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Editorial
Sessenta e cinco anos passaram desde que um grupo de Filatelistas consegulu concretizar
um antigo desejo, a formaC;ao do Clube de Filatelia. Nao foi tarefa facil, mas, ana ap6s
ano, as Direcc;oes sempre apoiadas pelo nosso saudoso amigo Dias Ferreira, conseguiram
atingir aquilo que somos hOje, um grande Clube a escala nacional e internacionai, do
qual temos orgulho de fazer parte.
Ha quem diga que estamos demissionarios e que fomos impedidos de fazer leiloes, e
mais um boato que corre nos "mentideros do filatelia". Dissemos "sim", que nao nos
recandidatariamos, po is queremos que aqueles que tanto nos tem prejudicado e que
nos atacam, possam mostrar e p~r em pratica um projecto valido, ou entao "vale mas
que se callen" como diria .... Quanto aos leiloes, consideramos que nao serio justo deixar
a finalizac;ao do leilao a pr6xima DirecC;ao sem que esta tenha tomado a decisao de
continuar com os mesmos.
Ao longo dos 65 anos, 0 problema que mais se repetiu foi 0 do falta de dinheiro. Nem
sempre as Direcc;oes conseguiram concretizar os seus pianos por falta de verbas. As duos
ultimas Direcc;oes, sem inventarem nada, mas com a ajuda dos leiloes conseguiram
obter um desafogo financeiro que permitiu fazer algumas obras de beneficiaC;ao no
nossa Sede e melhorar 0 Boletim do Clube elevando-o a um nfvel de qualidade que,
nao s6 prestigia 0 Clube que 0 edita, como toda a Filatelia Portuguesa.

•

Para alem do Boletim, outras actividades foram dlnamizadas trazendo uma maior afluencia de Associados a sede do Clube, no entanto foi 0 Boletim que nos permitiu chegar
mais longe.
No decorrer dos ultimos anos nao foram alteradas as quotas, preferimos esperar que as
contrapartidas que irfamos oferecer aos nossos Associados 0 justificasse. Vemos agora
chegada a altura de planear um aumento para 0 pr6ximo ano, de 15€ para 20€ para os
S6cios no territ6rio Nacional e de 20€ para 300 fora do territ6rio Nacional; para os Associados Juniores manteremos 0 valor actual.

,

Os nossos Associados "distrafdos" que nos desculpem, mas vimo-nos obrigados a suspender 0 envio do Boletim aos que tinham mais de duos anuidades em atraso. Nao quisemos ser drasticos e cortar 00 tim do primeira anuidade, mas de futuro com certeza assim
vai ser; um boletim custa cerca de 4 € com portes.
Este ano, excepcionalmente, festejamos 0 aniversario do Clube no mes de Novembro,
mais precisamente no dia 8. Achamos por bem nao sobrepor a data normalmente escoIhida com a do exposiC;ao de Viana do Castelo pelo que vamos aproveitar este dia
para retribuir aos nossos amigos de Evora 0 convite que nos fizeram em Julho.

Manuel Janz
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Abstract
The philatelic and postal study below Is related to
the Portuguese mall with the cachet AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR In the first half of the 20th century.
This cachet was used under the postal rules of the
time (quoted below), for the mail forwarded by the sender
himself or by his orders sent by hand up to the means of
transport or close to the destination. This practice has
followed the postal law since the end of the 18th century
and was used In the 19305-405 sometimes to get fast to Its
destination or to avoid the long time of the postal
censorship In WW II.
It was necessary, according to postal laws of that
time, to pay the postal rates in advance and the date
stamps of the correspondence might prove It was not
clandestine.

1 - Introduc;:ao

o texto ora em aprec;o reporta-se basicamente a correio
da primeira metade do sEkulo XX marcado com 0 carimbo
AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR.
Este carimbo, correspondente a um servic;o postal
efectuado em moo por particulares, ao abrigo de legislac;oo
relativa a excepc;oo do monopolio do transporte de
correspondencia pelo estado, e conhecido pelo menos nas
decadas de 30 a 50 do seculo xx.

o monopolio do transporte de correio pelo estado existe
em Portugal desde os finais do seculo XVIII. A legislac;oo
regulamentadora da actividade postal sempre 0 referiu de
forma clara, sendo que igualmente de forma noo menos clara
explicitou os casos de excepc;oo em que tal poderia noo
acontecer.
Os objectos de correspondencia circulados ao abrigo
das excepc;6es ao monopolio no seculo XX 500 pouco
frequentes e, consequentemente, pouco conhecidos e
estudados. Citem-se, neste mister, os autores referidos na
bibliografia, como dos mais recentes com incurs6es por este
territorio postal pouco explorado.
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2 - Os estudos sobre estes assuntos
Em Portugal as correspondencias transportadas por indivfduos estranhos aos correios foram
esparsas vezes abordadas e sobretudo no ambito do correia maritimo e fluvial do sEkulo XIX. As poucas
recensoes conhecidas abordam muitas vezes questoes de marcofilia (por exemplo em torno do correia
maritimo com 0 AVULSA ou 0 PAQUEB01), sendo que rapidamente se desviam para 0 ambito do marcofilia
do ponto de vista morfologico.
A publicac;:ao dos artigos referidos na bibliografia pela pena de Correia (2001 e 2002), Ferreira
(2001), Frazao (2002) e Washburne (2004) veio, na senda dos estudos de historia postal necessaria mente
mais abrangentes do que os da marcofilia tradicionai, abrir novos horizontes de pesquisa e lanc;:ar para
o territorio da investigac;:ao novas questoes.
Os textos de Correia (2001 e 2002) incidem sobre 0 transporte de correia em mao por particulares,
no circunstancia a partir de Angola, e marcados com carimbos AO CUI DADO DO REMETENTE que na
pratica e essencia correspondem ao AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR em analise neste estudo.
Este texto naG dispensa a leitura e observac;:ao das pec;:as constantes dos artigos supra referidos
na medida em que naG as reproduz.
As analises e conclusoes agora deduzidas decorrem da leitura e interpretac;:ao quer das pec;:as
quer de fontes primarias de informac;:ao que se citam e cruzam analiticamente nos seus efeitos posta is.

3 - A legislac;:oo portuguesa, 0 monopolio do transporte de correspondencia e as
respectivas excepc;:oes
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As referencias aos textos legais relativos ao monopolio do transporte de correspondencia e
respectivas excepc;:oes que se seguem abrangem cinco momentos fundamentais. A saber:
A - 1797 - Transferencia do correia para 0 estado
B - 1853 - Introduc;:ao do selo postal em Portugal
C - 1880 - Organizac;:oo do servic;:o telegrafo-postal
D - 1919 - Organizac;:oo dos Servic;:os Posta is
E- 1942 - Proibic;:oo do transporte de correspondencia por particulares
A - 0 correia em Portugal passou da posse da famma Matta de Sousa Coutinho para
finais do seculo XVIII, durante 0 reinado de D. Maria I.

