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Editorial
Durante 0 mes de Outubro vamos comemorar mais um aniversario do Clube
Filatelico de Portugal, 0 seu sexagesimo primeiro. Associado a esta data,
promovemos um Jantar de ConfraternizaC;ao, que esperamos, tal como se
verificou no ado transado, tenha uma afluencia significativa de associados. E
um momento unico de convlvio associativo, tao necessario ao estreitamento
de lac;os de amizade entre os nossos associados.
Esta data festiva do nosso Clube tambem e sin6nimo de final pr6ximo de
mais um ana do nosso mandato, e como tal, tempo de rever estrategias e
programar um novo ana que se avizinha.
Dentro das competencias que cabem a DirecC;ao do Clube, por vezes, ha
que tomar algumas que nao sao do agrado geral, como seja a reformulaC;ao do
valor das quotas anuais pagas pelos s6cios. 0 nosso Clube e provavelmente 0
que tem 0 valor das quotas anuais mais baixo do Pais, mas tambem e aquele
que presta um mais vasto leque de servic;os, para ja nao falar da qualidade do
nosso Boletim, que pode ombrear com qualquer revista da especialidade a nlvel
mundial.
Reportando-nos ao ana passado, verificamos que as receitas arrecadadas
pelas quotizac;ces e pel a publicidade do Boletim, nao foram suficientes para
cobrir os custos do mesmo. S6 receitas extraordinarias permitiram cobrir os
' chamados custos administrativos.
Perante tais fados, entendeu a DirecC;ao do Clube Filatelico de Portugal
aumentar as quotas anuais para 0 ana de 2005, e porque tambem nada 0 justifica,
terminar com a diferenciaC;ao que existia entre s6cios da Provincia e os s6cios
de Lisboa.
Nao foi facil tomar tal medida, mas para uma boa saude econ6mica e
financeira era inevitavel faze-Io. Assim os associ ados de menor idade pagarao
a partir do pr6ximo ana € 7,50; os s6cios efedivos residentes em Portugal € 15,00
e os s6cios efedivos residentes no Estrangeiro € 20,00.
Entendemos que fomos sensatos no aumento da quotizaC;ao, pois mesmo
assim continuamos com um valor das quotas abaixo da praticada pela maioria
dos Clubes Filatelicos. Esperamos que os nossos associados compreendam as
razces deste aumento.

Elder Manuel Pinto Correia
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Do Pequena Posta

a Posta

Diorio em Lisboa

Notas a proposito da marca CART

Luis frazao

1 - Pr6logo.

4

Em Setembro d e 1986 completei um artigo.
que nao chegou a ser enviado para publica<;ao.
que intitulei "Ainda a marco CART". e que terminava com a questao. ((0
que andou 0 CART a
fazer entre Junho de
1822 e Agosto de
1834?)). Esta frase. do
autoria
do
Eng.o
Andrade e Sousa. foi
pela primeira vez apresentada em 1983.
quando aquele colega
de estudos historicopostais publicou um
artigo sobre 0 ass unto 1.
A razao para
esta questao prendiase com a ausencia (ou
o nosso entao desconhecimento do mesmal do marco CART
em documentos postais no perfodo indicado. sendo no entanto
conhecida nos perfodos imediatamente
anterior e posterior.

luisvbp.frazao@C\ix.pt

a

plares que permitiram dar res posta questao. assim como a outras. entao nao levantadas.
Para tal. houve que passar por uma fase
de reflexao. "esquecer" a marco CART e a sua leitura, e fazer um percurso no historia postal de
Portugal Continental.
come<;ando no ana de
1797. data do extin<;ao
do offcio de Correio
Mor do Reino. prolon....
gando-o ate 1836.

Eeste estudo e
as suas conc\us6es que
gostaria de partilhar
com 0 leitor. nao sem
antes pedir a compreensao para as falhas
que necessariamente
ter6. assim como a ajudo daqueles que com
as pe<;as das suas
colec<;6es
podem
confirmar ou par em
questao 0 que de seguida se escreve.
1.1 - A leitura do
CART.

Escrevfamos em
E foi justamen1986. resumindo 0
te por nao ter consepensamento e os
Figura 1
guido responder perconhecimentos de
gunta em epfgrafe.
entao. ({ CART
uma
que 0 meu estudo nao foi publicado. ficando 0
marca administrativa do Correio Geral de Lisboa,
dossier CART espera de qualquer dado novo. ou
aplicada em cartas em que 0 Correio teve de fazer
ideia inovadora que pudesse esc\arecer a situa<;ao.
diligencias para encontrar os destinatarios. Essas
diligencias eram feitas por carteiros, sendo
Foi 0 que sucedeu passados 14 anos. quanposslvel que CART seja a abreviat;oo desta palavra.
Encontramos 0 CART desde J803 a J838, com um
do em dois lotes de cartas. leiloadas no Clube
interregno entre J82 J e J834.1)
Filatelico de Portugal. apareceram alguns exem-

a

a

e

2. A Legislac;Cio Postal de finais do
seculo XVIII e infcio do seculo XIX.
De diferentes leis e documentos posta is.
publicados durante este perfodo vamos assinalar
alguns pontos de interesse para 0 nosso estudo.

mera<;:Bo e indicac;:Bo das Ruas desta cidade e
relativo igua/mente 00 estabelecimento do Pequeno Posta 2, ••••• »
7 - 1803 a 1807. Plano para 0 estabelecimento do Pequeno Posta e obrigac;6es de todos
os seus officiais e empregados 3 .

8 - Edltal de 27.10.1807.
Mandando aviv or e reformar os
numeros de polfcia.
9 - 2.04.1811. Edital sobre
a numeraC;ao das port as.

10 - 29.08.1813. NumeraC;ao das portas.

o que acima enumeramos referia exclusivamente a
pequena posta de Lisboa. No entanto em numerosos Alvaras postais. e referido muitas vezes um
problema afim. que tem aver
com as dificuldades na distribuiC;ao da correspondencia.

Figura 2

a - Relatorlo postal de 1799. ((Alem disso.
devo estabelecer portadores de cartas e caxas
de distritos em Lisboa ...... , e deste modo unicamente posso evitar a confuseo do Correio Geral. ..»
((0 estabelecimento de portadores em Lisboa
de ultima necessidade ..... , ..... para executor este
objecto estou a organisar como posso 0 mappa
de Lisboa com a diviseo que me parece mais
combinada como bom servic;:o servic;:o publico ..... .•
...... e espero ve-Io conc/ufdo no presente ano.»

e

b - 12.02.1801. Decerto para 0 Estabeleclmento da caxas de Correlo e portadores de cartas. ((Determina que se estabelec;:a caxas do correio e Portadores de cartas em Lisboa enos povos
circumvisinhos»

Do preambulo do Decreto de 18.01.1797 pode-se ler. «Tendo-me side presente os graves inconvenientes que experimenta
nBo s6 a minha Fazenda Real mas a facilidade de
comunicac;:Bo interior do reino e dos meus Domfnios Ultramarinos ........ » sendo este argumento repetido, embora de forma diversa no Alvara de 16
de Marc;o.

o documento seguinte. 0 alvara de 1 de
Abril de 1799. tambem conhecido pelo «Regulamento Provisional para 0 estabelecimento do Correio». neo nos tras aquela inovaC;ao que seria de
esperar de tao importante documento.
nfvel

Para alem das necessarias alterac;6es a
(artigos I a V), estabelece as

administrativ~

c - Regulamentac;oo da Pequena
Posta de Llsboa. Malo de 1801
((Artigos e Regu/ac;:eo para 0 Estabelecimento do Pequeno Posta em Lisboa»
4 - 9.12.1801. Ordem para colocar
Tabuletas nas esquinas das ruas de Lisboa.

5 - 29.01.1803. ((Ao Prfncipe Regente Nosso Senhor parece que sendo muito conveniente 0 estabelecimento do Pequena posta de
Usboa, ..... .. , e portanto permite 0 mesmo senhor
que se possa arbifrar aos Carteiros 0 pagamento
diorio de 400 reis.
6 - 24.05.1803. ((Remeto a V. EXD c6pia do
offcio com data de 21 do corrente mes que me
escreve D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre a enu-

Figura 2.1

tabelas de portes para cartas dobradas. ja que as
cartas singelas (ate 4/8 de onc;a) «pagam~
ate agora 20 reis.».
Nas restantes tabelas de cartas do Algarve.
Hespanha. Correio Extraordinario do Porto. Ultramar"
e Seguros. tudo se mantem «como ate agora se tem
praticado» (I.e .. no tempo do Correio Mar
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Figura 3
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As "Instruc;:oes Praticas para os Correios Assistente", datadas de 6 de Junho de 1799, tambem nao contem grandes inovac;:oes; no entanto,
no capitulo IX determina-se: "A escriturac;oo das
listas, determinada no artigo anterior..... ; e quando a/guma pessoa pedir aos correios que as suas
cartas noo entrem na lista, estes 0 poderoo Fazer
unicamente por obsequio. "
No aviso de 14 de Marc;:o de 1801. aparece algo de novo: uma tabela de portes, em func;:ao do peso e da distancia, passando a carta singela a ser a que tem de peso ate 2/8 de onc;:a; Em
simultaneo extingue-se a denominac;:ao e taxas do
extraordinario, por excessivas.

E neste mesmo periodo de intensa
actividade legislativa, que e publicado em Maio
de 1801 0 "Decreto e Regulamento para 0
estabeleclmento da Pequena Posta, caxas e
portadores de cartas em L1sboa."
Da leitura dos 52 artigos que 0 compoem,
assim como do roteiro dos 17 distritos que dividiam
a cidade de Lisboa, espanta-nos a minucia do
mesmo, assim como a rapidez da sua elaborac;:ao,
se pensarmos que 0 aviso e de 12 de Fevereiro.

Do que acabamos de transcrever ressaltam
claramente duas preocupac;:oes do legislador:
1 - Chamar a coroa os Rendimentos dos
portes da correspondencia, (aumentando os
mesmos, criando outros que nao existiam ate entao.)
2 - Tornar eficaz 0 efectivo recebimento
desses mesmos portes.
Resulta tambem da leitura da legislac;:ao
postal, que 0 estabelecimento do correia (com
excepc;:ao do recem criado Correio maritimo)
devia estar a funcionar satisfatoriamente, pois 56
assim se justifica que se mantenha toda a
legislac;:ao e modus operandi anteriores, pelo
menos ate 1805, e em certos casas alem desta
data.

o fundamental, e e necessario repeti-Io,
era transferir as receitas do Correio Mor para a
Coroa, e providenciar ao seu efectivo
recebimento. Nesta 6ptica, compreende-se a
criac;:ao de uma Pequena Posta na capital e
arredores, cujo intuito era 0 de acelerar e tornar
efectivo 0 receb imento do porte das cartos
dirigidas aos habitantes de Lisboa, mediante uma
rapida entrega domiciliar. (nao era preciso esperar
que 0 destinatario consultasse a lista no Correio
Geral e se decidisse a ir (mandar) levantar a carta.)

Finalmente e para terminar este periodo,
aparece 0 Decreto para a Nova Regulac;:ao do
Correio, datado de 8 de Abril de 1805, em que sao
repetidos, em muitos casas textualmente, 0 que
tinha side escrito no Regulamento Provisional.

Evitava-se assim a confusao resultante da
acumulac;:ao de alguns milhares de cartas no Correio
Geral, a espera de serem levantadas, e em relac;:ao
as quais tambem nao se recebia 0 porte.

Apresenta algumas inovac;:oes:
a) 0 pagamento de taxa em cartas para
Hespanha, paises do Continente e Inglaterra.
b) Determina como proceder com as cartas reputadas perdidas (do Reino e do Ultramar).

Para tornar este plano da Pequena Posta
exequivel, para alem do porte da carta. havia
/ugar ao recebimento de um pequeno premio
sup/ementar. inovac;:ao que nos parece ter side
uma das causas da falha do sistema.

3. Distribui~ao domiciliaria versus cartas apartadas.
E se em Lisboa havia grande acumula<;:oo
de cartas noo reclamadas pelos destinatarios, 0
que se passaria nas terras da provincia?
A men or extensoo territorial, 0 conhecimento que todos tin ham da vida, habitos e local
de residencia dos seus conterroneos, fazia com que
o problema fosse de menor dimensoo, sendo se-

funcionarios, e de reconhecida comodidade e
poupan<;:a para os utentes.

Com base em tudo 0 que acabamos de
referir, devemos concluir com Godofredo Ferreira,
em opinioo expressa e seguida por varios autores,
que a Pequena Posta de Lisboa nunca chegou a
entrar em funcionamento, primeiro por dificuldades varias, e depois pela perturba<;:oo havida
como resultado das Invas6es Francesas?
Noo perfilhamos esta opinioo; muito ao
contrario sabemos que foi decretada, legislada e
estamos convencidos de que foi montada e ate
que come<;:ou a funcionar. Porem devida relutoncia dos utentes em pagar a taxa adicional, e
em fornecer a sua morada no correia Geral, foi-se
constatando da sua inoperacionalidade (rentabilidade) ate que deixou mesmo de funcionar.

a

As cartas das figuras 1 e 2 sao a prova necessaria da existencia de Pequena Posta de Lisboa, pelo menDs em 1802 e 1803.

Figura 4

guramente a maioria das cartas entregues aos seus
destinatarios e os portes arrecadados. Estavamos
assim perante um problema de Lisboa e das grandes cidades como Porto e Coimbra, que a pequeno posta primeiro e a distribui<;:oo domiciliaria posteriormente deveriam resolver.

A carta que se apresenta na figura 1 foi
expedida do Redondo para Lisboa a 16 de Janeiro
de 1802. Nela foram inscritos 3 numeros de ordem,
respectivamente 5647, 5808 e 5866, dois dos quais
riscados, e que correspondem as tres tentativas feitas para entregar a carta, a ultima das quais com
sucesso, para encontrar 0 destinatario. Esta carta,
que demonstra bem que existia um sistema de busco do destinatario de cartas noo reclamadas e em
dep6sito no Correio Geral, ainda noo apresenta a
marca CART. Noo estamos em condi<;:6es de afirmar
que a letra «D», manuscrita ao lado do marco de

E que tinha este sistema de
errado? Cremos que fundamentalmente dois pontos, actuando ambos
no mesmo sentido:
1 - 0 de se aplicarem
taxas (de 5, 10 e 20 n§is) pela distribui<;:oo domiciliaria das cartas.
2 - 0 de permitir que as
cartas noo ficassem nas listas e pudessem ser apartadas «por obsequio»
(com a necessaria gratifica<;:oo ao
funcionario do correio, de valor inferior ao cobrado pela distribui<;:oo ao
domicflio).
Come<;:ou assim a aparecer
desde 0 inicio do seculo XIX uma institui<;:oo - ados apartados - que em
1821 tinha mais de 2500 nomes, institui<;:oo noo oficialmente reconhecido, sem proveitos directos para 0
correio, mas somente para os seus

Figura 5
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Marca

Delllnal6rlo

N."

N."

Inscrltol

llIIc:adoI

10.02.1803

Portolegre

CART. 1

Roiz Comarate

2

1

Clrco 1805

''''

CART. 1

V1toria Sousa Melo

2

1
4

10.12.1811

Colmbro

Franco

Jose Satumino

5

22.12.1811

Aguedo

CART.2

Joaquim frO Costo

1

03.08.1812

V. N. FomaDcOo

CART.2

Jorge de Meneses

1

15.09.1812 Villa Vic;ozo

CART.2

S. Coso Meseric6rdlo

16.01.1813 Vdla Vic;:ozo

CART.2

S. Coso Meseric6rd1a

31.10.1813

Azombuja

CART.2

Ant6nio Xovier Ribero

11.07.1817 Bragonc;o

CART.2

Jorge de Meneses

03.06.1818

CART.2

Jorge de Meneses

08.07.1818 CovHhO

CART.2

S. Coso Meseric6rdla

14.11.1818 Lomego

CART.2

S. Coso Meserfc6rd1a

30.08.1819

CART.2

S. Coso Meseric6rdlo

02.02.1820 Tomor

CART.2

05.03.1820 Tomar
30.01.1821
1821

8

Loc~

2

1

3

2

Ruy Albuquerque

3

2

CART.2

Ruy Albuquerque

1

Faro

CART.2

Esteves Costo

3

Faro

CART.2

Esteves Costo

1

CART.2

Ascenso Siquei"o Freire

Vianno do Minho

8eja

12.03.1821 Brago

2

06.1821

Porto

CART.2

J. M. O' Neil

2

1

26.06.1821

Porto

CART.2

J.M.O'Nei

2

1

CART.2

Ant.- Xovier Ribei'o

1

1

15.06.1rt'a Agueda

Quadro 1

porte seja a indicac;:ao do Distrito 0 de Lisboa,
embora varios factores apontem nessa direcc;:ao.
Veja-se agora a carta do figura 2. Edirigida
a Lisboa, saindo de Portalegre a 8 de Marc;:o de
1803. E dirigida 00 Sr. Roiz Camarate, tendo a
particularidade de ter a inscric;:ao manuscrita ((Rua
dos Confeiteiros».(Figura 2.1)
Esta inscric;:ao, feita em Lisboa, constitui a
prova de que precisavamos para demonstrar que
de uma forma clara que no Correio Geral se
inscrevia a morada do destinatario, tal como
estava determinado no regulamento do pequeno
posta, afim de permitir a entrega do mesma 00
seu destinatario. Vejamos a figura 3. Expedida de
Portalegre a lOde Fevereiro de 1803, tera chegado
a Lisboa uns dias mais tarde, e lanc;:ada no lista.
Como nao foi reclamada iniciou-se 0 processo para
encontrar 0 destinatario, com a marcac;:ao de um

primeiro numero (23579), e nao tendo esta procura
surtido efeito, foi-Ihe de novo atribufdo um outr~
numero (23137), tendo desta vez sido encontrado
o destinatario . 0 interesse desta carta reside no
facto de, embora marcado muito 00 de leve se
pode ver no verso a marco CART, constituindo ate
hoje, a data mais antigo de utilizac;:ao conhecida5.

4. A marca CART.

E num offcio de D. Rodrigo de Sousa
Coutinho 00 Correio Geral, datado de 29 de
Janeiro de 1803, que pela primeira vez aparece
referida 0 termo "Carteiro", com 0 mesmo sentido
e offcio dos "portadores de cartas" do
Regulamento de 1801.
Em 1805 0 volume de cartas reputadas
perdidas era de tal modo elevado, que no pr6prio

decreto ja se legisla sobre 0 modo de proceder
com as mesmas , depois de efectuadas varias
tentativas para ser encontrado 0 seu destinatario
(para se poder receber 0 porte).

Na figura 4 e 5 apresenta-se umo carta de
1805, escrita em Coimbra, e dirigida a Lisboa, assim
como da ampliac;:co do verso da mesma.
Uma das caracteristicas desta carta, que
vale a pena referir, e a grande variac;:co dos
numeros inscritos, que vco desde 2714 ate 6203,
para 0 que ainda nco encontramos uma
explicac;:co.
Ao terminar este periodo, vamos apresentar
sob a forma de quadro (Quadro 1) as cartas que
conhecemos com a aplicac;:co da marca CART6 ,
para depois tentarmos tentar tirar algumas
conclusoes.
No que respeita a marca CART. Parece
haver duas variedades que se distinguem pelo seu
tamanho assim como pela existencia (fig.6) ou nco
do ponto depois do T. (figuras 4 e 7)

QQQ()O~- - - ------- ~

Figuras 6, 7 e 4

Cremos ser em data posterior a 1803, que
entraram em func;:oes os carteiros, cuja func;:co era
a de entregar as cartas nco reclamadas aos seus
destinatarios, tentando receber 0 porte
respectiv~, tendo para esse efeito side criada uma
marca especifica, 0 CART. Cremos tambem que
foi abolida a taxa de entrega ao domicilio, e para
tornar a cobranc;:a mais apetecivel, dava-se ao
carteiro 40% do porte cobrado.

o rendimento deste sistema, ainda deixava
muito a desejar, sobretudo porque se mantinha 0
sistema dos apartados, que s6 por si aniquilava
qualquer tentativo por mais bem fundamentada que
fosse. Ebom lembrar que na lista dos apartodos de
1821, constam os mercadores, oficiais, profissoes
liberais, nobres, etc" etc" portanto todos aqueles
que deveriam receber 0 maior volume de
correspondemcia. Como poderia 0 sistema de
pequena posta ser rentavel?

