos ligados a filatelia
portuguesa. Foi com penosa surpresa que nos comunlcou ja se ter desfeito da sua
colecc;:oo da "INDIA PORTUGUESA". po is era esse 0 campo onde procuravamos mais
e melhores conheclmentos. Se por uma lado ficamos pesarosos. por outr~ lado tivemos
o prazer de apreciar e adqulrlr a sua ultima publlcac;:ao "FORGERIES OF PORTUGAL
AND COLONIES". livro este que julgo de todo 0 interesse para os fllatellstas que
coleccionam Portugal e Colonias.
Apesar de noo ser novldade. e de ficar pasmado com tanta actlvldade de tao
numerosa e nefasta classe. ados falsificadores. 0 autor. logo no principio. chama a
atenc;:oo dos leltores para 0 facto de noo ter mencionado todas as faltas para cada
falsificac;:oo. pols tornaria a obra demasiado volumosa e Incomoda para consultar ou
transportar. Passada uma revlsta geral ao conteudo. la descobrlmos. na altura devlda.
referenclas ao material que nos Interessava. isto e. os SELOS NATIVOS da India
Portuguesa.
Trata-se de um pequeno "quintal" desta enorme "herdade" que e a filatelia.
onde 0 autor deste apontamento se sente -a vontade. nunca estando satlsfeito. pols
constantemente tanto Ihe aparecem "bonitas flores". como ao seu lado (ou no seu
lugar ) "ervas daninhas" que e preclso exterminar; e noo e que mais 14 paginas.
referlndo falslflcac;:6es da India Portuguesa se seguem ao que e referido para os selos
nativos ? I ! I.
"Coroas". sobretaxas. sobrecargas. selosde D. Carlos. biperfurados. Republicas
locals etc. etc .. all vem referldos com mal or ou menor pormenorlzac;:oo. por Isso que a
nossa Idela. ao rabiscar este apontamento. se reduziu a proporclonar aos
coleccionadores mais alguns pormenores de uma das mais perfeltas falsifica~6es
que. na area dos selos nativos. os selos genufnos apresentam elevadas cotac;:6es nos
catalogos.
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Para ja, devemos mencionar que noo estamos cem por cento de acordo com 0
autor, na area onde trabalhamos; ha uma ou duas afirmac;:6es ou conclusoes, que noo
partllhamos e ate podemos dizer que estamos em conflito com 0 que vem escrito, que
noo com 0 Presidente Dave Davies, que nos merece a maior considerac;:oo e simpatia;
mas essas divergencias ficam para outra ocasioo que noo esta, que apenas pretende
prevenir os coleccionadores quanta as taxas altas da emissoo de 1876, no Tipo II, a
chamada emissoo V trac;:ado, ampliando os pontes de observac;:oo que 0 coleccionador
podera constatar, se tiver alguma duvida na classificac;:oo; todos os catalogos mencionam
altos prec;:os para as taxas 200, 300, 600 e 900 reis, desta emissoo, 0 que equivale a dizer
que 500 muito escassas as pec;:as disponfveis para aquisic;:oo; como corolario, vem a
apetencia do falsificador para ganhar muito com pouco trabalho.

GENUINO

FALSO

Bolsa
Espa~o

aqui inserir

0

a disposi~ao dos leitores que podem

seu anuncio ao

Selos vendo e com pro. novos e
usados. Contlnente e ex-coI6nlas.
Bons pre<;:os. M. Leltao. Rua Julio
Dantas. 3 - 1.11 F. Casal de S. Bras.
2700 Amadora.
Completo listas de faltas de Portugal
e Ultramar com descontos apreclavels sobre 0 catalogo. Se e
colecclonador medlo ou prln- clplante estamos as suas ordens. I. Coelho - Apartado 135. 8001-902 Faro
Exchange new mint sets used 2001
200. phonocards, sliver coins, banknotes. I reply to all letters. PETER
MACIAG. P.O .Box 251. PL-90-001
Lodz 1 - POLAND

Vendo series e FDCs das excol6nlas portuguesas, pre<;:os
baratos .
Alberto
Pereira
Gon<;:alves. Rua Ernesto Costa.
1532 rIc Dt.1I 1600-443 L1sboa.

Por isso resolvemos apresentar um pequeno estudo que tomou a forma de um
quadro. com duas partes dlstintas; na primeira, as Imagens de um 300 reis, genufno,
com a sua ampliac;:oo, lado a lado com outr~, falsificac;:oo, que por coincidencia e
Identico ao que Dave Davies apresenta na sua publicac;:oo como "Forgery n.Q 10" no
canto superior direito da paglna 83; de resto e a unlca falslflcac;:oo que possufmos
desta emissoo, neste tipo, lastimando noo possuir exemplares das outras taxas, pols
uma comparac;:oo da sempre malor certeza as afirmac;:6es produzidas; na segunda
parte numeramos as diferenc;:as mais notavels, para que 0 leltor, em ampliac;:oo, possa
referenciar melhor, as falhas que 0 excelente "copiador" IItografico nos apresenta
nos seus exemplares, que, diga-se de passagem, sob certos aspectos, 500 mais perfeitos
que 05 genufnos.
16

Filab~lica

GLOBAL CONTACT - World's most
popular and cheapest Friendshlp/
Hobby/Mall Order magazine (20-28
pages offset printed) circulated to
more than 50 countries worldwide.
Latest copy by Airmail for only US$
2 / 2 EURO / 3 IRC's / Rs. 50. FREE
LISTING form Inside magazine .
GLOBAL CONTACT. SUBRATA DEY
OPP. IRRIGATION COMPLEX. TEZPUR
- 784001. INDIA. (EX-AD for 2003).

Mr. Milan Bancansky. Kasov - 36.
SK-076 02 Novosad. SLOVAKIA.
Exchange 100/1 00 used stamps. 5/
5 phonecards. vlewcards and
others. L: English. German.

pre~o

economico de € 0,50 por linha

ALGARVE . Marcofilla classlca. Procuro cartas. selos Isolodos. posta is.
telegramas. etc .. desta provincia
ate 1912. Comprooutrocoporoutro material similar do resto do pais.
pols possuo stock razoavel destas
pe<;:as. Posso tambem trocar por
selos que faltam na sua colec<;:ao.
Paulo Vieira. Apartado 135. 8001902 Faro.
Selos CERES (Portugal/A<;:ores e
Madeira) . Procuro para especlallza<;:oo tudo sabre este tema:
novos. usados. falsos. relmpressoes. grandes blocos. erros. provas.
cartas. Compro. troco e vendo.
Paulo Vieira Apartado 135 - 8001902 Faro.
Selos Coroa . Procuro para especlallza<;:ao. tudo sobre este tema em
novo. usado. falsos. relmpressoes.
folhas. erros. etc . Compra. troca e
vende. Paulo Vieira - Apartado 135
8001-902 Faro.
COM PRO. ENSAIOS. PROVAS. ERROS DO TEMA ·oRQUiDEAS ". Resposta em frances. Ingles ou espanhol. Joao Antunes Fraga. Rua
Cesar Coelho n." 9 - 5. 11 Dt.II. 2835345 Lavradlo. Portugal.

Colecclonador polaco Interessado no c ompra de selos novos e
FDes de Portugal. Mr. Jerzy
Michalik. UI. Lubleszowska 38/3 .
04.308 Warszawa. Pol6nla.
Procuro cartas clrculadas antes de
1950 com selos de Fran<;:a para 0
estrangelro. Compro ou troco. Dlga
o que pretende. Resposta garantlda . Corr. em frances ou Ingles.
MAZEL Frederic . 143 Route de
Mourre Poussln. F-84300 LES
TAILLADES. France
Fllatellsta ale mao lus6filo deseja Intercamblo f1latellco com colecclonador POrtUgU9S. Correspondo-me
em POrtUgU9S. Areas de Interesse:
Ex-col6nlas Port.. Oferece em troca: Alemanha e Paises Europ ..
Jurgen Wolle. Leharstr. 11. DE-67346
Speyer
Vendo coleccao tematlca de Plntura montada em classlflcador
Lindner 23 x 30. Baixo pre<;:o. Para
mals detalhes esc rever a Horaclo
Carmo. Estrada N." 1 3780-351 Ave,
las do Camlnho.
Colecclono Portugal. IIhas. Macau
e Ex-CoI6nlas. Mancollsta ou base
Michel. Ofere<;:o GDR. Bundesrepubllk e Berllm -West. Peter
Schwarzkopf. Relnlckendorfer Str.
93. D-13347 Berllm. Alemanha

Aten<;:ao Coleclonadoresl Ja salu 0
tao esperado Gula do Colec clonlsmo . Pe<;:a 0 seu exemplar
gratis para: Dep. Norte Rua Manuel G .P.Barros n.· 41 3." Esq .1I 4250274 Porto Tel. 228303215 ou Dep. Postals antlgos do Algarve (CarSuI. Rua Antero de Quental Lt. 12 B tofllla) - Compro. vendo e troco.
1. 11 Esq ." 2955-215 Plnhal Novo Tim Paulo Vieira . Apartado 135. 8001 936637639
902 Faroamps.
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Um interessante postal com a reproduc;oo dos selos CERES, (Fig. 16) e um postal
com a sua fotografia, (Fig. 17) foram escolhidos para ilustrar este republicano.
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Fig. 76
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Como se pode verlficar contlnua-se a usar material fllatelico e noo filatelico,
original e directamente relacionado com 0 assunto, podendo integrar-se ate 50%50% de coda, de forma, a que a hlstorla ou 0 assunto que se pretende abordar seja 0
mais abrangente possfvel.
No proximo numero Iremos abordar a Monarqula do Norte e a Grande Guerra,
perfodos de grande turbulencia em Portugal.

r
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o Clube Filatelico de Portugal encerra para Farias
Os servic;os do sede do nosso clube estoo encerrados, como habitualmente,
durante 0 mes de Agosto para uma merecidas ferias. Este ano, como 0 dia 31 de
Agosto e um domingo, a direcc;oo resolveu abrir as portas do Clube aos seus
associados dia 30 de Agosto, pois se assim noo fosse os prezados consocios so
iniciariam "a nova epoca fllatelica" a 6 de Setembro.
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Dave Davies atribue a falsificac;oo a Lisboa, mas duvidamos dessa afirmac;oo,
pois Simoes Ferreira, nos seus catalogos, de ha muito advertia os coleccionadores
quanta 00 assunto, afirmando que as falsificac;oes feitas em Lisboa eram grosseiras
capias dos originais e facilmente identificaveis, como de resto constatamos nos
falsificac;oes que possufmos, deste outro tipo, e que no livro referenciado aparece
como "Forgery n.Q 12". Devia der assim: trabalhava-se muito melhor em litografia em
Londres do que em Lisboa e por isso noo temos duvidas em atribulr esta "performance"
a um artista ingles, que de resto devla ter sido muito bem industrlado para reproduzir
too fielmente quanta possfve!. as duos IInhas que partiam quase Juntas do parte superior
do letra "R" do palavra "REIS" e que, no final do percurso se separam: sendo esta
uma referencia especial para os selos genufnos, 0 litografo desempenhou-se dessa
misseD no perfeic;oo ...
Mas noo deixou de cair noutras irregularldades, que a seguir vamos descrever:
17

1 - Nada mais e preciso para considerar falso um selo litografado. quando os
genulnos foram tipografados; a questao est6 s6 em saber distinguir as duos impressoes.
o que nao e f6ci! para quem nao estiver habituado a lidar com os dois tipos;
2 - a perfura<;:ao dos "natlvos" foi das opera<;:oes mais artesanais ali produzidas e
s6 em exemplares de primelra escolha poder6 ajudar no classifica<;:ao. por isso nao a
consideramos fundamental para distinguir um selo genulno de um falso; no entanto. 0
Pres. Dave Davies faz uma distin<;:ao. pois no realidade a perfura<;:ao deixada pelos dentes
das laminas de 0<;:0 nos prlmelras folhas a perfurar. apresentava buracos quase
rectangulares. enquanto 0 picotado normal deixava buracos redondos; mas tudo isto e
um preciosismo. j6 que a tesoura teve grande utilizo<;:ao no epoca. para separar os selos;
3 - verifica-se no falsifica<;:ao uma mais correcta e escura tonalidade do cor.
resultante do impressao Iitogr6fica; uma mais perfeita distrlbui<;:ao do tinta. 0 que
nao acontecia nesta opera<;:ao em Goa. onde a tlntagem era do mais primitiv~
posslvel;
4 - a falha de Impressao no base do selo nao a podemos garantir. por falta
de exemplares para compara<;:ao; pode ter sido ou nao falha do falsificador. mas
nao se verifica nos selos genulnos que possulmos e p~r essa razao aqui 0
menclonamos; parece-nos contudo que no exemplar apresentado no Iivro (Forgery
n.!! 10), apesar de formato reduzldo. tambem ali se nota alguma falha de Impressao.
5 - no canto superior esquerdo, como se ve, 0 desenhador nao gravou no
pedro Iitogr6flca. a nervura do parte inferior do folha que constitui 0 ornamento
daquele canto;
6 - identico desculdo do desenhador no canto Inferior esquerdo: a metade
superior do folha de ornamenta<;:ao est6 nltidamente mals along ada que a metade
Inferior. ficando a folha assimetrlca. 0 que nao acontece nos genulnos;

ingles. 0 qual impunha a Portugal 0 abandono do pretensao de unir Angola com
Mo<;:ambique e das tentativas que ate 01 tinham sido feitas por sucessivos exploradores
portugueses.
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Em 1911 era eleito deputado as constltulntes e fol 0 prlmelro Presidente do 19
Republica. cargo que ocupou ate 1915. ana em que renunciou ap6s a queda do
ditadura de Pimento de Castro, levada a efeito pela revolu<;:ao constltucionalista.
que repes a ordem democr6tica Instltucional. Homem culto nasceu em 1840 e morre
no ana de 1917. dentro de um dos perlodos mals conturbados do Republica.

8 - desde muitos an os atr6s que Simoes Ferreira. nos seus cat610gos. nos
chamava a aten<;:ao para a letra "I" do palavra "INDIA" ser mals comprida que as
restantes letras. nestas perlgosas falsifica<;:oes; 0 Pres. Dave Davies tambem refere 0
assunto. nao s6 para a letra "I" como para a letra "N"; nos amplia<;:oesjuntas notamse perfeltamente as dlferen<;:as referldas; apenas devldo a descuido do "coplador".
nao s6 a letra "I" e mals comprlda, como a segundo perna do letra "N" mals curta
que as restantes letras do palavra "INDIA".
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Fig. 14

7 - nao restam duvidas que 0 desenhador gravou. no Interior do letra "E" do
palavra "REIS", duos IInhas de fundo por cima e uma p~r baixo do parte media do
referlda letra "E", 0 que nao se observa nos selos genulnos;

Resumlndo: 0 falslflcador era um h6bll artista e produzlu artigo que, no epoca,
enganava qualquer um. mas em estudos mals modernos, a falslflca<;:ao j6 tem menor
probabllldade de passar desperceblda e provavelmente, quem mals procurar, outras
dlferen<;:as encontrar6. No entanto. como os altos valores do emlssao do ·V" tra<;:ado
tem altos cota<;:oes nos cat610gos. aqul flca 0 aviso aos menos cautelosos.

I
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Joaqulm Teofilo Fernandes Braga, nasceu em 1843 em Ponta Delgada, foi um
culto e grande republicano, especialista na area das letras, publicou algumas obras
importantes como a Historia da Poesia Popular Portuguesa e a Historia do Teatro
Portugues. Militante do Partido Republicano, escreveu a Historia das Ideias
Republicanas em Portugal.

A sigla O.A. T.
Guilherme Rodrigues

o presente artigo tem tres objectiv~s:
1 - Procurar fazer alguma luz sobre a marca O.A.T. que esta directamente
relacionada com algumas pec;as de Portugal e de algumas das suas ex-colonias.
2 - Lanc;ar um desaflo aos nossos especlalistas em Aerofilatella para que
escrevam um artlgo mais aprofundado sobre este assunto, dado que os temas desta
especialidade soo transversals a toda a fllatelia, ou seja as pec;as de correlo aereo
podem entrar em colecc;oes de quase todas as classes filatelicas e e complicado
para quem noo esta dentro destes assuntos, proceder a investigac;oes sobre trajectos,
tabelas de portes e marcas, das pec;as de correlo aereo.

Fig . 12
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3 - Salientar 0 contributo fundamental dos clubes, nomeadamente do Clube
Filatelico de Portugal. como polos de investlgac;oo, que posslbliltam a evoluc;oo dos
conhecimentos, atraves da colaborac;oo e entre-ajuda dos seus soclos.
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Fig. 13

Apos 0 5 de Outubro de 1910, e nomeado Chefe do primeiro Governo Provlsorio.
Morre em 1924, noo assistlndo ao descalabro da Republica, tendo sldo um dos malores
vultos intelectuais. Uma carta com um selo dos Grandes Vultos do Pensamento
Republicano, (Fig. 13) servem para liustrar esta personagem.
Manuel Teixeira Gomes, nasceu em 1860 e em 1911 era nomeado Mlnistro de
Portugal em Londres. Integrou a delegac;oo portuguesa na Conferencia de Paz e
Socledade das Nac;oes, tendo sido elelto Presidente da Republica em 1923,
renunciado ao cargo em 1925, abandonando 0 paTs e jamais regressando,
Uma carta com um selo de Teixeira Gomes, (Fig. 14) e um Interessante e bonito
cartoo da PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE, (Fig. 15) lIustram a parte dedicada a este
lIustre homem.

Fig. 1 - Carta remetlda de Reykjavik (28.04.42) para L1sboa (16.05.42) com marc o O.A. T.

Manuel Jose de Arriaga Brum da Silveira, era membro do Dlrectorio do Partido
Republicano, quando em 1891. se da na cidade do Porto a revolta republlcana do

No principlo do Veroo passado surgiu a venda no Mercado da Ribeira um
conjunto de sobrescritos proveniente de um arquivo de uma casa comerclal da balxa
Lisboeta, que fez a felicidade de alguns filatelistas do nosso clube. Seriam algumas
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centenas de cartas oriundas de diversos parses da Europa (das quais mereceram
destaque as da Islandia, Dinamarca e Alemanha), enviadas para Llsboa durante a
segunda Guerra Mundia!.
Desde logo, alguns sobrescritos provenientes da Islandia (fig . 1), que ostentam
a marca O.AT., chamaram a aten<;ao desses filateJistas e 0 tema tem levantado nos
ultimos meses. uma saud6vel polemica sobre a origem e finaJidade da utiliza<;ao da
referida marca.
Numa primeira fase pensou-se que a marca O.AT. apenas aparecia nas tais
cartas vindas da Islandia e por esse facto deveria ter origem nos parses n6rdicos. No
entanto, 0 nosso amigo Paulo Sequeira numa consulta na Internet encontrou uma
marca semelhante numa carta enviada de Portugal para a Suecia no dia 20/06/45 .
e 0 Dr. Elder Correia actual p residente da direc<;ao do C.F.P. possui outra carta
c lrculada de Angola para os E. UA (fig . 2) tambem com uma marca OAT.. Estas
pec;:as conferiram uma redobrada importancia a Investlgac;:ao da marca, agora
tambem relacionada com a filateJia portuguesa.
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Fig. 2 - Carta reme tlda de No va Usboa (23. 11 .45) para os Estados Unldos com marco
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Fig. 10

Foi Presidente da Republica por duas vezes e em ambas destlturdo por golpes de
estado. 0 prlmelro por SId6nlo Pais e 0 segundo por Gomes da Costa, 0 qual conduziu
ao flm da 19 Republica e ao apareclmento da dltadura do Estado Novo.