0

estado nos

A legislac;:oo publicada em 18 de Janeiro de 1797, sob a designac;:ao de "Condic;:oes Que 0 Correio
Mor do Reino acceitou voluntariamente para ceder 0 dito Officio a Sua Magestade Fidelissima a Rainha
Nossa Senhora", deu inicio a uma nova era de organizac;:ao do funcionamento dos correios, a que se
seguiu 0 Alvaro com forc;:a de lei de 16 de Marc;:o de 1797 que aboliu e extinguiu 0 oncio de Correio Mor
em Portugal.
A produc;:oo de legislac;:ao reguladora do modus operandi dos correios a partir dos factos atras
referidos veio organizar 0 funcionamento desta nova instituic;:oo publica e a pratica da manipulac;:oo
dos objectos posta is.
E neste sentido que em 20 de Janeiro de 1798 veio a publico a legislac;:oo que criava e
regulamentava os Correios Maritimos, deixando a mesma bem claro que 0 transporte de correia era
monopolio do estado. A disposic;:oo em questoo consta do Alvaro relativo aos Correios Maritimos de 20
de Janeiro de 1798 que determinava no seu numero "IX. Sera prohibido aos Navios Mercantes, e de
Guerra aceitar, e conduzir Cartas; (... )" eo numero XI. dizia que "( ... ). Todo 0 Capitoo, ou Mestre, que
partir sem levar a Mala do Correio, ou que se encarregar de levar Cartas fora da dita Mala, sera
castigado com as penas que deixo reservadas ao Meu Real Arbitrio. Na mesma pena incorrera toda a
pessoa que conduzir Cartas de hum para outr~ Continente, a excepc;:oo somente de Cartas de
recomendac;:ao, que por este motivo deverao levar abertas."
As razoes para as determinac;:oes acima referidas encontram-se desde logo no texto da propria
legislac;:oo - 0 Alvaro de 16 de Marc;:o de 1797 fala-nos do "bem dos me us fieis vassalos", da "promptidoo
das correspondencias", da "administrac;:oo deste cargo publico", etc.
Para alem das questoes de garantia institucional num oncio em regime de mono polio, a partir de
entoo com natureza publica, acresciam as de rendimento da prestac;:oo de servic;:os. Nesse sentido foi
publicado em 1 de Abril de 1799, 0 "Regulamento provisional para 0 novo estabelecimento do correio"

que no seu artigo XII estatuia que "He permitido 005 almocreves. recoveiros. e a quaisquer pessoas
conduzir cartas. pagando nos terras. em que estiverem estabelecidos Correios. as suas competentes
taxas. para 0 que sera6 as cartas marcadas para sinal do seu pagamento. e 005 que contravierem a
este Artigo sera imposta a pena do tresdobro das taxas competentes as cartas. que conduzirem. pogo
do Cad ea. (. .. J",
Esta conjugac;:oo do funcionamento do correia em regime de monop6lio e do transporte de
correspondencia em moo por particulares. desde que a taxa estivesse pogo no origem e a carta
marcada para 0 efeito. veio a perdurar no tempo e vamos encontra-Ia bem mais tarde no seculo XIX e
tambem no seculo XX,
B - Aquando do reform a que introduziu 0 selo postal em Portugal. 0 Decreto de 4 de Maio de 1853
aprovou 0 Regulamento postal (.. ,J que contempla no seu art, 76° esta situac;:oo do transporte de cartas.
etc. de umas terras para outras pelas pessoas que 0 pretendessem. desde que previamente franquiadas
e apresentadas nos correios de origem ou no primeira de tronsito e no § unico do art, 80° que exceptua
do entrega 00 oficial do alfondega ou do saude as cartas de consignac;:oo de que forem portadores os
capitoes ou mestres das embarcac;:6es as quais sera dado "livre de porte" ate tres onc;:as,
Art 76 ,· A

rOllduc ~no

dus cartos e processus judiciaes dll IIInllS pura ouLras terdo Correio. Nilo iIC cOlDprchclldcm ucstu dispDSi~il(l quoesquu 01l1r05 olD.nuscriptDs 011 irnprcssos. os quacs. nno sen do fcchndos como rnrlus. podilro ~cr li~remenlc LondllZidu~ por pesSOllS csLrnuh1l8 II:; Rcpnrtitoes uo Correio.
§ llnico. A~ pcssous. porem. que pcrtclldcrcm COllllll7.ir. ,10 UIIIUS porn oulrns
Lerrus. r.arlas. popciti fc eballos como carin. ou processus judiciaus, sera isso pl!rlDiLLldo.
c.um lolltO q!'-c, fronqllcando, por mcio dll "Clln! cso;as corlus. procl!Ssos. 00 (Il1pcis, os
D(lrJ!sooItltn I1lI eslutilo poslal dn lerra duude pnrlirelll. 011 fi ll prillwirn do Crunsilo. lie
naqucllu n !Iilo houver. pnra serem inulilislldos as Sl'lIos, e imflrcs sn~ 115 competentc5
murcus do Correio. Nuo silo ellclll'tlllldns desln ubr i ll~cil\l os cortns abertns, ou n sello
vulontc.
Art. 77.· As pcssoo~ que cOlI!luzirero olgum dos objectu. ll1 e nr.i()n!lllo~ no nrligo
onleccdenle, setn hillcrcDl, sali..;felto pela sun parte 00 que ohi sc .tlliermino. (jearn sujcil.ns a lDulln ill. ,cxlnplo dus rcspcclilos porles, del·,muo e::ses ubjcclus ser-Ihes op~
prehendidos, c leloilos h cslncilo postal lOois pru~ il Do, para SlJrl'm Coxnuos C remcllidos
uo SCII de~ tinu.
~ UOII:O. A imporlnnciu da multo sera sempre eulcillada CUIll rl!lo~no 00 porle de
carlos (lilo frnu4ucouos. C pellcnceru metodll nos opprebcnsore., e Dutrn melodll no
corre gcml dn Corrci".
ras

e ,10 l!xc.lusiva cOlDpctencin
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c -A carta de lei de 17 de Maio de 1880. aprovando a organizac;:oo do servic;:o telegrafo-postal.
contempla esta situac;:oo no artO 2° 00 dizer que 0 estado tem 0 monop61io do transporte de
correspond en cia mas exceptuando no respectiva alfnea c) do numero 4 "as cartas franqueadas. que
forem apresentadas nos estac;:oes postaes de procedencla. para serem carimbadas;"
0- 0 decreto n° 5:786 de 10 de Maio de 1919. relativo a Organizac;:oo dos Servic;:os Postais.
Telegraficos. Telef6nicos. Semaf6ricos e do Fiscalizac;:oo das Industrias Electricas. no seu arfO 31°. diz-nos
que "Soo do exclusiva competencia do Estado. constituindo por isso monop6lios:
1° - 0 transporte e a distribulc;:oo de cartas missivas. (... J

(.. ,J
§ 1° - Noo se compreendem nestes monop6lios:
a) 0 transporte de correspondencias posta is que ten ham sido devidamente franqueadas e
carimbadas nos estac;:6es postais do lugar de procedencia;

(.. ,J
§ 2° - 0 transporte e distribuic;:oo de correspondencias postais destinadas a autoridades ou a
particulares noo podem ser feitos pelo pessoal das empresas de caminhos de ferro. navegac;:oo e
outras semelhantes. sem intervenc;:oo do correio. ainda que essas correspondencias respeitem 00 servic;:o
pr6prio dessas empresas, Podem. porem. os empregados de coda uma dessas empresas transportar e
distribuir a outros empregados do mesma empresa as correspondencias posta is relativas respectiva
explorac;:oo ,"

a

E- 0 decreto n° 32:336 de 22 de Outubro de 1942. durante a 2° guerra mundial e certamente para
fazer face as dificuldades resultantes das operac;:6es militares. politicos e de censura postal internacionais
autorizou a proibic;:oo do transporte de correspondencias por particulares mesmo que estivessem
franquiadas e carimbadas nos estac;:6es de origem,
o artigo 1° do normativo em questoo dizia que :

"Sao autorizados os Ministros das Obras Publicas e Comunica<;:oes e das Col6nias a proibir, por
simples despacho, nos areas das suas jurisdi<;:oes:
1° 0 transporte de correspondencias postais feito por particulares, nos rela<;:oes entre 0 triongulo
Continente-A<;:ores-Madeira, de um lado, e as col6nias portuguesas, de outr~ lado, embora essas
correspondencias hajam sido previa mente franqueadas e carimbadas nos esta<;:oes posta is do lugar do
procedencia:
2° (... )
§ unico. Noo sao abrangidos pelas disposi<;:oes do n° 1° deste artigo as correspondencias cujo
conteudo se componha exclusivamente de documentos respeitantes a mercadorias carregadas em
navios portugueses, desde que essas correspondencias sejam transportadas 00 cuidado dos respectivos
capitois."