A terceira carta da lista que se apresentou
merece algumas considerac;:oes. Trata-se de uma
carta Franca, enviado portanto com 0 porte ja
pago. Como 0 destinatario nco 0 veio reclamar,
teve 0 mesmo tratamento de uma carta em
regime de porte a pagar.
Ainda da observac;:co do quadro acima
se pode verificar que existem dois periodos, 18051811 e depois 1814 -1817, onde nco se conhecem,
por enquanto, cartas com 0 CART. Ese em relac;:co
ao primeiro periodo nco temos dificuldade em
admitir que as Invasoes Francesas, deixando 0 pais
num estado ca6tico, foram eventualmente
responsaveis pel a suspensco das comunicac;:oes
postais dentro do pais, a que seguiu um periodo
de profunda desorganizac;:co, ja no segundo
periodo pode-se simplesmente assistir ao nosso
desconhecimento de material postal.
5. 1821. 0 inlcio da posta diaria em Lisboa.

o ana de 1820 foi marcado por profundas
alterac;:oes politicas que natural mente tiveram
influencia nos diferentes servic;:os publicos entre
os quais 0 correio. Um dos que se manifestou de
uma maneira clara e incisiva, e deu a conhecer os
seus pensamentos sobre 0 que entendia ser um
bom desempenho dos Correios foi Jose Maria de
Oliveira, numa serie de artigos publicados entre
Dezembro de 1820 e Janeiro de 1821 no jornal"O
Portugues Constitucional", Um dos pontos a que
se refere com mais detalhe, deu 0 titulo «Como se
pode estabelecer huma posta diaria em LisboaJJ.
Embora seja uma leitura de grande interesse,
pensamos que a sua transcric;:co esta fora do ambito
deste trabalho, pelo que guardaremos a sua
publicac;:co para outra ocasico. Para ja registem-se
alguns dos pontos mais importantes do pensamento
de Jose Maria de Oliveira.

1 - A determinado momenta escreve, referindo-se posta dioria: "Noo deixaroo de admirarse os habitantes de Lisboa, que tendo a seu cargo,
e pagando com 0 seu dinheiro huma avultada
somma que Ihes sahe da sua a/gibeira, se vejoo
privadas de hum estabelecimento que ha 20 anos
podia estar feito.ll

a

Se transcrevemos este ponto e para demonstrar que em 1820, um habitante de Lisboa e
ainda por cima funcionorio do administra<;:oo do
Correio Geral de Lisboa, refere a noo existEmcia
(desde 0 infcio do
seculoj do servico do
posta dioria em Lis~tal como 0 afirmou
Godofredo
Ferreira, no que foi
seguido por Andrade
e Sousa . Querero isto
dizer, que de facto, a
posta dioria noo existiu, ou que simplesmente a pequeno
posta, foi institufda e
pouco
depois
desactivada par noo
rentovel , dado que a
popula<;:oo noo ter
aderido 00 seu funcionamento e encargos. Perfilhamos a segundo, pelos argumentos e provas
apresentadas atros.

'.
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de Oliveira, alem de ter sido nomeado Administrador do Posta Diorio e dada a incumb€mcia de
elabarar 0 «NOVO ALMANAK PARA SERVIR A posTA DIARIA DE LlSBOA)), 0 que este fez e publicou,
com uma introdu<;:oo com data do Correio Geral
de Lisboa em 24 de ~gosto de 1821 . (Figura 8).
Estamos ogara em condi<;:oo de continuar
com a nossa deambula<;:oo pela decada de 20. Se
olharmos para a tabela apresentada atros, verificamas que e justamente em 1821, ana do est abelecimento do posta dioria em Lisboa, que deixam
de aparecer as marcas CART (exceptuando a ultima carta do nossa lista, cuja
data tem de ser confirma do) , sendo no
entanto conhecidas
vorias cartas identicas as anteriores, e
ate dirigidas 6s mesmas pessoas, mantendo-se os riscos
mas noo mais a marca CART, que 56 voltara a aparecer em
1834, 0 que levou
Andrade e Sousa a
colocar a questeD jo
enuncia-da:«O que
andou 0 CART a fazer
entre 1821 e 1834?))

Ainda segundo Andrade e Sousa,
a posta dioria teve 0
seu infcio em 15 de
Setembro de 18219,
cuja regulamenta<;:00 manuscrita foi
descoberta
por
aquele ilustre historiodor, e transcrito nos
seus pont os mais importantes no jo referida publica<;:oo.

2 -Apartados.
Em rela<;:oo com este
tema, diz Jose Maria
de Oliveira: " Como
temos fa/ado em
apartados he nosso
dever explicar 0 que
isto seja. Apartado he
um
Amigo
ou
Protector de qua/,,quer official do Cor"
reio, 0 qual pogo por
seus interesses, ou
Do
nosso
por cautela paga a
ponto
de
vista.
e asFigura 8
este Official huma
sim 0 avan<;:ovamos
quantia pecuniaria, ou valor identico anua/mente
em 1986. "0 inicio da posta diaria. marca 0 fim do
para que este Ihe tire as cartas da Lista, e Ihas enpequena posta. ou 0 que de/a se conseguiu por
tregue em sua propria mao, ou de pessoa sua
em pratica. assim como 0 fim do marco CART.
pois que 0 carteiro. se passou a chamar IIPortador
comissionada, e muitas vezes compromete-se 0
Official a manda-las a casa do seu constituinte por ou Correio volante da posta diariall. eater funseu criado, ou Carteiro. ". Destes apartados exist ic;6es diferentes do seu colega anterior".
am 2500 em mead os de 1820.
Por ter incidencia directa no que escreOs pensamentos e propostas de Jose Maveremos de seguida. reproduzimos do 1a sec<;:ao
ria de Oliveira tiveram receptividade na Direc<;:oo
os parografos 3 e 4. do projecto de Regulamento
Geral dos Correios. pois que ao mesmo Jose Maria
do Posta Diorio de Lisboa.

.,

.~

de ou noo por parte dos
utilizadores de terem as suas cartas no Listo. (Figuros 8, 9 e 10)
A primeira das imogens
refere a Oplic0900 da sobretaxa de 5 reis da distribuic;oo
domiciliario, num dos dois exemplares ate hoje conhecidos, e
onde tal inscric;oo foi feito. Na
segunda, a inscric;oo E do distrito de Lisboa, revelo que a carta teria que ser levada, para 0
distrito E, e ser entregue ao destinatario, com morada identificada no Rossio. Por ultimo, 0
destinatario noo tendo querido
pagar 0 porte adicional, pediu
que a carta fosse para a lista, 0
que motivou a inscri900 do distribuidor: ((Ouer na lista»

Figura 8 (21.12.1830)

Figura 9 (25.11.1822)
,I

..

..
\'

t

•

Figura 10

1.§3 - Por este trabalho de se levarem as
cartas a cosa das pessoas a quem vierem dirigidas,
pagar-se-ho por coda carta sejo de que peso e
volume for mois 5 n§is a/em do porte do correio e
as de Lisboo pagareo
os mesmos 5 reis sobre 0 seu actual porte de vintem.

Voltando ao que escrevemos em 1986. dizfamos entoo:
"0 CART noo se ap/icava nas cartas apos 1821, pois que 0 seu uso
estava ligado a cobran9a de 40%
do porte por parte dos carteiros,
situa900 que terminou com 0
in(cio da posta diorio em Setembro de 1821. Ouando em 1 de Janeiro de 1834 a
distribui900 domicilioria se tornou obrigatoria, voltaram de novo a parecer os carteiros, para a procura dos pessoas "dos que noo tem direcc;oo" e a

1.§4 - Fica livre
a todo a pessoa que
noo quiser pogar
este ougmento porticipor 00 correia
para que as suas cortos noo voo a Posta
Diorio, e entoo seroo
lan90dos no Listo
oonde os mondoreo
procuror, pois umo
vez es-tobelecido a
Posta Diorio fica ocobado 0 pernicioso
systemo de se opartarem cortos.

Relativos aos
pontos otras referidos
mostram-se algumas
inscri90es postais que
demonstram a vonta-

Quadro 2
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antiga marca vo/tou a ter utilizac;oo, ap/icada na
frente das carlas, em casos especfficos que a seu
tempo ana/isaremos."
No quadro 2 apresentamos um resumo das
situac;oes onde conseguimos identificar a intervenC;ao de um distribuidor de cartas.
Para um melhor entendimento do funcionamento da posta dioria, registe-se agora 0 pensamento original de Jose Maria de Oliveira, sobre as
quatro divisoes das cartas a serem entregues em
Lisboa.
1 - Cartas para serem entregues no Deposito Geral.
2 - Cartas para serem entregues no Deposito dos Apartados
3 - Cartas apartadas para serem entregues
pela posta dioria, logo que cheguem.
4 - Cartas para serem entregues pela Posta
dioria quando os seus donos as nao procurarao no
deposito do Correio Geral
Cartas para serem entregues no deposito geral.
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qu~tro divisoes, a que dare~~~ ~s .n9W~~ ~~ul.n-:
IeS' ~ ~. Ca,rla~ ' .p,~r~ .serem !:TI\frrgu~
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Aer!ll. 1 .' Canas par~ S!II-ep{ entregue~ . 110 • D~po-:
!lito dos .(\.pa~tados. ~ . ~rt~5 aporitadas para s~-;
rem j:ntreglles pela Pp~ta Diaria, logo que chegao. 4. Car.ras p,\r;l sa;rem eqtregp.es peJa 'porta
jliaria \lllal'lIj!> ~u~ 9.01J~ 115 naQ procur-ao n~
~o~itQ da entrega ger~l.
'
o prJmeirp meFOoclo se e~eC}lt~ra da q1aneira segu,inte. Hum .(\lphabFto fp,1 I~tras fU,ail1.sculas est;u-a collocado, em hnha recta, qa e.squer.
da de q~m entr"a 1?¥a -a ~ireita quatro palm~s
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~ Carras estarao alphabeticamente\. post~s da direita '
de q,ll.l!m ~~ _9~r par,!i !i eSflller,d;l por baixo de
thea divisoria em caixas, em afrura e 'comma.di4ade dQ w.djvW\l,<~ que .as .d,r;vE F..ntr~gi\r; a sua
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Cartas para serem entregues no Deposito dos
Apartados
~ 0 seguhdo methodo Ie execu'tara da maneira seguinte. As CartBli para serem entregues
no Deposito dos Apartados, passarao ao principio da thea do lado imediato aentrada. Huma
peqaena divisa.6 para ism sufficiente, tera por
cim~ huma l!!genda que diga ( Apartados). Ha·
vera hurna. Calieira para 'estar assentado 0 Administtador, outra para 0 Fiel, e entre huma e
outro huma Illeza detente aonde estarao postas
as Cartas tlos Apartados para serem entregues
pelo Fiel na forma jil indicada. Nesta meza estarao os competentes Livros para se assentarem
os Nomes dos Aparrados do Deposito, e dos
Apartados da Posta Diaria, e lambem os Livros
necessarios para 0 servis:o, que se pratica com
Maritimo, ou outro qualquer objeeto que lhe he
inherente.

Cartas apartadas para serem entregues pela posta
dlorla, logo que cheguem

o lerceiro metho,do se executarll da DI~ej
ra seguinte- os apartados da POSta Diaria serao
lan~aaos em huma meza para este effeito constrnida para 0 que apresentamos 0 methodo; em
cada> divlsao serao lanpdas as Carras do Desnicto em que se acha comprehendicla a Rna ou
n olblta'Yao do al'arrado, feira a divisao. geral se
formara huma factura do importe das Cartas,
que se entrcgarem ao Conductor da Posta diaria
sue (icara resistada pelo seu imporu: total 0 qual
passara a fazer logo, e promptamenre enn'ega
(las ditas CatlaS, trazendo na "olta, ou 0 va--~or das Cartas que constara da Factura, ou as'
Cartas que nao entregar nao 5e admittindo nisto altera'Yao algurn.a. .
Cartas para serem entregues pela Posta dlorla
quando os seus donos as nco procuram no
deposito do Correlo Geral

o q'uarto methodo se executara da maneira seguinte quando a Carta river estado hum
~erto periodo de dias 0 qual nunca excedera a
sete, e estes sera todos os dias feito a Carta se
tirar:f do Deposito da entrega gera!, e sc lhe
applicara 0 methodo tres acima indicado - Naa
se -pooera carregar a Dlrra ou exigir da pessol
que a receber sebaa 0 porte por que for marcada da sua priroeira direc~ao.
N. B. Em 0 N. 10 dissemos que responde'rlamos a Acta da Junta de Commissao cuja reposta transcrevemos visto te-Ia entregue e:n 0
aia I. de Fevcreir.o sendo so da nossa competen cia publicar 0 que responde mas e naa a copia da referida Acta.

. ~hl.lma jiext!l p.ar.t~ do ~lpb~~h~O GeraJ, ~ill"ai
• .,yis;l.a lier!!
!! . Ae w~~ira
1a .~tr.o.
. 1s~ :!a ,;spa

l!Jet~!lw.9!· e .p'erroaty:nrelP.ent~ (eira,

':,Ig~c ~,tr3P,d,p. hu~.a jpes~oa pda pO.r-

v.a)~IIs.lCi!t .:a, S9a G~rla ao lug,aJ' a.~!l~e
.l~~"a ,i9il:,t~~, e. 0 I ~.eu p.r!~~iro nome

Os textos que acabomos de transcrever.
nao sao de abordagem focil: Assim
a) 0 primeiro metodo refere-se aquelas cartas aquelas cartas que nao contem indi-
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01.06.1822

Esteves Costa

14.10.1823

Jos6 Rafael Dinls

NOotem

2

14.09.1824

Ant6nio Xavier Ribei'o

NOotem

3

2

28.06.1825"

James Rnnle

Recio

3

5

1827

Luisa Henrlqueta

NOotem

3

2

09.10.1828

Ant6nio Xavier Ribeiro

Beato

3

5

05.10.1828

Siquei'a Frei'e

HH

2

1829/30

Jos6 Fortuna de Sequeira

E

3

3

1829
06.05.1830

J0s6 Vicente Lapo

NOotem

n .03.183112

Luisa Herviqueta

NOotem

02.01.1833"

Tor1ades e ca

NOotem

5

n.n.nn

Adm. Casa Cadaval

NOotem

6

2

1833/4

Gaspar PUoer

NOotem

6

2

1839

Marlo francisco C. Real e Sousa

Junqueira AA

6

2

2

13

Quadro 3

b)

c)

co<;::ao que permitam a sua distribui<;::ao em
coso, ou aquelas que por desejo expresso
de destinatario VaG para a lista.
0 segundo metodo diz respeito a todas as
outras cartas, isto e aquelas que sao separadas (apartadas) para serem entregues
pelo sistema do posta diorio, cujo metodo
e descrito no terceiro metodo.
0 quarto metodo diz respeito a todas as
cartas naG reclamadas, e como se ha-de
proceder para a sua entrega.

Uma das manifesta<;::6es mais visfveis do introdu<;::ao do posta diaria em Lisboa, sao as inscri<;::6es
que se podem ver nas cartas do 3° grupo, onde consto 0 endere<;::o ou local do
~
residencia do destinatario,
ou somente a identifica<;::00 do distrito de Lisboa,
feita por meio de letras do
alfabeto, simples ou dobradas, correspondendo
aos distritos do interior e
exterior.

Como desde 0 come<;::o do nosso
coleccionismo nos interessaram as inscri<;::6es nos
cartas, fomos acumulando 00 longo dos anos algumas cartas que apresentavam uma inscri<;::ao diferente do anteriormente referida: apresentam um numero, (a que chamaremos numero de distribui<;::ao)
de que conhecemos os compreendidos de 2 a 6,
sempre inscrito no canto superior direito do frente
do carta. (figura 11)
Nunca tentamos atribuir qualquer significado aos mesmos, para alem do facto de manifestamente existirem, serem escassos os que se con hecem, serem repetitivos e a sua aplica<;::ao ter uma

~

/

~

' t:
.p

'7'~

Figura 11

duraC;ao temporal limitada (1821 a 1834). As
cartas par n6s conhecidas actual mente (Setembro 2004) com os numeros sao as arroladas no
Quadr03.
Algumas dessas cartas ilustramos nas figuras 12 e 13. Verifica-se que algumas destas
cartas tem numeros riscados, como no caso da
carta da figura 13, carta que na epoca anterior
teria 0 CART. Cremos estar agara em condic;:6es
de responder
pergunta formulada por
Andrade e Sousa.

a

,

,

, j•

Com 0 infcio da posta dioria, desapareceram os Carteiros e as suas func;:6es (deixando de se utilizar a marca CART), e as cartas
do 4° grupo pasSaram a ser entregues a um
Condutor da Posta Dioria, provavelmente

..v

."

( ~I ' ''' l HI\

Figura 12 ( com 0 n.O 3)
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identificado por um dos numeros 1 a 6
(poderao haver outros numeros) . Ap6s
a introduc;:ao da posta dioria obrigat6ria, em 1834, desaparecem os numeros
de distribuic;:ao e volta 0 CART, aplicado agara na frente das cartas, como nos
exemplos que se seguern. Na Figura 14
mostramos uma carta da pequena posta de Lisboa, enviada sem morada que
no Correio Geral foi identificada como
sendo para um morador na Rua dos
Capelista. Uma vez atribufda ao distrito
AA, foi pelo carteiro posta a inscric;:ao
que se encontra na figura 14.1.
IIMudou-se da rua das Capelistas,
nco xxx? para onde))

Figura 14

-

-

Figura 14.1

Figura 15

Inicialmente enviada para 0 distrito DO. para Pra<;a das Amoreiras N°48.
Uma vez of foi inscrito:
"Murreu tem administrador a coso as
Pedras Negras nome Fedrico
Correio Gera/
assinado Luiz"

E depois de ter sido enviado para
as Pedras Negras:
"As pedras negras noo dou notrcia
Assinado Largo"

Verso Figura 15

15

A escolha do carta do figura 16
para terminar este artigo naG foi obra
do acaso. 0 leitor reparar6 no numero
13 inscrito no canto superior direito! AIguem pode ajudar a sua elucida<;ao?

6 - Conclusoo.
Existe todo um trabalho a fazer
sobre a distribui<;ao domicili6ria de
correspondEmcia em Lisboa. tendo como
base 0 mapa que existe no Arquivo do
MEPAT. Este mapa datado de 1826. mostra
em detalhe os distritos do interior e os do
exterior em que a cidade est avo dividida.
o que complementado pelas cartas que
se conhecem com a indica<;ao
manuscrita do Distritos. permitir6 dar uma imagem
do que foi este importante servi<;o publico prestado
pelo Correio. E este um tema que pretendemos
desenvolver. logo que nos seja facultada uma c6pia
do referido mapa.

Blbliografia.
1- CART Alguns passos no sentldo da sua Identlflcoc;do.
L. Frazao E.V . N°15 Abril 1981

~\

2 - CART= Cartelros Joao Gonc;:alves Novo. F.N. W16
Setembro 1982
3 - Esclarecendo a leltura da marco postal CART
Andrade e Sousa F.N.N°23 Abril 1983
(Footnotes)
I
2" 0 almanack de 1803 apresenta algumas indica~Oes de numeros,
mas nilo em toda a parte .... "
3 Este plano estava a ser posto em pratica pouco antes da partida
de S. Majestade para 0 Brasil.