A prlmelra expllcac;:ao para a marca O.AT. fol encontrada por acaso, num
artlgo da revlsta "Timbres Magazine n2 31 de Janeiro de 2003, sobre flamulas de
propaganda mllltar das col6nlas francesas. Uma das cartas representadas a lIustrar 0

Um postal com a sua fotografla, (Fig 11) e 0 selo dos Grandes Vultos do Pensamento
Republlcano, (Fig 12) servem para lIustrar este grande republlcano, embora possua
na minha colecc;:ao um extraordln6rio documento com a sua asslnatura, preferi delxa10 para outra parte destes artlgos sobre a Open Class.
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provocando em todo 0 paTs uma situac;Cio de grande instabilidade polTtica e
econ6mica, pouco recomendavel para um paTs que se encontrava em guerra.
No mes de Dezembro de 1917 Sid6nio Pais leva a cabo um golpe de estado, que
conduziria 0 paTs a uma ditadura ferrea e que levou a demissCio do Presigente do Republica
de entCio, Bernardino Machado. Contudo a agitac;Cio era enorme e Sid6nio Pais viria a
ter contra si e a sua ditadura quase todas as forc;as mais importantes do paTs como os
democraticos, evolucionistas e tambem os unionistas que abandonam Sid6nio.
A agitac;Cio laboral e polTtica era enorme e as prisoes encheram-se de presos
polTticos. A 14 de Dezembro de 1918, Sid6nio Pais era assassinado com um tiro na
estac;oo de caminho de ferro do Rossio, quando se preparava para partir para 0
Porto. Imediatamente se forma um governo democratico, dando ordem para a
IIbertac;Cio de todos os presos polTticos.

artigo, tem a marca batida a vermelho, foi enviada de Oran na antiga Algeria francesa
(Argelia), no dia 7/10/43 para Nova lorque nos Estados Unidos. Apresenta ainda duas
cintas de censura, uma francesa e outra inglesa. 0 autor do artigo, Franc;ois Chauvin,
afirma que a sigla OAT. significa "Onward Air Transmission" cuja traduc;Cio para frances
sera "jusqu'a destination paravion", e quefoi uma marca deservic;o posta em Londres.
Na posse destes novos elementos, verifiquei que todas as cartas conhecidas,
em bora apresentem marcas com diferentes formatos e cores, tem cintas de censura
inglesas. 0 que pode significar que entre 0 paTs de origem e 0 paTs de destin~ as
cartas seguiram para um local onde foram abertas e censuradas pelos ingleses, tendo
o percurso sido efectuado em pelo menos duas eta pas aereas. Podemos especular
mais um pouco, afirmando que seria necessario aos correios brltonicos Identificar de
forma inequTvoca as cartas do correia aereo, dado que essas cartas iam ser abertas
e enviadas para os centr~s de censura das diversas ITnguas em que estavam escritas,
podendo perder no seu manuseamento as etiquetas "Par Avion", Air Mail ou os selos.
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Na Fig. 8, apresenta-se um postal de Sid6nio Pals, mas na Fig. 9, podemos ver um
interessantTssimo SALVO CONDUCTO datado de 15 de Dezembro de 1918,
precisamente um dia ap6s 0 assassinato de Sid6nio Pais, no qual 0 preso polTtico
AbTiio Marc;al. preso em Coimbra, recebia aquele documento valido por 30 dias,
permltindo-Ihe regressar a sua casa.
Na Fig. 10, pode ver-se no jornal " A MANHA " de 11 de Dezembro de 1917 a
notTcia da demissCio do Presidente da Republica Bernardino Machado, logo ap6s 0
golpe de Sid6nio Pais, bem como a notTcia do golpe e a prisCio dos ministros.

...

Po~tt1ga.l.
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Fig. 3 - Carta remetlda de Anvers (02. 10.45) para Usboa com marco O.A. T. bat/do a vermelho

Asslm, procurava-se assegurar que as cartas chegadas por correia aereo
seguiriam p~r avioo ate ao seu destin~ final, ap6s 0 processo de censura.

Bernardino LuTs Machado GuimarCies, conhecido por Bernardino Machado, foi
um dos mais cultos e prestigiados republicanos. Regenerador no tempo monarquico,
chegou a Mlnlstro das Obras Publicas, contudo adere alnda no perTodo monarquico

A "bTblia" das marcas postais inglesas do Dr. J.T. Withney "Collect British
Postmarks", nCio faz qualquer referencia a esta marca. 0 motivo que tera levado a
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esta omlssao, poden) ser 0 facto de as pec;as nao serem de origem inglesa nem
terem selos Ingleses e a marca ser apenas indicativa da via de encaminhamento.

so 0 Partido Evoluclonista e
formado governo.

Dado que existem cartas de correia aereo de Portugal e das ex-colonias
portuguesas com a marca O.A.T.. seria legitimo pensar que irla encontrar alguma
referencia nos livros do capltao Lemos da Silveira ou de Joao Soeiro. No entanto,
apesar de estarem profusamente lIustrados com cartas desse perTodo nenhuma
apresenta a dita marca. Contudo, no IIvro do ilustre fllatellsta Joao Soeiro, encontrel
uma nova surpresa, na paglna numero 39 esta representada uma carta enviada de
Portugal para 0 Brasil e que apresenta a curiosa marca (brasilelra ou portuguesa?)
"Inteiramente transportada por aviao (uma das traduc;6es possTveis das express6es
para ITngua portuguesa de OAT. "Onward Air Transmission e de "jusqu'a destination
par avlon H). Mals uma vez estamos perante uma carta que efectuou dois percursos
aereos, Llsboa-Casablanca e Casablanca-Rio de Janeiro, e em que marca e posta
para Indicar que 0 segundo percurso tambem devera ser efectuado por via aerea.

Antonio Jose de Almeida foi ainda Presidente da Republica de 1919 a 1923. lIustrase esta parte com um cartao de milltante do CENTRO EVOLUCIONISTA REPUBLICANO
ANT6NIO JOSE DE ALMEIDA da freguesla dos AnJos (Fig. 5), um selo da serle Grandes
Vultos do Pensamento Republicano, (Fig. 6) e um postal ilustrado com Antonio Jose
de Almeida, (Flg.7).

0

Democratico se uniram nestes esforc;os, tendo entao
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Dr . Antonio JOS8 d'Almelda
Fig. 7

Sidonio Bernardino Cardoso da Sliva Pals, conhecldo hlstorlcamente como Sidonio
Pals, fol um dos mals destacados republlcanos daquele tempo. Nasce em 1872 e
morre assasslnado em 14 de Dezembro de 1918.
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Fig. 4 ' Carta remetlda de Reykjavik (03. 11.41) para Llsboa (13. 12.41) com marca O.A. T.

Nos finals de Janeiro de 2003, 0 nosso amigo Paulo Sequeira efectuou uma nova
pesqulsa na Internet para procurar mals cartas com a referlda marca. Encontrou duas
cartas clrculadas de Tanger (do British Post Office) para os Estados Unldos, com a slgla
OAT. num formato mals reduzldo inserlda numa dupla oval e outra carta da Belglca
para 0 Canada com uma marca semelhante a que podemos aprec/ar na figura 3.
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Homem da Republica, deputado as constltulntes de 1911, era oflclal de artllharla
e um lIustre professor de matematlca da Unlversldade de Colmbra. Fol Mlnlstro do
Fomento e Mlnlstro das Flnanc;as. Em 1912 e colocado em Berllm desempenhando 0
cargo de Mlnlstro de Portugal. Assiste aT em Berllm ao militarismo alemao que conduzlrla
a Grande Guerra e regressa a Portugal em 1916, altura em que a Alemanha declara
guerra ao nosso pars.
Aqui chegado, assiste as lutas entre Democrat/cos e Evolucion/stas, que entretanto t/nham formado a Un/ao Sagrada, mas que se g/ad/avam constantemente,
35

1 - Cartao pessoal do Dr. Afonso Costa, assinado por este e datado de 17 de
Dezembro de 1914.
2 - 0 selo da serle " Grandes Vultos do Pensamento Republicano "
3 - Um menu relatlvo ao " ALMOC;O OFERECIDO PELOS REPUBLICANOS DA
FIGUEIRA DA FOZ AO SR. DR. AFONSO COSTA" e assinado pelo
homenageado.
4 - Uma aguarela caricatura do Dr. Afonso Costa vestldo de frade.
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Por sua vez, 0 Antonio Romao que conseguiu adquirir algumas cartas do tal
arquivo, verificou que as datas dos exemplares que possul estao compreendidas num
periodo relativamente curto (cerca de sete meses) situado entre 27/11/41 e 02/06/
42. Todas as marcas sao semelhantes a da figura 1, tanto no formato como na cor,
excepto a carta da figura 4 que apresenta um formato bastante reduzldo e uma
outra com a marca manuscrita (Fig. 5). Este nosso consocio fez uma observac;:ao
bastante pertinente, nem todas as cartas do seu lote apresentam a famosa slgla, e
no entanto todas fizeram 0 mesmo percurso entre a Islandia e Lisboa, durante 0 mesmo
periodo! ...
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Note-se que esta aguarela serla certamente um Insulto para Afonso Costa. Dado 0
claro sentimento anti-clerical que aquele tinha, sendo um dos principals autores da
celebre Lei da Separac;:ao da Igreja do Estado.
Fig. 5 - Carta remetlda de Reykjavik (13. 10.41) para Llsboa (13. 12.41) com marco O.A. T. manuscrito

Outro dos grandes republlcanos daquele tempo foi Antonio Jose de Almeida.
Fundador do partido Evolucionista que chefiou durante largos anos, teve como
um dos maiores adversarios precisamente 0 partido Republicano Democratlco do Dr.
Afonso Costa, contra 0 qual entrou varias vezes em confronto. Contudo veio a aliarse ao partido Republlcano Democratico na Uniao Sagrada, formando governo de
1916 a 1917 e tendo presidido a este em alternancla com 0 Dr. Afonso Costa.

o nosso Comendador Dlas Ferreira, mals uma vez demonstrou a sua senslbllldade
fllatellca, ao contrlbulr para esta Investigac;:ao com mals um conjunto de dez pec;:as
estrangelras clrculadas para Portugal, recolhldas e guardadas ao longo dos anos,
por causa destas marcas estranhas e desconhecldas que logo Ihe chamaram a sua
atenc;:ao. No meio destas destaca-se um sobrescrlto que Ihe foi envlado do reino do
Qatar em ... 1965!

Esta Uniao Sagrada foi promovlda pelo Presldente da Republica Bernardino
Machado e tinha como objectlvo juntar todos os partidos republlcanos numa unica
forc;:a politica, por forma, que a entrada de Portugal na Grande Guerra fosse
consensual e recebesse as apolos politicos de todos os quadrantes da altura. Porem,

Quando este artigo se encontrava quase concluido, 0 presidente do clube,
Elder Correia Informou que 0 nosso Aerofilatellsta Fernando Oliveira estava na posse
de mais Informac;:6es sobre as marcas O.A.T.. Asslm, 0 contacto com este especlallsta
nos meandros do correia aereo, permltiu esclarecer alguns pontos importantes:
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- A marca O.A.T. e de origem inglesa, mas foi apllcada em varios pontos do
mundo e naG apenas em Londres ou no Reino Unido. durante a decada de 40, mesmo
apos a segunda Grande Guerra Mundia!.
- Servlu para marcar as cartas que fizeram uma parte ou todo 0 seu percurso em
avloes militares ingleses em diversas regioes do mundo (0 que pode explicar 0 facto de
existirem cartas da Islandia censuradas em Inglaterra, com e sem marca, umas terao
viajado em avioes militares ingleses e outras terao viajado em avioes comerciais).
- Existem estudos especializados e literatura estrangeira sobre este assunto,
em que figuram diversos tipos de marcas, com graus de raridade e val ores muito
diferenclados. Tambem existe uma colecc;ao de pec;as circuladas apenas com
marcas O .A.T., de um filatellsta estrangeiro que tem concorrido nas exposic;oes
filatelicas internacionais, na classe de Aerofilatelia.
Agradec;o as informac;oes e cedencia de pec;as para ilustrar 0 artigo aos meus
amigos e consocios do Clube Filatelico de Portugal. Paulo Sequeira, Rosa 0105, Antonio
Romao, Elder Correia, Fernando Oliveira, e ao nosso estimado Comendador Dias Ferreira.

OPEN CLASS - Algumas Figuras Historicas
Pedro Vaz Pereira

Hoje iremos abordar dentro da OPEN CLASS algumas figuras historicas da 1Q
Republica Portuguesa e que ainda hoje sao um ponto de referencia dessa epoca
conturbada e ao mesmo tempo romantica.
Comecemos por esse grande republlcano que foi Afonso Costa.
Afonso Augusto da Costa nasceu no ana de 1871 e morreu exilado em 1937.
Professor de Direito, entrou em 1900 para 0 parlamento onde defendeu com vigor as
teses republicanas, demonstrando um grande conhecimento dos assuntos que
afectavam 0 pais. Pertenceu ao Directorlo do Partido Democratico, tendo sido mlnlstro
da Justic;:a, das Flnanc;:as e chefe do governo.
Consigo operam-se profundas reformas republlcanas, sendo a mais celebre
a Lei da Separac;:ao do Estado da Igreja, a quallevantou uma enorme dlscussao, que
se manteve durante todo 0 perlodo republicano.

Em 1917 e preso, quando Sidonio Pals Instala a sua dltadura, exllando-se
delegac;:ao portuguesa que partlclpou na
posteriormente em Franc;:a. Preside
Conferencia da Paz e a Sociedade das Nac;:oes. Homem polemlco pelas frontals e
ousadas Intervenc;:oes, fol um dos mals lucldos republican os do seu tempo e talvez 0
mals Importante entre todos. Foi alvo de Inumeras homenagens pelos seus amigos e
partldarlos e conseguiu reunlr a sua volta os maiores vultos da Republica.

a

Fig. 6 - Garta remetlda de Dill (29.09.48) para Llsboa (11.10.48) com marco O.A.T. bat/do a vloleta

Este artlgo tem certamente multos lapsos, omlssoes, erros e denota alguma
falta de investigac;:ao. Mas e fruto do debate e entreajuda de varios socios do nosso
ciube, centro de uma tertulla filatellca que tem prlmado por um amblente de saudavel
camaradagem.
24

Nesta parte da OPEN CLASS relatlva a este capitulo lIustra-se com 4 pec;:as
que passo a enumerar.
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Tipo

Marco

Dim ensiies

Cores

Periodo de

Origem

circula~ao

RAR.

-

XIII

O.A.T.

37mm x 10mm

Vermelho
Violela

17.0 4.4 1
a
26.02.46

Presl wick

23.11.42

C oir o

D

33 carl as

Xilia

OA.T.

35mm x 7mm

Az ul
Cinzenlo

A
I carl a

Uma vez divulgada a existencia da sigla OAT. e da sua ligac;:ao a pec;:as
filatelicas. tanto de Portugal como das ex-colonias. aguardamos com grande
expectativa um artigo que nos elucide em definitiv~ sabre este assunto. do maior
interesse para a filatelia nacional.
Antes de terminar. deixo mais uma questao em suspenso. a carta da figura 6
circulada de Dili (Timor) para Lisboa via Darwin (Australia) em 1948. que podera ser a
unica circulada entre dois espac;:os do antigo territorlo nacional e tambem apresenta
uma marca O.A.T.I Porque sera? ...

I
I
Xilib

XIV

XV

XVa

XVI

O.A.T

29mm x 12mm

OAT

18mm x 7mm

O.A.T

Q~A_L

55mm x 16mm

C~A.y

32mm x 20.5 mm

-

XVII

XVlIa

XVIII

27mm x 9mm

-

~0
~.A.~
F.S

31mm x 18mm

XX

IO.~T]
F.8.

Violel a

17.02.41
a
05.1945

Vio l el a

A

C oir o
6 carl as

Hong Kong
C
1941
Calcula
14 cartos
lagos

16.06.46
a
15.10.46

Tonger

14.05.1945

Teng er

C
16 carlos

Carmim

1 carla

27 .02. 42
a
15.09.1956

Cairo
e
Tanger

Violela
Prelo

24.08.1948
a
02.11.1959

land res

Violela

09.05.1960

Londres

Prelo
Vermelho
Violela

F
97 carlos

D

21 carl as

A
1 carla

Agenda de actividades
Julho
Dia 05 - 3. 2 Lellao Inter-socios
Dia 19 - Conferencia filatellca
Open Class - Nova concepcrao de coleccionismo filatelico - par
Pedro Vaz Pereira
Agosto
Encerramento do Clube para ferias
Setembro
Dla 06 - 42 • Leilao inter-soclos
Dia 13 - Conferencia filatelica
Inteiros Posta is - A "Mae" de todas as classes - par Hemani Antonio
Carmelo de Mato
Dia 25 - Convivlo inter-Clubes
Portuguese Philatelic Society
Outubro

32mm x 20mm

J.J.

XIX

30.12.42
a
08.02.43

A

28mm x 16mm

~tD

Vermelho
Casl anho

26mm x 14mm

Vio l ela
Prelo

09.05.60
a
22.05.63

londres

Violela

28.07.63
a
13.12.1971

land res

Prelo
Azu l
Vermelho

MARCAS MANUSCRITAS

32

30.07.42
a
1952

B
10 carlos

D

38 carl as

Varias

origens

Dia 04 - 5. 2 Lellao inter-socios
Dia 11 - 3. 2 Elimlnatorla do Trofeu CFP
Dla 25 - Conferencia Fllatellca
Porteado (Os mecanisme do) - por Armando Bordalo Sanches
Dla 25 - Convivio Inter-Clubes
Confraria TImbrologica Meridional Armando Boino de Azevedo
de Evora
Dia 25 - Jantar Comemorativo do 60. 2 anlversario do C.F.P.

25

COLECCIONAR

Tlpo

Marca

Comec;arel por aflrmar que sempre me lembro de mlm colecclonador. Crelo
mesmo ter comec;ado 0 camlnho de colecclonar, de blbe e calc;oo, nos tempos
Inesquecfvels dos bonecos do bola embrulhados em reles caramelos (que a malor
parte das vezes se atirava fora) a "dois um tostoo" ,

O.A.T•.

Parece haver assim, uma condlc;oo inata no ser humano que 0 Impele a gostar
de guardar coisas do mais dlverso genero, A vontade de guardar objectos surge
livre mente por razoes que nada nem ninguem e capaz de prever ou expllcar. No
verdade todos n6s, mais tarde ou mais cedo, podemos sentlr propensoo para guardar
algo que nos atral ou sugestlona. Por vezes essa vontade e temporaria, dura mals ou
menos tempo e vai-se, outras permanece, ganha rarzes e fica para toda a vida .

~

V

VI
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31.08.44
a
22.08.45

Londre.

..

Vermelho

24.10.44
a
24.10 . 45

londres

Origem

clrcula~ao

RAR.

O.A.T.'
-~
O.A.~
.. '5f-.;J
'e4'iti.',r

68mm x 44mm

Vermelho

I~.A.~

32mm x 17 mm

Vermelho

~T~

33mm x 18mm

".