4 - As correspondencias
As cartas que se apresentam correspondem todas, excepto uma, a um encaminhamento maritimo.
A que noo foi encaminhada por barco foi tratada inicialmente como tal sendo que acabou por ser
enviada por via aerea por aparente op<;:oo do remetente, como adiante se vera.
A legisla<;:oo internacional aplicavel as cartas entregues a bordo de navios, no epoca em estudo,
era regulada pela Conven<;:oo Postal Universal do Cairo de 20 de Mar<;:o de 1934 e entrada em vigor em
1 de Janeiro de 1936 e posteriormente pel a Conven<;:oo Postal Universal de Buenos Aires de 23 de Maio
de 1939 entrada em vigor em 1 de Julho de 1940.
Os barcos em questoo 00 estarem atracados em portos portugueses estavam sujeitos a legisla<;:oo
postal do UPU em materia de franquias, selos e marca<;:oo do correspondencia.
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o principio normalizador destas materias manteve-se estabilizado durante muitos anos sendo
que a redac<;:oo dada aos mesmos no Conven<;:oo de 1934 foi 0 seguinte:
Artigo 48° - "As correspondencias depositadas no alto mar, no caixa de um navio ou nos moos dos
agentes postais embarcados ou dos comandantes dos navios, podem franquear-se, salvo acordo em
contra rio entre as Administra<;:oes interessadas, por meio de selos postais e segundo a tarifa do Pais a
que pertencer ou de que depender 0 dito navio. Se 0 dep6sito a bordo se fizer durante 0 estacionamento
em algum dos dois pontos extremos do percurso ou em uma das escalas intermedias, a franquia s6 e
valida quando efectuada por meio de selos postais e segundo a tarifa do Pais em cujas aguas se
encontra 0 navio."
Artigo 141. 4. - "A marco <;:0 0 das correspondencias lan<;:adas a bordo dos navios compete 00
agente postal embarcado ou 00 oficial de bordo encarregado do servi<;:o ou, no falta deste, a esta<;:oo
postal do escala a qual essas correspondencias forem entregues a descoberto. Neste coso a esta<;:oo
aplica-Ihes a sua marco de dia e apoes-Ihes a indica<;:oo Navire, Paquebot ou qualquer outra analoga."
Cf. Conven<;:oo Postal Universal do Cairo aprovada pelo decreto-Iei n026:047 de 14 de Novembro de
1935 e constante do Carta de Confirma<;:oo e Ratifica<;:oo (.. .) publicada em 23 de Janeiro de 1938 no
D.G. n° 28 supl. In Co/ecc;:oo Oficial do Legislac;:oo Portuguesa pub/icada no ana de 7938 Primeiro semestre
(1954). Lisboa: Imprensa Nacional.
1 - Postal ilustrado franquiado e marcado em 12 de Julho de 1939 nos correios do Funchal com 0
carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR dentro de um rectongulo, tendo sido transportado em mao por
particular ate 00 barco para Lisboa. Recebeu a chegada a Lisboa a marco de dia PAQUETE LlSBOA 2°
SEcC;Ao em 15 de Julho de 1939. Pagou de porte $25 cf. 0 disposto no decreto n° 9424 de 11 de
Fevereiro de 1924.

2 - Postal ilustrado tranquiado e
marcado em 2(?) de Setembro de 1939 nos
correios do Funchal com 0 carlmbo AUX SOINS
DE L'EXPEDITEUR dentro de um rectangulo, tendo
sido transportado em mao por particular ate
ao barco para Lisboa, Pagou de porte $25 cf, 0
dlsposto no decreto n° 9424 de 11 de Fevereiro
de 1924, Do texto do postal ilustrado, com uma
vista tomada do Reids Hotel da Madeira, consta
" ",Acaba de chegar vapor para Lisboa que vai
j6 sair, estou a escrever a pressa (para ir os
postais pela Agencia)",",

3 - Carta franquiada e marc ada no
Funchal em ?/Out/39 com 0 carimbo AUX
SOINS DE L'EXPEDITEUR dentro de um
rectangulo, enderec;:ada para S, Paulo no
Brasil, tendo sido transportado em mao
por particular ate ao barco ANGOLA da
Companhia Nacional de Navega<;:oo
onde recebeu a marca do correia de
bordo, Marca de chegada no verso, de S,
Paulo, em ?/? /39, Pagou de tranquia 1$75
ate 20 gramas ct, 0 disposto na Circular
n021 da Direc<;:oo dos Servi<;:os de
Explora<;:oo Postal de Julho de 1934,
9

4 - Carta tranquiada e marcada em Lisboa Central Quarta Sec<;:oo em 17/12/40 com 0 carimbo
AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR dentro de um rectangulo, endere<;:ada para Lancaster P,a./USA, tendo sido
transportado em mao por particular ate ao barco San Miguel. No verso selo de lacre do Consulado
Britanico em Lisboa - British Consulate Lisboa - indicando que a carta passou pelos servi<;:os consulares,
Marca de transito de New York em 15 de Janeiro de 1941, Pagou de franquia 1$75 ate 20 gramas ct, 0
disposto no decreto n° 30558 de 29 de Junho de 1940, Ao chegar aos USA deu entrada de novo nos
correios sendo franqueada pelo portador com 5elo amerlcano no valor de 3 c, (1 ° porte em vigor desde
6 de Julho de 1932?)

HENRY _UCKNALL .. SON" UM""o. UtlBOA

Per a. a. -BAlI KlGU!L-

U.II.A.

/'1 t7/4ffJf4/ € tk·· .:
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5 - Carta com remetente do Porto franquiada
e marcada em Lisboa Central Quarto Secc;:oo em
17/5/41 com 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR
enderec;:ada a Nacala/Niassa em Moc;:ambique, sem
marca de chegada.
Pagou de franquia $80 para um peso ate 20
gramas cf. 0 decreto nO 20.528 de 17 de Outubro de
1931.

ge
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6 - Carta remetida pela Agencia da Empresa
Insulana de Navegac;:oo em Lisboa, franquiada e
marcada em Lisboa Central Quarta Secc;:oo em 29(7)/5/
41 com 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR
enderec;:ada a New
York, sem marca de
chegada. Apresenta no
verso uma fita de
censura inglesa com 0
•.c. ..
nO 2010.
OPENED BY
Pagou
de
franquio 1$75 para um
EXAMINER 2010
peso ate 20 gramas cf.
o dis-posto no decreto
n° 30558 de 29 de Junho
de 1940.

7 - Carta remetida por agente comercial e de encaminhamentos, franquiada e marcada em Usboa
Central 4° Sector em 26/Jul/43 com 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR enderec;:ada a New York, sem
marca de chegada. Contem anotac;:oo dactilografada "per 5.5. SAN MIGUEL"". Apresenta um carimbo Iilos
RECEIVED FROM CUSTOMS e 0 carimbo PAQUEBOT indicadores de que esteve nas moos da alfondega
americana(7) e foi pela mesma entregue aos servic;:os de censura (ou aos correios7). Ostenta igualmente 0
carimbo circular Iilos n° 5790 da censura postal americana em New York e restos de fita de censura ainda
com 0 numero 5797 Visivel no verso.O numero de censor noo consta de Proud (2008). 0 carimbo PAQUEBOT,
com 39 mm, noo consta como de New York na 2" ed., 1987, do catologo Hosking. Pagou de franquia 3$75
para um peso de 41 ate 60 gramas cf. 0 no decreto n° 30558 de 29 de Junho de 1940.
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per B.S. "BAN MIGUEL"
Masara.
Pan Atlantic,Inc.