4 As cartas do Ultramar e I1has sao reguladas
desde 20 de Janeiro de 1798, pelo Decreto dos
Correios Maritimos.
5 Sem querer abusar da sorte, nao deixamos de
registar que esta carta e posterior nuns escassos
10 dias a ordem de 29 de Janeiro autorizando 0
pagamento de urn salario aos Carteiros.
6 Uma vez mais se apela aos possuidores de cartas
que nos fa~am saber dados que permitam
actualizar este quadro, no sentido de uma melhor
actualiza~ao dos nossos conhecimentos sobre
este tema.
7 E a data mais antiga que encontramos sem 0
CART; comparar com as duas cartas anteriores
da lista, dirigidas ao mesmo destinatario.
8 Esta carta tern CART, mas tern que se confirmar
a data, po is pode ter havido urn erro de leitura
9 Manuel Andrade e Sousa. A dlstribui~ao
domiciliaria de correspondencia (pag.18) Oficio
de Jose Maria Oliveira a Jose Barreto Gomes .
Edi~ilo dos CTT 1976.
10, 12 e 13 Conhecemos outras cartas, da mesma
epoca e dirigidas aos mesmos destinatarios, com
a inscri~iio do distrito, mas sem numeros riscados
no verso, nem numero mscrito na frente.
II A carta e datada de Gibraltar. e a nota
manuscrita da-a como recebida a 15 de Setembro
de 1826 (!l, pel a Figueira da Foz
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Figura 16 (10.08.1834)
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CAROS ASSOCIADOS

OS VALORES DAS QUOTAS ANUAIS FORAM ALTERADOS

7,50 EUROS
JUNIORES
15,00 EUROS
EFECTIVOS - PORTUGAL
EFECTIVOS - ESTRANGEIRO 20,00 EUROS

PAGUE ATEMPADAMENTE AS SUAS QUOTAS

Acidente em Lisboa do aviao DCa da KLM
"Fridtjof Nansen"

Fernando de Oliveira

reabastecido, mas aonde noo chegou. Ao descolar
do aeroporto de Lisboa 0 "Fridtjof Nansen"
transportava 47 passageiros, entre estes alguns

Precedente de Madrid 0 DC8 da KLM/VIASA
matricula PH-DCL fez-se a pista do aeroporto de
Lisboa eram 01.00 da madrugada de Terc;:a-feira,
30 de Maio de 1961 e assim cumprir
o .. time table"da companhia.
Ap6s 0 reabastecimento e
mudanc;:a de tripulac;:oo, os 2 horas
e 19 minutos as comunicac;:6es
entre a Torre de Controle (TWR) do
aeroporto de Lisboa e 0 DC8 da
KLM, voo VA 897 faziam-se
normalmente.O DC8 acabara de
descolar da pista 36, acerca de 4
minutos, jo tinha passado a
vertical do NDB/radiofarol .. C P "
"charlie papa" instalado na arriba
da Caparica, encontrando-se
sobre 0 mar a 4 milhas da costa.

o radiotelegrafista de
bordo dava as informac;:6es
normais nestes casas "Estamos a
4.000 pes e vamos subir. ........... ,
abruptamente as comunicac;:6es
com a TWR de Lisboa ficam
interrompidas, sendo infrutfferas as
sucessivas
chamadas do
controlador de servic;:o, para
restabelecer as comunicac;:6es
com 0 avioo.
A TWR do aeroporto de
Lisboa ainda noo dispunha de
radar para seguir as aeronaves, por
isso 0 controlador admitindo ser
avaria do avioo despoletou os
procedimentos adequados.

o avioo dlrigia-se a ilha de
Santa Maria nos Ac;:ores aeroporto
de escala tecnica onde seria

"goral

da n 0 i t epa r a

dia

0
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portugueses que embarcaram em
Lisboa e 14 membros de tripulac;oo os
quais pereceram no acidente.

o voo VA 897 fazia a ligac;oo Roma e
a cidade de Lima (Peru) com escalas em
Madrid, Lisboa, Santa Maria (Ac;ores),
Bogota e pertencia a Companhia Aerea
Venezuelana "VIASA". Esta linha aerea
foi inaugurada em Janeiro de 1961, e era
assegurada pelos avioes do KlM, como
se pode observer no anuncio publicado
no matutino Diorio de Noticias de 28 de
Maio de 1961. fig. 1
o DC8-53 matricula PH-DCl "Fridtjof
Nansen" era um avioo de propulsoo a
jacto fabricado pela Mc Donnell
Douglas utilizando como combustivel
JP4 (petr6Ieo) e podia transporter ate
120 passageiros.
lodos os jornais de quarta-feira 31 de
Maio de 1961, se referem 00 acidente
do avioo que explodiu em pleno voo,
informando os leitores que os destroc;os
pulverizados estavam a dar a costa,

Figura 2
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Figura 3

entre a Fonte do Telha e a lagoa de Albufeira,
exalando um forte cheiro a gasolina, 0 que nao e
condizente com 0 cheiro a petroleo do combustivel
JP4, usado nos jactos DCB. Os pescadores residentes
entre a Costa do Caparica e a lagoa, referem ter
ouvido um estrondo muito forte que se distinguiu no
ruido do temporal que se fazia sentir no altura.
Estava-se no inicio do era do jacto, cujo
principio se baseia numa turbina que aspira 0 ar
para uma camara de compressao on de e
injectado 0 combustivel. Este arde continua mente
e os gases 00 serem expelidos pela rectaguarda
do motor impelem 0 aviao para a frente. No inicio
do aviac;ao, nos motores de pistao dos avioes de
helice 0 combustivel utilizado era a gasolina de
120 octanas com aditivos entre os quais 0 chumbo
o que dava oeste combustivel um alto poder de
ignic;ao e um forte cheiro dificil de eliminar,
quando derramado, facto este salientado por
todos os jornais que se referiram 00 acidente do
DCB do KLM. Imagine 0 leitor em vez do injecc;ao
do combustivel JP4, por erro de abastecimento
fosse injectado gasolina de 120 octanas
nos
camaras de compressao dos motores do DCB,
haveria de certeza uma explosao. fig 2
Por isso e de admitir ter havido erro no abastecimento do aeronave, 0 qual teria provocado

a explosao .Nao pudemos consultor as conclusoes
do comissao de inquerito designada pela D.G.A.C.
hoje i.N.A.C. porque os arquivos do D.G.A.C. estao
encerrados em contentores , algures no Aeroporto de Lisboa e inacessiveis para consulta. Tambem
nao foi possivel consultar os arquivos do Gabinete de Prevenc;ao e Investigac;ao de Acidentes
com Aeronaves, departamento do M.O.P.T.H. neste momenta envolvido num processo de mudanc;a de instalac;oes.
A Direcc;ao Geral do Aeronautica Civil, entidade que tutelava no altura a Aviac;ao Civil em
Portugal, nomeou uma comissao de inquerito 00
acidente constituida pelos seguintes membros: piloto aviador, Manuel Guerreiro Figueira, Eng. Aeronautico, Candido dos Reis Vide ira, Eng .
Electrotecnico, Antonio Faria Delgado, e 0 Oficial
de Circulac;ao Aerea, Antonio Joaquim Ferreira.
A obra monumental que agrega todos acidentes aereos a nivel mundial" RECOVERED MAIL"
de Henry L. Nierinck nao quantifica 0 correia que
foi recuperado . Dos destroc;os do aviao recolhidos pelas autoridades portuguesas, apresentamos
aos leitores uma carta muito danificada, a mesma
que Henry Nierinck se socorreu para documentar
o acidente do KLM no sua obra a traz referida .
fig 3
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PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUrUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER

SABE 0 QUE E A AEROFILA TELIA ?
QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU

o DELEGADO PORTUGUES DA F.P.F. NA FEDERACAO INTERNACIONAL DE FILATELIA
FERNANDO DE OLIVEIRA
E-mail:tomegil @ netc.pt Telef.217160609 ou Tim 938464540

Correios Privados

Adelino de Melo Caravela

Desde a institucionalizac;::oo do Correio em
Portugal, em 1520, que paralelamente ao servic;::o
prestado pelo Correio-Mor, certas Entidades como
Comaras, Tribunais, Universidades etc . continuayam a recorrer ao servic;::o de Correios Privados,
que por caracter de urgencia ou de oportunidade
estavam disponfveis para 0 fazer.

duas caixas ao Exmo. Snr. Marques de Maria/va (D.
Pedro Jose Joaquim Vito de Meneses Coutinho - 6°
e ultimo Marques), Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario de Sua Dita Majestade Fide/fssima
na Corte de Paris. Recebeu conta da sua carreira a quantia de vinte libras esterlinas. Londres 12
de Maio de 1820.»

a

a
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Estes Correios podiom ou noo estar
ordem dessa Entidade e prestavam 0 servic;::o mediante 0 pagamento adiantado das despesas, independentemente do contracto de servic;::o que com
elas mantinham.

«0 Correio de Gabinete Nicola Schinoni,
chegou a esta Corte no ia 16 do mes passado, e
fez entrega dos Despachos de que era portador.
Paris aos 4 de Junho de 1820»

a

A situac;::oo apresentada, refere-se diplomacia portuguesa no estrangeiro e concretamente
troca de correspondencia entre os Ministros
Plenipotenciarios (Embaixadores) em Londres e
Paris.

a

Estas Embaixadas e Legac;::6es tinham 0 seu
Correio de Gabinete que no caso de Londres era
Nico/as Chinoni, Nicola Schinoni ou Nicoll Shinnony,
provavelmente de origem italiana.

Carreira ordinaria ... .. ............. Libras 24, 8. 2
Recebeu ................... ..............
20. - 4, 8.2
Por despesas extraordinarias
5, 18. 10,6. 2
Recebi a quantia acima em 21 de Junho de 1820
(ass.)
***************

o conjunto da documentac;::oo apresentada tem a particularidade de mostrar 0 percurso
completo do referido Correio, entre Maio e Junho
de 1820. Trata-se das "Partes" do Correio (guia de
marcha com termo de quitac;::oo, que comec;::ava
sempre pelo termo Parte ... .), 0 documento de despesa extra ordinaria e 0 passaporte utilizado na viagem.
Por ser de diffcil leitura, transcreve-se a ja
referida "Parte":
(( Parte 0 Correio de Gabinete Nico/a
Schinoni expedido pe/o Exmo. Snr. Conde de
Pa/mella (D. Pedro de Sousa Holstein - Duque em
1833) Enviado Extraordinario e Ministro P/enipotenciario de Sua Majestade Fidellssima junto de Sua
Majestade Britonica, com Despachos dirigidos em

o

documento de despesas extraordinarias
escrito em frances reza 0 seguinte:
13 de Maio, pago pela diligencia
...........................................
Libras 1, O. 0
Despesas das caixas de Londres a Dover

..............................

"

0, 8. 0

Passagem do paquete de Dover a Calais
...............................
"
1, O. 0
Passagem de Calais a Dover
3, O. 0
Despesas das caixas de Dover a Londres

..............................

"~

5,18.0

(ass.)
Agosto/2004
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Open Class
A Ma~onaria no 1.a Republica

Pedro

Origens
A Ma<;::onaria tem a sua origem no sEkulo
XVIII em Inglaterra , baseada nos ideios do
Iluminismo e do procura do razoo.
Funda-se na unidade dos dois poderes do
sEkulo XVIII. 0 espiritual e 0 temporal. 0 primeiro
ligado a igreja e 0 segundo 00 suserano ou senhor,
poderes estes que subordinavam todos os homens.

24

As lojas mac:;:onicas surgem em Inglaterra
no sEkulo XVIII. tendo-se reunido numa so Grande
Loja Mac:;:onica.
A partir de Londres a mac:;:onaria !ria
espalhar-se por toda a Europa, tendo chegado a
Portugal em meados do seculo XVIII, mais
propria mente entre 1735 e 1743.
As lojas mac:;:onicas inglesas como a Grande
Loja de Londres, tem origem nas comunidades de
pedreiros profissionais, que eram uma autentica
corporac:;:oo daquela classe. Estas corporac:;:6es,
transformadas em .. lojas" agregavam inicialmente
os operarios de coda uma das classes.

r
I

I

Mar~al

Porem, estas .. lojas .. tambem poderiam
estar ligadas as confrarias, que integravam os
frades e leigos.

o movimento dos pedreiros proporcionou
que aqueles fundassem .. lojas .. em varios loco is e
que estas contactassem entre si, trocando os ritos.
Nestas .. lojas" desenvolvia-se uma actividade
social importante, onde os term os " mestre", ..
companheiro" e .. aprendiz" eram utili zados ,
definindo graus de socio e os sinais porque eram
conhecidos.
o Professor Oliveira Marques, ilustre
historiador e filatelista, e de opinioo que a primeira
loja mac:;:onica foi fundada em Lisboa por
comerciantes ingleses em 1727, tendo sido
registada pela inquisic:;:oo como " A Loja dos
Hereges Mercantes ". A "Casa Real dos PedreirosLivres do Lusitonia .. foi a segundo loja a ser
constituida em Portugal e integrava uma grande
maioria de irlandeses.
A Mac:;:onaria de influencia protestante foi
proibida em quase todos os poises europeus
catolicos, sendo acusada de heresia 00 promover

GRANDE ORIENTE LU81TANb UNIDO
Sl"PflEMO CON ELHO DA MAIfONARIA PORTUGl'E A

APOSTILA
cOllfi'·i.io aoR.·.]'·.·.
ob 0 11.°

Vaz Pereira

DO

tf? GRAU

~~ /~ ~ ~4~~

I / ~ 4 UJ'I lI1at,.~; ;"a/ do r'-allde O,·ieulc.

Fig. 1 - Apostllha do 6° Grau
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de! diplolll,lS.

FIg. 2 - Verso da Apostllha do 6° Grau

a superieridade do protestantismo em relac;oo ao
catolicismo.

A Republica e a Mac;onaria

D. Jooo V viria a promulgar um decreto
em 1742, 0 qual ilegalizava a Mac;onaria e
condenava a morte os seus membros.

A " Carbonaria" era uma sociedade
secreta de cariz politico e teve sempre um papel
relevante na luta anti-clerical e anti-monarquica.
Esta sociedade introduzida em Portugal em 1822,
desaparece por um longo perfodo de tempo,
reaparecendo em 1896, atraves da Mac;onaria
Academica, vindo a ter um papel preponderante
na implantac;oo da Republica em 5 de Outubro de
1910.

A inquisic;oo viria a ter um papel importante
nos julgamentos e condenac;5es dos mac;ons,
sendo esta acc;oo contra a Mac;onaria
completamente apoiada por bulas papa is, que
procuravam eliminar aquele movimento.

A Mac;onaria Academica, tal como 0
nome diz, era uma congregac;oo de estudantes
mac;onicos. A " Carbonaria" era basicamente
composta per mac;ons que eram ferozmente antic1ericais e anti-monarquicos.

Devido a estas perseguic;5es as lojas
mac;onicas e os seus membros seriam obrigados a
ter uma existencia e ritos secretos, ideia em
relac;oo Mac;onaria que ainda hoje se mantE~m .
Durante 0 reinado de D. Jose I e por influencia do
Marques de Pombal, as lojas mac;onicas eram
aceites, mas com a subida ao trono de D. Maria I e
o aparecimento do Intendente Pina Manique, a
perseguic;oo a Mac;onaria viria a tornar-se de novo
implacavel, obrigando muitos ilustres portugueses
a exilarem-se e condenando muitos outros.

Esta viria a estabelecer solidas Iigac;5es
com a Mac;onaria e atraves dela e realizada junto
dos mac;ons uma solida propaganda dos ideais
republicanos.

Alguns portugueses iniciaram-se na loja
mac;onica de John Coustos, ourives ingles, que
fixando residencia em Portugal, viria a fundar
aquela no ana de 1741.

a

No final do seculo XVIII, principios do XIX, a
orientac;oo espiritual da Mac;onaria era agnostica
e anti-tradicionalista, baseada no Grande Oriente
de Franc;a, continuando em Portugal secretos os
seus ritos .
No inicio do seculo XIX realiza-se uma
importante reunioo mac;onica em Usboa, onde se
decide fundar uma Grande Loja ou um Grande
Oriente .
Em 1802 e reconhecida em Londres a
Mac;onaria Portuguesa e inicia-se a fermac;oo do
Grande Oriente Lusitano, 0 qual e fundado no ana
de 1804.

Na implantac;oo da Republica, em Outubro
de 1910, a " Carbonaria " teria em Portugal mais
de 40.000 militantes, fruto de uma tota l
decadencia do regime monarquico . Esta
organizac;oo e 0 Partido Republicano estariam por
detras do assassinato em 1910 do rei D. Carlos I e
do principe regente D. Luis Filipe, sendo Machado
Santos um dos chefes da " Carbonaria" e um dos
grandes IIderes do movimento republicano do 5
de Outubro de 1910.
A Mac;onaria em Portugal era integrada
normal mente por um grupo elitista, que muitas
vezes significava a extensoo das pollticas de um
partido e era apenas 0 meio de promoc;oo e
divulgac;oo dessas ideologias.
A Mac;onaria e os ideais republicanos de
indole progressista viriam a aproximar-se e seriam
importantes no derrube da monarquia em Portugal.
Varios centr~s republicanos seriam constituidos por
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Fig. 3 - Diploma de Inlclac;oo e 0 verso
deste Esta Inlelac;oo deu·se na n Oflelna
285 - CAP. . Redenc;oo n. 0 rlto de Inlelac;oo demorava quase um dla e os Inlelados tin ham que se submeter a varlos rHos,
como por exemplo tapar os olhos numa
antecamara escura com duas vendas, sendo uma completamente opaca e uma outra que delxava passar a luz e que, uma
vez retlrada a opaca, delxava passar a luz,
slgnlficando 0 Oriente, 0 ilumlnlsmo do espfrlto
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os governos republicanos e 0 parlamento,
sendo que tres presidentes do republica
eram ma<;:ons, casos de Bernardino
Machado, que no seculo XIX j6 tinha side
Grao Mestre, Sid6nio Pais e Ant6nio Jose
de Almeida.
Contudo 0 Partido Republicano
e a Ma<;:onaria, mais propriamente 0
Grande Oriente Lusitano Unido" ,estariam
demasiadamente pr6ximos sendo 0 Grao
Mestre Magalhaes Lima amigo pessoal
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esquerdista do Partido Republicano,
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todo 0 parS e normal mente tinham como
seus dirigentes ilustres figuras pollticas
ligadas Ma<;:onaria.