~.

}~--.

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EU·fl

E
89 Carlos

Lo dres
F
depo i s
Presl w ic k 138 carlos

Morca
del eriorada
derivoda do
Tipo V

21.02 . 45
a
10.02 . 46

londres

27.09.45
a
07.01.46

Londres

22.08.45
a
19.06.46

Lo ndre s

24.08 . 45
a
25.02. 46

Londres

Prelo
Vermelho

17.1045
a
17.05.46

londres

Prelo
Vermelho

17.014.46
a
03.07 .4 8

Londres

Vermelho

F
2 0 9 carl as

D
39 c arlos

36mm x 21mm

(2;A~

36mm x 21mm

,O.AIT_)

32mm x 19mm

ro.A.r.]

1 15 carl as

19.04. 4 5
a
26.01. 4 6
56mm x 37mm

:....

F

<~

..

o acto de coleccionar pode ser caracterizado em tres fases:
a) "Ajuntador·: fase em que as peQas soo guardadas a monte, conforme voo
sendo obtldas, sem mals nada.
b) "Separador": fase que normal mente acontece quando pretendendo fazer
uma idela do que se tem, se sente necessidade de separar 0 material existente e
proceder 00 seu inventario.
c) "£itygQ": terceira e ultima fase atraves do qual 0 Inlclal"ajuntador" se torna
um verdadeiro "coleccionador". Tal sucede quando do que se possul, nasce 0 desejo de
querer conhecer a sua origem e as razoes que teroo provocado 0 seu aparecimento. E
a fase do investigac;oo, a mais abrangente, emotiva e interessante de todos.

Prelo
Verme l ho
Violela

.~.

.1 ": ," 1 .

Ja ha mais de 55 anos que 0 "bichinho" de colecclonar se mantem vivo dentro
de mlm e que, acredito, s6 Ira desaparecer quando eu me "for" tambem. Felizmente
este "bichinho" noo e minha proprledade exclusiva, ele ataca tambem, do mesma
forma, milhoes de seres em todo 0 nosso planeta.

62.5mm x 41 mm

-

IV

Dar para co fui juntando de tudo um pouco chegando assim 00 tempo
corrente com uma diversificada gama de colecc;oes que abrangem desde 0 tema
res (em tudo que as represente sejam miniaturas, selos, posta Is, etc.), a Filatelia,
Notafilla, Numismatica e Cartografla. Hoje porem, e no campo do filatelia que passe
a malor parte do meu tempo livre, "viajando" dentro dela em quase todas as areas
que a compoem: "Historia Postal"; "Tradicional"; "Intelros Postais"; "Tematica" e "Um
Quadro" , Em todos estes campos tenho colecc;oes estudadas e montadas que, vou
melhorando ou renovando conforme posso (ou me deixam), e que de vez em quando
apresento em Exposi~oes ou Mostras.

Cores

...'r ;r

Luis Barroso

Nesse tempo nunca a caderneta ficava completa pois, 0 "mais custoso", 0
que ficava no fundo do lata como entoo se dizia, e que dava dire ito a almejada
"bola de cautchu), era sem 0 sabermos e claro, retlrado pelo proprietarlo do
estabelecimento, antes de Inlclada a venda publica, para garantia do esgotamento
de todos os rebuc;ados.

Periodo de

Dlmensoes

38mm x 22mm

Vermelho

Vermelho

E
55 Carlos

0
3S c ar l a .

F
191 carlos

B
7 carlo.

I
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I

(Army Post Office) departamento militar dos allados para 0 tratamento do correlo
oereo, encaminhava toda a correspondencia que all chegava , depois de ter sldo
censurada e marcada com este carimbo.

o correia para 0 proximo e extremo oriente era enviado via Estocolmo pelos
avioes do A.T.C.
Exlstem 25 tlpos de marcas OAT. estudados por Donald D. Smythe nos seus
artigos publlcados no "American Philatelist Journal em 1962 e tambem em artlgos
posteriores publicados no "Airpost Journal editado pela AAM.S. Apresentamos aos
leltores uma carta com a marca O.A.T. tipo XI com a particularldade de ter sido aposto
pela prlmelra vez aquela marca em correspondencla sarda de Portugal. Flg.2
H

Uma colecC;ao seJa ela de que tlpo for, "carrega" sempre consigo a razao da
exlstencla das pec;as que a compoem. Asslm, 0 selo aparece por necessidades de
natureza postal ou fiscal; as moedas, cedulas ou notas de banco por motlvos
economlco-financelros e de mercado; os calendarios para saber 0 tempo; os cartoes
teletonicos para estabelecer comunicac;oes; etc., etc. Desta forma os objectos
colecclonaveis representam marcos Importantes para 0 estudo da nossa exlstencia
e, todos sem excepC;ao, sao prova importante da evoluC;ao da humanldade ao longo
de toda a sua Ja longa camlnhada. Alguns, de uma manelra ou de outra, continuam
alnda intervlndo signlficativamente no quotldlano da nossa exlstencla.

H

Tip 0

Marco

Dlmensiies

50mm x 32mm

II

III

lila

53.5mm

x 34.5mm

55mm x 35mm

62mm x 38 . 5mm

Co res

Preto
Vermelho
Violeta
Azul

Periodo de
clrcula~ao

RAR .

21.05.40

a

Londre.

20.11 . 45

Preto
Vermelho
Violet a

04.04.43

Pret 0
Vermelha
Violet a

04.10.43

Verme l ho
Vio eta

Origem

a

Londres

09.12 .44

a

Londre.

58

cart as

D

28.10.43

a

69

cart as

13.02.45

14.05.45

663
cart 05

Londres

63

carlos

Para qua/quer co/eccionador a co/ec<;oo que possul pode, para a/em do prazer
que Ihe do, servir de panacela para 0 restabelecimento do seu equilfbrio emoc/ona/.
Sua colec<;oo, fiel companheira, pode ajudo-Io a combater 0 stress da vida dioria, a
so/idoo e mesmo, a suprir muitas vezes os momentos maus da vida. Para isso basta
pegar-Ihe, passar os o/hos por e/a noo tendo para tal, necessidade sequer de se
deslocar a parte alguma pois, normalmente, ela encontra-se bem perto de si e esto
sempre disponfve/.

o mere acto de passar os olhos pelo material que a com poe, fa-Io-a relembrar
automaticamente as perlpeclas que envolveram a sua formac;ao, e asslm, abstraindo0, afasta-Ihe os maus pensamentos e traz-Ihe a necessaria descontracC;ao. Quando
finalmente a for arrumar no lugar, estara outr~, sentlr-se-a muito melhor, estara
renovado. Coleccionar, sendo cultura pode tornar-se tambem Investimento. Ha
colecc;oes mals vallosas que outras, tudo dependendo da rarldade das pec;as que
as formam. Esse valor sera tanto mals alto quanta malor for 0 numero dos seus
coleccionadores (procura) e menor 0 numero das pec;as dlsponrvels (oterta).
Todavla, 0 que um verdadelro colecclonador primelro sente quando adquire
qualquer pec;a para a sua colecC;ao, e que esta a "tapar" mais um buraco e naG
poder vir a obter qualquer maior lucro mals tarde. Ademals, quando aparece a
oportunidade de adqulrlr aquela pec;a especial que falta e que ha multo se procura,
exlstam ou naG catalogos que possam servlr de referencla, 0 prec;o a pagar pode,
nesses momentos, atlnglr valores verdadelramente loucos.
Na verdade qualquer pec;a de colecC;ao tera sempre 0 valor que alguem na
altura da sua aqulslC;ao Ihe der. Gostarla tambem de realc;ar e delxar aqui bem
expressa, a Importancla e 0 valor que assume 0 acto de colecclonar. Sem 0
aparecimento dessa necessidade de guardar todo um Inlmaginavel de coisas que
"ataca" muitos seres humanos, grande parte da historia de nossa camlnhada atraves
dos tempos ter-se-Ia perdido.
Quanto mais noo fosse, s6 por isso, vale a pena Incentivar 0 co/eccionismo
organlzado nas camadas jovens, de forma a poder aumentar, noo s6 0 numero dos
potenciais coleccionadores no futuro, como garantir a contlnuldade dos existentes.

Por ultimo, sera Importante reter que, todo aquele que nao conhece 0
passado, porque naG tem referenclas, dificllmente podera compreender 0 presente
e, por isso, naG estara nas melhores condlc;oes de perspectivar 0 futuro.
30
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A aposic;:ao destas marcas comec;:ou a ser aplicada ja a II Guerra Mundial
decorria.

Marcas O.A.T. utilizadas no Correio Aereo
Fernando Oliveira

As marcas OAT. (Onward Air Transport) fazem parte de um conjunto de
carimbos a disposic;:ao de alqumas administrac;:oes postais e dellberadas na
Convenc;:ao da Uniao Postal Universal de 1929 realizada em Londres. Estas marcas
destinavam-se a ser aplicadas no correia por aviao, afim de 0 identificar do tratamento
a que tinha sido sujeito.

o periodo conturbado da II Guerra Mundial com 0 cancelamento e alterac;:ao
de rotas aereas devido as contlgencias do conflito, tinha necessaria mente
repercussoes no transporte aereo. Desde que a quantidade de correia por aviao 0
justificasse, as entidades envolvidas resolviam 0 encaminhamento 0 mais rapldo
possivel, utilizando tanto 0 transporte por aviao civil como militar. Era frequente entre
os pontos A e B a utillzac;:ao de so aviao ciVil, neste caso nao era aplicada qualquer
marca, aviao civil mais avlao militar ou so aviao militar. Estes procedimentos abrangiam
todo 0 tipo de correia L.c., AO. e outros objectos posta is fora das categorias anteriores.

Estao referenciadas as seguintes datas: em 1940 a colocac;:ao da primeira
marca OAT. e 1971 data da ultima marca conhecida ate hoje.

o ana de 1945 foi 0 mais fertil com a aposic;:ao de 1106 marcas OAT. de
varios tipos em todo 0 material postal circulado nas condic;:oes referidas. Neste estudo
foram catalogados cerca de 2500 objectos posta is, maioritariamente cartas.

... a leurs

Fig.2

Este artigo de divulgac;:ao de materia pouco conhecida ja pensado a algum
tempo, visto dispor de cartas com varios tipos de marcas O.AT., foi despoletado pelo
aparecimento no Verao de 2002 de inumeras cartas no Mercado Ribeira, no Cais do
Sodre e tambem pela pressao no bom sentido dos amigos do Clube Filatelico de
Portugal, Guilherme Sepulveda Rodrigues e Antonio Romao, para a feitura deste artigo.
A maioria das marcas O.AT. tem origem nas IIhas Britanicas, nas cidades de
Londres e Prestwich. Tambem existem marcas que foram apostas nas cidades do Cairo,
Hong-Kong, Calcuta, Lagos (Nigeria), Tanger e Sidney.

Fig. 1 - Rotas da Air Transport Command no At/antico Norte

Com 0 alastrar do conflito mundial e a ocupac;:ao de quase toda a Europa
pelos alemaes, a Islandia territorio ate entao ligado a Dinamarca tornou-se
independente, aproveitando os aliados a oportunidade para instalaram em Reykjavik
um aeroporto para sede do AT.C. (Air Transport Comand) Fig.1. Em Reykjavik, 0 AP.O.
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A maioria das marcas O.AT. tem origem nas IIhas Britanicas, nas cidades de
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(Army Post Office) departamento militar dos allados para 0 tratamento do correlo
oereo, encaminhava toda a correspondencia que all chegava , depois de ter sldo
censurada e marcada com este carimbo.

o correia para 0 proximo e extremo oriente era enviado via Estocolmo pelos
avioes do A.T.C.
Exlstem 25 tlpos de marcas OAT. estudados por Donald D. Smythe nos seus
artigos publlcados no "American Philatelist Journal em 1962 e tambem em artlgos
posteriores publicados no "Airpost Journal editado pela AAM.S. Apresentamos aos
leltores uma carta com a marca O.A.T. tipo XI com a particularldade de ter sido aposto
pela prlmelra vez aquela marca em correspondencla sarda de Portugal. Flg.2
H

Uma colecC;ao seJa ela de que tlpo for, "carrega" sempre consigo a razao da
exlstencla das pec;as que a compoem. Asslm, 0 selo aparece por necessidades de
natureza postal ou fiscal; as moedas, cedulas ou notas de banco por motlvos
economlco-financelros e de mercado; os calendarios para saber 0 tempo; os cartoes
teletonicos para estabelecer comunicac;oes; etc., etc. Desta forma os objectos
colecclonaveis representam marcos Importantes para 0 estudo da nossa exlstencia
e, todos sem excepC;ao, sao prova importante da evoluC;ao da humanldade ao longo
de toda a sua Ja longa camlnhada. Alguns, de uma manelra ou de outra, continuam
alnda intervlndo signlficativamente no quotldlano da nossa exlstencla.

H

Tip 0

Marco

Dlmensiies

50mm x 32mm

II

III

lila

53.5mm

x 34.5mm

55mm x 35mm

62mm x 38 . 5mm

Co res

Preto
Vermelho
Violeta
Azul

Periodo de
clrcula~ao

RAR .

21.05.40

a

Londre.

20.11 . 45

Preto
Vermelho
Violet a

04.04.43

Pret 0
Vermelha
Violet a

04.10.43

Verme l ho
Vio eta

Origem

a

Londres

09.12 .44

a

Londre.

58

cart as

D

28.10.43

a

69

cart as

13.02.45

14.05.45

663
cart 05

Londres

63

carlos

Para qua/quer co/eccionador a co/ec<;oo que possul pode, para a/em do prazer
que Ihe do, servir de panacela para 0 restabelecimento do seu equilfbrio emoc/ona/.
Sua colec<;oo, fiel companheira, pode ajudo-Io a combater 0 stress da vida dioria, a
so/idoo e mesmo, a suprir muitas vezes os momentos maus da vida. Para isso basta
pegar-Ihe, passar os o/hos por e/a noo tendo para tal, necessidade sequer de se
deslocar a parte alguma pois, normalmente, ela encontra-se bem perto de si e esto
sempre disponfve/.

o mere acto de passar os olhos pelo material que a com poe, fa-Io-a relembrar
automaticamente as perlpeclas que envolveram a sua formac;ao, e asslm, abstraindo0, afasta-Ihe os maus pensamentos e traz-Ihe a necessaria descontracC;ao. Quando
finalmente a for arrumar no lugar, estara outr~, sentlr-se-a muito melhor, estara
renovado. Coleccionar, sendo cultura pode tornar-se tambem Investimento. Ha
colecc;oes mals vallosas que outras, tudo dependendo da rarldade das pec;as que
as formam. Esse valor sera tanto mals alto quanta malor for 0 numero dos seus
coleccionadores (procura) e menor 0 numero das pec;as dlsponrvels (oterta).
Todavla, 0 que um verdadelro colecclonador primelro sente quando adquire
qualquer pec;a para a sua colecC;ao, e que esta a "tapar" mais um buraco e naG
poder vir a obter qualquer maior lucro mals tarde. Ademals, quando aparece a
oportunidade de adqulrlr aquela pec;a especial que falta e que ha multo se procura,
exlstam ou naG catalogos que possam servlr de referencla, 0 prec;o a pagar pode,
nesses momentos, atlnglr valores verdadelramente loucos.
Na verdade qualquer pec;a de colecC;ao tera sempre 0 valor que alguem na
altura da sua aqulslC;ao Ihe der. Gostarla tambem de realc;ar e delxar aqui bem
expressa, a Importancla e 0 valor que assume 0 acto de colecclonar. Sem 0
aparecimento dessa necessidade de guardar todo um Inlmaginavel de coisas que
"ataca" muitos seres humanos, grande parte da historia de nossa camlnhada atraves
dos tempos ter-se-Ia perdido.
Quanto mais noo fosse, s6 por isso, vale a pena Incentivar 0 co/eccionismo
organlzado nas camadas jovens, de forma a poder aumentar, noo s6 0 numero dos
potenciais coleccionadores no futuro, como garantir a contlnuldade dos existentes.

Por ultimo, sera Importante reter que, todo aquele que nao conhece 0
passado, porque naG tem referenclas, dificllmente podera compreender 0 presente
e, por isso, naG estara nas melhores condlc;oes de perspectivar 0 futuro.
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Tlpo
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Comec;arel por aflrmar que sempre me lembro de mlm colecclonador. Crelo
mesmo ter comec;ado 0 camlnho de colecclonar, de blbe e calc;oo, nos tempos
Inesquecfvels dos bonecos do bola embrulhados em reles caramelos (que a malor
parte das vezes se atirava fora) a "dois um tostoo" ,

O.A.T•.

Parece haver assim, uma condlc;oo inata no ser humano que 0 Impele a gostar
de guardar coisas do mais dlverso genero, A vontade de guardar objectos surge
livre mente por razoes que nada nem ninguem e capaz de prever ou expllcar. No
verdade todos n6s, mais tarde ou mais cedo, podemos sentlr propensoo para guardar
algo que nos atral ou sugestlona. Por vezes essa vontade e temporaria, dura mals ou
menos tempo e vai-se, outras permanece, ganha rarzes e fica para toda a vida .

~
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31.08.44
a
22.08.45

Londre.

..

Vermelho

24.10.44
a
24.10 . 45

londres

Origem

clrcula~ao

RAR.

O.A.T.'
-~
O.A.~
.. '5f-.;J
'e4'iti.',r

68mm x 44mm

Vermelho

I~.A.~

32mm x 17 mm

Vermelho

~T~

33mm x 18mm
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VII

VIII

IX

X

XI

XII

EU·fl

E
89 Carlos

Lo dres
F
depo i s
Presl w ic k 138 carlos

Morca
del eriorada
derivoda do
Tipo V

21.02 . 45
a
10.02 . 46

londres

27.09.45
a
07.01.46

Londres

22.08.45
a
19.06.46

Lo ndre s

24.08 . 45
a
25.02. 46

Londres

Prelo
Vermelho

17.1045
a
17.05.46

londres

Prelo
Vermelho

17.014.46
a
03.07 .4 8

Londres

Vermelho

F
2 0 9 carl as

D
39 c arlos

36mm x 21mm

(2;A~

36mm x 21mm

,O.AIT_)

32mm x 19mm

ro.A.r.]

1 15 carl as

19.04. 4 5
a
26.01. 4 6
56mm x 37mm

:....

F

<~

..

o acto de coleccionar pode ser caracterizado em tres fases:
a) "Ajuntador·: fase em que as peQas soo guardadas a monte, conforme voo
sendo obtldas, sem mals nada.
b) "Separador": fase que normal mente acontece quando pretendendo fazer
uma idela do que se tem, se sente necessidade de separar 0 material existente e
proceder 00 seu inventario.
c) "£itygQ": terceira e ultima fase atraves do qual 0 Inlclal"ajuntador" se torna
um verdadeiro "coleccionador". Tal sucede quando do que se possul, nasce 0 desejo de
querer conhecer a sua origem e as razoes que teroo provocado 0 seu aparecimento. E
a fase do investigac;oo, a mais abrangente, emotiva e interessante de todos.

Prelo
Verme l ho
Violela

.~.

.1 ": ," 1 .

Ja ha mais de 55 anos que 0 "bichinho" de colecclonar se mantem vivo dentro
de mlm e que, acredito, s6 Ira desaparecer quando eu me "for" tambem. Felizmente
este "bichinho" noo e minha proprledade exclusiva, ele ataca tambem, do mesma
forma, milhoes de seres em todo 0 nosso planeta.