59 ,Pearl
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KE't YORK

8 - Carta remetida de Lisboa Central IV Sector em 22 ABR 44 franquiada e morcada em Lisboa
com 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR endere<;:ada Beira / Mo<;:ambique, com marca de chegada
no verso de 31/5/44. Apresenta 0 carimbo a preto =SHIP'S BOX MAIL= dentro de um rectongulo, um
outr~ carimbo a vermelho Documentos de embarque / shipping documents e a anota<;:oo manuscrita
Por Angola (nome do barco). Apresenta igualmente na frente um carimbo/rubrica de controle(?).
Pagou de franquia $50 para um peso ate 20 gramas cf. 0 disposto na Portaria n° 9847 de 28 de
Julho de 1941.
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9 - Carta endere<;:ada para New York, franquiada com 1$75 para a via superficie ate 20 gramas,
no correia de Lisboa Central 4° Sector em 29(?)/5/45 e marcada com 0 carimbo AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR para ir em moo, pelo remetente, apanhar 0 barco (Steam Ship) SERPA PINTO. No canto
superior direito contem numero/informa<;:oo - Slip. 18593 - provavelmente relativa a mercadoria a que
se reportava,
o remetente qui<;:o por falta de tempo ou por qualquer outra razoo decidiu, em tempo, entrar no
servi<;:o de correia aereo e envio-Ia por esta via. Pagou 0 registo no valor de 2$00 e a sobretaxa aerea
de entre 11 a 15 gramas no valor de 10$50, implicando este novo porte e registo em mais 12$50 para
alem dos 1$75 jo pagos. Em conformidade com esta nova via foi 0 Per SIS Serpa Pinto anulado e escrito
o Airmail-Registered em alternativa, acrescido do carimbo AVIAo.
A circula<;:oo aerea tero sido efectuada via clipper Pacific da Panam, com partida de Lisboa a 30
e chegada a 31 de Maio a New York. Esta carta tero seguido na rota de veroo da FAM-18, em vigor
desde 0 anuncio dos correios de 9 de Maio cf. a Circular dos CIT n035/E de 9 de Maio de 1945.
Passou pela censura em New York (n° 7554) sendo triada nos correios em 9 e 11/6/45.
Pagou de franquia 1$75 para um peso ate 20 gramas e 2$00 de registo cf. 0 no decreto n° 30558
de 29 de Junho de 1940 e 3 sobretaxas aereas de 3$50 cada 5 gramas de acordo com a Circular dos CIT
n031 /E de 1 de Maio de 1945.
o remetente era 0 agente de navega<;:oo Garland, Laidley & Co. Ltd. que em 1945 tinha 0 escritorio
na Travessa do Corpo Santo, nOlO, em Lisboa.
A possibilidade de esta carta ter sido enviada por correia aereo, em vez de seguir em moo pelo
remetente ate ao barco, tambem podero(?) ser resultado de apos a aplica<;:oo do carimbo AUX SOINS
DE L'EXPEDITEUR 0 funcionorio postal se ter lembrado de que desde a publica<;:oo do decreto n° 32:336
olip lBSU " /
; GARLAND, LAIDLEY .. CO. Lm .
USBON.

\
lie .... , IIoAdnuId IiMppillll

co,

•
C
M
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de 22 de Outubro de 1942 que era(?) proibida esta pratica .. , porem, se assim foi deveria ter igualmente
anulado 0 carimbo do encaminhamento pelo expedldor, Noo parece que assim tenha acontecido e a
decisoo do envio via aerea aparenta ter pertencido ao remetente,
---'-~-------~~-r--

10 - Carta remetida por empresa de
transportes com remetente de Lisboa Central
Quarta Secc;oo no verso, em ?/9/4?, (posterior
a 23 de Novembro de 1944 - data de emissoo
do selo), franquiada e marcada com 0 carimbo
AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR, enderec;ada a
Toronto, sem marca de chegada, Apresenta a
anotac;oo dactilografada SIS "SAMARK"
Shipping documents per ship's mail e 0
carimbo, na frente do sobrescrito =SHIP'S BOX
MAIL=, Tem igualmente na frente um carimbo/
rubrica de controle(?),
Pagou de franquia 1$75 para um peso
ate 20 gramas cf, 0 disposto no decreto n°
30558 de 29 de Junho de 1940,
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TORONTO

Tabela com sintese das cartas analisadas
Origem
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TrAnslto

Destlno

Carlmbos de
encamlnhamento

Dlversos

Funchal
12 Jul39

-

Lisboa - 2.D
SecyAo
PAOUETE
15 Jul 39

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Marca circular de recepcAo - Lisboa
2 .D SeccAo PAOUETE

Funchal
219/39

-

Lisboa

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Postal ilustrado escrito um dla depois
do comeco da 2.D Guerra MUndlal

-

SAo Paulo
2217/39 (7)

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR e
carimbo circular azul
do Servico de Correlo
do Paquete Angola da
CNN

Paquete Angola (III) - Construlclo em
1912 e pertence da Companhla
Nacional de NavegacAo

Selo americano de 3 c . obllterado em
New York 15 Jan 41 . AnotaCAo
dactilografada a vermelho - Per s .s .
"San Miguel" - Construlclo em 1931 e
pertenca da CompanhJa de
Navegar;:Ao Carregadores Acorianos .
No verso apresenta selo de lacre do
Consulado BritAnlco de Lisboa

Funchal
7/0ut/39 (7)

Lisboa Central
Quarta Secr;:Ao
17/12140

New York
15 Jan 41

Lancaster
Pa .
USA

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Lisboa Central
Quarta SeccAo
17/5/41

-

Nacala
Niassa

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Lisboa Central
4 .R SeccAo
29(7)/5/41

-

New York

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Lisboa Central
4 . R Sector
26 Jul43

-

New York

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Carimbo rectangular vermelho
RECEIVED FROM CUSTOMS e
carimbo circular vermelho U.S.
CENSORSHIP EXAMINED BY 5790.
Tambem cinta de censura n .R 5797

Lisboa Central
4. R Sector
22 Abril 44

-

Beira
Mocamblque
31-5-44

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Carimbo a prato dentro de rectAngulo
=SHIP'S BOX MAIL", e carlmbo
vermelho Documentos de embarque
shipping documents + AnotaCAo
Por Angola (nome do barco) .
Carimbo/rubrica de controle (7) .

Lisboa Central
4. R Sector
29(7)/5/45

Llsboa
Posta Aerea
29/5/45

New York
9 e 11/6/45

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Via aerea
Ver descricAo no corpo do texto

AUX SOINS DE
L'EXPEDITEUR

Carlmbo =SHIP'S BOX MAIL= em
cercadura rectangular na frente .
Carlmbo/rubrica de controle(7) .
Anotar;:Ao dactllografada SIS
"SAMARK"
Shipping documents per ship's mall

Lisboa Central
Quarta SeccAo
7/9/47

-

Toronto

a) - 0 principio do monop61io estatal do transporte de correspondencia existe desde que os
correios foram transferidos do posse do familia Matta de Sousa Coutinho para 0 estado em 1797.
b) - A possibilidade de transporte de correspondencia em moo, paralelamente aos correios,
existe desde que em 1799 0 estado legislou no senti do do sua permissoo desde que previamente a
mesma visse a sua taxa postal ser antecipadamente pogo e as correspondencias marcadas.
c) - As prerrogativas atras mencionadas foram permanecendo no legislac;:oo postal 00 longo dos
seculos XIX e XX com textos similares, sendo que para 0 perfodo das correspondencias em analise neste
estudo as encontramos no decreto n° 5:786 de lOde Maio de 1919, no decreto nO 32:336 de 22 de
Outubro de 1942 e no manual de Sousa (1938) que de acordo com texto do autor se destinava a provo
oral do programa dos exames de admissoo a manipuladores telegrafo-postais.