('erti/irn que a n~ .u"atura

SUjJlOll

Jut Jt'lid

a

pelv

/ lfriprW

1, ... ria mifllm

In'~l""m

OVen'

As duas grandes lojas da
Mac;onaria durante a Republica "0
Grande Oriente Lusitano Unido" e "0
Gremio Luso-Escocez".
a. 1112-/

Como j6 atr6s disse 0 "Grande
Oriente Lusitano" tinha sido fundado em
1804. Contudo seria esta grande loja
ma<;:6nica unificada com outras dando
origem em 1869 ao " Grande Oriente
Lusitano Unido ". Esta grande loja teve a
sua origem na unifica<;:ao da " Grande
Loja Portuguesa", da " Confedera<;:ao
Ma<;:6nica", da " Loja Provincial do
Oriente Irlandes "e de muitos "Orientes ",
mais de 80, que existiam nessa altura em
Portugal. Com a Republica implantada,
assiste-se
influencia da Ma<;:onaria na
vida e organiza<;:6es republicanas.

a

Os ma<;:ons ocupam cargos
importantes e uma grande maioria integra

do· Companheiro.
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tendo 0 Grande Oriente Lusitano
Unido" dado 0 seu total apoio a
Afonso Costa, quando se deu em
1911 a grande divisao republicana
e aquele se separou de Antonio Jose
de Almeida e Brito Camacho.
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Com este processo a
Mac;onaria ficaria tambem dividida
ja que a maioria das lojas mac;onicas
apoiava 0 Partido Republicano ou
Democratico .
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o Gremio Luso Escoces
viria a apoiar de imediato Sidonio
Pais no seu golpe militar contra
Afonso Costa e 0
Partido
Democratico e apoiando dessa
forma a ditadura constitufda.
Em 1926 da-se a conciliaC;ao
do Mac;onaria portuguesa, sendo
entao efectuada a reunificac;ao do
Gremio Luso-Escocez
e do
Grande Oriente Lusitano " .
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Em 1914 da-se entao a
grande divisao do Mac;onaria
Portuguesa. 0 Conselho Superior do
Grau 33 separa-se do Grande
Oriente Lusitano e forma 0 Gremio
Luso-Escoces", elegendo 0 General
Augusto Ferreira de Castro como
Soberano Grande Comendador ".
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A ditadura do Estado Novo
que se avizinhava a isso obrigou,
tendo os mac;ons de infcio realizado
varias acc;oes contra a nova ordem,
Fig. 4 - Apostllha do 50 Grau, ass in ada pelo Groo Mestre da
mas com a repressao barbara que
Mac;:onaria Portuguesa Sebastioo de Magalhoes Lima.
se seguiu a Mac;onaria em Portugal
quase que desapareceu, ficando
reduzida a algumas lojas que
funcionavam todas no clandestinidade.
ritualista. Era sua prerrogativa possuir emblemas e
sinais , cujo significado simbolico so podia ser
revelado apos a iniciaC;ao.
A Constituic;:ao do Grande Oriente Lusitano
Unido
AMac;onaria eram admitidos iniciados, os
As grandes lojas mac;onicas tinham as suas
mac;ons, que se encontravam agregados em "
Oficinas" e que se tratavam por
irmaos" .
proprias regras organizacionais de funcionamento
Importante era 0 princfpio que nenhum rito poderia
a que davam 0 nome de " ConstituiC;ao ".
aspirar supremacia sobre outr~ qualquer.
o " Grande Oriente Lusitano Unido "
tambem tinha as suas, que se baseavam no Rito
Mas mais importante ainda e quando no
Escoces e no Rito Frances Moderno. Dentro do "
artigo 7° do Constituic;ao do Grande Oriente era
Grande Oriente existiam lojas autonomas on de
proibida nos seus trabalhos discussoes sobre
assuntos de religiao e polftica partidaria, mas erom
em coda uma delas se praticava coda um destes
ritos .
admitidas analises de polftica gerol e discussoes
filosoficas e do historia das religioes .
o " Gronde Oriente Lusitano Unido" tinha
como princfpios 0 seu altrufsmo e nao subordinac;ao
Se tivermos em consideraC;ao a cisao que
se deu em 1914 no Mac;onaria portuguesa,
a nenhuma escola, facC;ao filosofica, polftica e
religiosa, sendo ainda tolerante, progressiva e
poderemos entender que essas discussoes, embora
II

a

II

Ad

Fig. 5 - Opusculo de protesto do RHo
Escoces, contra 0 Grande Oriente
LusHano Unldo e que levarla a clsoo
da Mac;onarla Portuguesa em 1914.
Este opusculo fol dlstrlbuido a todas
as 101as mac;6nlcas em 1913.

UniYBrsi TBrrarum Brbis Summi lrcbitBcti Gloriam
ORDO

AD CHAO

Existiam ainda um conjunto de
lojas designadas por Comuns ou
Simb6licas",
Capitulares",
Arcopegitas", " Consistoriais" ,
obedecendo todas elas a um
conjunto de regras ligadas ao numero
e categoria dos seus membros e ritos
af praticados, conferindo cada uma
delas diferentes graus ma<;:6nicos.
II

II

II

A
Grande Oieta
era a
assembleia dos representantes do
povo ma<;:6nico e cada loja elegia
anualmente 0 seu representante
Grande Oieta
Um aspecto
interessante refere-se ao facto de noo
serem permitidas lojas compostas por
cidadoos de uma s6 classe social.
II

fir:. 33:. do Rito Escocez
e Aceito em Portugal
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A todas as CCam.·. OOff.·. e OObr.'.
da sua Obediencla
e Ii Ma~.·, Portugueza em geral

•

A soberania reside no Povo
Ma<;:6nico" cujo poder legislativo
esta atribufdo a " Grande Oieta ". 0
Groo Mestre da Ordem tinha a seu
cargo 0 poder executivo.
II
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Oentro da Ma<;:onaria existia
ainda um poder judicial, que era
exercido em tribunais ma<;:6nicos de
primeira instoncia, que funcionavam
junto de cada loja e em recurso pelo
GR TRIB MAC; FEO ", que era
composto por 7 membros eleitos
trienalmente pela Grande Oieta ".
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de politica geral, seriam tambem baseadas em
ideologias partidarias.
No Grande Oriente Lusitano Unido" eram
admitidos ma<;:ons de ambos os sexos, mas tinham
que ser maiores de 21 anos ou emancipados,
tinham que ter bons costumes, mas " categoria
social compativel com a Institui<;:oo", reputa<;:oo
irrepreensfvel, " instru<;:oo necessaria para bem
compreender e honrar os fins da Ordem ". Havia
na realidade uma selec<;:oo elitista na admissoo
de ma<;:ons, daf que 0 seu numero nunca tenha
sido grande.
II

II

o Supremo Conselho do Grau 33 do Rito
Escoces Antigo e Aceito
Esta grande loja ma<;:6nica, que seguia 0
Rito Escoces, esteve federada ao Grande Oriente
Lusitano desde 1869, tendo aquele por esse motivo
passado a designar-se por unido", altura em que
como atras dissemos se deu a grande unifica<;:oo
das muitas lojas ma<;:6nicas numa s6.
o Supremo Conselho era quem detinha
o poder do governo de toda a Ma<;:onaria que em
Portugal seguia 0 Rito Escoces Antigo e Aceito",
tendo 0 poder de conceder os graus 19° ao 33°. Os
cargos de Soberano Grande Comendador" bem
como outros eram trienais.
II

II

II

II

As " oficinas" compunham a base da
Ma<;:onaria. Eram designados " Triengulos quando
o numero de irmoos" que a constitufam era
inferior a 7, mas existindo sempre 3 cidadoos com
o grau de Mestre. Era uma " loja" quando era
composta pelo men os por " 7 obreiros decorados
com 0 grau de Mestre ".
II

II

II

o Supremo Conselho" tinha como
principal tarefa velar pel a gl6ria da Ma<;:onaria
em geral e esplendor do rito escoces antigo ".
II

II

Cabia-Ihe ainda torefos legislativas. a concessoo do
Grau 33°. maximo a poder ser concedido.
inspeccionar os " oficinas" escocesas. instaurar
processos. enfim cobia a este Supremo Concelho a
coordenac;:oo e governac;:oo de todas os lojos de
rito escoces. 0 que demonstrava cloramente que
no Grande Oriente Lusitano Unido existiam de facto
dois ritos claros e autonomos. 0 escoces e 0 frances.
A exemplificor 0 que acabo de dizer. os
membros e as " Oficinas Superiores " do Rito
Escoces so podiam ser julgados pelo Supremo
Conselho e ainda a Grande Loja so podia alteror a
Constituic;:oo no que dizia respeita 00 Rito Frances.
ja que quanta ao Rito Escoces. tal Ihe estava
vedado. sendo tal tore fa da estrita competencia
do Supremo Conselho.
Em
1913
estava
instalado
0
descontentamento dentro da Mac;:onoria. ja que
os mac;:ons do Rito Escoces consideravam que
estavam a ser desautorizados. existindo uma clara
corrente para que 0 Rito escoces voltasse a
ossumir a sua autonomia.

Entretanto estava a realizar-se em 1913
uma nova Constituic;:oo do Grande Oriente
Lusitano Unido. que noo respeitava 0 Rito Escoces.
Nesse mesmo one 0 Supremo Conselho decidiu:
" 1° - Votar em principio a autonomia do
Rito Escoces Antigo e Aceito.
2° - Tornar efectiva esta deliberac;:oo logo
que por Constituic;:oo a promulgar se cerceiem os
direitos historicos do Supremo Conselho do GR 33
ou.asdo
Rito Escoces Antigo e Aceito em Portugal."

o Rito Escoces entendia que 0 Grande
Oriente Lusitano Unido noo era uma fusoo de ritos.
mas sim uma federac;:oo de ritos e noo havendo
respeito pelos dois ritos. entoo deveriam os dois
separar-se e voltar a ser autonomos. Conforme
atras disse 0 Rito Escoces abandonou 0 Grande
Oriente Lusitano Unido em 1914.
Em 1913 a Mac;:onaria Portuguesa estava
dividida nos seguintes ritos:
RITO ESCOCEZ ANTIGO E ACEITO
Supremo Conselho do Grau 33
Consistorios
Areopagos
Capitulos
Lojos
Triangulos

1
4

6

26
101

57

RITO FRANCEZ MODERNO
Soberano Grande Capitulo
Capftulos
Lojos
Triangulos

1
8
32
28

RITO SIMBOUCO
Lojos
RITO DEYORK
Lojos
Como se pode ver
encontrava-se em maioria.

0

Rito Escoces

Sebastico Magalhces Lima

Fig. 6 e 7 - SebastiCio MagalhCies Lima. GrCio Mestre
da Mac;onarla durante a 1" Republica Portuguesa

Este ilustre republicano e jornalista foi Groo
Mestre do Mac;:onaria portuguesa entre 1907 e
1928. estando a vigencia do seu mandato ligado
a todo 0 periodo do 1° Republica Portuguesa.
Eleito Groo Mestre com 0 apoio do "
Corbonaria ". foi deputado as constituintes de 1911
e nomeado Ministro da Instruc;:oo Publica corria 0
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ana
de
1915.
Ilustre
combatente dos ideais
politicos republicanos e
defensor dos direitos dos
trabalhadores, e um dos
intervenientes do movimento
do 5 de Outubro.
Fundou os jornais " 0
Comercio de Portugal" e " 0
Seculo", tendo neste ultimo
desenvolvido uma not6ve l
actividade politica. Nasceu
em 30 de Maio de 1850 e
morre em 7 de Dezembro de
1928.

Lisboa, 21 de Setembro de
2004

Fig. 8 - Carta com vinheta da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos, com
a figura de Magalhces Lima, que foi 0 seu primeiro Presidente
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Agenda de actividades
Outubro
Dia 22 a 30 - Philaiberia 2004

Novembro
Dia 04 a 06 - Exposic;:ao de selos do Ucrania
Realizac;:ao conjunta entre a Embaixada do Ucrania e
Dia 13 - Jantar Comemorativo do 61,0 Anivers6rio do Clube
Dia 20 - Conferencia Filatelica
Os selos Coroa da Guine
por General Oliveira Pinto

0

Clube

Dezembro
Dia 04 - Final do Trofeu CFP 2004
Dia 11 - Conferencia Filatelica
D. LUIs I Fita Direita. A mais original e bela emissao de relevo
portuguesa por Jose Manuel Castanheira da Silveira

Postos Militares na Colonia da Guine (1899 a 1918)

Jose Lima A. Santos Correia

1. - Introdu<;oo Historica

o Ultimatum ingles, que havia desfeito
brutalmente 0 sonho do Mapa Cor de Rosa, teve
no entanto a vantagem de sacudir 0 pais, num
estremecimento patri6tico, que despertou a sua

Para atingir tal fim, era necessario adaptor
as condic;6es modernos, os metod os que ja tinham
side empregues por n6s nos penetrac;6es
anteriores. Assim, foi entendido, seguir os metodos
utilizados pelo frances Bugeaud e 0 italiano Gallieni
em identica situac;oo.
E em que consistiam esse metodos?
Assentavam no principio de que a
ocupac;oo noo deveria assentar, exclusivamente,
em operac;6es militares, mas, sim, empregando
tambem, a acc;oo politico.

Figura 1

Figura 2

atenc;oo para a Africa e patenteou 005 olhos dos
gentes esclarecidas os riscos que ali nos fazia correr
a voracidade dos estranhos pouco escrupulosos.

Os territ6rios a ocupar foram d ivididos
administrativamente, de acordo com os suas
condic;6es pr6prias e de modo a permitir 0 seu
desenvolvimento natural. A coda divisoo (entre
n6s Capitanias - M6res, Comandos e Postos
Militares) correspondia uma determinada forc;a e

o Congresso de Berlim estabelecera 0
principio, que os direitos hist6ricos noo eram
suficientes para legitimar a posse das col6nios e,
que 56 0 dominio efectivo tornava isso aceitavel.
Tal entendimento fazia que sobre 0 nosso futuro
pairosse a ameac;a de cobic;as extern os insofridos.
Havia pois que fazer algo e depressa, 0
estava bem definido: tornar a posse de
direito em posse de facto.
objectiv~

Figura 4

os comandos territoriais e militares estavam
concentrados nos mesmos moos.
Era pois importante comec;ar a acc;oo
politico que devia preceder a acc;oo militar.
Comec;ou-se por estabelecer contactos com os
indigenas, procurando acordos com os Regulos,
em seguida possou-se construc;oo estradas, rede
telegrafica, etc.

a

Figura 3

Entretanto Eduardo Costa codifica e apresenta um projecto de instruc;oo para 0 Servic;o de
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quadrados por europeus e apoiadas por pequenos nucleos de tropas brancos.

2. Postos Militares
2. 1. Postos de S. Domingos e Cacine
No perfodo do Governador Alvaro
Herculano da Cunha, ap6s varios combates, e
aberto 0 posta administrativ~ e militar de S.
Domingos, em 26 de Julho de1899, em territ6rio
Balanta. Ao mesmo tempo e aberto um posta do
mesmo genero em Cacine, para assegurar a
defesa da fronteira sui da col6nia.

o

De notar que Cacine resulta de uma
troca efectuada entre Portugal e Fran<;a, tendo
n6s cedido a titulo definitiv~ 0 enclave de
Casamansa.
(Figuros 1 e 2)
2.2 Posto do Arame
Em Mar<;o de 1901 0 Governador Judice
Biker, organiza uma expedi<;oo militar contra os
Falupes, junto fronteira com 0 Senegal, na zona
do Arame, que e tomada de assalto em 17 de
Mar<;o 1901. Nesse mesmo sftio e por ele
mandado erguer um posta militar e um posta

a

Figura 5
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Campanha em Africa ao Estado
Maior do Exercito.
De real<;ar a recomenda<;00 dada para que sempre que 0
emprego da for<;a se tornasse inevitavel, os opera<;6es a levar a
cabo, embora conduzidas com vigor, tivessem presente a necessidade de evitor destrui<;6es inuteis.
Por Decreto- Lei de 14 de
Novembro de 1901, reorganiza-se
o exercito, dotando-se as col6nios
com um instrumento de guerra
adequado ao fim que se tinha em
vista.
As guarni<;6es dos provfncios foram constitufdas essencialmente, por um numero de companhias indfgenas independentes, en-

Figura 9

alfandegario a fim de travor 0 comercio que os
franceses faziam com as tribos Falupes.(Figura 3)
2.3 Posto da ilha Formosa

Figura 6

Figura 7

Figura 8

o Governador Muzanty organiza em
meados de Mar<;o de 1907, uma expedi<;oo a ilha
Formosa, no arquipelago dos Bijag6s, a fim de
pacificar e tambem cobrar os impostos devidos
pelos indfgenos, expedi<;oo esta coman dada pelo
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Figura 10

capitoo Jose Xavier Teixeira de Barros que ergue
nesse mesmo ana um posto militar e
administrativo.(Figuras 4 e 5)

2.4 Postos erguidos pelo Governador
Carlos Almeida Pereira
Pouco tempo ap6s a sua tomada de posse
o Governador Carlos Almeida Pereira, do inicio a
vorias expedic;6es militares em todo 0 territ6rio
daGuine.
Solidifica a sede do governo em Bissau
e implanta medidas de acompanhamento e
amplificac;oo de postos militares, alargando os
servic;os posta is pelo mato.

expedic;6es militares, tanto de pacificac;oo como
de cobranc;a de impostos devidos pelos indigenas.
Entre 25 de Abril e 18 de Dezembro de 19 13
reconquista e pacifica 0 abandonado posta militar
do Arame, varrendo a zona dos Falupes e dos
Majancos da Costa de Baixo, tendo como seu
brac;o direito 0 tenente da Escola de Guerra
Henrique Sousa Guerra, que viria a comandar as
operac;6es na zona do Oio, ap6s Teixeira Pinto ter
ficado ferido num dos em bates com 0 gentio.
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UNION POSTALE UNIVERSELLE

Joaquim Basilio Cerveira Sousa
Albuquerque e Castro, no seu relat6rio ao
Congresso da Republica, na sessoo legislativa de
1912/13, refere a existEmcia dos seguintes postos
militares:
Arame; Bambamdinca; Bissouro; Cacine;
Carenque; Cuanda; Xime; Gole ou Goli; S.
Domingos; Formosa; Xitol; Simbor; Quinara;
Cibisseque; lieu do Rei; e Cadinca.
Note-se que na lista apresentado alguns
dos postos mencionados, tinham tambem
func;6es administrativas. (Figuras 6, 7, 8 e 9)

2.5 Reconquista do Posto do Arame e
abertura do Posto na regioo do Oio
Jooo Teixeira Pinto, comandante militar
da Guine ao tempo do Governador Carlos
Almeida Pereira
foi 0 obreiro da pacificac;oo quase definitiva do
territ6rio, ao desbravar 0 interior com varia

Figura 11

2.8. Ataque da tribo Papel a Bissau
Em Marc;o de 1917, as tribos de Majancos
da Costa de Baixo assim como os Papeis na zona
de Bissau, revoltam-se, apanhando as forc;as portuguesas desprevenidas. 0 Governador organiza entao varias expedic;6es para repelir e impor
a autoridade na regiao, sendo um dos oficias encarregue dessa missao 0 tenente Antonio Pereira
Saldanha, 0 qual se viria a notabilizar, quer no ataque aos Papeis de Bissau quer aos Manjancos, da
Costa de Baixo ate a zona de Bissora.(Figura 14)
Figura 12

Zona de diffcil penetraC;ao no terre no, sempre insubmissa
a presenc;a portuguesa apenas se
dominava a sede em Farim.
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Apos varios combates e
provando que era possfvel derrotar a invencibilidade dos Oincas,
Teixeira Pinto e Sousa Guerra, conquistam todo 0 territorio, abrindo
um posta militar e administrativ~
no mesmo. Este posta viria mais
tarde a dar origem a povoac;ao
de Massamba, 0 qual ficou entregue a Jose Rodrigues Barbosa. (Figuras 10, 11 e 12)

o estudo que aqui se apresenta abrange
apenas 0 perfodo compreendido entre 1899 e
1918, pelo que, as demais
lutas
e
escaramuc;as
havidas, fora deste perfodo,
nao cabem nele.
A investigaC;ao levada a
cabo abrangeu a leitura de
varias publicac;6es. Todavia,
na expectativa da existem cia
de provaveis lacunas, apelamos para a colaboraC;ao
dos amigos filatelistas.
Assim, co ficamos a
espera do que se vos oferecer dizer sobre tal.