62.5mm x 41 mm

-
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Dar para co fui juntando de tudo um pouco chegando assim 00 tempo
corrente com uma diversificada gama de colecc;oes que abrangem desde 0 tema
res (em tudo que as represente sejam miniaturas, selos, posta Is, etc.), a Filatelia,
Notafilla, Numismatica e Cartografla. Hoje porem, e no campo do filatelia que passe
a malor parte do meu tempo livre, "viajando" dentro dela em quase todas as areas
que a compoem: "Historia Postal"; "Tradicional"; "Intelros Postais"; "Tematica" e "Um
Quadro" , Em todos estes campos tenho colecc;oes estudadas e montadas que, vou
melhorando ou renovando conforme posso (ou me deixam), e que de vez em quando
apresento em Exposi~oes ou Mostras.

Cores

...'r ;r

Luis Barroso

Nesse tempo nunca a caderneta ficava completa pois, 0 "mais custoso", 0
que ficava no fundo do lata como entoo se dizia, e que dava dire ito a almejada
"bola de cautchu), era sem 0 sabermos e claro, retlrado pelo proprietarlo do
estabelecimento, antes de Inlclada a venda publica, para garantia do esgotamento
de todos os rebuc;ados.

Periodo de

Dlmensoes

38mm x 22mm

Vermelho

Vermelho

E
55 Carlos

0
3S c ar l a .

F
191 carlos

B
7 carlo.

I
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Tipo

Marco

Dim ensiies

Cores

Periodo de

Origem

circula~ao

RAR.

-

XIII

O.A.T.

37mm x 10mm

Vermelho
Violela

17.0 4.4 1
a
26.02.46

Presl wick

23.11.42

C oir o

D

33 carl as

Xilia

OA.T.

35mm x 7mm

Az ul
Cinzenlo

A
I carl a

Uma vez divulgada a existencia da sigla OAT. e da sua ligac;:ao a pec;:as
filatelicas. tanto de Portugal como das ex-colonias. aguardamos com grande
expectativa um artigo que nos elucide em definitiv~ sabre este assunto. do maior
interesse para a filatelia nacional.
Antes de terminar. deixo mais uma questao em suspenso. a carta da figura 6
circulada de Dili (Timor) para Lisboa via Darwin (Australia) em 1948. que podera ser a
unica circulada entre dois espac;:os do antigo territorlo nacional e tambem apresenta
uma marca O.A.T.I Porque sera? ...

I
I
Xilib

XIV

XV

XVa

XVI

O.A.T

29mm x 12mm

OAT

18mm x 7mm

O.A.T

Q~A_L

55mm x 16mm

C~A.y

32mm x 20.5 mm

-

XVII

XVlIa

XVIII

27mm x 9mm

-

~0
~.A.~
F.S

31mm x 18mm

XX

IO.~T]
F.8.

Violel a

17.02.41
a
05.1945

Vio l el a

A

C oir o
6 carl as

Hong Kong
C
1941
Calcula
14 cartos
lagos

16.06.46
a
15.10.46

Tonger

14.05.1945

Teng er

C
16 carlos

Carmim

1 carla

27 .02. 42
a
15.09.1956

Cairo
e
Tanger

Violela
Prelo

24.08.1948
a
02.11.1959

land res

Violela

09.05.1960

Londres

Prelo
Vermelho
Violela

F
97 carlos

D

21 carl as

A
1 carla

Agenda de actividades
Julho
Dia 05 - 3. 2 Lellao Inter-socios
Dia 19 - Conferencia filatellca
Open Class - Nova concepcrao de coleccionismo filatelico - par
Pedro Vaz Pereira
Agosto
Encerramento do Clube para ferias
Setembro
Dla 06 - 42 • Leilao inter-soclos
Dia 13 - Conferencia filatelica
Inteiros Posta is - A "Mae" de todas as classes - par Hemani Antonio
Carmelo de Mato
Dia 25 - Convivlo inter-Clubes
Portuguese Philatelic Society
Outubro

32mm x 20mm

J.J.

XIX

30.12.42
a
08.02.43

A

28mm x 16mm

~tD

Vermelho
Casl anho

26mm x 14mm

Vio l ela
Prelo

09.05.60
a
22.05.63

londres

Violela

28.07.63
a
13.12.1971

land res

Prelo
Azu l
Vermelho

MARCAS MANUSCRITAS
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30.07.42
a
1952

B
10 carlos

D

38 carl as

Varias

origens

Dia 04 - 5. 2 Lellao inter-socios
Dia 11 - 3. 2 Elimlnatorla do Trofeu CFP
Dla 25 - Conferencia Fllatellca
Porteado (Os mecanisme do) - por Armando Bordalo Sanches
Dla 25 - Convivio Inter-Clubes
Confraria TImbrologica Meridional Armando Boino de Azevedo
de Evora
Dia 25 - Jantar Comemorativo do 60. 2 anlversario do C.F.P.
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- A marca O.A.T. e de origem inglesa, mas foi apllcada em varios pontos do
mundo e naG apenas em Londres ou no Reino Unido. durante a decada de 40, mesmo
apos a segunda Grande Guerra Mundia!.
- Servlu para marcar as cartas que fizeram uma parte ou todo 0 seu percurso em
avloes militares ingleses em diversas regioes do mundo (0 que pode explicar 0 facto de
existirem cartas da Islandia censuradas em Inglaterra, com e sem marca, umas terao
viajado em avioes militares ingleses e outras terao viajado em avioes comerciais).
- Existem estudos especializados e literatura estrangeira sobre este assunto,
em que figuram diversos tipos de marcas, com graus de raridade e val ores muito
diferenclados. Tambem existe uma colecc;ao de pec;as circuladas apenas com
marcas O .A.T., de um filatellsta estrangeiro que tem concorrido nas exposic;oes
filatelicas internacionais, na classe de Aerofilatelia.
Agradec;o as informac;oes e cedencia de pec;as para ilustrar 0 artigo aos meus
amigos e consocios do Clube Filatelico de Portugal. Paulo Sequeira, Rosa 0105, Antonio
Romao, Elder Correia, Fernando Oliveira, e ao nosso estimado Comendador Dias Ferreira.

OPEN CLASS - Algumas Figuras Historicas
Pedro Vaz Pereira

Hoje iremos abordar dentro da OPEN CLASS algumas figuras historicas da 1Q
Republica Portuguesa e que ainda hoje sao um ponto de referencia dessa epoca
conturbada e ao mesmo tempo romantica.
Comecemos por esse grande republlcano que foi Afonso Costa.
Afonso Augusto da Costa nasceu no ana de 1871 e morreu exilado em 1937.
Professor de Direito, entrou em 1900 para 0 parlamento onde defendeu com vigor as
teses republicanas, demonstrando um grande conhecimento dos assuntos que
afectavam 0 pais. Pertenceu ao Directorlo do Partido Democratico, tendo sido mlnlstro
da Justic;:a, das Flnanc;:as e chefe do governo.
Consigo operam-se profundas reformas republlcanas, sendo a mais celebre
a Lei da Separac;:ao do Estado da Igreja, a quallevantou uma enorme dlscussao, que
se manteve durante todo 0 perlodo republicano.

Em 1917 e preso, quando Sidonio Pals Instala a sua dltadura, exllando-se
delegac;:ao portuguesa que partlclpou na
posteriormente em Franc;:a. Preside
Conferencia da Paz e a Sociedade das Nac;:oes. Homem polemlco pelas frontals e
ousadas Intervenc;:oes, fol um dos mals lucldos republican os do seu tempo e talvez 0
mals Importante entre todos. Foi alvo de Inumeras homenagens pelos seus amigos e
partldarlos e conseguiu reunlr a sua volta os maiores vultos da Republica.

a

Fig. 6 - Garta remetlda de Dill (29.09.48) para Llsboa (11.10.48) com marco O.A.T. bat/do a vloleta

Este artlgo tem certamente multos lapsos, omlssoes, erros e denota alguma
falta de investigac;:ao. Mas e fruto do debate e entreajuda de varios socios do nosso
ciube, centro de uma tertulla filatellca que tem prlmado por um amblente de saudavel
camaradagem.
24

Nesta parte da OPEN CLASS relatlva a este capitulo lIustra-se com 4 pec;:as
que passo a enumerar.
33

1 - Cartao pessoal do Dr. Afonso Costa, assinado por este e datado de 17 de
Dezembro de 1914.
2 - 0 selo da serle " Grandes Vultos do Pensamento Republicano "
3 - Um menu relatlvo ao " ALMOC;O OFERECIDO PELOS REPUBLICANOS DA
FIGUEIRA DA FOZ AO SR. DR. AFONSO COSTA" e assinado pelo
homenageado.
4 - Uma aguarela caricatura do Dr. Afonso Costa vestldo de frade.
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Por sua vez, 0 Antonio Romao que conseguiu adquirir algumas cartas do tal
arquivo, verificou que as datas dos exemplares que possul estao compreendidas num
periodo relativamente curto (cerca de sete meses) situado entre 27/11/41 e 02/06/
42. Todas as marcas sao semelhantes a da figura 1, tanto no formato como na cor,
excepto a carta da figura 4 que apresenta um formato bastante reduzldo e uma
outra com a marca manuscrita (Fig. 5). Este nosso consocio fez uma observac;:ao
bastante pertinente, nem todas as cartas do seu lote apresentam a famosa slgla, e
no entanto todas fizeram 0 mesmo percurso entre a Islandia e Lisboa, durante 0 mesmo
periodo! ...
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Note-se que esta aguarela serla certamente um Insulto para Afonso Costa. Dado 0
claro sentimento anti-clerical que aquele tinha, sendo um dos principals autores da
celebre Lei da Separac;:ao da Igreja do Estado.
Fig. 5 - Carta remetlda de Reykjavik (13. 10.41) para Llsboa (13. 12.41) com marco O.A. T. manuscrito

Outro dos grandes republlcanos daquele tempo foi Antonio Jose de Almeida.
Fundador do partido Evolucionista que chefiou durante largos anos, teve como
um dos maiores adversarios precisamente 0 partido Republicano Democratlco do Dr.
Afonso Costa, contra 0 qual entrou varias vezes em confronto. Contudo veio a aliarse ao partido Republlcano Democratico na Uniao Sagrada, formando governo de
1916 a 1917 e tendo presidido a este em alternancla com 0 Dr. Afonso Costa.

o nosso Comendador Dlas Ferreira, mals uma vez demonstrou a sua senslbllldade
fllatellca, ao contrlbulr para esta Investigac;:ao com mals um conjunto de dez pec;:as
estrangelras clrculadas para Portugal, recolhldas e guardadas ao longo dos anos,
por causa destas marcas estranhas e desconhecldas que logo Ihe chamaram a sua
atenc;:ao. No meio destas destaca-se um sobrescrlto que Ihe foi envlado do reino do
Qatar em ... 1965!

Esta Uniao Sagrada foi promovlda pelo Presldente da Republica Bernardino
Machado e tinha como objectlvo juntar todos os partidos republlcanos numa unica
forc;:a politica, por forma, que a entrada de Portugal na Grande Guerra fosse
consensual e recebesse as apolos politicos de todos os quadrantes da altura. Porem,

Quando este artigo se encontrava quase concluido, 0 presidente do clube,
Elder Correia Informou que 0 nosso Aerofilatellsta Fernando Oliveira estava na posse
de mais Informac;:6es sobre as marcas O.A.T.. Asslm, 0 contacto com este especlallsta
nos meandros do correia aereo, permltiu esclarecer alguns pontos importantes:

34
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esta omlssao, poden) ser 0 facto de as pec;as nao serem de origem inglesa nem
terem selos Ingleses e a marca ser apenas indicativa da via de encaminhamento.

so 0 Partido Evoluclonista e
formado governo.

Dado que existem cartas de correia aereo de Portugal e das ex-colonias
portuguesas com a marca O.A.T.. seria legitimo pensar que irla encontrar alguma
referencia nos livros do capltao Lemos da Silveira ou de Joao Soeiro. No entanto,
apesar de estarem profusamente lIustrados com cartas desse perTodo nenhuma
apresenta a dita marca. Contudo, no IIvro do ilustre fllatellsta Joao Soeiro, encontrel
uma nova surpresa, na paglna numero 39 esta representada uma carta enviada de
Portugal para 0 Brasil e que apresenta a curiosa marca (brasilelra ou portuguesa?)
"Inteiramente transportada por aviao (uma das traduc;6es possTveis das express6es
para ITngua portuguesa de OAT. "Onward Air Transmission e de "jusqu'a destination
par avlon H). Mals uma vez estamos perante uma carta que efectuou dois percursos
aereos, Llsboa-Casablanca e Casablanca-Rio de Janeiro, e em que marca e posta
para Indicar que 0 segundo percurso tambem devera ser efectuado por via aerea.

Antonio Jose de Almeida foi ainda Presidente da Republica de 1919 a 1923. lIustrase esta parte com um cartao de milltante do CENTRO EVOLUCIONISTA REPUBLICANO
ANT6NIO JOSE DE ALMEIDA da freguesla dos AnJos (Fig. 5), um selo da serle Grandes
Vultos do Pensamento Republicano, (Fig. 6) e um postal ilustrado com Antonio Jose
de Almeida, (Flg.7).
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Democratico se uniram nestes esforc;os, tendo entao
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Dr . Antonio JOS8 d'Almelda
Fig. 7

Sidonio Bernardino Cardoso da Sliva Pals, conhecldo hlstorlcamente como Sidonio
Pals, fol um dos mals destacados republlcanos daquele tempo. Nasce em 1872 e
morre assasslnado em 14 de Dezembro de 1918.
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Fig. 4 ' Carta remetlda de Reykjavik (03. 11.41) para Llsboa (13. 12.41) com marca O.A. T.

Nos finals de Janeiro de 2003, 0 nosso amigo Paulo Sequeira efectuou uma nova
pesqulsa na Internet para procurar mals cartas com a referlda marca. Encontrou duas
cartas clrculadas de Tanger (do British Post Office) para os Estados Unldos, com a slgla
OAT. num formato mals reduzldo inserlda numa dupla oval e outra carta da Belglca
para 0 Canada com uma marca semelhante a que podemos aprec/ar na figura 3.
22
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Homem da Republica, deputado as constltulntes de 1911, era oflclal de artllharla
e um lIustre professor de matematlca da Unlversldade de Colmbra. Fol Mlnlstro do
Fomento e Mlnlstro das Flnanc;as. Em 1912 e colocado em Berllm desempenhando 0
cargo de Mlnlstro de Portugal. Assiste aT em Berllm ao militarismo alemao que conduzlrla
a Grande Guerra e regressa a Portugal em 1916, altura em que a Alemanha declara
guerra ao nosso pars.
Aqui chegado, assiste as lutas entre Democrat/cos e Evolucion/stas, que entretanto t/nham formado a Un/ao Sagrada, mas que se g/ad/avam constantemente,
35

provocando em todo 0 paTs uma situac;Cio de grande instabilidade polTtica e
econ6mica, pouco recomendavel para um paTs que se encontrava em guerra.
No mes de Dezembro de 1917 Sid6nio Pais leva a cabo um golpe de estado, que
conduziria 0 paTs a uma ditadura ferrea e que levou a demissCio do Presigente do Republica
de entCio, Bernardino Machado. Contudo a agitac;Cio era enorme e Sid6nio Pais viria a
ter contra si e a sua ditadura quase todas as forc;as mais importantes do paTs como os
democraticos, evolucionistas e tambem os unionistas que abandonam Sid6nio.
A agitac;Cio laboral e polTtica era enorme e as prisoes encheram-se de presos
polTticos. A 14 de Dezembro de 1918, Sid6nio Pais era assassinado com um tiro na
estac;oo de caminho de ferro do Rossio, quando se preparava para partir para 0
Porto. Imediatamente se forma um governo democratico, dando ordem para a
IIbertac;Cio de todos os presos polTticos.

artigo, tem a marca batida a vermelho, foi enviada de Oran na antiga Algeria francesa
(Argelia), no dia 7/10/43 para Nova lorque nos Estados Unidos. Apresenta ainda duas
cintas de censura, uma francesa e outra inglesa. 0 autor do artigo, Franc;ois Chauvin,
afirma que a sigla OAT. significa "Onward Air Transmission" cuja traduc;Cio para frances
sera "jusqu'a destination paravion", e quefoi uma marca deservic;o posta em Londres.
Na posse destes novos elementos, verifiquei que todas as cartas conhecidas,
em bora apresentem marcas com diferentes formatos e cores, tem cintas de censura
inglesas. 0 que pode significar que entre 0 paTs de origem e 0 paTs de destin~ as
cartas seguiram para um local onde foram abertas e censuradas pelos ingleses, tendo
o percurso sido efectuado em pelo menos duas eta pas aereas. Podemos especular
mais um pouco, afirmando que seria necessario aos correios brltonicos Identificar de
forma inequTvoca as cartas do correia aereo, dado que essas cartas iam ser abertas
e enviadas para os centr~s de censura das diversas ITnguas em que estavam escritas,
podendo perder no seu manuseamento as etiquetas "Par Avion", Air Mail ou os selos.
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Na Fig. 8, apresenta-se um postal de Sid6nio Pals, mas na Fig. 9, podemos ver um
interessantTssimo SALVO CONDUCTO datado de 15 de Dezembro de 1918,
precisamente um dia ap6s 0 assassinato de Sid6nio Pais, no qual 0 preso polTtico
AbTiio Marc;al. preso em Coimbra, recebia aquele documento valido por 30 dias,
permltindo-Ihe regressar a sua casa.
Na Fig. 10, pode ver-se no jornal " A MANHA " de 11 de Dezembro de 1917 a
notTcia da demissCio do Presidente da Republica Bernardino Machado, logo ap6s 0
golpe de Sid6nio Pais, bem como a notTcia do golpe e a prisCio dos ministros.

...
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Fig. 3 - Carta remetlda de Anvers (02. 10.45) para Usboa com marco O.A. T. bat/do a vermelho

Asslm, procurava-se assegurar que as cartas chegadas por correia aereo
seguiriam p~r avioo ate ao seu destin~ final, ap6s 0 processo de censura.

Bernardino LuTs Machado GuimarCies, conhecido por Bernardino Machado, foi
um dos mais cultos e prestigiados republicanos. Regenerador no tempo monarquico,
chegou a Mlnlstro das Obras Publicas, contudo adere alnda no perTodo monarquico

A "bTblia" das marcas postais inglesas do Dr. J.T. Withney "Collect British
Postmarks", nCio faz qualquer referencia a esta marca. 0 motivo que tera levado a
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centenas de cartas oriundas de diversos parses da Europa (das quais mereceram
destaque as da Islandia, Dinamarca e Alemanha), enviadas para Llsboa durante a
segunda Guerra Mundia!.
Desde logo, alguns sobrescritos provenientes da Islandia (fig . 1), que ostentam
a marca O.AT., chamaram a aten<;ao desses filateJistas e 0 tema tem levantado nos
ultimos meses. uma saud6vel polemica sobre a origem e finaJidade da utiliza<;ao da
referida marca.
Numa primeira fase pensou-se que a marca O.AT. apenas aparecia nas tais
cartas vindas da Islandia e por esse facto deveria ter origem nos parses n6rdicos. No
entanto, 0 nosso amigo Paulo Sequeira numa consulta na Internet encontrou uma
marca semelhante numa carta enviada de Portugal para a Suecia no dia 20/06/45 .
e 0 Dr. Elder Correia actual p residente da direc<;ao do C.F.P. possui outra carta
c lrculada de Angola para os E. UA (fig . 2) tambem com uma marca OAT.. Estas
pec;:as conferiram uma redobrada importancia a Investlgac;:ao da marca, agora
tambem relacionada com a filateJia portuguesa.
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Fig. 2 - Carta reme tlda de No va Usboa (23. 11 .45) para os Estados Unldos com marco

o.A. T.