d) - 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR it conhecldo em correspondencia transportada em
moo por particulares ap6s as respectivas correspondencias terem sido previa mente franquiadas e
marcadas nos correios de origem e tambem em cartas contendo documentos de embarque de
mercadorias.
e) - 0 servi<;o postal 00 cuidado do remetente e porextensoo 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR
nco e especifico 56 do 2° guerra mundial, conforme se deduz de toda a legislac;:oo em epfgrafe e como
se pode verificar pelo carimbo do Funchal de 12 de Julho de 1939, mas aparenta ter sido utilizado com
frequencia durante 0 perfodo do conflito.

e

f) - 0 carimbo AUX SOINS DE L'EXPEDITEUR
uma marco de correia que informava quem tinha
autoridade de fiscalizac;:oo que a tarifa postal foi pogo no origem e que 0 portador podia transportar a
correspondencia em moo sem ser penalizado face a lei.
g) - 0 decreto n° 32:336 de 22 de Outubro de 1942, em plena 2° guerra mundial e certamente por
razoes quer pragmaticas quer diplomaticas, autorizou os Ministros das Obras Publicas e Comunicac;:oes
e das Col6nias a proibir 0 transporte de correspondencias p~r particulares mesmo que estivessem
franquiadas e carimbadas nos estac;:oes de origem. Os tempos de guerra para um pafs neutral seroo as
razoes basicas desta legislac;:oo cujo intuito era clara mente 0 evitar conflitos diplomaticos e com a
censura do correspondencia em transito internacional. Noo encontrei ate hoje legislac;:oo ou
determinac;:oes que evidenciem que esta proibic;:oo foi cumprida rigorosamente ou noo. Teroo a
generalidade das cartas com documentos respeitantes a mercadorias, posteriores a entrada em vigor
do decreto em questoo, circulado pela moo dos capitoes dos navios con forme estatufdo no artigo 1°,
2° no § unico?
h) - A legislac;:oo postal noo refere em momento algum que era possfvel a correspondencia AUX
SOINS DE L'EXPEDITEUR voltar a entrar no circuito postal sem pagar nova tarifa. A aplicac;:oo de selo
americana num exemplar aqui estudado e provo deste entendimento dedutivo.
i) - As pec;:as que se apresentam neste estudo e bem assim as citadas p~r Correia (2001 e 2002) e
por Washburne (2004) 500 maioritariamente do perfodo do 2° guerra mundial, noo sendo alheio oeste
facto a circunstoncia de as pessoas usarem este procedimento para evitar atrasos no censura postal.

j) - As pec;:as ate agora vindas a publico apontam para uma utilizac;:oo internacional deste tipo de
correio, tambem de/para as antigas col6nias portuguesas e no correia com origem no Funchal incluindo
envios para Lisboa. As cidades/postos de correia ate agora arrolados para a origem das marcos AUX
SOINS D'EXPEDITEUR apontam para Lisboa quarto secc;:oo/4° sector e Funchal. No entanto, a circunstoncia
de noo existirem estatfsticas deste tipo de encaminhamento de correspondencias, de serem poucas as
pec;:as inteiras divulgadas/conhecidas pelos autores e coleccionadores referidos, a que acrescem os
poucos estudos publicados ate hoje sobre as mesmas, noo permite ate 00 momenta estabelecer com
seguranc;:a perfis quantitativos e geografias postais deste servic;:o.
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1 - Introdu900
Era pr6tica habitual, em Portugal, que os selos retirados
de circulac;oo fossem queimados. Porem, tal noo se veio a
verificar no que as colonlas dizia respeito.
Com a introduc;oo dos selos em relevo com a effgie de
D. LUIs I, foram oficiados os Presidentes da Junta de Fazenda
das diferentes colonias portuguesas para que retirassem de
circulac;oo os selos tipo "Coroa", e que posteriormente fossem
os mesmos remetidos a Casa da Moeda e Papel Selado em
Lisboa, para ulterior queima. Esta determinac;oo, porem, noo
teria sido posta em pr6tica, conforme veremos mais adiante.
De todo 0 modo, com a entrada em circulac;oo dos selos
de D. LUIS, nas Colonias, acumulou-se na Casa da Moeda e
Valores Selados, um elevado stock de selos tipo "Coroa"
entretanto retirados de circulac;oo. Em meados de Maio de
1888 0 comerciante Faustino Antonio Martins em requerimento
dirigido ao Ministerio dos Negocios da Fazenda prop6e-se
comprar esse stock de selos tipo "Coroa".
Noo sendo habitual a venda dos selos retirados de
circulac;oo, 0 Ministerio da Fazenda remeteu ao Director Geral
dos Correios um offcio datado de 4 de Junho de 1888, no qual
soo solicitados pareceres a dois quesitos:
1 - Pode inutilizar-se com a marca do correia uma
estampilha que noo deu entrada nele?
2 - Deve vender-se sem ser em leiloo uma quantidade
de selos importante?

J

A 13 de Agosto de 1888, pela 3.° Repartic;oo da Direcc;oo
Geral dos Correios, Telegrafo e Pharoes e produzido 0 seguinte
parecer:
Cumprindo-se 0 despacho supra de V. Ex. a no parte relativa
aos dois quesitos que e/e contem, a 3. a Repartic;:oo e de parecer:
Com relac;:oo 00 primeiro.
Que noo devem inutilizar-se no metropo/e com carimbos em
uso no ultramar estampilhas que, embora destinadas as
provfncias ultra marinas noo chegaram a sair do Coso do
Moeda e ali se conservam ainda em deposito.
Abrir tal expediente equivaleria a uma irregularidade, visto
como as ditas estampilhas nunca serviram de e/emento de
franquia no expedic;:oo de correspondencia feita pelas malas
do correio.

Com rela<;;ao 00 segundo.
Que a venda das estampilhas existentes no Coso do Moeda, a ter de se efectuar, dever6 se-Io por meio
de lei/ao, 6 semelhanr;:a do que se praticou ultimamente com uma porr;:ao avultada de selos do india
de emissc5es extintas' .
Os bons resultados obtidos levam a crer que as estampi/has em deposito, se bem que nao alcancem 0
seu valor facial, ainda assim atingirao prer;:os muito superiores aos que poderao ser oferecidos por um
particular, livre das alternativas que produz a licitar;:ao.
3. a Repartir;:ao do Direcr;:ao Geral dos Correios, Telegrafos e Pharoes, 73 de Agosto de 7888.
o Chefe do Repartir;:ao
Contrariamente 00 que tinha proposto a Direc<;::oo Geral dos Correios, 0 Ministro dos Negocios do
Fazenda, aprova a venda dos selos 00 comerciante Faustino Antonio Martins e disso do conhecimento
00 Ministro Secretorio do Estado dos Negocios do Marinha e Ultramar, por offcio emanado do seu
Gabinete, datado de 28 de Outubro de 1888, que a seguir transcrevemos:
Ministerio dos Negocios do Fazenda, Gabinete do Ministro em 28 de Outubro de 7888
Of/cio
Ao
Ministro Secret6rio do Estado dos Negocios do Marinha e Ultramar
Tendo sido por despacho do data de hoje autorizada a venda das estampilhas postais do ultramar de
tipos antigos que foram retirados de circular;:ao e mandadas recolher a Coso do Moeda e Popel Selado
onde se acharn, para serem queimadas segundo 0 costume, rogo a V. Ex. a se sirva expedir com urgencia
as ordens necess6rias para que dentro do prazo de dois meses, sejam igualmente recolhidas aquela
repartir;:ao todas as estampilhas de que se trata, que por acaso ainda estejam em poder dos exactores
de Fazenda.
Deus Guarde a V. Ex. a
Marianno Cyrillo de Carvalho