2.6. Primeira Guerra Mundial
Com 0 acordo da entrada de Portugal na 10 grande Guerra Mundial, as aguas costeiras da
Guine passam a ser patrulhadas,
com 0 nosso aval, pela marinha
de guerra francesa. (Figura 13)

Figura 13

Blbllogrgflg:
"Historia da Guine. 1841-1936"
- da autoria de Rene Pelisser
(editorial Estompa 2001)
Boletins da Sociedade de GeFigura 14
ografia de Lisboa (vorios)
Arquivo Historico Militar
"Anuorio da Provincia da Guine de 1925" - autor
Armando Augusto Gonc;:alves Morais e Castro.
"Anuario da Guine - 1946" - autor Fausto Duarte.
"Joao Teixeira Pinto - Uma vida dedicada ao UItramar" - autor Carlos Vieira da Rocha - 1970
"OcupaC;ao Militar da Guine" - autor Joao Teixeira
Pinto (ed. Agencia Geral das Colonias - 1936.
Arquivo Historico Ultramarino
"Compendio da Historia Militar e Naval em Portugal - 1931" - autor Carlos Selvagem
Boletim Oficial da Guine
"Revista Portugal em Africa"
"Historia de Portugal e das Colonias" - autor Rocha Martins (ed. Imprensa Nacional de Publicidade - 1930)
"Relatorio de Frederico Pinheiro Chagas"
Anais do Clube Militar Naval
"Atlas de Portugal e Colonias, descritivo e ilustrado
- 1902" - autor Julio Gaspar Ferreira da Costa

A Historia e a Filatelia
Restouro~ao de Angola, Futebol e Correio Aereo

Elder Manuel Pinto Correia

1 - Reconquista de Angola
Era 0 dia 15 de Agosto de 1648. 0 dia rompeu e as forc;as portuguesas retomaram a marcha
sobre a cidade de Luanda, cobertas por duas companhias de mosqueteiros comandadas pelos Capitoes Francisco Vaz Aranha eManuel Dias que
facilmente repeliram os
"Maxiluandas" das trincheiras
avanc;adas, e a defesa holandesa procurou 0 abrigo das
muralhas da Fortaleza do Morro, dando azo a que as tropas
portuguesas avanc;assem
vigorosamente.

dada pelo Capitoo Fonseca de Ornelas, devia descer a Praia Grande procurando alcanc;ar, por uma
rampa difrcil, a Fortaleza de Nossa Senhora da
Guia que servia de paiol ao Forte do Morro; a segunda dirigida pelo Capitoo Jooo Soromenho,
com outros capitoes e gente de bordo, deveriam
lanc;ar um ataque em chalupas pelo lado do mar;
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Acima do fuzilaria dos
mosqueteiros, erguia-se 0 repicar dos sinos do Colegio da
Companhia ate entoo resid€mcia do -Director Holandes.
Entretanto Salvador
Correia descera da Prac;a a
Igreja Matriz e para com bater
a artilharia holandesa que
varejava a cidade, mandou
estabelecer no adro da mesma uma bateria para dar alvejar directamente 0 Forte do
Morro.

o alvo era 0

largo e as balas tombavam as
centenas no recinto da Fortaleza. Sem perda de
tempo, 0 Sargento-Mor Diogo Coelho de
Albuquerque disp5e as forc;as para a avanc;ada
sobre 0 Forte do Morro, as quais foram organizadas em quatro colunas com os objectivos devidamente fixados. A primeira dessas colunas coman-

a terceira seguiria pela Praia do Bispo, e a quarta
executaria 0 avanc;o directo sobre 0 Morro.

o ataque porem, merce da noite que descia, noo manteve a necessaria simultaneidade e
dado 0 alarme por uma sentinela flamenga, a artiIharia do Morro rompeu fogo de bala miuda e pregos contra a coluna que efectuava 0 ataque a

r:-__:_-------r-- --;-------:=-==:-:=-::::-:-r=-------=-.....

1648
19 48 _

peito descoberto. Neste assalto houve aetos de
verdadeira bravura, tendo alguns soldados chegada a atravessar 0 fossa e subido a um dos baluartes. Mas como foram poucos, 0 inimigo flamengo
botaram os nossos abaixo.
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As restantes colunas foram chegando
separadamente, e quando surgia a manho, viu-se
que as perdas eram grandes e que entre elas se
contavam alguns dos oficiais que haviam
comandando os assaltantes.
A natural confusoo que reinava noo chegou
a atingir 0 animo decidido de Salvador Correia
que entretanto tomava as providemcias tendentes
a socorrer e a reorganizoc;:oo imediata das forc;:as
para um segundo assalto em plena luz do dia.
Mas quando tudo se preparava para essa
segunda vaga e a artilharia mantinha fogo de
preparac;:oo, subitamente,
e com espanto de todos,
no Forte do Morro ergueuse a bandeira branca, e
uma caixa de guerra fez
chamada.
Tal oportunidade foi
imediatamente aproveitada
por Salvador Correia e prontamente se estabeleceram os
entendimentos preliminares
da rendic;:oo dos holandeses.
E em breve como
convinha aos pr6prios sitiantes, foram afixadas as
condic;:6es de rendic;:oo em
termos honrosos para os sitiados: "abandonariam os
Fortes do Morro e de Nossa

Senhora do Guia, com toda a
honra e decoro, com gente
formada, bandeiras tendidas,
corda acesa, bola em boca,
00 toque das suas caixas e c/arins, por duos alas do nossa infantaria, com dois canh6es
de bronze com as armas do
Companhia de Ho/anda, marchan do ate a praia, onde seriam desarmados, levando
toda a sua fazendo e
fardagem que no forte tinham".

Estas capitulac;:6es estendiam-se igualmente aos
300 homens que tinham em
campo, bem como as guarnic;:6es das Fortalezos da Barra
do Quanzo, da Ilha Ensandeira
e Barra do Bengo, as quais,
conjuntamente com as tropas
rendidas, seria dado pronto trans porte para 0 Brasil Holandes. Estava consumado 0 principio da Iibertac;:oo de Angola, a Restaurac;:oo do reino de
Angola.

2 - 288.° Aniversario do Reconquista de
Angola
A 14, 15 e 16 de Agosto de 1936, promoveu
a Camara Municipal de Luanda, coadjuvada por
uma Comissoo de Festas, um vasto programa de festas dedicadas a Cidade de Luanda, assim como a
manutenc;:oo de uma ancestral tradic;:oo de se festejar condignamente a hist6rica data da Reconquista de Angola, que sempre foi assinalada par um feriado no dia 15 de Agosto de cada ano.
Decorreram bem "As Festas da Cidade" e
comemorativas da Reconquista. Eventos houve,

que se impuseram pelo ineditismo e outros pela
organizac;:oo.
Dos eventos anunciados, houve tres que
se notabilizaram como dignos de serem mantidos,
segundo a imprensa da epoca, em futuras
organizac;:6es: a festa infantil no Est6dio Municipal

edic;:6es davam noticia da onda de entusiasmo
que percorria pelos populac;:6es de Luanda e
arredores.
A 6 de Agosto iniciaram-se os treinos as
selecc;:oo de Luanda, e 0 publico acorreu em
massa ao Est6dio dos Coqueiros, demonstrando
enorme interesse em ver os futebolistas que
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Monsieur Al£redo FER NAN DES
.
Membre de l'Equipe de Footba~ du Peol en vi site

a LOANDA.
Angola

Figura 1

dos Coqueiros, uma animadissima garraiada e a
vinda da Selecc;:oo de Futebol do Congo.

representariam a cidade contra a equipa
congolesa.

A realizac;:oo do I Luanda - Congo em futebol,
despertou nos gentes angolanos uma grande
expectativa pelo ineditismo do evento. Seria 0
primeiro jogo de futebol internacional a disputar
em Angola.

Em 12 de Agosto de 1936 em reunioo da
Direcc;:oo da Associac;:oo de Futebol de Luanda e
p~r unanimidade ficou constituido 0 "onze" que
jogaria, sendo de realc;:ar a existencia de
convocados de uma equipa de futebol
representativa dos Correios de Angola.

3 - I Luanda - Congo em futebol.
A realizac;:oo do primeiro jogo internacional
de futebol em Luanda, desde logo motivou
interesse da populac;:oo angolana, bem como da
vizinha col6nia congolesa. A imprensa local. fruto
do ineditismo da iniciativa, em todos os suos

Guarda Redes: Morais ( Correios )
Defesas: Carlos Fernandes (Ferrovia Capitoo) Mendonc;:a ( Sporting de Luanda)
Medios: Paciencia ( Sporting de Luanda )
Saldanha ( Atletico )Jooo Abreu (Ferrovia)
Avanc;:ados: Carlos F. Castro ( Ferrovia )
Fernando Peyroteo ( Sporting de Luanda )Telmo

37

(Sporting de Luanda) Zeca Oliveira (Ferrovia )Julio
Peyroteo ( Sporting de Luanda)
Suplentes: Norberto ( Sporting de Luanda)
Octavio ( Sporting de Luanda )Rosa ( Atletico )
Adelino ( Ferrovia ) Braz ( Ferrovia ) Marques
(Correios)
Ficou acordado entre os Selecc;6es de
Luanda e a do Congo Belga a realizac;ao de dois
jogos a realizar nos dias 14 e 16 de Agosto.

transportavam a equipa congolesa, demais
comitiva e duos dezenos de entusiastas que se
deslocavam para presenciar tao public ita do
desafio de futebol.
Recebidos em triunfo, foram transportados
para a Sede do Gremio dos Correios, onde a
Associac;ao de Futebol de Luanda Ihes ofereceu
um "Porto de Honra", que decorreu com muito
entusiasmo, trocando-se recordac;6es. Teve a
recepc;ao de se fazer muito depressa pois que

Liaison Aerienne Loanda-Leopoldville
vol Cd f .eta": aU If AQ at I9:Ses

,
\

\
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Monsieur Charles L A T T E U R
B.PNOII
~QPQ:w1Yl I rlrE I .
Congo Belge
Figura 2

A equipa congolesa era constitufda por 4
portugueses, 4 franceses e 3 belgos a saber:
Guarda Redes: Gonc;:alves ( Amicale )
Defesas: Tumelaire ( CAB ) Fernandes
(Amicale)
Medios: Souza ( Amicale )Nelisseu ( Cercle )
Derricks ( Cercle )
Avanc;:ados: Geordano (Amicale)Cannazi
(CAB) Wampach (Cercle)Desroches (CAB) Triale
(CAB)
Amicale - Amicale Sportive Potugaise
Cercle - Cercle Sportive de Leo
CAB - Clube Atletique de Brazavilie

Dia 14 de Agosto, data aprazada para 0
primeiro encontro, pelos 15 horas, apareceram no
horizonte dois trimotores Foccker da Sabena, que

pelos 17 horos se realizaria 0 ansiado jogo no
Estadio dos Coqueiros. Por essa hora, 0 compo
apresentava um ospecto imponente, proprio dos
dios solenes de grande cartel.
A Selecc;:ao do Congo desceu ao compo
com camisola bronca e calc;:ao preto e a de
Luanda com camisola vermelha e calc;:ao azul.

o

a

encontro deu a vitoria
Selecc;:ao de
Luanda pelo elevado resultado de 6 - 1 tendo
marcado pela selecc;:ao de Luanda: Telmo (3),
Fernando e Julio Peyroteo.
A 16 de Agosto jogou-se a segunda partida,
que malgrado os desculpos congolesos, do estado
de cansac;:o verificado na primeira partida. pela
longa via gem aerea de 4 h~ros, ditou nova vitoria
concludente por 11 - O.

4 - Por fim a Filatelia
a transporte por via aerea da comitiva
congolesa, acabaria por ser aproveitado para 0
transporte do primeiro correia aereo entre
Leopoldville e Luanda, e pode-se mesmo
considerar como sendo 0 primeiro correia aereo
internocional da col6nia de Angola.
No n.o 2 da Convenc:;:oo Filatelica, orgoo de
divulgac:;:oo da ANJEF, publiquei um artigo
intitulado "paR AVI.A,o", em que dava a conhecer
um exemplar filatelico, circulado por via aerea de
Luanda para Lisboa em 25 de Junho de 1936, com
a curiosidade de 0 percurso entre Luanda e
Leopoldville, ter sido efectuado por camioneta.
Embora no citado artigo tenha feito transparecer
ser esse 0 primeiro correia aereo externo
efectuado em Angola, em boa verdade, apenas
pode ser considerado como um percursor do
correia aereo, pois 0 trajecto no interior de Angola,
nunca 0 foi por via aerea.
a primeiro correio genuinamente circulado
por via aerea dentro da col6nia portuguesa e 0
representado pelas duas cartas que apresentames
nas Figuras 3 e 4.
No primeiro caso, trata-se de uma carta circulada
de Leopoldville em 14 de Agosto de 1936 para
Luanda, com carimbo de chegada no verso,
datado tambem de 14 de Agosto de 1936, com
selo belga de 1,50 F. No frontespicio do sobrescrito
foi manuscrito a vermelho a alusoo ao evento "Vol
special Congo-Angola". a sobrescrito e dirigido
ao Sr. Alfredo Fernandes, membro da equipa de
futebol do Congo, em visita a Luanda. Segundo F.
Godinas, apenas foram circulados 20 cartas neste
voo e no sentido do Congo para Luanda
No segundo caso, temos uma carta
circulada no voo de regresso de Luanda para
Leopoldville em 17 de Agosto de 1936, obliterada
com carimbo de Luanda na mesma data, e com

carimbo de chegada data do de 18 de Agosto de
1936. Foi franqueda com selo de 80 ctvs, tipo Ceres
Filigranado. Segundo F. Godinas apenas 10 cartas
foram circuladas no voo de regresso.
a porte foi cobrado de acordo com a
tabela de portes aprovada pelo Acordo Postal
Africano, public ada no Boletim aficial de Angola
de 02.05.1936, pelo Aviso n.o 8. dg Repdrtic;:oo
Central des cn. Este Acordo estabelecia que entre
os signataries onde se englobavam Angola e 0
Congo Belga, as cartas entre si permutadas
pagariam 80 ctvs por cada 20 gramas.
Porem parece-nos ter havido uma errada
avaliac:;:oo do porte a pagar, porquanto ter sido
publicada a 24 de Junho uma tabela da sobretaxa
do correia aereo, que entrou de imediato em vigor.
Assim entendemos que ficou por cobrar 0 valor
de 0,1 6 francos, equivalente ao primeiro porte da
sobretaxa aerea para cartas com 0 peso ate 10
gramas, remetidas para 0 Congo Belga.

5 - Epilogo
a Correio Aereo das nossas ex-coI6nias,
continua a ser uma "Caixa de Surpresas", pois nunca
sabemos 0 que de 10 pode surgir. Entendemos ser um
tema aliciante, excitante e acima de tudo de grande
relevancia e importancia no ambito da Aerofilatelia
Portuguesa. Fazemos votos para que num futuro
pr6ximo possamos ver em competic;:oo uma
colecc;:oo versando 0 tema.

Bibliografia.
Jornal "A Provincia de Angola"
Jornal "Ultima Hora"
Jornal "0 Diorio de Luanda"
Boletim Olicial de Angola
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As

Perfura~oes

"B N U"

LUIS Armando Martins Barroso

Entre as perfurac;:6es portuguesas conhecidas algumas ha que, pertencendo embera 00 mesmo
utilizador e tendo a mesma figurac;:eo, neo seo todavia iguais. Oentre elas a mais "prolifera" de todas,
permita-se-nos a expresseo, e a marco "S N U" pertenc;:a do Banco Naclonal Ultra marino, que apresenta
cinco tipos com 0 mesmo monograma. Estas cinco marcos, todas compostas pelas letras "S N U" , seo
todavia diferentes entre si como iremos verificar, mais a frente .
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Este estabelecimento de credito, sem duvida um dos mais encontrados entre a generalidade
das perfurac;:6es do Contlnente, utilizou tambem, marcas de seguranc;:a, semelhantes as us ados no territorio
nacional, em algumas das suas agencias no estrangeiro, coso das situadas no Brasil, Franca e Inglaterra,
embora estas, 00 contrario do que acontece com as continentais, sejam bem mais dificeis de encontrar,
sendo mesmo muito escassas em pec;:as circuladas.
Antes porem, de passar a apresentac;:eo do estudo sobre as varias perfurac;:6es, comecemos
per conhecer, ainda que sucintamente, um pouco do historia desta mais que centenaria e prestigiada
instituic;:eo.
Porque aparece e como aparece

0

Banco Naclonal Ultramarlno ?

Em 1864, as potencias coloniais comec;:am a descobrir a importencia que as suas colonias em
Africa podem vir a ter, para 0 alargamento dos seus respectivos dominios nessa area geopolitica
potencial e decidem agir.
Francisco Oliveira Chamlco, filho e irmeo de negociantes de elevada craveira, tendo nas veias
sangue ingles e alemeo, educado em Inglaterra, 00 atingir a maioridade, e associado conceituada
firma de seu poi que passa a dirigir. Clarividente, apercebendo-se tambem desses novos rumos, sente
necessidade igual de explorar e defender os interesses territeriais portugueses naquele Continente e,
para tal. tem a ideia de crier uma instituic;:eo financeira a que da 0 nome de Banco Naclonal Ultramarlno.

a

Homem de forte personalidade e bem relacionado com a alta financ;:a europeia, Francisco
Chamlco sente que neo ha tempo a perder e isso, leva-o a impulsionar 0 proprio Ministro do Marinha e
Ultramar a, pessoalmente, expor 0 projecto Camara de Oeputados do Reino em 7 de Abril de 1864 e
este de tal maneira 0 fez que, logo em lOde Maio seguinte e aprovado decreto que autoriza novo
banco.

a

°

°

Seis dias depois 0 rei assinava a Carta de Lei que ratificava 0 referido decreto, nascendo assim
em 16 de Malo de 1864, oficialmente, 0 Banco Naclonal Ultramarlno que em 2 de Janeiro de J865 abria
as portas 00 publico em Lisboa.
Sobre tal acontecimento escreveria alguns anos mais tarde 0 historiader e sociologo Oliveira
Martins "a fundac;ao d'este banco foi inspirada por intuito patriotico e civilizador, onologo na esphera

commercial ao da benemerita Sociedade de Geografia de Lisboa. na esphera scientifica" .
Francisco de Oliveira Chamlc;o. criador e 10 Governadar do Banco Nacional Ultramarino. nesse
lugar se mantem ate a sua morte em 1888. Sucede-Ihe no desempenho dessas func;:oes 0 Visconde de
Ottolini. ja entao Vice-Governador da instituic;:ao.
InstalacOes

A sua primeira sede. arrendada contratualmente por 9 anos com a renda anual de 2.250$000
reis nos 3 primeiros anos e 3 contos nos seis restantes. ficou situada num predio existente no Largo das
Duas Igrejas onde hoje esta a Companhia de Seguros Mundial. mudando em finais de 1866 para um
predio de esquina, entre a Rua Nova de EI-Rei (hoje do Comercio) com a Rua Bela da Rainha (hoje da
Prata), entretanto por si adquirido.
Tal ediffcio beneficiou de inumeras obras de ampliac;:ao sendo a mais profunda a que resultou
da extensao das instalac;:oes ate a actual Rua Augusta, no ana de 1951 , tornando-se 0 banco entao
proprietario de todo esse quarteirao.
Entre fins de 1989 princfpios de 1990 os servic;:os do sede do banco. assim como 0 seu Conselho
de Administrac;:ao, transferem-se 005 poucos, da Rua do Comercio para a Avenida 5 de Outubro n° 175,
e of passam a exercer as suas func;:oes .
Seu desenyolvlmento e expansQo

Logo em 1865. primeiro ana da sua existencia. abre uma sucursal em Luanda, uma agencia na
Praia, em S. Tlago de Cabo Verde, seguindo-se em 1868 agencias no IIha de S. Tome, em Goa e na IIha de
Moc;amblque.
Com a intenc;:ao de apoiar a expansao do comercio moc;:ambicano estabelece uma agencia
em Pretoria (Africa do Sui) que ja funcionava em 1884 e estava a cargo de E. Cohen. Depois, em 1902
inaugura agencias em Macau e em Bolama (Gulne) e em 1912 em Dill (Timor).
A sua expansao ira em seguida espalhar-se par territorio estrangeiro em cidades como Kinshasa.
Bombalm. Hong-Kong. Londres, Paris. New York. Rio de Janeiro. etc .. abrangendo assim, praticamente.
todos os continentes.
Em 1929, dez anos apos a abertura da sua agencia em Londres. esta transforma-se no Anglo
Portuguese Colonial & Overseas Bank. cuja designac;:ao veio em 1955 a ser encurtada para Anglo
Portuguese Bank Limited, 0 qual veio a ser alienado mais tarde por ordem do governo.
Tambem em 1929 e igualmente 10 anos depois da sua abertura a agencia B.N.U" em Paris. e
convertida no Banque Franco-Portugalse d'Outre-Mer, actualmente Banco Franco Portugais, no qual 0
Banco Nacional Ultramarino detinha uma participa<;ao de 9% sendo os restantes 91 % propriedade do
Caixa Geral de Depositos.
Varias transfarmac;:oes foram sofrendo igualmente. 00 longo dos tempos outras suas agencias,
sem que no entanto alguma vez se visse diminufda a sua grandeza e a sua importancia. enquanto
instituic;:ao banc6ria. aquem e alem fronteiras nacionais.
Curiosamente, so em 1917, apos se haver afirmado no exterior, 0 que era afinal a grande
objectivo que havia presidido sua criac;:ao, a Banco Naclonal Ultramarlno do inicio sua implantac;:ao
como banco comercial em Portugal Continental, onde apenas possufa a sua sede em Lisboa. Tlnham
entretanto passado 52 anos (I).

a

a

Comec;:a entao pela cidade do Porto e, depois, sucessivamente, estende-se a tad os os distritos
do continente e regioes dos Ac;ores e Madeira.
No Relatorio do Conselho de Administrac;:ao relativo 00 ana de 1919 pode ler-se: "com 0 Banco
Nacional Ultramarino. ou mais propria mente com as Dependencias que instituimos e os vieram substituir
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se acham. pols. hoje amalgamados: 0 8anco Eborense.
Real. 0 8anco do Douro e 0 8anco de 8ragant;a".