Fig. 10

Foi Presidente da Republica por duas vezes e em ambas destlturdo por golpes de
estado. 0 prlmelro por SId6nlo Pais e 0 segundo por Gomes da Costa, 0 qual conduziu
ao flm da 19 Republica e ao apareclmento da dltadura do Estado Novo.

A prlmelra expllcac;:ao para a marca O.AT. fol encontrada por acaso, num
artlgo da revlsta "Timbres Magazine n2 31 de Janeiro de 2003, sobre flamulas de
propaganda mllltar das col6nlas francesas. Uma das cartas representadas a lIustrar 0

Um postal com a sua fotografla, (Fig 11) e 0 selo dos Grandes Vultos do Pensamento
Republlcano, (Fig 12) servem para lIustrar este grande republlcano, embora possua
na minha colecc;:ao um extraordln6rio documento com a sua asslnatura, preferi delxa10 para outra parte destes artlgos sobre a Open Class.
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Joaqulm Teofilo Fernandes Braga, nasceu em 1843 em Ponta Delgada, foi um
culto e grande republicano, especialista na area das letras, publicou algumas obras
importantes como a Historia da Poesia Popular Portuguesa e a Historia do Teatro
Portugues. Militante do Partido Republicano, escreveu a Historia das Ideias
Republicanas em Portugal.

A sigla O.A. T.
Guilherme Rodrigues

o presente artigo tem tres objectiv~s:
1 - Procurar fazer alguma luz sobre a marca O.A.T. que esta directamente
relacionada com algumas pec;as de Portugal e de algumas das suas ex-colonias.
2 - Lanc;ar um desaflo aos nossos especlalistas em Aerofilatella para que
escrevam um artlgo mais aprofundado sobre este assunto, dado que os temas desta
especialidade soo transversals a toda a fllatelia, ou seja as pec;as de correlo aereo
podem entrar em colecc;oes de quase todas as classes filatelicas e e complicado
para quem noo esta dentro destes assuntos, proceder a investigac;oes sobre trajectos,
tabelas de portes e marcas, das pec;as de correlo aereo.

Fig . 12
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3 - Salientar 0 contributo fundamental dos clubes, nomeadamente do Clube
Filatelico de Portugal. como polos de investlgac;oo, que posslbliltam a evoluc;oo dos
conhecimentos, atraves da colaborac;oo e entre-ajuda dos seus soclos.

r

C.z.·' GIt
J. H. Vu Pereira, Ld.a .

Ilua d. Madalena. 133 - 1'1
DR. ISER"ARDlnO MACHADO
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Fig. 11
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Fig. 13

Apos 0 5 de Outubro de 1910, e nomeado Chefe do primeiro Governo Provlsorio.
Morre em 1924, noo assistlndo ao descalabro da Republica, tendo sldo um dos malores
vultos intelectuais. Uma carta com um selo dos Grandes Vultos do Pensamento
Republicano, (Fig. 13) servem para liustrar esta personagem.
Manuel Teixeira Gomes, nasceu em 1860 e em 1911 era nomeado Mlnistro de
Portugal em Londres. Integrou a delegac;oo portuguesa na Conferencia de Paz e
Socledade das Nac;oes, tendo sido elelto Presidente da Republica em 1923,
renunciado ao cargo em 1925, abandonando 0 paTs e jamais regressando,
Uma carta com um selo de Teixeira Gomes, (Fig. 14) e um Interessante e bonito
cartoo da PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE, (Fig. 15) lIustram a parte dedicada a este
lIustre homem.

Fig. 1 - Carta remetlda de Reykjavik (28.04.42) para L1sboa (16.05.42) com marc o O.A. T.

Manuel Jose de Arriaga Brum da Silveira, era membro do Dlrectorio do Partido
Republicano, quando em 1891. se da na cidade do Porto a revolta republlcana do

No principlo do Veroo passado surgiu a venda no Mercado da Ribeira um
conjunto de sobrescritos proveniente de um arquivo de uma casa comerclal da balxa
Lisboeta, que fez a felicidade de alguns filatelistas do nosso clube. Seriam algumas
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1 - Nada mais e preciso para considerar falso um selo litografado. quando os
genulnos foram tipografados; a questao est6 s6 em saber distinguir as duos impressoes.
o que nao e f6ci! para quem nao estiver habituado a lidar com os dois tipos;
2 - a perfura<;:ao dos "natlvos" foi das opera<;:oes mais artesanais ali produzidas e
s6 em exemplares de primelra escolha poder6 ajudar no classifica<;:ao. por isso nao a
consideramos fundamental para distinguir um selo genulno de um falso; no entanto. 0
Pres. Dave Davies faz uma distin<;:ao. pois no realidade a perfura<;:ao deixada pelos dentes
das laminas de 0<;:0 nos prlmelras folhas a perfurar. apresentava buracos quase
rectangulares. enquanto 0 picotado normal deixava buracos redondos; mas tudo isto e
um preciosismo. j6 que a tesoura teve grande utilizo<;:ao no epoca. para separar os selos;
3 - verifica-se no falsifica<;:ao uma mais correcta e escura tonalidade do cor.
resultante do impressao Iitogr6fica; uma mais perfeita distrlbui<;:ao do tinta. 0 que
nao acontecia nesta opera<;:ao em Goa. onde a tlntagem era do mais primitiv~
posslvel;
4 - a falha de Impressao no base do selo nao a podemos garantir. por falta
de exemplares para compara<;:ao; pode ter sido ou nao falha do falsificador. mas
nao se verifica nos selos genulnos que possulmos e p~r essa razao aqui 0
menclonamos; parece-nos contudo que no exemplar apresentado no Iivro (Forgery
n.!! 10), apesar de formato reduzldo. tambem ali se nota alguma falha de Impressao.
5 - no canto superior esquerdo, como se ve, 0 desenhador nao gravou no
pedro Iitogr6flca. a nervura do parte inferior do folha que constitui 0 ornamento
daquele canto;
6 - identico desculdo do desenhador no canto Inferior esquerdo: a metade
superior do folha de ornamenta<;:ao est6 nltidamente mals along ada que a metade
Inferior. ficando a folha assimetrlca. 0 que nao acontece nos genulnos;

ingles. 0 qual impunha a Portugal 0 abandono do pretensao de unir Angola com
Mo<;:ambique e das tentativas que ate 01 tinham sido feitas por sucessivos exploradores
portugueses.
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Em 1911 era eleito deputado as constltulntes e fol 0 prlmelro Presidente do 19
Republica. cargo que ocupou ate 1915. ana em que renunciou ap6s a queda do
ditadura de Pimento de Castro, levada a efeito pela revolu<;:ao constltucionalista.
que repes a ordem democr6tica Instltucional. Homem culto nasceu em 1840 e morre
no ana de 1917. dentro de um dos perlodos mals conturbados do Republica.

8 - desde muitos an os atr6s que Simoes Ferreira. nos seus cat610gos. nos
chamava a aten<;:ao para a letra "I" do palavra "INDIA" ser mals comprida que as
restantes letras. nestas perlgosas falsifica<;:oes; 0 Pres. Dave Davies tambem refere 0
assunto. nao s6 para a letra "I" como para a letra "N"; nos amplia<;:oesjuntas notamse perfeltamente as dlferen<;:as referldas; apenas devldo a descuido do "coplador".
nao s6 a letra "I" e mals comprlda, como a segundo perna do letra "N" mals curta
que as restantes letras do palavra "INDIA".
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Fig. 14

7 - nao restam duvidas que 0 desenhador gravou. no Interior do letra "E" do
palavra "REIS", duos IInhas de fundo por cima e uma p~r baixo do parte media do
referlda letra "E", 0 que nao se observa nos selos genulnos;

Resumlndo: 0 falslflcador era um h6bll artista e produzlu artigo que, no epoca,
enganava qualquer um. mas em estudos mals modernos, a falslflca<;:ao j6 tem menor
probabllldade de passar desperceblda e provavelmente, quem mals procurar, outras
dlferen<;:as encontrar6. No entanto. como os altos valores do emlssao do ·V" tra<;:ado
tem altos cota<;:oes nos cat610gos. aqul flca 0 aviso aos menos cautelosos.

I

Fig. 17
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Um interessante postal com a reproduc;oo dos selos CERES, (Fig. 16) e um postal
com a sua fotografia, (Fig. 17) foram escolhidos para ilustrar este republicano.
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Como se pode verlficar contlnua-se a usar material fllatelico e noo filatelico,
original e directamente relacionado com 0 assunto, podendo integrar-se ate 50%50% de coda, de forma, a que a hlstorla ou 0 assunto que se pretende abordar seja 0
mais abrangente possfvel.
No proximo numero Iremos abordar a Monarqula do Norte e a Grande Guerra,
perfodos de grande turbulencia em Portugal.

r

~

o Clube Filatelico de Portugal encerra para Farias
Os servic;os do sede do nosso clube estoo encerrados, como habitualmente,
durante 0 mes de Agosto para uma merecidas ferias. Este ano, como 0 dia 31 de
Agosto e um domingo, a direcc;oo resolveu abrir as portas do Clube aos seus
associados dia 30 de Agosto, pois se assim noo fosse os prezados consocios so
iniciariam "a nova epoca fllatelica" a 6 de Setembro.
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Dave Davies atribue a falsificac;oo a Lisboa, mas duvidamos dessa afirmac;oo,
pois Simoes Ferreira, nos seus catalogos, de ha muito advertia os coleccionadores
quanta 00 assunto, afirmando que as falsificac;oes feitas em Lisboa eram grosseiras
capias dos originais e facilmente identificaveis, como de resto constatamos nos
falsificac;oes que possufmos, deste outro tipo, e que no livro referenciado aparece
como "Forgery n.Q 12". Devia der assim: trabalhava-se muito melhor em litografia em
Londres do que em Lisboa e por isso noo temos duvidas em atribulr esta "performance"
a um artista ingles, que de resto devla ter sido muito bem industrlado para reproduzir
too fielmente quanta possfve!. as duos IInhas que partiam quase Juntas do parte superior
do letra "R" do palavra "REIS" e que, no final do percurso se separam: sendo esta
uma referencia especial para os selos genufnos, 0 litografo desempenhou-se dessa
misseD no perfeic;oo ...
Mas noo deixou de cair noutras irregularldades, que a seguir vamos descrever:
17

Para ja, devemos mencionar que noo estamos cem por cento de acordo com 0
autor, na area onde trabalhamos; ha uma ou duas afirmac;:6es ou conclusoes, que noo
partllhamos e ate podemos dizer que estamos em conflito com 0 que vem escrito, que
noo com 0 Presidente Dave Davies, que nos merece a maior considerac;:oo e simpatia;
mas essas divergencias ficam para outra ocasioo que noo esta, que apenas pretende
prevenir os coleccionadores quanta as taxas altas da emissoo de 1876, no Tipo II, a
chamada emissoo V trac;:ado, ampliando os pontes de observac;:oo que 0 coleccionador
podera constatar, se tiver alguma duvida na classificac;:oo; todos os catalogos mencionam
altos prec;:os para as taxas 200, 300, 600 e 900 reis, desta emissoo, 0 que equivale a dizer
que 500 muito escassas as pec;:as disponfveis para aquisic;:oo; como corolario, vem a
apetencia do falsificador para ganhar muito com pouco trabalho.

GENUINO

FALSO

Bolsa
Espa~o

aqui inserir

0

a disposi~ao dos leitores que podem

seu anuncio ao

Selos vendo e com pro. novos e
usados. Contlnente e ex-coI6nlas.
Bons pre<;:os. M. Leltao. Rua Julio
Dantas. 3 - 1.11 F. Casal de S. Bras.
2700 Amadora.
Completo listas de faltas de Portugal
e Ultramar com descontos apreclavels sobre 0 catalogo. Se e
colecclonador medlo ou prln- clplante estamos as suas ordens. I. Coelho - Apartado 135. 8001-902 Faro
Exchange new mint sets used 2001
200. phonocards, sliver coins, banknotes. I reply to all letters. PETER
MACIAG. P.O .Box 251. PL-90-001
Lodz 1 - POLAND

Vendo series e FDCs das excol6nlas portuguesas, pre<;:os
baratos .
Alberto
Pereira
Gon<;:alves. Rua Ernesto Costa.
1532 rIc Dt.1I 1600-443 L1sboa.

Por isso resolvemos apresentar um pequeno estudo que tomou a forma de um
quadro. com duas partes dlstintas; na primeira, as Imagens de um 300 reis, genufno,
com a sua ampliac;:oo, lado a lado com outr~, falsificac;:oo, que por coincidencia e
Identico ao que Dave Davies apresenta na sua publicac;:oo como "Forgery n.Q 10" no
canto superior direito da paglna 83; de resto e a unlca falslflcac;:oo que possufmos
desta emissoo, neste tipo, lastimando noo possuir exemplares das outras taxas, pols
uma comparac;:oo da sempre malor certeza as afirmac;:6es produzidas; na segunda
parte numeramos as diferenc;:as mais notavels, para que 0 leltor, em ampliac;:oo, possa
referenciar melhor, as falhas que 0 excelente "copiador" IItografico nos apresenta
nos seus exemplares, que, diga-se de passagem, sob certos aspectos, 500 mais perfeitos
que 05 genufnos.
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Filab~lica

GLOBAL CONTACT - World's most
popular and cheapest Friendshlp/
Hobby/Mall Order magazine (20-28
pages offset printed) circulated to
more than 50 countries worldwide.
Latest copy by Airmail for only US$
2 / 2 EURO / 3 IRC's / Rs. 50. FREE
LISTING form Inside magazine .
GLOBAL CONTACT. SUBRATA DEY
OPP. IRRIGATION COMPLEX. TEZPUR
- 784001. INDIA. (EX-AD for 2003).

Mr. Milan Bancansky. Kasov - 36.
SK-076 02 Novosad. SLOVAKIA.
Exchange 100/1 00 used stamps. 5/
5 phonecards. vlewcards and
others. L: English. German.

pre~o

economico de € 0,50 por linha

ALGARVE . Marcofilla classlca. Procuro cartas. selos Isolodos. posta is.
telegramas. etc .. desta provincia
ate 1912. Comprooutrocoporoutro material similar do resto do pais.
pols possuo stock razoavel destas
pe<;:as. Posso tambem trocar por
selos que faltam na sua colec<;:ao.
Paulo Vieira. Apartado 135. 8001902 Faro.
Selos CERES (Portugal/A<;:ores e
Madeira) . Procuro para especlallza<;:oo tudo sabre este tema:
novos. usados. falsos. relmpressoes. grandes blocos. erros. provas.
cartas. Compro. troco e vendo.
Paulo Vieira Apartado 135 - 8001902 Faro.
Selos Coroa . Procuro para especlallza<;:ao. tudo sobre este tema em
novo. usado. falsos. relmpressoes.
folhas. erros. etc . Compra. troca e
vende. Paulo Vieira - Apartado 135
8001-902 Faro.
COM PRO. ENSAIOS. PROVAS. ERROS DO TEMA ·oRQUiDEAS ". Resposta em frances. Ingles ou espanhol. Joao Antunes Fraga. Rua
Cesar Coelho n." 9 - 5. 11 Dt.II. 2835345 Lavradlo. Portugal.

Colecclonador polaco Interessado no c ompra de selos novos e
FDes de Portugal. Mr. Jerzy
Michalik. UI. Lubleszowska 38/3 .
04.308 Warszawa. Pol6nla.
Procuro cartas clrculadas antes de
1950 com selos de Fran<;:a para 0
estrangelro. Compro ou troco. Dlga
o que pretende. Resposta garantlda . Corr. em frances ou Ingles.
MAZEL Frederic . 143 Route de
Mourre Poussln. F-84300 LES
TAILLADES. France
Fllatellsta ale mao lus6filo deseja Intercamblo f1latellco com colecclonador POrtUgU9S. Correspondo-me
em POrtUgU9S. Areas de Interesse:
Ex-col6nlas Port.. Oferece em troca: Alemanha e Paises Europ ..
Jurgen Wolle. Leharstr. 11. DE-67346
Speyer
Vendo coleccao tematlca de Plntura montada em classlflcador
Lindner 23 x 30. Baixo pre<;:o. Para
mals detalhes esc rever a Horaclo
Carmo. Estrada N." 1 3780-351 Ave,
las do Camlnho.
Colecclono Portugal. IIhas. Macau
e Ex-CoI6nlas. Mancollsta ou base
Michel. Ofere<;:o GDR. Bundesrepubllk e Berllm -West. Peter
Schwarzkopf. Relnlckendorfer Str.
93. D-13347 Berllm. Alemanha

Aten<;:ao Coleclonadoresl Ja salu 0
tao esperado Gula do Colec clonlsmo . Pe<;:a 0 seu exemplar
gratis para: Dep. Norte Rua Manuel G .P.Barros n.· 41 3." Esq .1I 4250274 Porto Tel. 228303215 ou Dep. Postals antlgos do Algarve (CarSuI. Rua Antero de Quental Lt. 12 B tofllla) - Compro. vendo e troco.
1. 11 Esq ." 2955-215 Plnhal Novo Tim Paulo Vieira . Apartado 135. 8001 936637639
902 Faroamps.
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LlSTA DE SOC lOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAQOES - NOVaS SOCIOS

Adjacentes. 2A.ONU .Especializado
do Madeira.90.114
3781 - Manuel Gameiro Santos. Carvalhais.
Apartado 71. 3100-901 Pombal
3782 - Joaquim Manuel Cortes. Rua Herculano Carvalho. 42 sIc Dt.!!. Reboleira.
2720-272 Amadora. (M)Po.Fr.N.U.60. 68.
3783 - Mario Ashoka Dias. Rua Ferreira
Borges. 64 - 42. Dt!!. 1350-033 Lisboa.
(M) Po. In.60.N.U.T.V.C.1.
3784 - Carlos Manuel Nunes Leitao. Farmacia Central. 2670-655 Bucelas. (MIA)
Po.In.C.t£l.N.l .2.!vr'renb.v.NJF.CXJYang.114.
3785 - Jose Ramos Manuel Ferreira. Apartado 94.4734-909 Vila Verde. (M)IC.v.75.
N.U.Uteratura.
3787 - Antonio Jose Manso Cristovao. Bairro Antonio Sergio. Av. do Uberdade
102. 7000 Evora. (A) Tradicional.
3788 - Dr. Rui Manuel Mourato Pires Mendes.
Vilas do Cartuxa. Av. Sao Bento. 31 .
7000-737 Evora. (M/A)T.C.V.73 Base.
Historia Postal:"Evora" - Pre-Filatella
Alentejana.
3789 - Vasco Antonio Mendes do Veiga
Gouveia Ramos. Av. Almirante Reis.
239 4.2 Df.2 . 1000-051 Lisboa. (M)
60.N.1.
3790 - Joao Manuel Lopes Soeiro. Rua Dr.
Antonio Jose de Almeida. 36/38. 7000886 Evora.
3792 - Celestino Mario Melo Jesus - Rua
Zofimo Ramos Luz n. 2 9 - 1.2C. 2910704 Setubal. (M) 60.U.T.C.V.1 .Carimbos de Setubal.
3793 - Julio do Silva Guerreiro Leitao. Trav.
do Convento do Encarnac;:ao. n.2 6 1. 2 • 1150-116 Usboa. (M)C.60.N.U.2B.
Cabo Verde.T39 de Portugal.Animais.