18

Por razoes que se desconhecem 0 offcio supra apenos deu entrada no 2.a Reparti<;::00 do Direc<;::oo Geral dos
Correios em 9 de Janeiro de
1889, pelo que os exactores de
Fazenda das colonias, so foram
oficiados do despacho exarado pelo Ministro do Fazenda
por offcio de 11 de Janeiro de
1889, noo tendo estes dado seguimento os instru<;::oes nele
preconizadas. Do falha de comunica<;::oo entre as diferentes
Fig. 1
entidades tambem se seu conta 0 Director do Coso do Moeda. Porem e conveniente aqui chamar a
aten<;::oo, do proximidade de rela<;::oes que havia entre 0 Director do Coso do Moeda, Antonio Jose do
Cunha e Faustino Antonio Martins, comerciante em Lisboa.
Assim, a 2 de Mar<;::o de 1889 pelo Offcio n.o 945, que a seguir transcrevemos, a Coso do Moeda
e Valores Selados chama a aten<;::oo do Conselheiro Director Geral do Ultramar, para a situa<;::oo irregular
de estarem em circula<;::oo em simultoneo, ho mais de tres anos, dos selos do tipo "Coroa" com os do
effgie de D. LUIS I (Fig. 1).
Coso do Moeda e Popel Selado
Of/cio 945
Tendo sido vendida com autorizar;:ao de S. Ex. a 0 Ministro do Fazenda datada de 28 de Outubro ultimo,
a Faustino Antonio Martins, uma porr;:ao de estampi/has postais do Ultramar do tipo chamado de
coroa, que j6 nao est6 em circular;:ao por ter sido h6 tres anos substitufdo pelo tipo em relevo, e que se
achavam nesta Repartir;:ao para serem queimados: e constando que ainda algumas cartas sao
franqueadas com as referidas estampi/has de coroa: e do maior urgencia, a fim de nao serem lesados
os interesses do Estado, que desde j6 se ordene terminantemente as estar;:c5es competentes que
sejam considerados nulas para os efeitos de franquia as estampilhas chamadas de coroa, e somente
1 - Salos naHvos

validas as de re/evo que estoo
actua/mente em circu/a(:oo. Tenho por isso a honra de rogar a V.
Ex. 0 se digne tomar as providencias que para tal fim julgar convenientes.
A respeito do mesmo ass unto
cumpre-me dizer a V. Ex.0 que pelo
Ministerio da Fazenda me foi comunicado ter-se dado ordens aos
exactores de Fazenda nas ProvfnGias Ultramarinas para remete rem para esta Reparti(:oo no prazo de dois meses, a con tar da reI
ferida dota de 28 de Outubro ultimo, todas as estampilhas dos tipos anteriores ao que acho hoje
L - _ __
em vigor, que os mesmos funcio~h~------------------------------------~
narios tivessem em seu poder. Ate
hoje ainda nenhum fez tal remessa, 0 que significo noo haver nas
Fig. 2
Recebedorias estampilhas dos tipos antigos, Sera porem conveniente verificar se tal ordem foi efectivamente transmitida aos exactores
de Fazenda, e no caso negativo intima-los para fazerem a remessa imediata, para esta Reparti(:oo, ou
para a Direc(:oo geral dos Correios, sob pena de noo Ihes serem levados em conta dos seus creditos os
valores das estampilhas antigas que mais tarde se remeterem.
Deus Guarde a V. Ex. 0 Casa da Moeda e Valores Selados em 2 de Mar(:o de 7889
/limo Exmo Snr Conselheiro Director Geral do Ultramar
Augusto Jose da Cunha

i

J

Alertada para 0 problema, a 2.0 Secyoo do 2.0 Repartiyoo do Direcyoo Geral dos Correios
Telegrafos e Pharoes. remeteu as circulares n,os 74 a 80. respectivamente para os Presidentes do Junta
de Fazenda de Cabo Verde. Guine. S, Tome, Angola. Moyambique, india e Macau. datadas de 15 de
Maryo de 1889 e publicada em Diorio de Governo de 26 de Maryo de 1889, Pela sua importoncia
transcrevemos 0 teor do citada circular,
Ministerio das Obras Publicas Comercio e Industria
Direc(:oo Geral dos Correios Telegrafos e Pharoes
2,0 Reparti(:oo • 2,0 Sec(:oo
N. Os 74 a 80 - C6pia
CIRCULAR
Constando que n'algumas provfncias ultramarinas se franqueiam correspondencias postais com selos
coroa, substitufdos ha tres anos pelos de efTgie, 0 que demonstra a circula(:oo comum de ambos os
padroes e pode dar lugar a abusos em detrimento da Fazenda das mesmas provfncias; e sendo mister
evitar tais abusos e manter exclusivamente em circula(:oo os selos para isso emitidos,
Manda Sua Magestade E/-Rei, pela Secretaria d'Estado dos Neg6cios da Marinha e Ultramar revalidar
pela presente Portaria 0 preceito intuitiv~ que sobre a caducidade dos selos de coroa dimanava da
sua substitui(:oo por selos de novo padroo; e outrossim ordenar 0 mesmo Augusto Senhor que se profba
terminantemente a venda, ou troca dos selos caducados quer na sede das juntas de Fazenda quer nas
suas delega(:oes e bem assim nas reparti(:oes postais ou telegrafo-postais e por parte dos indivfduos
avulsos autorizados para a sua venda devendo no mais breve prazo ser remetidos a Direc(:oo Geral do
Correios Telegrafos e Pharoes pe/a 2,0 Reparti(:oo (servi(:o postal internacional e ultramarino) todos os
selos de coroa que por ventura existam ainda em qualquer esta(:oo publica de Fazenda ou de correio,
Pa(:o 75 de Mar(:o de 7889
Porem para acelerar 0 processo de recolha dos referidos selos. a 13 de Maryo foram remetidos
telegram as para todos os Presidentes do Junta de Fazenda com as seguintes instruyoes: Proibida desde
ja na sede e dependencias dessa junta e nas reparti(:oes postais a venda ou troca de selos coroa ja
caducados que ainda existam pelos de efTgie, e fa(:a reco/her e enviar a Direc(:oo Geral dos Correios
todos os selos caducados existentes, Portaria Correio,
Terminava assim a circulayoo dos selos tipo Coroa nos colonias portuguesas, e em 1889 ainda
foram retirados de circulayoo cerca de 300,000 selos deste tipo. e remetidos para os cofres da Coso da
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Moeda e Valores Selados. Arguto. com sempre. Faustino Ant6nio Martins voltou a cargo em 27.06.1890
propondo-se comprar os selos armazenados. Assim submeteu apreciac;:oo do Ministro de Estado do
Marinha e Ultramar 0 seguinte requerimento: No DireC9QO Geral dos Correios existem cerca de trezentos mil se/os de emissoes caducas dos diversos correios ultramarinos sem valor algum para a Fazenda
Nacional. 0 abaixo assinado. unico comerciante em grosso em Portugal. unico tambem a quem esses
selos podem con vir pagan do-os por um prec;:o re/ativamente importante. Pede a Vossa Magestade
para que os referidos se/os coloniais tipo Coroa de emissoes findas Ihe sejam vendidos pe/a quantia de
um conto de reis pogo no acto do entrega.