0

8anco Agricola Industrial e Comerclal de Vila

Em finais da decada de 60 0 Banco Nacional Ultramarino e considerado 0 banco portugues
com maior numero de estabelecimentos na Metropole.
Finalmente, em 2001. perde a sua autonomia e e "amalgamado" pelo grupo Calxa Geral de
Depositos.
Marca

nO 1

... . ...
:.:- :\: : :

t.:.: -:.:.:.

NUmero de turos :

B = 18

N

=

U = 14

20

TOTAL:

Dlmensoes: glturg: 7.5 mm
pgtg de autorlzacOo dg pedurgcgo:
Periodo de utlllzgcgo conhec!do:

52 turos

comDrlmento: 17 mm

desconhecida

1911

a 1988

"CO NACIOICAL ULTRAMARIKO
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BANCO NACIONAL UL

Carta remetida de Ovar (06.05.26), para Santarem (07.05.26) franqueada com triplo porte
interno (40 centavos x 3) e aplicac;oo do selo de Imposto de dig obrlggtorlo de 15 centavos
Marcg nO 2

..
:.-. -. ::
: -:. :~ ::
: ..-.: .. -.-

. ..

Dlmensoes: glturg: 7.5 mm

comprlmento: 17 mm

NUmero de furos :

B = 18

N = 21

U= 14

Data de autodzacgo da pedurgcgo :
Perlodo de utlllzgcgo conhecldo:

TOTAL:

52 furos

desconhecida

1911 a 1988

ObservgcOes : a diferen<;a para a marca anterior est6 no facto de a letra uN" deste monograma ter

mais urn furo que a do anterior.

... .....

BOBN~-(~~ta1llll)
~----~-

~

Carta expedida sobre registo de Lisboa para Buenos Aires (11.11.41) Via L6ti. Pagou de porte
Esc. 221$50. sendo: (2$00 de premio de registo para 0 estrangeiro) + (1$75 primeiro porte para
paises extra-europa) + (3$00 segundo porte e seguintes para 0 servi<;o internacional) + (13
frac<;5es de 5 grs x16$50 de sobretaxa aerea). Esta carta pesava 65 gramas.
Mgrcg nO 3
BANCO NACIONAL ULTRAMARINQ - BRASIL

(Rio de Janeiro - Santos - Bara - Para - Pernambuco)

........
-. .. ..
....
:... :.::
.....:

DlmensOes: glturg: 5 mm
NUmero de furos :

B = 13

N= 14

Data de gutorlzgcgo dg gbedurg:

U= 10

comprlmento: 12 mm
TOTAL:

37 furos

Decreto-Lei n° 9900 de 07/12/19T2.

Pata dg gutorlzgcgo dg pedurgcgo ;
Periodo de utlllzgcgo: desconhecido

desconhecida
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IAICO IACiONAL UlrUM.RINO
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Carta enviada pelo MIS "BENAVENTE" do Agencia do Baia (18.05,21) para Santarem (03.06.21)

44

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO - FRANCA
Rue du Helder 8 - Paris (IX)
Marca nO 4

.....\....... ..
::::: ..::..:

Dlmensoes: altura: 6 mm
NUmero de furos :

B = 15

N= 14

Dgtg de gutorizgcQo dg gberturg:

u=

comprimento : 14 mm
1T

TOTAL: 40 furos

2 de Junho de 1919

Dgtg dg gutorizgcQo dg perfuracQo: desconhecida
Perlodo de utlllzgcQo: desconhecido
Observacoes : a diferenc;a para a marco anterior est6 no facto deste monograma ter a mais : 1 mm de
altura; 2 mm de largura; 2 furos no letra "B" e 1 no letra "U".

,

~~

..

Carta enviada de Paris (27 . 10 .26) para Santarem (30 . 10 .26) .

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO - INGLATERRA
9, Bishopsgate, E. C. 2 - London
Marca nO 5

.............
. ... ...
...
. . ....
::..

Dimensoes : altura: 11 mm

NUmero de furos :

B = 14

Pedodo de utlllzgcdo:

N= 13

U= 10

comprlmento : 13 mm

TOTAL: 37 furos

desconhecido

Dgtg de gutorlzgcdo de gberturg:

15 de Maio de 1919

Datg dg gutorlzgcdo dg perfurgcdo: desconhecida

NQt2: este banco mais tarde deu origem ao Anglo Portuguese Bank
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Carta remetida de Londres (07.02.28)para Santarem (10.02.28).
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Para alem da perfurac;:ao "B N U", uma outra existe tambem bastante interessante e curiosa,
referimo-nos ao monograma "lOTTA" do qual sao conhecidos 4 tipos diferentes com essa mesma
designac;:ao.
Porem, contr6riamente ao "B N U" que foi pertenc;:a de um 56 utilizador (0 Banco Naclonal
Ultramarlno) a marca "lOTTA" teve quatro "donos": "Jose Henriques lotta Llmltada"; "Banco Jose
Henriques lotta"; "Banco lotta & Allan~a" e "Banco lotta & A~ores", tornando-se par isso a numero 1 com
esta particularidade - malor nUmero de utilizadores com uma mesma deslgnacQo.

Blbllografla ;
"Cem Anos do Banco Naclonal Ultramarlno na Vida Portuguesa" (Vol I a IV) edi<;:ao do Banco - 1964
"B N U Comemorac;:oes do 1· Centenarlo (1864 - 1964)" - edic;:ao do Banco - 1964
"Relatorlo e Contas do Banco Naclonal Ultramarlno" • anos de 1865 a 1999.

Senhor Associado

e

Pelos Estatutos do C.F.P. sua obrigaC;ao 0 pagamento pontual
das quotas. Elas sao essen cia is para 0 seu bom funcionamento.

Pogue atempadamente as suas quotas

Jantar Comemorativo do 61.0 Aniversario do nosso Clube
Motivado pela realizac;:oo do Philaiberia
2004, do qual 0 nosso Clube e apoiante, vimo-nos
forc;:ados a adiar 0 nosso Jantar Comemarativo do
61.0 Aniversario para 0 mes de Novembro. Assim 0
jantar tera lugar dia 13 de Novembro de 2004, pelas
20 haras, numa sola privada do Hotel Travel Park,
sito no Avenida Almirante Reis, 64 em Lisboa (um
pouco abaixo do sede social do Clube).
Esperamos e desejamos que os nossos
prezados associ ados comparec;:am em grande
numera, pois a sua presenc;:a e necessaria para
tornamos este evento, que se repete anualmente,
em momenta de grande vitalidade do Clube,
vitalidade esta que se ja se vem enraizando
noutros eventos.
Atendendo 00 sucesso que foi 0 Jantar do
ana passado, no qual estiveram presentes cerca
de 80 pessoas, em excelente convivio, foi razoo
suficiente para mantermos este Jantar nos moldes
em que foi programado.

Couvert: bolinhos de bacalhau, rissois de
camaroo, azeitonas, etc ..
Entradas: Salada de camaroo
Prato de pelxe: Lombinhos de Cherne com
Pimentos e Banana
Prato de carne: Rosbife Inglesa
Vlnho: Vinho do casa, bronco e tinto
maduro.
Sobremesa: Fruta ou doce variados. Bolo
de Aniversario e Espumante
Cafe

a

o custo do refeic;:oo e de 22,50 Euros, e as
inscric;:6es devem ser enviadas para a Sede do
nosso Clube ate 00 dia lOde Novembro.
Durante 0 jantar seroo distribuidas as
medal has de 50 e 25 ones de associ ados do Clube,
bem como a atribuic;:oo dos "Selos de Oura",
premios anuais instituidos pelo Clube 005
associ ados, entidades individuais e colectivas,
que se tenham distinguido durante 0 ana em prol
do Filatelia e do Clube.

A ementa escolhida, que acreditamos sera
do vosso agrado, sera a seguinte:

BOLETIM DE INSCRICAO
JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, COMEMORATIVO DO 61.0 ANIVERSARIO DO CFP
Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Morada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Localidade _ _ _ _ _ _ _ _ _ C6dlgo Postal _ _ _ _ _ _ _ Telefone _ _ _ _ _ __
Numero de

pessoas ___

x Euros 22,50

=

Junto remeto dlnhelro / cheque / vale de correlo

n.o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

s/Banco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de valor Igual ao afros referldo.

Dma _ _~/_~/L-_ _
Asslnatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Coordenadores do CFP: Comendador Dlas Ferreira e Luis Barroso
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Edi~ exdusivas,

emelhor com os Correios.

hist6ria do

Futebol

I

I
f

Subscri~io Filatelica
Philotelic Subscription

Largo do Senado, Macau

'Qt"iffl Tel: (853) 329490, 574491

Iix{WJt

Fax: (853) 3968 603, 336603
'Qt.:r~{4: E-mail: macpost@macau.ctm.net
8!1"J~Bdfjl&lIl&1ft GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

~~
(OI\i\ElOS DE MACAU

!1m 1& /iii Direq;ao dos

Servi~os de Correios

Macao Post

A. MOLDER
FILATELIA -

MEMBRO ACOFIL

D

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

(

COMPRA e VENDA

)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA .KABE.
EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HAU DE ENTRADA E NO 3. ., ANDAR (Elevador)
SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro.
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08
1170-215 LlSBOA
PORTUGAL
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PORTUGAL - COLON lAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES
MANCOLISTAS
ASSINATURAS

PAis

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

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

1W.a ao Crucifixo, 76 - 4° safa S 1100-184 LisfJoa
Telf. 213431167 :fax 213432154 Tnt. 917286310

e-mail: a.p_eoncafves@maif.tekpac.pt

TEMA

CONTACTE-NOS

ti~
1M., ;1

~!!~JM~..~I;

filatelia

BARATA DAS NEVES
Membro da ACOFIL e IFDSA

Selos novos e usados de Portugal, ex-Col6nias e Estrangeiro
Posta is Miximos

•

Correio Aereo
Material Filatelico

•
•

Inteiros Postais
Hist6ria Postal
Literatura Filatelica

Horario: De 2.a a 6. a das 10HOO as 12HOO e das 15HOO as 18HOO
Sabados das 10HOO as 12HOO
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Rua da Trlndade, 5 • 1.° Dt.° • Apartado 2690 • 1117·001 Llsboa
Telefone213467133· Fax213429 967

Filatelia Joaquim A,S,

Ma~as

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100·183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-21 346 76 61
Fax: +351·213259090
http://www.filatelia.tv
e·mail: j.macas@filatelia.tv

SELOS - HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE
Aberto de 2.a a 6. a das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca.;ao previa)
Agora com loja virtual
na Internet. Endere.;o:
http://www.filatelia.tv

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
PortugallA<;ores/Madeira/Macau
Ex-Col6nias

C8KPWA E VEIl1»E
Grandes Colec<;6es e
pe<;as isoladas
Apartado 4511
9001-801 FUNCHAL
MADEIRA - PORTUGAL

Tel.:29I 22 30 70
Fax:291 23 08 05

Caixa de Correia

15. 0 Leilao Inter-socios

Selos da Ucrania

Decorreu no passado dia 9 de Outubro no
Audit6rio do Hotel Roma, 0 15.° Leilao Inter-S6cios
do Clube Filatelico de Portugal. Apresentado agora com novo formato, 0 leilao foi um sucesso, tendo-se vendido cerca de 75 % dos 882 lotes que
compunham um catalogo bem elaborado. Dado 0
sucesso deste Leilao, decidiu a Direc<;:ao passar a
realizar apenas 3 leiloes anuais. Chamamos a aten<;:00 dos associados que naG tendo recebido 0 catalogo do nosso leilao, 0 solicitem para a nossa
Sede, por correio, telefone ou internet.

Nos pr6ximos dias 4 a 6 de Novembro, vai
realizar-se na Sede do Clube Filatelico de Portugal
uma exposi<;:ao de selos da Ucrania do periodo posterior 6 Indepedemcia daquele Pais. Numa organiza<;:ao conjunta da Embaixada da Ucrania em Portugal e do Clube Filatelico de Portugal, esperamos
que este certame seja um ponto de encontro e de
confraterniza<;:ao entre filatelistas portugueses e
ucranianos. Esperamos que os nossos associados
compare<;:am em for<;:a, neste evento. A inaugurac;:ao tera lugar dia 4 de Novembro [Quinta-feira)
pelas 18H30.

Etiquetas

Catalogo "Afinsa 2005"

Estando em franco desenvolvimento 0
coleccio-nismo deste tipo de Franquia Postal, achamos oportuno dar a conhecer aos nossos associados 0 normativo estabelecido no Boletim Oficial
dos C.T.T. n.o 19-2004, de 21 de Janeiro de 2004.

Acaba de aparecer mais uma edi<;:ao do Catalogo "Afinsa 2005" de Portugal. com 0 excelente
aspecto grafico habitual. Embora contendo muita
informa<;:ao relativa 65 emissoes de Selos de Portugal, achamos que se deveria avan<;:ar nas pr6ximas edi<;:oes, para a referencia a alguns erros bastante conhecidos, em algumas das emissoes, 0 que
muito ajudaria os Filatelistas interessados.

Daquele Boletim destacamos 0 seguinte:
I . No dia 2 de Fevereiro de 2004 entram em
circula<;:ao as novas etiquetas da "Unha" EURO 2004
[KINAS), unicas a poder ser utilizadas [nas maquinas) a partir desta data.
2. Sejam devolvidas ao Armazem de Usboa,
ate ao dia 29 de Fevereiro de 2004, todas as Etiquetas de Franquia anteriormente utilizadas.
3. Os "Servi<;:os" procederao 6 sua imediata
inutilizacao.
Desta decisao resulta que naG mais teremos,
nas Maquinas Automaticas, as Etiquetas anteriormente utilizadas.

Centenario do Clube dos Galitos
Organizada pelo Clube dos Galitos, 0 Forum
de Aveiro e cn, realizou-se uma Exposi<;:ao de Filatelia , comemorativa do Centenario do Clube
Galitos. A inaugura<;:ao teve lugar no passado dia 9
de Outubro pelas 15HOO. 0 Clube Filatelico de Portugal. agradece 0 convite formulado para estar
presente no acto, e apresenta os nossos sinceros
votos de felicita<;:oes, por tao importante marco
na vida daquela institui<;:ao.

Ao Eng.o Miranda da Mota, que gentilmente
ofereceu um exemplar para a nossa Biblioteca, os
nossos agradecimentos

"Iconografia Noniana"
Da autoria do nosso associ ado, Sr. Nuno
Tarcisio Gaspar de Oliveira Cardoso, acaba de ser
publicado 0 livro "Iconografia Noniana". Abordando a vida e obra do matematico portugues Pedro
Nunes e as multiplas referencias e rela<;:oes com os
diferentes ramos das artes e das ciencias, merece
especial referencia por utilizar, como ilustra<;:ao,
numerosas pe<;:as filatelicas.
Ao autor agradecemos 0 exemplar remetido para a nossa Biblioteca.

Novos Estatutos da FPF
Dia 18 de Setembro pelas 15HOO, na Sede do
Clube Filatelico de Portugal, realizou-se 0 Congresso da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelica, que tinha como ponto essencial da Ordem de Trabalhos
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a discussoo e aprovo<;:oo dos novos Estatutos daquela Institui<;:oo. Aprovados por unanimidade, dispee agora a nossa Federa<;:oo de um Regulamento
actual de acordo com a Legisla<;:oo Portuguesa.

Errata
Por vezes 0 crivo do revisoo das provas do
nossa revista noo e too eficaz como desejariamos.
No ultima edi<;:oo assim aconteceu. a titulo do artigo do nosso caro Associado e Presidente do
Assembleia Geral, Pedro Gon<;:alves Grade, saiu
com um erro. Deve-se ler "PRECURSaRES" em vez
de "PERCURSaRES", como foi publicado. Tal erro
verificou-se no transposi<;:oo do versoo entregue
pelo autor para a revista. Ao nosso caro amigo,
assim como aos nossos associados, apresentamos
as nossas desculpas. Tambem no listagem das emissees de selos portugueses, a emissoo "Europa 2004",
saiu erradamente com a designa<;:oo "Cidades
Anfitrios do Euro 2004".
Os amlgos que partlram
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a ana de 2004 tem-se mostrado aziago para
a nossa Filatelia, no que toca aos seus grandes entusiastas. Ainda mal refeitos pela partida do nosso
associado e ilustre filatelista Eng.o Armando Vieira,
fomos sucessivamente surpreendidos pelo
passamento de mais tres nossos associados:
Americo Mascarenhas Pereira, 0 nosso queride "Patadas", homem entendido em Inteiros Postais, que nos tardes de Sabado do Clube era sabio

e mestre em filatelia inteirista;
Coronel Joaquim Dores, insigne filatelista.
pelo verdadeiro culto que devotou aos "Nativos
do India", estudando com rigor, dedica<;:oo e paixoo juvenil, erros, cunhos,falsos, etc" e dando a
conhecer os seus estudos em belos artigos
filatelicos publicados neste Boletim. a nosso Boletim ficara mais pobre com s sua ausencia.
Ant6nio Alberto do Cruz Pinheiro, 0 nosso conhecido "Imortal", coleccionador apaixonado do
sua querida Angola, impulsionador e dirigente do
Clube Filatelico de Angola. Amigo do seu amigo,
foi professor de muitos filatelistas novatos que apareciam pelo Clube Angolano, entre os quais 0
Directos desta revista.
a desaparecimento dos nossos queridos associados e amigos representa uma uma grande
perda para 0 nosso Clube e para a Filatelia Portuguesa, pelo desenvolvimento que promoveram e
pela estima que sempre granjearam.