PORTUGAL

632 -Maria Adelaide F. de Azevedo
Vicente Rua D. Manuel I!. 81 -101 Loja
21. 4050-345 Porto . Comerciante.
IC.V.60.N.U. Filatelia.
986 -Jorge Manuel Duarte Silvestre. Rua 1!!
de Maio. Casal Silvestre. Fontainhias.
2005-296Santarem. (A)Po.Fr.T.V.C.
60.N.U.1.2.3. Tematica de Flora.90.
2223 - Corlos Eduordo Teixeira Pinto. Rua
Comand. Ruben Auber Tavares de
Melo. 12 rIc Esq.!! 277Q.030 Poc;:o de Arcos. (A)Po.Fr.ln.Ho.C.v.60.90.91.92.
97.114.
2339 - Dr. Armando L. Bordalo e So. Rua Tomas do Fonseca. 26. Edificlo 9. 6.2Dt.!!.
1600-131 Lisboa. (M)Po.Fr.ln .T.C.60.
N.U.1.2B.2C. Macau.Tl8.Cinema.
3139 - Francisco Milheiras Boleto. Rua Dr.
Antonio Jose de Almeida. 5 - 4.!! Esq.2
2620-131 Povoa de Santo Adriao. (M)
IC.v.60.Tl5. Viagens do Papa.
3559 - Dr. Manuel A. Salgueiro. Rua de Angola. 13 - 7.2 Fte. 8500-605 Portimao.
(M)Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.2A.
3595 - Jose Miguel Martins de Carvalho. Urb.
Real Forte. n2 7. 3. 2A. 2685 Sacavem.
(P)IC.60.N.U.
3596 - Jose Manuel Bras Martins de Carvalho Urb. Real Forte. n.!! 7. 3.!!A. 2685
Sacavem. (M)C.6O.N.Timor.114
3600 - Jose Alberto Martins de Carvalho.
Urb . Real Forte. n. 2 7. 3. 2A. 2685
S.j:lC_aye~(e)T . V . 6.o . N . U.

3731 - Eng.!! Ricordo Jorge Caldeira Mendes. Rotunda do Covina. Lote 10 - 2.2
Esq.2 Quinta do Castelo. 2690 Santa
Iria de Azola. (A)ln.C.6O.N.U.1.N.llhas
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India Portuguesa

Falsifica~oes
Cor. Joaquim Dares

Conforme foi noticiado em varias publicac;:6es tivemos. nos prlnciplos de 2002.
a presenc;:a dos dirigentes do "PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY". de Londres. durante
um prolong ado fim de semana em Llsboa. que proporcionou. certamente. beneficlos
para todos os filatelistas que tiveram 0 privilegio de conviver com tao conceituados
filatelistas ingleses.
Quanto a nos. tivemos 0 prazer de conhecer 0 Presidente do Sociedade. Mr.
Dave J. Davies e apreciar noo so a sua simpatia. como a sua actividade no sentido
de esclarecer e ser esclarecido quanto aos mais diversos assuntos ligados a filatelia
portuguesa. Foi com penosa surpresa que nos comunlcou ja se ter desfeito da sua
colecc;:oo da "INDIA PORTUGUESA". po is era esse 0 campo onde procuravamos mais
e melhores conheclmentos. Se por uma lado ficamos pesarosos. por outr~ lado tivemos
o prazer de apreciar e adqulrlr a sua ultima publlcac;:ao "FORGERIES OF PORTUGAL
AND COLONIES". livro este que julgo de todo 0 interesse para os fllatellstas que
coleccionam Portugal e Colonias.
Apesar de noo ser novldade. e de ficar pasmado com tanta actlvldade de tao
numerosa e nefasta classe. ados falsificadores. 0 autor. logo no principio. chama a
atenc;:oo dos leltores para 0 facto de noo ter mencionado todas as faltas para cada
falsificac;:oo. pols tornaria a obra demasiado volumosa e Incomoda para consultar ou
transportar. Passada uma revlsta geral ao conteudo. la descobrlmos. na altura devlda.
referenclas ao material que nos Interessava. isto e. os SELOS NATIVOS da India
Portuguesa.
Trata-se de um pequeno "quintal" desta enorme "herdade" que e a filatelia.
onde 0 autor deste apontamento se sente -a vontade. nunca estando satlsfeito. pols
constantemente tanto Ihe aparecem "bonitas flores". como ao seu lado (ou no seu
lugar ) "ervas daninhas" que e preclso exterminar; e noo e que mais 14 paginas.
referlndo falslflcac;:6es da India Portuguesa se seguem ao que e referido para os selos
nativos ? I ! I.
"Coroas". sobretaxas. sobrecargas. selosde D. Carlos. biperfurados. Republicas
locals etc. etc .. all vem referldos com mal or ou menor pormenorlzac;:oo. por Isso que a
nossa Idela. ao rabiscar este apontamento. se reduziu a proporclonar aos
coleccionadores mais alguns pormenores de uma das mais perfeltas falsifica~6es
que. na area dos selos nativos. os selos genufnos apresentam elevadas cotac;:6es nos
catalogos.
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4 - Conclusao
Parece-nos demostrado que 0 selo da Casa da Saude do Porto de Belem so
era aplicado nas cartas que tivessem sido sujeitas a pratica da saude, aplicado em
tinta sepia para as cartas estrangeiras, e a tinta vermelha para as cartas locais escritas
de bordo de navios em quarentena. Nas restantes cartas recebidas avulsas apllcava
o Guarda Mor 0 marca postal identificadora da sua origem, assim como 0 G.M, a
lembrar ao Correio Geral a sua Intervenc;:oo no processo.
A pagina 11 do seu estudo pergunta Andrade e Sousa.
"Como era feita a prova da desinfec<;oo das cartas entradas pelas fronteiras
terrestres? Alguem conhece outro selo que noo 0 que acabei de citar? Sao duas
perguntas de que muito gostaria de conhecer as respostas.
H

A resposta a estas perguntas terao que flcar para outra altura, po is que os dados
coligidos ate este momento alnda nao permltem uma resposta completa.

3794 - Carlos Manuel Laia Tome. Rua do
Carmo, 98. 1200-094 Lisboa.
3795 - Antonio Manuel Freitas Arruda. Rua
Jose Estevoo, 3 - 3. 2 Dt. 2 • 1150-200 Lisboa. (M) T.60.U.l.2.90.114.
3796 - Jose Diogo Nunes Madeira. Rua S.
Francisco Borja, 48 - 2.2. 1200-844 Lisboa. (M) In.60.N.U.l.2A.114.
3797 - Jooo Carlos Oliveira Godinho. Urb.
Alto do MaQoo, Lote 20 - 1.2 B.
Zambujal. 2785-743 S. Domingos de
Rana. (P) Po.Es.ln.AI.T.60.U.
3798 - Eng.2 Paulo Jose Belo da Fonseca
Lopes Nunes. Rua Jose Maria Ottoni
n. 2 7 - 6. 2 ESp.2 Noguelro. 4710-184
Braga. (M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.Ceres.
91.114.
3799 - Dieter Aue. Vila Panorama. Monte da
Altura. C.P.132 K. Falfeira. 8600-308
Lagos. (M)Po.AI.T.C.V.60.N.U .l.
Antigos Estados da 10.97.114.
3800 - Virgilio Duarte Batista. Rua Conde de
Rio Maior, 10 - 5. 2 Dt.21495-154 Alges.
(A)T.C.V.60.N.U.l.2A.114.
3801 - Prof. Jooo de Deus Martins Nunes.
Urb. Quinta do POQo. Lote 34. Moradia "An. Vale da Azinheira. 8200-389
Albufelra. (A)Po.ln.T.C.v.60.N.U.l.2A.
15.92.114.
3802 - Dr. Antonio Joaquim Vilas Mouroo.
Trav. de Santa Quiterla, 17 - 2.2 DP
1250-209 Lisboa. (M) Po.C.60.U.l.
3803 - Prof. Jose Manuel Costa Sliva. Rua 1.2
de Maio, 43. 4520-176 Santa Maria da
Feira. (M)Po.C.60.U.l.

Campanha de angaria~ao
de fundos
Tem decorrldo com grande adesao por parte dos socios do CFP a campanha de angarlac;:ao de fundos, que
em devido tempo Inlclamos. Aos soclos,
que com a sua grande generosldade
contribuiram com os seus donatlvos, queremos expressar 0 nosso agradecimento,
esperando que outros mals S9 juntem a
este grupo. A vossa contrlbulQao e necessaria para uma melhoria do patrlmonlo da nossa colectlvldade.
Eng.!! Jose Luis Lobao Tello
10,00 €
Cmd. Jose R. Dlas Ferreira
600,00 €
Guilherme Sepul. Rodrigues
110,00 €
Jose Lima Santos Correia
32,00 €
Eng.!! Joaqulm MaQas
22,00 €
Eng.2 Jose F. Guerreiro
15,00 €
Luis Armando Martins Barroso
22,00 €
Eng.!! Manuel Sousa Loureiro
106,00 €
Luis Miguel Santos Monteiro
18,00 €
Adellno A. Melo Caravel a
145,00 €
Sol. Pedro Gonc;:alves Grade
28,00 €
Jose Manuel C. Silveira
155,00 €
Antonio Pereira Gonc;:alves
154,00 €
Armando Bordalo Sanches
30,00 €
Paulo Augusto Pedroso Dlas
204,00 €
Elder Manuel Pinto Correia
1.164,00 €
Eng.!! Manuel Janz
232,00 €
Dr. Luis Virgilio Brito Frazao
117,00 €
Luis Manuel Barata das Neves 138,00 €
Joaqulm A . Pires Sousa Lobo 147,00 €
Anonimo
50,00 €
Pedro Marc;:al Vaz Pereira
500,00 €
Drs l. Barreiros & E. Barrelros
250,00 €
Eng.QCarlos A. Antunes Silverio 20,00 €
Guilherme Cabac;:o
90,00 €
Antonio Jose F. A . Valente
7,50 €
Antonio l. Augusto Rodrigues
14,00 €

ACORES

3786 - Luis Filipe Pinto Basto Bensaude. Pico
do Salomoo. 9500 Ponta Delgada.
(M) T.C.V. 60.N.U.l.2.Especializado
nos Ac;ores
MOCAMBIQUE

2272 - Guilherme Cabac;o. Av. Francisco
Orlando Magumbwe n. 2 630. Maputo 2. (A)T.C.v.60.N.U.l.2A.90.
INGLATERRA

Figura 77 - A Torre de Belem em desenho do infcio do seculo XIX

3791 - David Weeden. 36 West View Road.
Dartford. DAIITR Kent. (A) In.T.C.v.60.

Total

N.U.l.
14
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4.380,50 €

A carta do direita expedida do mesmo emborcac;oo 8 dias mals cedo, tem
data de Belam de 28 de Maio, e pora deleite do coleccionodor apresenta uma
emenda de porte de 160 pora 20 rels, aplicada no Correio Geral.

Novas Emissoes Portuguesas
ORQufoEAS
Data de emlssao: 29 de Abril de 2003
Oesenho: Pedro Salgado
Impressao: INMC I Offset
Papel: Esmalte 102 g/m 2
Oenteado: 12 x 12 112
Formato: 30,6 x 40 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
€ 0.46
2.000.000
€ 0.46
2.000.000
Folhas Mlnlatura: 2 com 9 selos de € 0,30 coda
TIragem: 60.000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal, Ponto Delgado

p

2

J

tt

Figura 9

Termlnamos com apresentac;oo de mals uma carta, esta dotada de Liverpool
o 25 de Janeiro de 1833, e receblda em Llsboo a 11 de Fevereiro. De referir que 0 selo
do Coso do Saude a neste coso sapia, a confirmor a hlp6tese que formula mos.

EURO 2004

a

~:furo
'OIlT~ §=

EHquetas de Impressao de franqula automaHca
""
~
Data de emlssao: 29 de Abril de 2003
Impressao: Lithoformas I Offset
•
Maqulnas: AMIEL SMD, E-POST e KROUZET
Taxas baslcas: € 0,30 I 0.46 I 0.47 I 0,55 I 0,70
Correlo azul: € 0.43 I 1. 75
FOC: Lisboa e Porto
Nota: As etlquetas do maqulna AMIEL fornecldas pel a Dlrecc;:ao de Fllatella apresentam uma
dlferenc;:a no taxa (ponto) relativamente as fornecldas pelas maqulnas 00 alcance do publico
(virgula). As maquinas Krouzet permltem a Impressao de qualquer taxa ( a partir de € 0.43 ).

§

-

rt' ••• (

EUROPA (A ARTE DO CARTAZ)
Data de emlssao: 05 de Malo de 2003
Oesenho: Jose Brandao
Impressao: INCM I Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 112
Formato: 40 x 50 mm
Folha: 25 selos
Plano de emlssao: € 0,55
4 x 250.000
Blocos: 3 com 2 selos de € 0,55
TIragem: 3 x 90.000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal e Ponto Delgado
44

Figura 10

13
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J

As duas cartas que se apresentam em conjunto na figura 7, ambos tendo
passado pela C.S.P.B em Maio de 1820, tem por objectiv~ mostrar que a cor do selo
da Casa da Saude, era vermelho na primeira das cartas e sepia na segunda, e que
esta diferenc;:a noo se deve a uma alterac;:oo de cor ou mudanc;:a na tinta utilizada,
mas sim a uma operac;:oo determinada e repetitiva que, em nosso entender, visava
permitir que no Correio Geral fossem distinguidas as cartas oriundas de navios em
quorentena no Tejo, e portanto cartas da pequena posta, daquelas que vinham do
estrangeiro e que eram remetldas para serem taxadas como Cartas Estrangeiras de
Navlos. Esta nossa convlcc;:oo prende-se com 0 facto de, desde Maio de 1820 em
dlante, TODAS as cartas de quarentena serem marcadas com 0 selo a vermelho,
enquanto que as estrangeiras eram marcadas com 0 mesmo selo, mas a sepia (ver 0
quadro)

HIST6RIA DA ADVOCACIA EM PORTUGAL
Data de emissao: 13 de Maio de 2003
Desenho: Eduardo Aires
Impressao: Lito Maio / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Denteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
€ 0,55
€ 0,30
350.000
250.000
€ 0,70
250.000
€ 0.43
300.000
Bloco: Com 2 selos de € 3,00
nragem: 60.000
FDC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal. Ponto Delgado

150 AN OS DO PRIMEIRO SELO PORTUGU~S
Data de emlssao: 23 de Malo de 2003 - Vlseu
21 de Julho de 2003 - Faro
09 de Outubro de 2003 - Porto
Desenho: Luis Duran / Carlos Leltao
Impressao: Joh. Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m 2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao: € 0,30
3 x 350.000
FDC: Apenas no cldade de lanc;:amento de coda um dos selos

Figura 8 Belem, 8 de Abril de 1826

a

A carta da figura 8, apresenta no verso uma Inscric;:oo relativa origem do navlo,
asslm como a asslnatura «Brando06)) do Guarda Mor da Saude do Porto de Belem. No
quadro aclma pode alnda verlflcar-se que a malorla das cartas tem a asslnatura
Brandoo, noo encontrando expllcac;:oo para 0 facto de algumas a noo terem. Durante
um periodo de tempo Indetermlnado do ano 1825, aparece a asslnatura «Palhares))
em vez de Brandoo.
Alnda se nos referlrmos ao quadro, aparece um periodo de tempo de 6 anos, de
Janeiro de 1826 a Janeiro de 1832, em que noo conhecemos cartas que tenham
estado sujeltas 0 protlca da saude, sem que se possa Inferlr que estas cartas noo
exlstam ou que os servlc;:os do Guarda Mor noo se ten ham efectuado.

UEFA EURO 2004
Data de emlssao: 28 de Malo de 2003
Desenho: Acacia Santos
Impressao: Joh. Enshede / Offset
~"
.
(~
Papel: Esmaite 102 g/m2
~
.
Denteado: 14 x 14 1/4
tu rc, 2.;;o./
.
flJ(~~'f
Formato: 40 x 30,6 mm
...... .. - ., .... .. , .
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:
.
.....
€ 0,30
1.000.000
€O,55
1.000.000
€ 0.43
1.000.000
€ 0.70
1.000.000
€ 0,47
1.000.000
fu(c,2.O'~.,
Bloco: Com 4 selos de € 0,55
nragem: 150.000
Cartelra especial: Contendo 1 folha eom as selos da serle e do bloeo com 9 selos
FDC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora. Faro. Funchal. Ponto Delgado
•

A da esquerda tem 0 segulnte texto:
- Brlgen Sparebanken I Bellem under quarantaln 4d Juny 1832-, e nela sao vlsivels
3 cortes verticals da deslnfecc;:oo.
• Jose Flrmlno Soares Brandao esteve em tunc;Oes desde 1817 e ate palo menos Feverelro de 1833.
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Do perlodo posterior a 1831, lIustam-se mals duas cartas.

y

~'
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PATRIM6NI0 DOS AC;ORES

Oata de emissoo: 05 de Junho de 2003
Oesenho: Acacio Santos / Elizabete Fonseca
Impressoo: Lito Mala / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emissoo:
€ 0,30
350.000
€ 0,43
300.000
€ 0,55
250.000
€ 0,70
250.000
Bloco: Com 2 selos de € 3,00
Tiragem: 60.000
Bilhetes Postais:
4 x € 0,43
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, FunchaL Ponta Delgada

LlSB()
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Figura 6 - Carta escrita 'off Belem January 20 th 1819

100 ANOS DO AUTOM6vEL CLU~ DE PORTUGAL

A carta da figura 6, ja apresenta um tratamento postal diferente; tem a inscric;:oo
"Ga/era Americana Ruth Maria vinda de Filadelfia" , asslm como 0 selo da Casa do
Saude, e a marca de C.Est. deN.

Oata de emissoo: 24 de Junho de 2003
Oesenho: Victor Santos
Impressoo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 g/m2
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folha: 50 selos
Plano de emissoo:
€ 0,30
350.000
€ 0,43
300.000
€ 2,00
250.000
Bilhetes Posta is:
3 x € 0,43
Tiragem: 60.000
FOC: Lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, FunchaL Ponta Delgada

Uma vez no Correio Geral, levou a marca de Lisboa, de onde de facto era
origin aria, assim como 0 porte correspondente, neste caso de 20 reis. Pela leltura do
interior da carta fica a confirmac;:oo da quarentena, po is que 0 remetente escreve.
" ... the ships expense is great at any time, but more so while in quarantine at this
place. "

-................. ..

~

/.

()

LIS3" "

Anuncie no revista do Clube Filah~lico de Portugal
Figura 7
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Quanto as cartas estrangeiras vindas por navios, eram todas avulsas, pelo que
af era necessaria a identifica<;:ao de origem, que permitia que posteriormente no
Correio Geral. as mesmas fosse aplicada 0 porte, depois de devidamente pesadas.