a

Solicitado. pelo Ministro. um parecer sobre 0 requerimento. e com a concordoncia do Director
Geral dos Correios Guilhermino Augusto de Barros. a 2.° Repartic;:oo do Direcc;:oo Geral dos Correios
remete 0 oncio n.o 494. datado de 27 de Novembro de 1890. em que recusa a pretensoo de Faustino
Martins. informando que 0 Ministro do Marinha e Ultramar ja havia despachado em 7 de Janeiro a venda
dos selos por leiloo e que este ainda noo se havia realizado por escassez de pessoal no 2.° secc;:oo. Estes
selos acabaram por nunca serem vendidos em leiloo ficando em dep6sito no Coso do Moeda e Popel
Selado.
Procuramos obter uma informac;:oo detalhada sobre 0 que se tera passado a nlvel das col6nias
no que concerne a recolha dos selos tipo Coroa ainda em circulac;:oo. Por um feliz acaso. apenas
consegui encontrar 0 processo referente a col6nia de Angola.
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Instados os competentes servic;:os do col6nia de Angola a pronunciarem-se e a darem seguimento 00 determinado pela portaria circular n.o 77 emanada do Direcc;:oo Geral dos Correios Telegrafos e Pharoes. a Junta de Fazenda em Luanda por oncio n.o 43 datado de 15 de Marc;:o de 1889. para 0
Conselheiro Director-Geral dos Correios Telegrafos e Pharoes reconhece que ja a 11 de Janeiro de 1889
havia recebido um oncio a mandar recolher os selos e outras f6rmulas de franquia retiradas de circulaC;:OO existentes no dep6sito do Junta ou em poder dos exactores. Informa ainda que existem bastantes
selos antigos de coroa. que nunca
foram mandados retirar do circulac;:oo. e que continuaram a ser
fornecidos 00 publico noo fosse 0
telegrama recebido a 14 de MarC;:O. Porem como noo havia em
dep6sito selos de 40 reis no tipo D.
LUIs I (nova emissoo em circulac;:oo). noo podiam de imediato retirar todos os selos desta taxa e
do tipo Coroa sem serem substituIdos por outros.
Alegava ainda a Junta
que no tocante aos selos de 5 reis
se dava 0 mesmo coso. pois muitos dos que estavam em circulaC;:OO e em dep6sito eram do tipo
Coroa. Assim remetia em anexo
uma requisic;:oo extra ordinaria de
28.000 selos de 5 reis e 14.000 selos de 40 reis. que deveria ser
fornecida com a maior urgencia.
Fig. 3
Informa ainda que a maior parte
dos selos tipo Coroa em dep6sito estavam colados de modo a formarem uma pasta compacta. razoo
pela qual s6 pelo paquete seguinte seriam remetidos Coso do Moeda e Popel Selado. visto terem de
ser minuciosamente conferidos para que a sua importancia fosse abatida a conta do Tesoureiro Geral.
Os selos do requisic;:oo extraordinaria apenas chegariam a Luanda a 4 de Junho de 1889.

a

o Governador-Geral de Angola. Guilhermino Augusto de Brito Capelo. faz entretanto remeter
para 0 Ministro e Secreta rio de Estado dos Neg6cios do Marinha e Ultramar 0 oncio n.o 184/1889 datado
de 15 de Maio de 1889. declinando a responsabilidade dos factos imputados a administrac;:oo ultramarina. Assim explicita 0 Governador que:
a) - Quando em 1885 foram enviados os selos do nova emissoo. com e engie de D. LUIs I. estes
noo vinham acompanhados com ordens ou instruc;:6es para que a partir dessa data s6 estes selos fossem
admitidos no correspondencia:

b) - A Junta de Fazenda fez recolher os selos
P.ORTARH\. N,o 230;
de tipo Coroa que havia em dep6sito nos estac;:6es
posta is, mas nao marcou prazo para a sua troca
Em observlmcia-do qne dispoo a portbria'regia
com as de efigie. que vinham substituir;
O
n:
77 de 15 de mill'Vp ulLimo:
c) - Vindo os selos de efigie, sem indicac;:ao
Hei pOI' conveniento det.Ewrninar 0 seguinle:
alguma. nao havia razao para fazer a alterac;:ao com
_1 ',° E' Ilx't1do 0 IJl'azo de cinco mezcs pllra a
o intuito diferente do do mudanc;:a de cores. e por
tPOca
do!:; sellos da l pl'oYincia de coroa pelos
essa razao se continuou a admitir os selos tipo Coroa.
<le
!JusLo;
pOis nao se percebeu nem se podia adivinhar qual
~. ° A contal' rla' pnblicacao d'esta portll'ria 6
a intenc;:ao do Inspecc;:ao Geral dos Correios. que s6
proltilJiiJo 0 usn de gellos de coroa nn franqllia
agora fazia lembrar os abusos a que podia dar lugar
da
liurnc,sRoll ut}uda. . ,
a circulac;:ao comum das duos emiss6es;
d) - Confessava que nao percebia como a
3',d' K, Gorre~pondencia que 110 correia ffir en':
Fazenda poderia ser prejudicada. e sendo assim,
contrada. e em qlle se tenha feito uso de t}stamcomo e que a Direcc;:ao Geral dos Correios nao deu
pilhas do eoroa, sera tid a como nao franquiada,
instruc;:6es em devido tempo sobre a mudanc;:a de
As: anctoridades· e mais pessoas a qJlem' o·cotipo de selos. sabendo que sem essa indicac;:ao se
nhecimento d'esta, eompetir., assim o· teubam en·
continuaria a proceder no Ultra mar. como sempre
tendido· e cumpram·,
aconteceu com a mudanc;:a de cores dos selos. que
Palacio do gover-ao em' Loanda, fO
maio
sempre circularam cumulativamente;
de 1889,
e) - Por tais raz6es. 0 Governo declinava
Guillterme Augusto' de Br.ito Capello, gover-natoda a responsabilidade por eventuais abusos. po is
dar. geral..
nao havia abuso em praticar 0 que nao era proibido.
antes pelo contrario serio sim vexat6rio estabelecer proibic;:6es sem ordem expressa. numa col6nia
como Angola, onde existem delegac;:6es posta is a distoncias de 30 ou mais dias de viagem,
f) - Assim mandou publicar no edic;:ao n,o 19 do Boletim Oficial de Angola, a portaria n.O 230 de 10
de Maio de 1889 Creproduzida nesta pagina). do qual juntava uma c6pia. dando 0 prazo de 5 meses
para a troca de estampilhas. e ordenando que no correia e suas delegac;:6es nao sejam admitidas
franquias com selos do tipo Coroa, sob pen a de a correspondencia que no correia for encontrada e em
que tenha sido feita 0 uso destes selos. seja tida como nao franquiada.

de

<

Entretanto ja em 17 de Abril a Junta de Fazenda. dando cumprimento 00 determinado no
portaria circular n,o 77 remeteu para a Coso do Moeda e Popel Selado os selos tipo Coroa recolhidos do
Tesoureiro Geral e dos exactores de correia conforme relac;:ao seguinte que totalizava 7:671 $480:
1 - Do Tesoureiro Geral
Mac;:os

4
6
1
1
23

1
11
9
5

Taxas
5 reis
10 reis
20 reis
25 reis
40 reis
50 reis
100 reis
200 reis
300 reis

Quantidades
4.713
7.348
58
1,915
31.132
1.016
14.734
11,560
6,203

Importoncias
23,565 reis
73.480 reis
1.160 reis
30.375 reis
1.245.280 reis
50,800 reis
1.473,400 reis
2.312.000 reis
1.860.900 reis

2 - Dos exactores do correia
10
20
50
100
300

reis
reis
reis
reis
reis

1.729
159
85
562
1.732

17.290 reis
3.180 reis
4,250 reis
56.200 reis
519.600 reis

Mais informava a Junta de Fazenda que ainda nao tinham sido recebidos os selos, do tipo
"Coroa", de todas as estac;:6es posta is. porem poucos mais selos poderia haver. mas os que se recebessem
seriam remetidos no primeira oportunidade.
Nao encontramos mais nenhuma referencia sobre devoluc;:6es de selos do tipo Coroa por parte
do Junta de Fazenda de Angola para a Coso do Moeda e Popel Selado,
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2 - 0 remanescente dos selos tipo Coroa e a nova peticroo de Faustino Martins
Como atr6s referimos, depois da venda dos selos tipo "Coroa" feita a Faustino Martins em 1888,
ainda ficaram selos em circulac;:oo nas colonias, mandados recolher por portaria de 15 de Marc;:o de
1889. Em numero redondos existiriam na Casa da Moeda cerca de 300.000 selos, tipo Coroa, resultantes
da recolha imposta por aquela portaria. Como tambem referimos, Faustino Martins tinha adquirido 0
stock existente na Casa da Moeda por 3 contos de reis. Presumiu Faustino Martins, a posteriori. e depois
de falhada uma tentativa de compra desse selos por um conto de reis, ter direito a estes selos, pois era
seu entendimento que oferta apresentada, em 1888, teria sido para todos os selos deste tipo e noo
apenas para 0 stock a data
existente na Casa da Moeda.