EXFILNA 2004
Realizou-se de 1 a lOde autubro, em
Valladolid (Espanha) a Exfilna 2004, que contou com
a presen<;:a de varios expositores portugueses, bem
como do Jurado portugues Jose Manuel Miranda
do Mota. A participa<;:oo portuguesa saldou-se pela
atribui<;:oo de 7 medalhas de auro, 1 de Vermeille
Grande, 1 de Vermeil Ie e 1 de Prato.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 0 DT.D - 1150-020 LlSBOA - Telef.: 218123936
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotizac;oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

15,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

Novas Emissoes Portuguesas
A Heranc;a Judaica em P~rtugal
Data da emissao: 20 de Maio de 2004
Desenho: Prof. Jose Brandao
Impressao: Joh. Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm em folhas de 50 selos
Plano de emissao: 6 valores
Bloco: Com um selo de 1,50

Madeira - As IIhas Selvagens
Data da emissao: 24 de Maio de 2004
Desenho: Pedro Salgado
Impressao: Cartor / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 13
Formato: 40 x 30,6 mm em folhas de 50 selos
Plano de emissao: 3 valores
Bloco: Com os tres selos da emissao

A Bola Oflclal do Euro 2004
Data da emissao: 27 de Maio de 2004
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Cart~r / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Bloco: Formato redondo (105 mm de diametro)
Selos redondos com 4 valores
Tiragem: 70.000

WWFAc;ores
(Espadim azul e Espadim branco)
Data da emissao: 28 de Junho de 2004
Desenho: Vasco Marques
Fotografias: LUIs Quinta e Seapics / Masa Ushioda
Impressao: Cart~r / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 13
Formato: 40 x 30,6 mm em folhas de 16 selas
Plano de emissao: 4 selos de 0,30
FOC: Lisboa, Porto, Funchal, Ponta Delgada

10.0 Aniversario do Ano Internaclonal da
Familia - Etiquetas de Impresseo de Franquia
Automatica
Data da emissao: 12 de Julho de 2004
Desenho: Vi tor Santos
Impressao: Ovelar / Offset
Maquinas: AMIEL, SMD, E-POST. CROUZET
Taxas Basicas:
Correio Normal: 0,30 / 0.45 /0.48 / 0,56 / 0,72
Correio azul: 0.45 / 1.75
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Nota: As etlquetas da maqulna AMIEL fornecldas pela
Dlrecl;co de Fllatella apresentam uma dlferenl;a na
taxa (ponto) relatlvamente as fornecldas pelas
maqulnas (vlrgula). As maqulnas CrOUZET permHem a
Impressco de qualquer taxa a partir de 0,30 euros

50 Anos da UEFA
Final do UEFA EURO 2004
Data da emissao: 27 de Maio de 2004
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Walsall Security Printers/ Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Bloco: Com urn selo de 1,00
Tiragem : 120.000

Data da emissao: 29 de Julho de 2004
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Cart~r Security Printing / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Bloco: Com um selo de 1,00
Formato: 140 x 85 mm
Tiragem: 60.000
FOC: Porto, Funchal e Ponta Delgada

50 Anos da Federac;eo Portuguesa de
Fllatella

Jogos Ollmplcos de Atenas 2004

Data da emissao: 18 de Junho de 2004
Desenho: Carlos Leitao
Impressao: Joh. Enschede
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm em folhas de 50 selos
Plano de emissao: 1 valor
Bloco: Com um selo de 1,50

Data da emissao: 13 de Agosto de 2004
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Joh. Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm em folhas de 50 selos
Plano de emissao: 2 valores
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Porto

Usta de Socios do Clube Filah~lico de Portugal
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERACCES - NOVaS SOCIOS

56

Portugal
3857 - Antonio Aventino Almada Saraiva Menezes.
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 75. 4980-626
Ponte da Barca. (M) PO.60.Postais. N.U.1141
2004.
3864 - Cor. Mauricio Henrique Jose de Castro
Osorio. Praceta Domingos Sequeira, n.o 1.6.°
Esq.o 2745-264 Queluz. (M) PO.Fr.ln.Es.T.C.V.60.
U.l.T10.114
3866 - Rui Alberto Flor da Luz. Rua do Crucifixo, n.o
76 - 3.°. 1100-184 Lisboa. (A) V. C. Historia
Postal.114
3867 - Carlos Manuel Pinto Canhao. Avenida Salgueiro Maia, n.o 476. Matos Cheirinhos. 2785503 Sao Domingos de Rana. (M)60.N.U.1.66.
67B.FDCB.68.
3868 - Feliciano Monteiro Flor. Aldeamento
Vilamar, Lote 33. 8400-488 Porches.
(M)Po.Fr.ln.T.60.N. U.T5.T41.90.114-Borboletas.
3869 - Dr. Fernando Luis Fonseca Fernandes da ConceiC;ao. Avenida Gago Coutinho, n.O 14 e 16.
2635-362 Rio de Mouro.(A).

3870 - Dr. Nuno Alexandre Camacho Cabral Ferrao. Avenida Infante D. Henrique, n.o 881 - 3.°
Esq.o. 2870-157 Montijo.(M) Po.T.60.U.1.
S. Tome e PrIncipe
2328 - Alberto Trindade Vargues. Caixa Postal 949.
alc de SOMEC. Sao Tome. (M)Po.T.C.V.60.U.
3.75
Inglaterra
3863 - Joao Paulo Nazare Cota. 186 Ashbourne
Road. Mitcmam, Surrey. CR 4 202.
(A)Po.ln.T.C.60.N.U.1.fndia Portuguesa. Folhas
de selos desses paises.92.114.
Suecia
2452 - Peter Hammarstrom. Hjortvagen 28 i. S-311
Falkenberg. (A)Po.Fr.ln.A 1.60.U.50.51.52.53.
Estados Unidos da America
3871 - Martin Vonnegut. Box 7698. Spreckels 93962.
California. Colonias Portuguesas. Catalogue
used-all.

Bolsa Filah!lica
Espo~o

oqui inserir

0

a disposi~ao

seu onuncio

Pagelas oficiais ou particulares,
compro todo 0 tipo anteriores a
1958. Tambem estou interessado em
pagelas bilingues (Portugues/
Frances) e com erros (falta de
impressao ou deslocac;:oes de uma
das cores, etc.). Apartado 189 7801-903 BEJA. Tel: 284 389.305 - 967
850820

Exchange new mint sets used 200/
200, phonocards, silver coins, banknotes. I reply to a ll letters.
PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90001 Lodz 1 - POLAND

00

dos leitores que podem
pre~o economico de € 0,60 por Iinho

Desejo permutas com socios
portugueses que possam enviar
selos novos e blocos de Portugal.
Ac;:ores e Madeira . em troca de
Polonia, recentes e antigos. Base:
Catalogo MICHEL. Pretendo
tambem selos novas e blocos das
ex-colonias portuguesas, antes da
independencia, base IVERT.
Respondo a todos sem demora, so
em ingles. Socio CFP 1741. Marek J.
Zawadzki. Urzednicza 9 Am6, 25729 Kielce, POLONIA.
Selos vendo e compro. novos e
usados. Continente e ex-colonias.
Bons prec;:os.
M. Leitao. Rua Julio Dantas, 3 - 1.°
F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora.

BORBOLETAS E FLORES - Compro
blocos, posta is maximos e
envelopes 1,° dia, de todo 0
Mundo, especialmente Europa.
Favor enviar lista e prec;:o para F.
FLOR - Ald. Vilamar, Lote 33 - 8400488 Porches

Com pro ou troco, Portugal - Novos
e Usados , ex-Colonias - Novos ,
Uniformes Militares e Ditadores
Europeus . Novos. Luis M. Silva.
Avenida Ernest Solvay, 6 - 12.°.
Quinta Piedade. 2625- 166 Povoa
de Santa Iria.

Trofeu CFP 2004
Decorreram em Julho e Outubro mais duos eliminat6rias. do Trofeu CFP. Continuamos a verificar
que este tipo de competic;:oo e do inteiro agrado dos nossos associados. 0 espirito de competic;:oo e
not6rio p~r parte dos concorrentes. assim como 0 interesse dos associados no seu popel de jurados.
Verificamos tambem que 0 nivel exibicional vai melhorando significativamente de eliminat6ria para
eliminat6ria.
Completadas estoo as tres eliminat6rias. e portanto apuradas as 20 participac;:6es que iroo competir numa final aprazada para 4 de Dezembro. Contamos poder contar com uma grande presenc;:a de
s6cios contribuindo com 0 seu voto para a eleic;:oo do participac;:oo do seu agrado.
As participac;:6es apuradas para a final de 4 de Dezembro soo as seguintes:

1.a Eliminat6ria - 13 de

Mar~o

de 2004

10 - Alberto Santos
Correio Maritimo
20 - Manuel Jose Jardim Janz
D. Manuel II
30 _ Guilherme Sepulveda Rodrigues
Assist{mcias
40 _ Jose Fernandes Guerreiro
Clippers
- Paulo Leandro Roris Sequeira
Inteiros Posta is
da India Portuguesa
- Pedro Vaz Pereira
As minhas cartas de 25 reis
2.8 Eliminatoria - 24 de Julho de 2004
1.0 - Elder Manuel Pinto Correia
Uniao dos Atiradores Civis Portugueses
2.0 - Fernando Oliveira
Marcas Especiais do Correio Aereo
3. 0 - Luis Virgilio Brito Frazao
Os documentos da Posta Rural
- Paulo Leandro Roriz Sequeira
Obliterat;oes da Monarquia Portuguesa
- Armando Beja Madeira
D. Luis de Frente
6. 0 - Dr. Rene da Silva
Mensagens Hist6ricas Erradas
- Joaquim Sousa Lobo
Encomendas Postais - 1.8 emissao
3. 0 Eliminatoria - 2 de Outubro de 2004
1.0 - Guilherme Rodrigues
As Assistencias
2.0 - Elder Manuel Pinto Correia
Vinhetas da Cruz Vermelha Portuguesa
3. 0 - Paulo Roriz Sequeira
Telegrafia Electrica
4. 0 - Luis Virgilio Brito Frazao
Marcofilia da India Portuguesa
5. 0 - Luis Virgilio Brito Frazao
Marcas de Transito usadas pelo Correio
6. 0 - Jose Lima Correia
Guine - D. Luis I
- Rui Mendes
A Hist6ria Postal de Evora

24

votos

22

votos

20 votos
19 votos
19 votos
19 votos
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19 votos
18 votos
13

votos

13

votos

13

votos

11 votos
11 votos
26 votos

23 votos
21 votos
21 votos
18 votos
16 votos
16 votos

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MARIA

CECILIA

DO

SACRAMENTO

Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21342 48 91 • Telefax 21 34723 41 • 1100-183 LISBOA • PORTUGAL
URL: http://d-sacramento-herd . cidadevirt ual .pt • e-mai l : d.sacramento@mail.telepac.pt

ALBUNS

D.S. TIPO CDE PORTU6AL £ ULTRAQMAR
Formato 22

Permanentes

25 ems
Cartolina
Euro

II

PORTUGAL- I.' Parte (Selos do Correio Normal)
• Volume I (Selos de 1853 a 1969)..............................................................................................................................
• Volume" (Selos de 1970 a 1990).............................................................................................................................
• Volume III (selos de 1991 em diante)......................................................................................................................
PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de Aviao. Impasto, Encomendas. Porteado. Ofitial. Privativos. etc.).........................................
• 2.' Parte " (Blocos)....................................................................................................................................................
ILHASADJACENTES..................................................................................................................................................................................
ANGOLA......................................................................................................................................................................................................
ANGOLA PALOP.........................................................................................................................................................................................
CABO VERDE...............................................................................................................................................................................................
CABO VERDE PALOP.................................................................................................................................................................................
GUINE...........................................................................................................................................................................................................
GUINE PALOP..............................................................................................................................................................................................
INDIA............................................................................................................................................................................................................
MACAU.........................................................................................................................................................................................................
MOI;AMBIQUE.............................................................................................................................................................................................
MOI;AMBIQUE PALOP...............................................................................................................................................................................
s. TOME E PR(NCIPE...................................................................................................................................................................................
s. TOME E PRINC(PE PALOP 1- N.' I a 59, Av. I, Bloco I a 53........................................................................................................
s. TOME E PRINC(PE PALOP" - N.' 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109.................................................................................................
s. TOME E PRINC(PE PALOP III - N.' 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/177...............................................................................................
TIMOR............................................................................................................................................................................................................
COMPANHIAS DE MOI;AMBIQUE E NIASSA...........................................................................................................................................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOURENC;O MARQUES, TETE, QUELIMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR..................
Folhas Isoladas.............................................................................................................................................................................................
MarfO 2004

41.00
46,00
55,00
20,00
99,00
67.00
27.00
71,50
15.50
34.00
17,50
90,00
22,00
84,00
29,00
84.00
18,50
54,00
46.00
61.00
16.50
15,00
19,00
0.60

IVA Incluldo 19'16
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SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FILATELIA E NUMISMATICA
Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25
2500-300 CALDAS DA RAINHA

Estao a ser distribuidos gartuitamente:
Precario N.O 68 - Col6nias Portuguesas
Angola, Cabo Verde, Guine, india, Macau, S. Tome e Timor.
Com muitas pe~as interessantes
Pre~ario

N.o 63 - PALOPS
Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, Mo~ambique, idem
variedades, e S. Tome. Tambem com pe~as interessantes

Mais de meio seculo ao servic;o da filatelia
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Se procura qualquer outr~ material que nao 0 mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web
visite www.filsergiosimoes.com.filsergiosimoes@filsergiosimoes.com

Permutas Inter - Socios
CONDICOES GERAIS DE VENDA
1.

Os loles foram descrilos e valorizados com um prec;:o base eslabelecido pelo s6cio vendedor. no minlmo de 3 euros. nCio sendo
aceHes valores com c6ntlmos.
A oferlas foram daladas e numeradas de acordo com a ordem do sua recepc;:oo.
No caso de igualdade de valores enlre duos ou mais oferlas. 0 lole ser6 alribuido oferla recebida em primeiro lugar. Nas licilac;:oes
por correspond€mcia os loles seroo alribuidos a proposla mais elevada. que 0 receber6 pelo lance imedialo 00 ullimo. segundo a
seguinle labela
Ale 25€
1€
De 26€
a
50€
2€
De 51 €
a
100€
5€
De 101 €
a
250€
10€
Acimade
251 €
20€
Os loles esloo disponiveis no Sede do Clube. nos dlas e horarlo do seu lunclonamento publico normal, para consulla e verificac;:oo
dos s6cios.
Aos s6cios foro de Lisboa e seus concelhos limilrofes ser6 facullada informac;:oo e foloc6pias dos loles. a pedido, acompanhado
de selos de correia suficienles para 0 pagamenlo do porle de resposla .
As despesas de envio dos loles adquiridos sao p~r conla do s6cio comprador. Os loles sao expedidos p~r correlo reglstado. p~r
conla e risco do s6cio comprador ou, a pedido escrilo desle, com valor declarado.
Noo €I cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador.
0 pagamenlo dos loles alribuidos ler6 de ser efecluado em Euros por cheque ou vale poslal em nome do Clube Filalelico de
Porlugal. ole oilo dias ap6s a recepc;:oo do nolo de adjudicac;:oo e de despesas de envio.
Salvo indicac;:oo em conlr6rio seroo ulilizados os Cal610gos, "Afinsa" (CE) para selos e "Oliveira Marques" "OM" para inleiro poslais.
Os simbolos ulilizados e 0 seu significado sao os seguinles:

2.

a

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Novo s/charneira

Novo c/charneira
Carta
fRG Fragmenlo
CJT Conjunlo
LIT Lileralura

RIo Regomado
PI
Poslal iluslrado
CRT Carleiras
ETQ Eliquelas

IN
PM
PEf

Novo sem goma
Inleiro novo
Poslal m6ximo
Perfurados

0
IC
BL
PAG

Usado
Inleiro circulado
Bloco
Pagelos
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Prec;:o

Sfmbolo

15,00 €

BI

2

10,00 €

BI

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

60,00 €
75,00 €
70,00 €
12,00 €
26,00 €
120,00 €
25,00 €
100,00 €
50,00 €
38,00 €
30.00 €
18,00 €
65,00 €
32,00 €
18,00 €
13,00 €
14,00 €
36,00 €

21
23
24

13,00
33,00
32,00
40,00

25

90,00 €

N°

lote

22

€
€
€
€

0
0
0
0
0
0
0
0
ROO

BI

Descrlc;:oo dos lotes
PRE - FILATELIA
Carta pre-filatelica datada de 22.05.25 de Peso da Regua GM PRG1 a sepia, para Lisboa. Porte de 40 rs
manuscrito a sepia.
Carta de Coimbra para S.Tirso em 1842, marca CBR 11 e porte manuscrito de 50 reis .
SELOS DE PORTUGAL
D. Luis I - 5 reis, uma margem curta CE 14.
D. Luis 110 rs (CE 15). Par horizontal com carimbos nO 7 (Alhandra), margens normais ligeira transpar~ncia.
D. Luis I fita curva nldent", 10 rs (CE 20) uma margem curta.
D. Luis I fita curva n/dent", 25 rs (CE 22) Co 48.
D. Luis I frente, 80 rs (CE 24) margens normais, CO 52.
D. Luis I fita direita, 240 rs (CE 46) denteado 12 1/2
D. Luis I fita direita, 50 rs (CE 50) denteado 13 1/2 , deseentrado e com papel colado no verso
Prova 2 rs Taxa de Telegrama (CE 59) com certificado de peritagem
Lote de 8 selos de D. Luis I clsob. Provis6rios (CE 80,81,82,84,85,86,94,97) lote aver.
D. Luis I c/sob. Provis6rios, 50 rs (CE 93) clcharneira e disturbios na goma
D. Luis I sob. Provis6rios, 50 rs (CE 93)
D. Luis I sob. Provis6rios, 20rs/25 rs (CE 95) com charneira e disturbios na goma
5° Cent" Nasc. Inf. D. Henrique, 150 rs (CE 107) selo regomado.
D. Manuel II 6 valores clcharneira e disturblos na goma (CE 165/9)
Carta do Funchal (12.08.12) para a Hungria, via Lisboa. Porte de 50 rs (CE 176), marea de chegada .
Sob. Republica s/selos da Madeira, 100 rs (CE 204) com charneira
Sob. Republica s/selos da Madeira, 1.000/10 rs (CE 205) com sinal de charneira
Cent" Nase. Camilo Castelo Branco, 1$60 (CE 353); 2$00 (CE 354); 2$40 (CE355); 4$50 (CE 358); 10$00
(CE 359), selos novos com sinal de charneira
l' Ind. Portugal, $96 (CE 376); 3$00 (CE 379), selos com sinal de charneira e goma vidrada
Ceres emissao Londres, 5$00 (CE 418) sinal de eharneira
2' Ind. Portugal serie completa (CE 420/34) sinal de charneira e CE 421 com papel colado
3" Ind. Portugal, serie completa (CE 435/50)sinal de charneira e selos CE 435 e CE 441 com cantos curtos
e goma suja
Ceres clsobretaxa - serie completa clcharneira. (CE 451/487).