3. As cartas da Quarentena.

Novas Emissoes - Macau
10,° ANIVERSARIO DA PROMULGACAo DA LEI BAslCA DE MACAU
Data de emlssao: 31 de MarGo de 2003
Autor I Designer: Ng Wai Kin
Impressao: Offset - Litografia
Popel: Papel com fibras 6pticas
Denteado: 14 x 14 mm
Formato: 40 x 30 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:

Selos de Pte. 1,00 e 4,50
FDC: Formato C6

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

/jJy1'

#; #. Y/VJhf~,.Arrfl
~

Data de emlssao: 31 de MarGo de 2003
Autor I Designer: Ao Kuan Kin
Impressao: Offset - Litografla
Popel: Papel com fibras 6ptlcas
Denteado: 14 x 14 mm
Formato: 40 x 30 mm
Folha: 50 selos
Plano de emlssao:

Selos de Pte. 1.00 / 2,00 / 3,00 / 3,50
Bloco: Com 1 selo de B,OO patacas
FDC: Formato C6

Senhor Associado
Figura 5. Carta escrlta em Belem a 26 deFeverelro de 1818.

o pagamento pontual das quotas e um dever do as-

A carta da figura 5, embora escrita em Belem, conforme Indica<;:ao manuscrita
felta no exterior da mesma, fol tomada pelo Guarda Mor como uma carta «Do Brlgue
Amerlcano Bizarro vlnda de Nova Londres)), e como tal marcada com C.Est de N, e
posteriormente porteada em 480 reis no Correio Geral

sociado, para alem de ser vital para 0 bom funcionamento deste Clube. Se ainda nco procedeu ao
pagamento das sua quota, agradecemos desde ja
a sua regularizacrco.

10
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SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FILATELIA E NUMISMATICA
Telefone 262831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

ACABA DE SAIR:
::;;.
::;;.
•
•
•
•
•

PRE<;ARIO N.O 60 - Europa de Leste, 1.' parte
PRE~ARIO - TEMATICOS - Solicite 0 envio do tema que colecciona
Muitos milhares de series novas de todo 0 mundo, para atender as suas listas de faltas por parses e temas
Variedades: ensaios de cor, nao denteados, blocos de luxo, provas de artista, erros, etc.
Tambem Portugal, Ultramar, Palop 's
Hist6ria Postal, cartas pre-filatelicas, subscritos
Material filatelico e numismiltico de conceituadas marcas: LI NDER, SAFE, HAWID, LEUCHTTURM
Catalogos YVERT, MICHEL, SCOTT, DOMFIL, LOLLl NI, STANLEY GI8BONS...

1952·2002
Figura 3. Pormenor ampllado do selo do Coso do Saude do carta do flgura 2.

50 Anos de Fi/atella

A razoo de ser da aplica~oo desta marca (figura 3). esta devidamente
explicitado no artigo 42 do "Methodo praticode purificar as cartas e papeis.
procedentes de paises contagiados ou suspeitosos(2) ..... ". que diz:
"Que as cartas e papeis, depois de se acharem comp/etamente purificados,
devem ser marcados com 0 sel/o da respectiva Casa da Saude para signa/ de que
forao alii desinfectados.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Se procura qualquer outro material que nao 0 mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web.
Visite

http://www.filsergiosimoes.com

Em relac;oo com os prlmelros dizla 0 regulamento que as embarcac;oes dele
oriundas "nao se admitem em nenhum Porto do Reino
N,

Em relac;oo com as embarcac;oes originarias do segundo grupo diz: sao
admitidas 56, e exc/usivamente no Porto de Lisboa debaixo de uma quarentena
rigorosa
Q

N

•

o terceiro grupo, englobava paises vizinhos dos muito suspeitosos, ou que foram
tidos anteriormente como muito suspeitosos, e em func;oo da avaliac;oo feita pelos
praticos da saude, eram " admitidos 56 no Porto de Lisboa e su;eitos a uma quarentena
de 20 ou 10 dias consoante 0 caso
N.

2

Methodo practlco de purlflcar as cartas e papels, procedentes de poises contaglados ou suspeltosos dado
pela Junta de Saude Publica para Instrur;:oo, regulamento e execur;:oo deste ramo de policla em todas as
repartlr;:oes de saude do Relno Usboa na ImpresseD Regia Anno 1816 (datado provavelmente de Setembro
de 1816)
N.

6

filsergiosimoes@mail.telepac.pt

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

N

Pela leitura dos diferentes Editais, que sempre que necessario eram public ados
na "Gazeta de Lisboa", ficamos a saber, que em termos de risco para a saude publica,
se classificavam os locais de onde eram originarias as embarcac;oes em 4 categorias:
1- Paises contaglados.
2- Paises muito suspeitosos.
3- Paises suspeitosos,
4- Isentos.(Limpos)

-¢' E-mail:

MARIA CEOUA DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 2134248 91 • Telefax 2134723 41 • 110D-183 USBOA. PORTUGAL
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.telepac.pt

ALBUNS

D,S, TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Fonnato 22 x 25 ems.
cartolina

Pennanentes

EUI1)

PORlUGAl - 1.' Parte (Selos do Correia Normal)
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) .. ,............................................... ," _ _" .. "..... """""."".,,",, .............. "" ........................ "............
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) """""""""""""""""""" .. """""""""""""""""'''''''''''" .. ,,'',, ................ """,, .. ,,"""""""""""""
• Volume III (selos de 1991 em diante) "" .. """"""""""" ... """"""""""""""" .. "" .. """"" .. ,, .. ,,",, ............. ,,""""""""""""""""""".
PORlUGAl - 2.' Parte I (Selos de Aviao, impasto, Encomendas, Porteado, Olidal, Privativos, etc.) _"_""""" ...... "" .... """" .. """""" .... ,,,, .. ,,"",,.
• 2." Parte II (BIocos) •.. """ ...... " ........ """" ......... """"",, ......... ,, ... ,, ................................................................................ "................
ILHAS AOJACENTES """"" .. " ... """" .... " ...................... " .. "" ..... """"",, .......... ,, .. ,," .... " ............... " _ .... """ ........... " •.. ,,......................................
ANGOlA .................. "" .............................. """ .. "...... """"",, .. ,,"",, .................................. """" .. """"""""""""" .. """ .. ,,",, .. ,,"",, ........ ,,"""",,.....
ANGOLA PAlOP "" •. """"" .. "•. "" .... "."""" •... """,, .... ,,"""",, ... ,,"""",, ............ "....... "" •. """" •.. """"" ......... ,,""",, ....... ,,"",, •... """"" •... "" .. ,,""""
CABO VERDE """"".""""""".""""" •. """" •. ,,"""",,.,,""""",, .. ,,"""""""",, •. "."""""" ... """ ....... """" •. ,, ...... ,,"",, •...... ,,"",, •... ,,""""" ..... "... "",,.
CABO.VERDE PAlOP "" .. "."."." ... ".... """ .... "" ....... "."" ......... ",, ......................................................" .............................. "......................................
GUIN; " ........ """ .... " ...... " ...... " .. " .... " .........."" .... """"""".... """ ........ " ..... " __ ................ " .. "._.."" .. " ........... """""""""""".. """""""""......
GUINE PAlOP .""......"......... "............ "........ """ ... ".. """"" .... ,,,, ................................... "" ........ """"."•. ".. """""" ....... ",, ........ ,," .. "..... """".,,.......
INDIA """""""""""""" .. """"" .. """"""" .. """" .... """""",, .. ,,""""",, .. ,, .. ,, ... """"""""""" .. """"" .... """""",, .. ,,"""",, .. ,,""",, .. ,,"""""""""""
MACAU """ ......""" .. """" .. ".... ".. "" .. """" .. """ .... """"",, .... ,,""",, .... ,, .... ,,,,._"""""""" .. ".. ""._ .. "............. """""" .. """" .... """"""""" .. "".
MO<;AMBiQUE """ .. """"" .. """""".. """" .... """ .. """"",, ........ ,,""",, .. ,, .... ,,"""",, .. ,,""" .. ".. """"................................ ".. """"" .... """""""",, .. ,,,,.
MO<;AM~IQUE.PAlOP "......... "...... ".... "........ """ ..... "..... "....... "..................... _ ....... "....... ".... "....." ... "................ _ ............................ ".... ".........
S. TOM; E PRINqPE ....... ".... "......... """""""""."."""""",,.,,"",, ............................".. """ •..... """""".""""""" •. "".. ,,",, .. ,,.,,",, ... ,,""""""" •... "..
S. TOM; E PRINqPE PAlOP I - N.o 1 a 59, Av. I, BIoco 1 a 53 "................. __ .. """.. """ .. """""""""""""""""" .. """ .... """""""""""" .. ".. "".
S. TOM; E PRINqPE PAlOP II - N.o 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109 ".. """""" ... """""""" .. """""..... """ ....... ,,''',, .._ ,,,, .. ,,'''''',, .. ,,''''''''"""" .. ,,""
S. TOME E PRINCIPE PAlOP III - N.o 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/177 "." ... "" .. """""""" ..... """""" ... ".............. ""...",.... ,,",,.,, .... ,,"""." .. "" ... ,,""
TIMOR .. ".... """" .... ".... """"" .... """" ........ ,, ...... ,,",, .......... """,, .... ,,"""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
~OMPANHIAS DE MO<;AMBIQUE E NIASSA ." .......... """.,....... "......... "" .... "......................., .... """ .. "" •... """"" ...... """,, ....... ,,..................................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN~O MARQUES, TETE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ............"" .. "............ "...... "..................
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37.90
42.25
43.85
17.20
87.95
58.96
24.65
51.00
14.50
30.80
16.00
83.15
20.25
77.40
26.40
60.70
16.75
49.70
42.25
55,90
15.00
14.00
18.20
0.55

LEILCES INTER-s6cIOS
Senhor Associado
Realizamos todos os meses, 00 primeiro sabado pelas
16HOO, no Sede do nosso Clube, urn leilco filah~lico.
Os lotes a leiloar estco disponiveis para consulta no Secretaria do Clube, bern como atraves do Internet pelo site:
www.cfportugal.com
A Direc<fco agradece a vossa participa<fco e colabora<fCO neste evento que levamos a efeito com a finalidade de
dinamizar 0 nosso convivio, para alem de ser uma fonte 01ternativa de entradas de receitas, tco necessarias 00 nosso
Clube.
Colabore:
- Comprando 0 exemplar filatelico que sirva a sua
colec<fco.
- Enviando para leiloar, aquele exemplar filatelico
que ja tern repetido ou que nco e necessario
sua
colec<fco.
- Divulgando entre os seus amigos filatelistas esta
nossa iniciativa, assim como a nossa pagina Web

a

Proximos Leiloes
05 de Julho de 2003
06 de Setembro de 2003
04 de Outubro de 2003

Mapan! 1
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carta em vinagre. antecedida por e cortes ou furos na mesma. que alem de grandes
manchas e cor amarelada. eram tao eficazes por vezes a deixavam i1egfvel.
Segundo refere Andrade e Sousa. 0 primeiro exemplo de aplicac;:ao do Selo da
Casa da Saude data de 25 de Junho de 1817. uns escassos cinco dias depois
publicac;:ao das «lnstrw;:i5es provisorias para 0 servk;:o diario do Coso do Saude do
Porto de Belemll. datado de 20 de Junho de 1817.
A carta atras referlda veio lIustrada num artigo publicado no catalogo da
exposic;:ao PORTO 83 e nela soo bem visfveis os sinals do vinagre. assim como os furos
que ocupam uma quadricula 7x11 furos que perfuram toda a superffcie da carta 3 .
Na parte final do livro de Andrade e Sousa relaciona este uma Iista das cartas
que conhecia. e que apresentavam 0 selo da Casa da Saude. A prop6sito desta lista
escrevia:
"0 selo do Coso do Saude aparece em 25 de Junho de 1817. e depois em mais
15 cartas ate 1823. Segue-se depois um per/odo de 10 anos em que 0 selo desaparece.
embora existindo cartas sem ele • para aparecer esporadicamente em 1833. em
quatro cartas.
Pergunto en tao: Porque nao se encontra uma unica carta com este selo entre 1823
e 1833? Sera que nesse perfodo nao houve de facto desinfecc;:ao do correio? ....
Uma das razoes para expllcar 0 que acima se relata. reside no facto de todas
as cartas entoo conhecidas e arroladaS" por Andrade e Sousas serem oriundas do
arquivo Sampalo. e quase todas provenientes dos portos dos Estados Unidos. Foi
s6mente com a descoberta do arquivo Torlades. que se vieram a encontrar cartas
oriundas do Medlterroneo. e cobrlndo parte do perfodo de 10 anos em falta. e a que
Andrade e Sousa se referla. Iremos alnda completar 0 quadro com a Introduc;:oo de
novas datas relativas ao ana de 1833. po is que entao grassava no norte da Europa
uma terrfvel epldemia de febre amarela. e a pratica da Saude era uma preocupac;:ao
fundamental das autoridades sanitarlas.

PHlLANGLES
Auctioneers of fine quality stamps. postal history. collections. revenues. acumulations and unusual
philatelic material of the whole world.
We hold regular auctions throughout the year and have 3500 regular. satisfied customers.
All our material is fully guaranteed for your total satisfaction. no credit surcharges. experts In
exporting worldwide and a friendly personal service.
Always good offerings of revenues and associated unusual material.
Full members of PTS London and ASDA New York
Request your free Illustrated catalogue today.
Visit www.philangles.co.uk and view our latest Auction online
Seiling? Contact Simon Carson for professional advice on seiling at auction or by private treaty
PHILANGLES
Carson House. 44 Legh Street. Warrington
Cheshire. WA 1 1UJ. England
Tel 01925 231151. Fax 01925 232204
E-Mail phllangles@btintemet.com I www.phllangles.co.uk

Mas os dados mals Interessantes VaG ser obtldos de um conJunto de cartas.
escritas por tripulantes ou passagelros de navlos em quarentena5 e destlnadas aos
seus correspondentes em L1sboa (Mapa 1)
Tratavam-se asslm de cartas locais. marcadas pelo Guarda Mor. quer com 0
selo da Casa da Saude de Belem. quer com a marca das Cartas Estrangeiras vlndas
por Navlos.
Sabemos pela leltura do estudo de Andrade e Sousa • que era 0 servlc;:o do
Guarda Mor da Saude de Belem que apllcava a marca postal de entrada das cartas.
consoante estas eram orlginarlas do Ultramar. das IIhas ou do Estrangelro. Esta norma
s6mente tlnha razoo de ser para as cartas avulsas. Isto e. para as cartas que naG
vlnham nos sacos de vias enviados pelos correlos ultramarlnos. onde necessarlamente
a origem da carta era patente pela apllcac;:oo da marca nomlnatlva de origem.
3

4

5

L. Frazeo. Uma carta slngular com a marca da 'Caso de Scude do Porto de Belem" . Catalogo da XII Exposl<;:eo
Fllatellca Nacional. Porto. 15-25 de Abril de 1983
Identlflcadas na 1." coluna com AS
No quadro que se apresenta a segulr. Inserlmos a vermelho todas as cartas orlundas de navlos surtos no Tejo.
e que se encontravam em regime de quarentena

8

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~ t~·lllf' ~

FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

:;'SBQ~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 9 DV! - 1150-020 LlSBOA - Telet.: 218 123936
Expediente - Quintas-felras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos soclos:
JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana
EFECTIVO (Lis boa e Concelhos Limrtrofes) - 11 € ano;

(Provincia e IIhas) - 10 € ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 12 € ana
Pagamento adlantado por cheque, vale ou dinheiro.
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F~atelia Joaquim A.S. Ma~as

FlLATELIA.NVMISMATICA
MADEIRA

Rua do Crucifixo, 76 - 2. 0 Sala H
1100-183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-213467661
Fax: +351-213259090
http://www.filatelia.tv

Casa Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!Ac;ores/Madeira/Macau

e-mail:j.macas@filatelia.tv

Ex-Colonias

,

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE

COMPRA E VENDE
Grandes Colecc;oes e
pec;as isoladas

Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marcaCjao previa)
Agora com loja virtual
na Internet. EndereCjo:

Apcrtada 4511
9001-801 FUNCHAl
MADEIRA - PORTUGAL

http://www.lilalelia.1v

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro_
Novldades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

Neste ultimo coso, podia dar-se 0 coso de a embarcac;oo. antes de vir para
Portugal. ter estado de quarentena num dos Lazaretos mais acreditados do Europa;
pois mesmo assim. noo era dispensada do quarentena impasto as embarcac;oes
originorias dos portos onde se situava 0 Lazareto, on de fora submetida a quarentena.
Por aquilo que acabomos de ler, parece-nos que se pode concluir que a
aposic;oo do selo do Coso do Saude do Porto de Belem, era obrigat6ria nos casos
em que as cartas tivessem sido submetidas a protica do saude, portanto para as
cartas originorias das tres primeiras categorias acima referidas.

Tel.: 291 223070
fax: 291 23 08 05

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
OUALOUER

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PMS_

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

I

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108
1170-215 LlSBOA

Alnda em relac;oo com a embarcac;oes oriundas do pafses do grupo 1. dizia
0 regulamento que:
..... e quando suceda que cheguem as entrar em a/gum dos Portos do Reino,
serao obrigadas a sahir com as suas circunstancias especTficas, e as do Porto em que
tiverem entrada; e apenas se /hes concede /anc;;arem fora cartas e papeis, que tragam
a seu bordo, para serem entregues as pessoas au repartic;;oes a quem se dirigem
depois de purificados pe/os desinfectantes mais energicos, que actua/mente se
praticam em similhantes casas; ficando restingida esta mesma J1berdade 00 Porto de
Lisboa. "

ainda

APARTADO 135 - 8001-902 FARO

PORTUGAL

A. MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1.· DE DEZEMBRO, N.2 101, 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 342 95 34

I COMPRA e VENDA I
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODD 0 MATERIAL FlLATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA .. KABEl)
ExPosr,AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3." ANDAR (Elevador)

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis
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Figura 4 - Carta de Norfolk Virginia USA, receblda em Lisboa a 25 de Junho de 1817.

o processo de desinfecc;oo das cartas variava em func;oo do molestia. e assim
se encontram dlferentes vestfgios dessa operac;oo nos cartas intervencionadas, que
voo desde a fumigac;oo, que em geral noo deixa sinais visfveis, ate a imersoo do
7

Conferimcias Filatelicas

Leiloes inter-s6cios

Iniciou-se no passado dia 17 de Maio na
sede do Clube Filatelico de Portugal, um cicio de conferencias subordinadas a temas
filatelicos que terao uma periodicidade mensal com excep<;ao do mes de Agosto, mes
em que encerramos para ferias.
Este cicio teve como seu primeiro orador 0 Sr. Elder Manuel Pinto Correia, Presidente deste Clube, que apresentou aos
conferencistas uma trabalho versando 0
Servi<;o Postal Portugues no Rio Zaire em
finais do Sec. XIX, abarcando 0 periodo
antes e pos Conferencia de Berlim de 1885,
seguido de debate moderado pelo Dr.
Eduardo Barrelros.
Participaram nesta conferencia cerca
de 40 associados, que puderam assistir a
um trabalho multo bem apresentado pelo
conferente, que recorrendo a meios
audiovisuais conseguiu manter bem viva a
aten<;ao dos conferencistas.
Outras conferencias estao programadas, pelo que chamamos a atenc;ao dos
nossos associados para a Agenda de Actividades que publicamos neste Boletim,
convidando-os desde jo a participarem
neste eventos que se prevem aliciantes e
interessantes.