26
27
28

8,00 €
17,00 €
10,00 €

29
30
31
32

12,00
6,00
6,00
4,00

33

25,00 €

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

60

55
56
57
58
59

55,00
4,00
10,00
17,00
240,00
10,00
50,00
38,00
58,00
4,00
11,00
7,00
7,00
18,00
6,00
19,00
9,00
9,00
9,00
12,00
12,00
12,00
6,00
450,00
14,00
8,00

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

(8J

0
0

0
0
0

:B:

Ceres 1930 - selo de 2$00 (CE 511) com charneira e goma suja .
Lusiadas - 40 ctv (CE 520); 75 ctv (CE 523) e 1$60 (CE 546) selos com sinal de charneira
Carta circulada da Terceira para as Flores clselo Lusiadas (CE 522) carta censurada com assinatura do
censor e obliteracao de Angra do Hero[smo 13.09.43.
Santo Ant6nio clsobrecarga - serie completa (CE 554/9) com charneira. Selo (CE 557) descentrado.
Lote de selos usados varios. (CE 597; 671; 693; 817; 834.
CentO do Selo Postal - $50 (CE 603) c/charneira
Caravelas - 50$00 (CE 633); 4$00 (CE 702) com ligeira transparencia, 6$00 (CE 703) e 7$50 (CE 704)
todos selos usados
Presidente Carmona - $10 (CE 652); $30 (CE 653); 1$00 (CE 656); 1$75 (CE CE 657); 2$00 (CE 658);
3$50 (CE 659). Selos com charneira. Selo de 1$00 cl2 dentes curtos.
Presidente Carmona - serie completa (CE 652/9) com charneira.
CentO da Escola Naval - serie completa (CE 660/3) clcharneira
Costumes (2" emissao) - 3$50 (CE 684) clcharneira
16° Congresso Int. Hist6ria da Arte - 5 selos isolados (CE 713)
3° Aniv. Otan - serie completa (CE 749/50) selo de 3$50 com um pingo de tinta no verso
Cent" do Selo Postal- $50 (CE 786); 1$00 (CE 787) . Selo de 1$00 com a variedade (SEL6)
Fundacao da Cidade de S.Paulo, serie completa (CE 802/5)
CentO Caminho de Ferro, serie completa (CE 821/4).
Almeida Garret, serie completa (CE 827/30)
Conf.Med.Tropical selo de 2$50 (CE 840) c/charneira e imperfeicoes na goma.
5° Cent" da Morte do Inf. D. Henrique, serie completa (CE 863/8).
Europa, series completas (CE 920/1); (CE 935/6) e (CE 962/3)
Lote de selos usados varios. (CE 1023/4; 1039/40; e 1042/3).
Paisagens e Monumentos - serie completa (1126/45)
Lote de selos usados varios (CE 1154); (CE 1182/3); (CE 1210/1); (CE 1252) e (CE 1276)
Lote de 3 series completas (CE 1245/7); (CE 1251/2) e (CE 1645/8).
Lote de selos em quadras (CE 1279/80); (CE 1500/01) e (CE 1517/8)
Instrumentos de Trabalho - serie completa (CE 1358179). Valor de Catalogo 17.35 euros
Lote de selos portugueses em quadras (CE 1498/9); (CE 1502/03) e (CE1525)
5 Sec. do Azulejo em Portugal- conjunto dos 20 motivos (20 selos) (CE 1516 a 1743)
Arquitectura Popular Portuguesa - conjunto dos 5 grupos (20 selos) (CE 1709 a 1728)
Castelos e Brasoes de Portugal - conjunto dos 9 grupos (18 selos) (CE 1750 a CE 1850)
Animais do Zoo de Lisboa - serie completa (CE 1466/9) , em quadras.
Porteado/Multa 4° CentO Cam. Mar. India (CE P5 e Ce P6), selos com pontos de 6xido
Porte Franco - Cruz Vermelho (CE 3 e 4)
Carta circulada de Lisboa para os Acores (17.03.45), com marca e cinta de censura.
CONJUNTOS
Conjunto de 6 selos novos, serie Vasco da Gama, ana de 1926 de Portugal Madeira e Acores cl
sobrecarga "Vasco de Gama 1924/25 - 2.00"
Classificador com 515 series novas e 55 blocos de Portugal, anos de 1931 a 1944. Valor de catalogo
4.200 euros. Material com charneira.
Classificador com 313 series novas e 38 blocos de Portugal, anos de 1957 a 1994. Valor de catalogo
1.850 euros. Material com charneira.
Classificador com 262 series de selos e 24 blocos de Portugal, anos de 1946 a 1989. Valor de catalogo
1.600 euros.
Lote de 112 series novas e 18 blocos de Portugal com charneira, anos de 1923 a 1985. Valor de
Catalogo 1.150 euros.
Lote de 145 series novas e 7 blocos e 6 carteiras dos Castelos s/capas, anos de 1935 a 1996. Valor de
Catalogo 1.350 euros
Classificador com selos de Portgal e col6nias novos e sados com cerca de 2.900 selos. Alguns bons
valores, lote aver.
Caixa com cartas recentes oriundas dos Estados Unidos a patir de 1980 (nao estao contadas). Lote aver.
Caixa com cerca de 200 cartas recentes de Portugal, algumas antigas. Lote aver.
Lote de 3 pastas com pagelas de Portugal com furos de arquivo (emissoes modernas).

60

50,00 €

CJT

61

1.100,00 €

CJT

62

645,00 €

CJT

63

560,00 €

CJT

64

340,00 €

CJT

65

400,00 €

CJT

66

250,00 €

CJT

67
68
69

10,00 €
10,00 €
5,00 €

CJT
CJT
CJT

70

120,00 €

(8J

71
72
73
74
75
76

130,00
190,00
66,00
45,00
4,00
8,00
7,00

€
€
€
€
€
€
€

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

BLOCOS
Centenario da Fundacao e Restauracao de Portugal , Bloco n° 2, usado
Costumes Portugueses Bloco n° 4, goma original , sem charneira
Avis - Bloco nO 14, goma original s/charneira
Avis - Bloco n° 14,obliteracao 10.04 .50 Estacao do Chiado.
Reservas e Parques Bloco n080 s/charneira
Centenario do Disco Bloco n° 92 s/charneira
200 Anos da Ver. Francesa - Bloco n° 107

10,00 €
10,00 €

IC
IC

INTEIROS POSTAIS
Lote de 7 I.Postais circulados, D.Luis I, OM 7, cartolinas e tonalidades diferentes, alguns com vincos.
Lote de 7 I.Postais circulados, OM 12, vilrias cartolinas e variedades.

77

78
79

CORREia AEREO
Carta do Porto para Inglaterra pela linha 22 da Lufthansa Lisboa- Stuttgart. Terminal da Lufthansa
deslocado da Granja do Marques para Espinho devido ao mau tempo em Lisboa . Carimbos de enlace de
Lisboa 02.02.37 e Paris Avion 04.02 .37 .

80
81
82
83
B4

15,00
10.00
10,00
15,00
10,00

€
€
€
€
€

IC
IN/IC
IN
IC
IN

85
86
87
88

3,00
25,00
15,00
10,00

€
€
€
€

IN
IC
IC
IC

89
90

50,00 €
5,00 €

CRT
CRT

CARTEIRAS
Lote de 24 Carteiras de Portugal (inclui 8 carteiras dos Castelos todas diferentes). Lote aver.
2 Carteiras da serie Castelos e BrasOes de Portugal (CE 1754) Castelo de Guimaraes e (CE 1755)
Castelo de Bragan~a

91
92

5,00 €
5.00 €

ETQ
ETQ

ETIQUETAS
Nau Portuguesa - sec.XVI (CE ETQ 7) valor a zeros. Etiqueta de Maquina Klussendorf)
Etiqueta "Passarinho - Brinquedo Popular - Feliz Natal", maquina APM 200 - INESC (CE ETQ 12A)
Correio Azul 75$00/350$00. Serie nova.

93
94
95
96
97
98
99
100

4,00
4,00
4,00
8,00
10,00
5,00
10,00
5,00

101

10,00 €

102
103
104
105
106

20,00
35,00
20,00
6.00
8,00

€
€
€
€
€

107
108
109
110
111
112
113
114
115

9,00
10,00
11,00
8,00
26,00
7,00
4,00
3,00
40,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

8,00
40,00
5,00
9,00
8,00
240,00
21,00
60,00
18,00
10.00
8,00
8.00
6,00
5,00
5,00
10,00
45,00
15,00
15,00
22,00
30,00
21,00
7,00
6,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

IC
IN

IC

IN
IN

Lote de 6 I.Postais diversos, OM 12, OM 14, OM 19 e OM 26.
Lote de I.Postais Infante D.Henrique, OM 20 (1 novo + 2 circulados)
Inteiro Postal Ceres 1924 OM 76, 25 Clv, preto s/18 ctv, azul verde. Com selo adiciona.
Lote de 7 I.Postais - 5 OM 80 e 2 OM 19 com selos do Ano Santo e visita do Papa obliterados em Fatima.
Inteiros Postais OM 121 - 6" serie Propaganda da CML "Se de Lisboa", conjunto de 3 postais nas cores ,
sepia, verde e azul, sobretaxados $50/$30, selo Caravela.
Inteiros Postais novos (OM 178 AlB relativo ao 25 de Abril. Somente foram emitidos 10.000 de cada.
Inteiro Postal "Liceu Central Alexandre Herculano", isento.
Lote de 6 I. Posta is circulados. Varios tipos e taxas, lote aver.
Lote de 6 I.Postais de varios tipos. Lote aver.

POSTAIS ILUSTRADOS
Conjunto de 3 Postais lIustrados a preto e branco, anos 40, novos
Postal lIustrado colorido, Traje Minhoto de Barcelos.
Postaillustrado colorido de Viseu "Vista da Pra~ da Republica". 0 Postal esta escrito mas nao tem selo.
Lote de 3 postais ilustrados estrangeiros, enviados para Portugal com marcas de Censura.
Caderneta com 7 postais ilustrados "Recorda~ao de Coimbra" a sepia , com vistas da Universidade.
Conjunto de 4 postais ilustrados, humorfsticos, circulados entre 1935 e 1945.
Postal lIustrado tipo "Gruss" com selo retirado de S!. Pollen (Austria).
Postal ilustrado da Estancia termal das Caldas da Rafnha, com selo Lusiada de 25 ctv. Carimbo da Termas.
SELOS ILHAS E COL6NIAS
ACORES - Camilo Castelo Branco, serie completa (CE 220/39), elcharnelra. Defeitos na goma de
alguns selos.
ANGOLA - Tipo Coroa - CE 8, folha completa de 28 selos de 200 rs
ANGOLA - Tipo Coroa - CE 9, folha completa de 28 selos de 300 rs
ANGOLA - IP "Povoamento" CE 19, den~ deslocado vertical mente em quadra.
ANGOLA - Cen~ Desc. Welwitschia Mirabilis - serie completa em quadras (CE 406/9)
ANGOLA - "Escudos de Armas de Angola' 1" emissao, serie completa (CE 436/54). Alguns selos com
peq.defeitos na goma.
ANGOLA - Bloco nO 2 "1" Exp. Filatelica" conjunto de 2 blocos, um deles eldefeito na goma.
ANGOLA · lote de 3 I.Postais com carlmbos de favor de Cabinda, D. Luis I (OM 1, 2 e 3)
CABO VERDE - ' Descobrimentos", serie completa (CE 266/75)
CABO VERDE - 2 I.Postais D.Luis I, 10 rs e 30 rs (OM 1 e 3)
GUINE - Ceres 10$00 e 20$00 (CE 221 e 222) c/charneira
GUINE - ' UPU' taxa de 2$00 em quadra (CE 262)
GUINE - "Insectos' serie completa s/goma CE 270/9 . Alguns selos com pontos de oxido.
GUINE - "Mod. Desportivas" serle completa CE 289/94 .. com leve sinal de charneira.
INDIA - Natlvos , 40 rs Tipo II, papel avergoado, seta novo s/goma com Certifi.cado do Ateneu do
Porto. (CE10)
INDIA - Coroa Tipo I, 4 tangas CE 120, sem goma .
INDIA - 1882 Tipo Coroa, 8 tangas (CE 128), dentO 12 1/2, folha completa de 28 selos.
INDIA - "A no Santo 1951" - serie completa em quadrs (CE 407/14)
INDIA - · S. Franc. Xavier" serie em quadras CE 426/8.
INDIA - I.Postal OM 8/B emissao Caminho Mar. India (Igreja dos Jeronimos).
MACAU - Pad rOes, serie completa (CE 268/88)
MACAU - "UPU" CE 340 novo elcharneira
MACAU - PadrOes elsob. "Aviao", serie em quadras Ce 116. Alguns selos com defeitos na goma
MACAU - "Ins!. Musicais Regionais' - Bloco nO 4
MACAU - "Sun Yat Sun" - Bloco n° 5
MACAU - "Transportes Terrestres Tradicionais' Bloco n° 7
MACAU - "Meios de Transportes Terrestres" Bloco nO 8
MACAU - "150 Anos do Selo Postal", Bloco n° 13
MACAU - 2 I.Postais "Cam. Mar. India" OM 1A e OM 1 C
MADEIRA - 2 I.Postais (OM 8A e OM 8D)
MOCAMBIQUE - Tipo Coroa 20 rs (CE 3) folha completa de 28 selos.
MOCAMBIQUE - Tipo Corca 200 rs (CE 8) folha completa de 28 selos, dentO 12 1/2. Ligeiro vinco.
MOCAMBIQUE - D. Luis I fila direita (CE 19) folha completa de 28 selos do 40 rs.
MOCAMBIQUE - D. LUIS I fita direita (CE 21) folha completa de 28 selos do 100 rs.
MOCAMBIQUE - D. LUIS I fita direita (CE 22) folha completa de 28 selos do 200 rs.
MOCAMBIQUE - "Viagem Presidencial' 3$00 (CE 310) e 20$00 (CE 311) selos com defeitos na goma.
MOCAMBIQUE - "Fatima" serie completa (CE 34417)
MOCAMBIQUE - "Imp. Colonial" serie completa (CE 348152)
MOCAMBIQUE - "BrasOes" serie completa (CE 431 /47) , maioria dos selos s/goma. $50 eldefeitos na goma.

140
141
142
143

62

5,00
8,00
11,00
10,00

€
€
€
€

144

5,00 €

145

5,00 €

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

35,00
30,00
5.00
10,00
95,00
70,00
7,00
5,00
6,00
20,00
12,00
7,00
8,00
10,00
15,00
25,00
80,00

163

20,00 €

164

20,00 €

165

9,00 €

166

20,00 €

167

175,00 €

168

5,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MOCAMBIQUE - "Uniformes" (CE 490/501; "Mineralogia/Geologia" (Ce 518/26), series completas
MOCAMBIQUE - "Correio Aereo" (CE A 1/9), serie completa
MOCAMBIQUE - "Imp. Colonial c/sobretaxa" 3$00/5$00 (CE 10) em quadra
MOCAMBIQUE - P.llustrado de Porto Amelia com carimbos "Exp. a Mocambique" e "Reg . de Cavalaria nO
3 I 4° Esquadrao"
LOURENCO MARQUES - 1893/5 D. Carlos "Diogo Neto", 10 rs violeta , dentO 11 112. Folha completa de
28 selos. (CE 2).
LOURENCO MARQUES - 1893/5 D. Carlos "Diogo Neto", 5 rs amarelo, dentO 11 1/2. Folha completa de
28 selos. (CE 3).
LOURENCO MARQUES - 1893/5 D. Carlos "Diogo Neto", 80 rs. Folha completa de 28 selos. (CE 9).
LOURENCO MARQUES - 1893/5 D. Carlos "Diogo Neto", 300 rs. Folha completa de 28 selos . (CE 13).
COMPo MOCAMBIQUE - "Motivos Locais", serie completa (CE 172/90).
COMPo NIASSA - "Porteado", serie completa (CE 1/9).
S. TOME - "Correio Aereo" serie completa (CE 1/9)
S. TOME - "Correio Aereo" serie completa (CE 1/9)
S. TOME - "Imp. Colonial" serie completa (CE 10/18)
S. TOME - Conjunto de 3 I.Postais D.Luis I de 10 rs (OM 1/A), 20 rs (OM 2/A) e 30 rs (OM 3/B)
TIMOR - "Tipo Indigenas" (CE 271/2). Lote de 2 series completas.
TIMOR - oS. Franc. Xavier" (CE 287/9), serie em quadra.
TIMOR - "Carta Geogn!lfica" (CE 295/02), serie completa.
TIMOR - "Arte Indigena" (CE 316/27), serie completa.
TIMOR - "Imp. Col. s/selos de Mocambique' serie completa. Alguns selos com pontos de oxido. CE 244/9
ZAMBEZIA - 1893/94 "D. Carlos - Diogo Neto" 20 rs dentO 11 1/2, folha completa de 28 selos. (CE 5)
ZAMBEZIA - "D. Carlos I" 50 rs (CE 7), folha compteta de 28 selos.
COLON lAS - Correio Aereo (CE CA 1/9) serie de Angola e serie de Timor.
COLON lAS - Conjunto de 2 selos "Imp. Colonial " de Mocambique e S.Tome com a sobrecarga da
"Exposicao Internacional de N.York 1939-40"
COLON lAS - Lote em quadras de L.Marques (CE 4, e 37); Mocambique (CE 37 e 39) India (CE 120), Cabo
Verde (CE 3), Zambezia (CE 12) e Macau (CE IP 16) todos selos sem goma.
COLONIAS - Lote em quadras de Mocambique (CE 4 e 21), L.Marques (CE 4 e 37), Angola (CE 7), India
(CE 120), ZamMzia (CE 12) e Macau (CE IP 16).
COLON lAS - Conjunto de selos de Macau (CE 439 e 444) usados e Zambezia (CE 10) em quadra canto
de folha sem goma.
COLONIAS - Lote de 8 quadras de Angola (CE 7) , Cabo Verde (CE 13), Macau (CE IP 16), Mocambique
(CE 3, 21 e 22) L.Marques (CE 4), ZamMzia (CE 12).
COLONIAS - Lote com 848 selos novos sem goma de varias Colonias (Angola a Timor), valor de
Catalogo 1.450 euros. Lote aver.
AFRICA - Lote de 3 I.Postais "Centenario da India" OM 1/B, 1/E e 1/H).
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169
170
171
172
173

10,00
5,00
5,00
30,00
30,00

€
€
€
€
€

LIT
LIT
LIT
LIT
LIT

174
175
176

43,00 €
15,00 €
36,00 €

LIT
LIT
LIT

177
178
179
180
181
182
183
164
185

45,00
40,00
35,00
35,00
33,00
32,00
15,00
43,00
52,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT

186

500,00 €

DIV

Data limite de

LlTERATURA
Livro "Stamp Collecting" de Russe Bennett, vol. Encadernado 128 paginas
Livro "Histoire de Timbre" por Eugene Vaille, vol. brochado 128 paginas
Livro "Wir Sammelin Briefmarken" de Heinz Kuhme, vol. brochado 122 paginas
Livro "0 Cinema Portugues nunca existiu" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "AArte Portuguesa na Epoca dos Descobrimentos" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "A Memoria das Cidades" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
"Agenda dos
ana de 1998" edicao do Clube do Coleccionadores dos
Livro "0 V CentO das Misericordias Portuguesas" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo
com selos
Livro "Portugal em selos 1997" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "Comer em Portugues" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "Escultura Portuguesa" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "A Carreira das Indias" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "Padre Antonio Vieira" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "Pelos Mares da China" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
"Agenda dos
ana de 1999" edicao do Clube do Coleccionadores dos
Livro "Nossa Lisboa dos Outros" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
Livro "Portugal em selos ana de 1999" edicao do Clube do Coleccionadores dos
completo com selos
DIVERSOS

cn,

cn

cn

cn,
cn

cn,
cn,
cn,
cn,
cn,
cn,
cn
cn,

cn,

cn,

en,

Conjunto de 5 albuns Lindner de Espanha de 18 aneis com folhas Lindner T, an os de 1850/1939 , 1936/59 ,
1960/9, 1970/9, 1980/9. Mais 3 cartoes com folhas Lindner nO 272 198 com 12 folhas. 272185 com 14 folhas,
272/92 com 44 folhas, 272/2000 com 11 folhas e 27212001 com 9 folhas, tudo sem selos. Um classificador
com 626 selos novos de Espanha (75 series) e 68 selos de Franca, respeitantes a 52 series. Lote aver.

recep~ao

de ofertas: 22 de Novembro 2004 (segunda-feira)

Para 0 Boletim n.o 406 a sair em Dezembro de 2004, s6 se aceitam lotes, via Correia Registado au P.M.P., ate ao dia 22 de Novembro de 2004 (segunda.feira).
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FIIATELIA DE PORTUGAL E COLONIAS

HOTEL IPANEMA PARK
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AUCTIONS
PORTUGAL

..

Aceitamos pefas Jilatelicas para 0 proximo leilao
que reuna as condifoes expostas posteriormente.
Rogamos-lhe que contacte connosco logo possivel.
ACEITAMOS PARA LEIUO:
Selos classicos de boa qualidade de Portugal, Hist6ria
Postal, Pre-Filatelia, variedades errors.
OFRECEMOS-LHE:
Edifao de um catidogo profusamente ilustrado e
luxosamente editado.
Ampla difusao nacional e internacional dos catalogos.
Descrifao detalhada e especializada"dos lotes.
Por favor, nao envie nada sem consultar antes com:

Lisboa:
Rua Santa Justa, 25
1100-483, LISBOA
Tel: + 351 21 882 0030
Fax: + 351 21 882 0039

.

Porto:
Rua Ricardo Jorge, 53
4050-514. PORTO
Tel: + 351 22 339 22 80
Fax: + 351 223392288

Antonio M. Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HISTCRIA POSTAL