Na sede do Clube Filatelico de
Portugal, desde Maio e ao prlmeiro sobado de cada mes, temos levado a efeito
lelloes inter-socios, que tem decorrido
com grande participac;ao dos associados, quer atraves de correspondencia,
quer marcando presenc;a no local, sendo jo um sucesso garantido esta nossa iniciativa. Jo efectuamos dois leiloes estando 0 proximo aprazado para 0 dia 5 de
Julho pelos 16HOO.

Paulo Dlas ladeado por Jose CorreIa e Jose
Guerreiro, compondo a mesa que realizou 0 1. '
Lei/Cio inter-s6cios.

Durante 0 leilao e por meios
audlovisuais sao apresentadas as pec;as a
lelloar tendo sido bastante competitiva a
venda dos lotes. 0 numero de lotes vendidos tem rondado os 90% da oferta. Embora os lotes dos leiloes estejam disponfveis via
Internet pelo site www.cfportugal.com.
podemos disponibilizar por via postal os
catologos dos leiloes desde que os associados manifestem esse interesse por escrito. Esperamos que associados continuem
a participar tanto como compradores ou
vendedores, neste ultimo caso enviandonos material filatelico que possua uma qualidade razoovel que permita a sua venda
em leilao.

particular no ponto especffico da utilizac;ao do selo da Casa da Saude do Porto de
Belem. Aqueles a quem este tema possa interessar, aconselha-se a leitura do estudo
jo referido de M. Andrade e Sousa, pois que as linha que agora se escrevem aparecem
na continuac;ao do que aquele ilustre investigador escreveu em 1985; naG iremos
fazer um resumo historico da Torre de Belem, do seu enquadramento como ponto de
apoio as medidas de sanidade maritima decretadas pelos reis de Portugal, nem as
func;oes do Guarda Mor da Saude de Belem.

2. 0 selo da Casa da Saude do Porto de Belem.
A carta que se apresenta na flgura 2, contem todos os elementos da historia
dos mecanismos da saude e das marcas postais que eram aplicadas nas cartas
estrangeiras chegadas por navios a Lisboa atraves do porto de Belem. Em primeiro
lugar tem a marca C.Est. de N" identificadora da classe de correspondencia criada
pela portaria de 12 de Junho de 1815, a marca G.M. cuja leitura naG se duvida que
seja Guarda Mor, provando a intervenc;ao do mesmo na manipula<;ao desta carta, a
marca de porte de 160 reis, asslm como a marca da Casa da Saude do Porto de
Belem, sobre a qual iremos fazer algumas considera<;oes. Registe-se ainda que todas
as marcas estao na frente da carta, com excepc;ao da marca G.M. e que na frente
tambem aparece a indicac;ao manuscrita "Aurora direct", a significar que a carta
veio directamente de Baltimore para Lisboa, sem escala em qualquer outr~ porto
americana ou europeu.

tC»O

,G;77'

Vista parcIal da Sola de Convfvio do CFP durante a
conferencia de 17 de Malo. proferida por Elder
Manuel Pinto CorreIa.
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Figura 2 - Carta escrita de Baltimore a 8 de Abril de 1818. receblda a 19 de Maio

5

o Selo da Casa de Saude do Porto de Belem.
Luis Frazao

luisvbp.frazao@clix.pt

1 " Introduq80
Quando da publicac;:ao do livro «Casa de Saude do Porto de Belem 1 n, pelo
Eng2 Manuel de Andrade e Sousa, escrevia 0 seu autor em conclusao:
"Tenho plena consciencia de que outros dodos sobre este assunto deverao
existir. Embora tenha feito uma investigaqao aprofundada, reconheqo que a
proliferaqao de documentos por variadfssimos arquivos, possa estar na origem de
falhas da minha parte.
Anseio agora que os que lerem este estudo e possam trazer algumas achegas
para 0 tornar mais completo, naG hesitem em 0 fazer. A Filatelia Portuguesa necessita
dos esforqos de todos para a guindar ao nfvel a que tem jus.

Trofeu CFP
Decorreu no passado dia 12 de Abril na sede do nosso Clube a 1. Q eliminatoria do
Trofeu CFP . estando em exposic;:ao 20 participac;:6es de um quadro, 0 maximo permitido
pelo Regulamento desta competic;:ao. As participac;:6es eram de multo bom nlvel, sendo
de destacar a presenc;:a de varios expositores que 0 faziam pela primeira vez. Houve
debate ftlatelico, uma participac;:ao elevada de socios que expressaram por meio de
voto a sua preferencia pelas particlpac;:6es em concurso, houve enfim uma grande
jornada de convlvio filatelico com a presenc;:a de cerca de 50 associados, 0 que diz bem
da sua aceitac;:ao por este tipo de competic;:ao. A 2. Q eliminatoria que decorreu em 28 de
Junho, foi tambem, outr~ grande momenta de filatelia, pois ja ha um mes que se
encontram encerradas as inscric;:6es por se ter atingido 0 limite maximo de participac;:6es.
Por se ter realizado em data proxima salda deste boletim, naG nos e posslvel apresentar
os resultados desta eliminatoria, pelo que so no proximo numero 0 faremos

a

N

Figura I - A Torre de Belem, em plntura de Vieira Portuense /1765-1805)

Na sequencia do apelo entao lanc;:ado, e partindo do princfpio de que «mais
vale tarde do que nunca», vamos hoje juntar mais alguns dados sobre este tema, em
1

Temas de Hlstorla Postal. Correlos e Telecomunlcac;:6es de Portugal. Setembro 1985

4

Duas panoram/cas da 1. g el/mlnat6rla do Trofeu CFP, onde se constata a grande aflu{mcla de assoclados
e Interessante debate fllatel/co. As Imagens sao eluc/dativas.

A de Outubro decorre a 3. Q eliminatoria de 2003 deste Trofeu estando abertas
as inscric;:6es. Renovamos 0 nosso convlte para que se inscrevam desde ja nesta salutar
competic;:ao.
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Foram as seguintes as participo<;:6es concorrentes
CFP bem como a sua classificac;:eo:

a 1.2 eliminat6ria do Trofeu

Editorial

Parficipac;oes apuradas para a final
Jose Maria da Silva Violante • Portugal- Emissdo St. 2Antonio
Joeo Manuel Lopes Soeiro· Independencias de Portugal - Art Work
Joaquim Ant6nio Pires de Sousa Lobo • A Censura Postal em Moc;:ambique
Jose Fernandes Guerreiro • China - Guerra civil
Jose LUIs Pessoa Lobeo Tello • Moc;:ambique - Taxa de Guerra
LUIs VirgTIio Brito Frazeo • Moc;:ambique e Timor - Obliterac;:oes manuscritas

17votos
12votos
lOvotos
9votos
9votos
9votos

Parficipac;oes noo apuradas para a final
Paulo Pedroso Dias • Carimbos tipo duplo oval e ovais
Elder Manuel Pinto Correia • Unido dos Atir. Civis - Variedades de cliches
Armando Bordalo Sanches • 4.2 Cent. da Oesc. do Caminho MarTt. da india
Manuel de Sousa Loureiro • Centeno da Fundac;:do e Restaurac;:do de Portugal
Rene Rodrigues da Silva • A Maxlmafilia ao servic;:o da verdade
Jose L. A. dos Santos Correia· Correio Aereo da Guine -Imperio Colonial
Joeo Pedro Pinheiro da Silva • Oinoss6urios
Ant6nlo Jose dos Santos Romeo • Angola 7975 - Selos de transic;:do
Ant6nio Manso Cristoveo· Templo de Diana
Adolfo LUIs Marques da Silva Palma • Servic;:o Postal na Guine Bissau apos
o conflito militar de 7998/99
LUIs M. Pinto dos Santos Monteiro • Marcas Pre-Adesivas da Estremadura
Manuel Jose Jardim Janz * Monarquia do Norte
LUIs Armando M. Barroso· Rep. Pop. Moc;:ambique - Sob. Independencia
Pedro Marc;:al Vaz Pereira • A independencia do Imperio Colonial

8votos
7votos
6votos
5votos
5votos
5votos
4votos
4 votos
3 votos
3votos
3votos
2votos
2votos
Ovoto

Quando nos propusemos esc rever este editorial. pensamos dar resposta a um ou do is
associados que naG compreendendo as nossas intenc;:oes e modo de actuac;:ao se permitiram tecer
comentarios e afirmac;:oes gratuitas. acusando-nos de pouco elegantes para com a anterior
dlrecc;:ao. Porque sempre tivemos respelto pelo nosso trabalho. mais do que ninguem respeitamos
e apreclamos 0 trabalho de todas as direcc;:oes que passaram por este Clube. No local proprio e
de viva voz 0 fizemos. pelo que entendemos naG gastar muito mais do nosso precloso tempo
respondendo aqueles que pouco ou nada fizeram por este Clube. mas que se arrogam do dlreito
de criticarem aqueles que aqui estao de boa fe. Entendemos ser mals importante fazer um
levantamento do nossa actual vida assoclativa e dos projectos que nos movem no sentido de a
tomar mais aliclante.
o convivio associativ~ do nosso Clube tem vindo a crescer slgniflcativamente. com a adesao
de grande numero de socios as iniciativas que temos vindo a implementor no dla a dia do nossa
colectividode. A particlpac;:ao de um numero slgnificativo de assoclados nestes eventos permitenos por um lado. constatar de que estavamos certos quando entendemos que uma gestao
dina mica do nosso Clube permitiria trazer ate nos algumas pessoas que andavam esquecidas do
convivio filatelico. e por outr~ lado incentivar-nos a trabalhar no sentido de avanc;:ar com outras
iniciativas que permitam trazer ainda mais assoclados ate nos.
A prlmeira eliminatorla do Trofeu Clube Filatellco de Portugal foi um sucesso quer pela
qualidade das participac;:oes. quer pelo facto de terem aparecido concorrentes que sem
experiencia exposicional. apresentaram participac;:oes de muito bom nfvel. competindo ombro a
ombro com especialistas e consegulndo ate 0 apuramento para a final. 0 convivlo filatelico foi
excelente. estando esta Direcc;:ao convenclda que multo mais associados Irao aderir a esta forma
de competic;:ao deveras allclante. Para a segundo ellmlnatorla a reallzada a 28 de Junho a um
mes do evento esgotaram-se as 20 vag as. estando a IIsta de inscric;:oes para a 3.· eliminatoria. a
realizar em Outubro. ja bastante preenchlda .
Os nossos lelloes Inter-socios ja sao um sucesso tambem. Reallzamos dais lelloes nos meses
de Maio e Junho. estando em curso 0 tercelro para Julho. com uma percentagem de venda de
lotes a rondar os 90%.
A nossa pagina Web tem apresentado um bom desenvolvlmento. e coda vez mais e visitada
e reconhecida pelos nossos associados. que naG dlspensam uma visita quer para saber novidades
do vida assoclatlva do Clube. quer para consulta aos nossos lelloes e permutas.
As conferenclas filatellcas tiveram a adesao slgnlficatlva dos assoclados com uma assistencia
media de 40 assoclados. Tem sldo garantldamente bans momentos de aprendizagem e debate
filatellco.
Como atras me referl. a adesao dos associados e um tonlco para contlnuarmos a nossa
mlssao. e chegou a hora de se camlnhar no sentldo de reformular a nosso boletlm. No passado 0
boletim era paglnado pela coso Impressora. Actualmente este trabalho ]0 e executado por nos.
allviando um pouco as custos de impresseo do mesma. 0 malor obice do nossa revista prende-se
com 0 seu formato reduzldo. que naG permlte uma apresentac;:ao de conteudos com a dignidade
que ele merece. pelo que decldimos encerrar este formato com 0 presente numero do revista
(400). A proxima revlsta sera num formato malor. melhorando-se tambem no quail dade do popel.
Em termos de conteudos havera tambem alterac;:oes entre as quais destacaremos a aparecimento
de uma secc;:ao denominada 'Consultorlo Fllatellco' que orlentada por pessoa qualificada. dara
respostas a duvidas que as nossos associados tenham em materia filatellca. Estamos convencidos
de que os nossos associados apreclarao a nova revista.
Como e do conhecimento de todos os assoclados a nosso Clube comemora este ana 0 seu 60. 2
aniversario. Par alem do programa de festividades a anunclar no proxima edlc;:ao do revista
pretendemos marcar a passagem deste anlversario com alga singular. Asslm iremos reeditar 0 Boletim
n.· 1 com distribulc;:ao gratuita. como separata do proximo boletlm. Esperamos assim dar resposta aos
anseios de muitos e muitos associados que gostariam de 0 ter no sua biblioteca particular.
De etapa em etapa vamos procurar cumprir aquilo a que nos propusemos quando do
apresentac;:eo do nosso programa eleltroral
Elder Manuel Pinto Correia

Panoromica parcial do 5alo de Conv/vio do CFP 005 sobados.
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Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ...

,

UMA TABUA,
UMA CORDA
E UMA flRVORE!
Mas hoje quere11'lOS 111ais ...

Noticiario
Associado do CFP distinguido em Italia

o nosso associ ado Sr. UMBERTO SECLI foi agraciado a 1 de Maio do corrente
ano, pelo Presidente da Republica Italiana, com a 'Stella al Merito del Laboro", galardao
que reconhece personagem da vida italiana que se tenham distinguido p~r merito de
trabalho e honorabilidade. A Dlrecc;:ao do C.F.P cumprimenta e felicita 0 nosso associado
Sr. UMBERTO SECLL pela distinc;:ao que foi atribuida.
Novas

edi~oes

R••OPRE

Seguran~a

•

Cor

•

Variedade

Funda~oo

Albertino de Figueiredo

A Fundac;:ao Albertino de Figueiredo para a Filatelia acaba de publicar duas
excelentes obras sobre a Filatelia Espanhola, de que a Fundac;:ao teve a gentileza de
oferecer exemplares para a nossa Biblioteca, 0 que muito agradecemos.
Um dos estudos "LAS EMISSIONES DE ENTEROS POSTALES DE ESPANA (1873-1973)"
da autoria de F. Javier Padin Vaamonde, trata um seculo de hist6ria dos inteiros posta is
espanhois, com os seus tipos, variedades, tarifas e sobretaxas em 502 paginas com
ilustrac;:6es a cores. 0 outr~ livro "LEON EM LA HISTORIA POSTAL", da autoria de Fernando
Alonso Garcia, e um monumental estudo da hist6ria do correia castelhano e leones, oficial
e privado, desde 0 ana de 974. Carteiros, correios maiores, responsaveis dos correlos,
estafetas, ordinarios e arrieiros, portes, marcas e carimbos, tarifas, mapas e rotas de postas,
tudo isso pode ser encontrado ao longo de 411 paginas com ilustrac;:6es a cores. Aos
nossos associados que pretendam adquirir ao prec;:o de € 50,00 cada obra, informamos
que 0 podem fazer solicitando-o a CASA DEL SELLO • Calle Mayor, 29 • E-28013 Madrid.
Associa~oo

SOCIEDADE REVENDEDO/u'
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da

Filatelica Alentejana atribul premios anuals

A Associac;:ao Filatellca Alentejana - AFA, sediada em Estremoz, assinalou
recentemente a passagem do seu 20 2 Aniversario atraves da realizac;:ao do Salao Filatelico
FILAMOZ 2003, patente ao publico na Sala de Exposic;:6es da Messe de Sargentos daquela
cidade alentejana. 0 certame decorreu entre 25 de Abril e 1 de Maio passado e contou
com participac;:ao de expositores com a particularidade de serem simultaneamente s6cios
daquela Associac;:ao e do nosso Clube.
o ponto alto das comemorac;:6es foi 0 dia 25 de Abril, no qual decorreu 0 almoc;:o
comemorativo do 20 2 aniversario, no decurso do qual foram entregues os 'Premios AFA
para 2003", atribuldos pelo institucionalizado Conselho dos Premios AFA, constituldo pelos
filatelistas Eng2 Miranda da Mota, Eduardo Sousa, Joaquim Lobo, Pedro Vaz Pereira, Joao
Soeiro e Dr. Elder Correia, que deliberou p~r unanimidade atribuir os seguintes premios:
"TROFEU A.F.A. PARA 2003 ao Dr. Hernani Ant6nio Carmelo de Matos, distlnto
filatelista, destacado e multifacetado expositor, Jurado do Quadro da FPF-APD em tres
classes filatellcas, Delegado 6 Comissao FIP de Llteratura Filatellca, escritor filatelico e
Webmaster de varios ·sites· filatelicos, Presidente da Direcc;:ao da AFA e da Direcc;:ao da
ANJEF, membro da Direcc;:ao da FPF-APD, figura prestigiada da Filatelia Portuguesa 6 qual
tem prestado servic;:os relevantes, contribulndo para 0 seu desenvolvimento em Portugal
e no Estrangelro."
"PREMIO COMERCIANTE DO ANO PARA 2003 ao Sr. Arlindo da Assunc;:ao Pereira,
destacado Comerciante Filatelico do Porto, de excelente relacionamento e grandes
qualidades humanas, que tem pautado a sua acc;:ao p~r principios condizentes com a
etlca filatelica e vem mantendo um esforc;:o permanente de apoio aos jovens e uma
preocupac;:ao constante de actualizac;:ao, que fazem dele uma figura que tem prestado
servic;:os relevantes 6 Filatelia Portuguesa, contribuindo para 0 seu desenvolvimento em
Portugal e no Estrangelro."
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LEILOES P. DIAS, LDA.
Leiloeiros Filatilicos
29.0 Leilao Filatelico, - 12 e 13 de Julho de 2003
Inclui a Colec~ao de India de Alexandre Santos,
1871 a 1883 - Nativos e Emissoes Coroa

BOLETIM DO CLUBE
FILATEUCO DE PORTUGAL

RepresentafBo de alguns exemplos desta colecfBo:
r-~~~~

p--~~~

--------"
.l
1876, Nativos (Tipo
IIB)- Selo de 200 rs
amarelo, CE 31,
margem superior
cortada tesoura,
normal nestes se..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... los. Multo raro e B.

a

1871, Nativos (Tipo 1)- Carta circulada para Margiio (5-5-72), com par do 10
rs preto, CE 1 (2), composto com selo da india Inglesa do 1h anna azul.

~ #~. t1! !J?~~4'.A){f1
.

,

Multo raro e BIMB.

1871, Nativos (Tipo 11)- Par horizontal
do 600 rs violeta, CE 14 (2), P.
Espesso, leve mancha no lado direito,
margem inferior cortada a tesoura,
normal nestes selos (Cat. 466,88+++).
Multo raro e B.
do Carmo, ~I .~" B 1~1I11·1I~~ I.ISBO \
leI.: ~ IJ ~~~ ~(,I J/(,(,
I-a\: 21J ~~,' 27~

i!1I,)

1876, Nativos
, Nativos (Tipo 1110)- Tete-Beche do
liB) - Selo de 15 rs 6 rs verde escuro, CE 131 (2), leve manrosa, CE 37. Raro e cha (cat. 2.107,42). Raro e B.
B.

Coso do Soude do Porto de Belem
Carta esc rita em Belem a 26.02.1818, mas tomada pelo Guarda Mor como uma carta
do brigue amerlcano "Blzarro" vinda de Londres
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