'~~----7f

Assim, em 30 de Novembro de 1904 (dezasseis anos depois), dirige um requerimento ao
...if;
Ministro da Marinha e Ultramar sol~'!tI
licitando a entrega de todos dos
selos tipo Coroa existentes em
stock na Casa da Moeda, com 0
seguinte teor:
Faustino Martins negociante de
se/os para co/eCC;ao, PrQ(;:a LuTs de
Camoes 35, tendo em 7888 cont'
tratado com 0 Governo de Vosssa
Magestade a compra de todas as
sobras dos se/os tipo coroa que j6
naG tinha va/idade e destin ados a
queimar, recebeu em seguida
uma grande parte dos mesmos
se/os, mas fa/tan do ainda receber
os que naG tinham sido reco/hidos
das provTncias u/tramarinas, e que
Fig. 4
/he consta estarem actua/mente depositados na Casa da Moeda 6 ordem do Ministerio da Marinha.
Pede a Vossa Magestade se digne mandar verificar a existencia dos referidos se/os e mandar que /he
sejam entregues.

I

-
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o Ministro solicita um parecer 03.° Repartic;:oo da Direcc;:oo Geral do Ultramar, que por oncio n.D
848/944 informa:
No inc/uso requerimento pede Faustino Antonio Martins se mande verificar a quantidade de sellos
postaes de typo coroa existentes na Casa da Moeda pqrq /he serem entregues, allegan do ter em 7888
contractado a compra por trez contos de reis de todas as sobras que j6 naG tinham va/idade destinadas
a queimar, recebendo em seguida uma grande parte dos mesmos sellos mas fa/tando-/he ainda os que
naG tinham sido reco/hidos das provTncias u/tramarinas.
o sup/icante naG tem direito a/gum a esta nova exigencia e e/e proprio assim compreendeu quando
em 27 de Junho de 7890 requereu por intermedio do ministerio das Obras Pub/icas para /he serem
vendidos por um conto de reis todos os se/os postais do tipo Coroa de emissoes extintas que entao
existiam na DirecC;ao Gera/ do Correios e Te/egrafos (os mesmos que agora pretende) sendo-/he
indeferido 0 pedido por despacho de S. Ex. a 0 Ministro da Marinha e Ultramar de 76 de Dezembro de
7890. Em Portaria regia de 75 de Marc;o de 7889 foi determinantemente proibida, a fim de evitar
abusos, a venda ou troca dos se/os caducados devendo no mais breve prazo ser remetidos 6 DirecC;ao
Gera/ dos Correios, Te/egrafos e Farois, pe/a 2. a RepartiC;ao, todos os se/os coroa que porventura existissem
ainda em qua/quer estac;ao publica da fazenda ou dos correios.
Por decreto de 24 de Abril de 7902 foram a/terados os va/ores dos se/os postais de emissao extintas que
estavam para serem vendidos em hasta publica em virtude do despacho ministerial de 74 de Abril de
7907 sobre uma informaC;ao dada por esta repartiC;ao noutro requerimento em que Faustino Martins
ofere cia seis contos de reis por todos os se/os que entao existissem na Casa da Moeda, entre os quais
figuravam se/os tipo que agora pretende /he sejam entregues.
Os se/os de coroa que Faustino Martins diz estarem depositados na Casa da Moeda pertencem para
todos os efeitos ao arquivo desta repartiC;ao, assim como todas as mais formulas de franquia recebidas
de todos os paizes da Uniao Posta/ Universal, cuja arrecadaC;ao ali foi solicitada por nao existir nesta
secretaria, casa com a de vida seguranc;a para serem caute/osamente armazenados tais va/ores.
Esta seCC;ao e de parecer que este novo pedido naG deve ser deferido.

Em 27 de Dezembro de 7904.
Lufs do Silva Coutinho

Mais uma vez a pretensoo de Faustino Martins a indeferida. Noo foi posslvel apurar 0 destin~
dado aos cerca de 300.000 selos tipo Coroa, com excep<;:oo de 56.000 selos de Macau e 54.600 selos de
S. Toma e Principe, sobretaxados em 1902, em conjunto com os selos de D. LUIs leD. Carlos I. tipo Diogo
Neto.

3 - Faustino Martins e os outros comerciantes
A introdu<;:oo que acabamos de fazer, era necessaria pora que nos inteiremos das razoes das
sobrecargas de 1902. Apercebemo-nos de que Faustino Martins teria uma preponderoncia economica
e financeira sobre os restantes comerciantes filatalicos do apoca. Para alam disso tambem nos
apercebemos de que Faustino Martins teria um relacionamento privilegiado com 0 Director do Coso do
Moeda 0 que Ihe permitia ter um conhecimento preciso dos stocks de selos das colonias em deposito
no Coso do Moeda. Ele proprio se intitulava "0 unico comerciante por grosse de selos postais em
Portugal", entendendo pois estar acima de todos os outros, e achando-se com direito a com pro dos
selos retirados de circula<;:oo.
Os restantes comerciantes que noo foram tidos nem achados no venda dos selos tlpo Coroa
das colonias, verificaram que
Faustino Martins teria feito um
grande negocio comprando esses
selos a menos de 2% do valor
facial. Assim em 1897 preparandose Faustino Martins para voltar a
propor a com pro dos 300.000 selos tipo Coroa, bern como dos selos de D. LUIs I entretanto retirados de circula<;:oo, remetem 00
Conselheiro Director Geral do UItramar 0 seguinte requerimento:
Constando aos abaixo assinados,
negociantes e coleccionadores
de selos para colec(:c5es, haver-se
dirigido 00 Governo de Vossa
Magestade proposta para a compro, a menos dos respectivos valores de taxas, de certa quantidade de selos postais das colonias,
ultimamente retirados de circulac;;oo, veem os signatarios requerer e ponderar a Vossa Mages taFig. 5
de, 0 seguinte: que a fazer-se venda de tais selos em quantias inferiores 6s taxas dos selos, seja essa
venda feita em hasta publica, 6 semelhanc;;a do que a Direcc;;oo dos Correios ja fez com antigos selos do
india Portuguesa, com 0 que, noo so lucrou 0 Tesouro que por tal meio auferiu em leiloo perto de tres
contos de reis, quando a proposta para a compra de tais selos, feita por um so indivfduo, era de
trezentos a quatrocentos mil reis, mas se obstou a que no imprensa peri6dica se marginassem queixas
acerbas, como aconteceu, quando, a um so indivfduo e sem que precedesse conhecimento publico
de tal operac;;oo, se vendeu, cremos, que a dois por cento advalorem. diz-se que para mais de cem
contos de reis de selos coloniais, tipo coroa, 0 que entendemos foi um grande prejufzo para 0 Tesouro,
alem de tudo.
Os signatarios pedem, pois, para que em qualquer coso, e quando 0 Governo de Vossa Magestade
entenda vender em quaisquer porc;;oes selos postais retirados do circulac;;oo, que essa venda se fac;;a
precedendo anuncio nos jornais do capital e que so tenha lugar em hasta publica para puderem
concorrer a favor do Tesouro, e do que e justo, todos aqueles a quem, noo so assista igualdade de
direitos, mas que pelo seu negocio do especialidade tem nele preso capita is, mais ou menos
importantes.
Senhor! Aos signatarios afigura-se que a venda em globo, de selos retirados de circulac;;oo e sempre
prejudicial aos interesses morais e materiais do Fazenda, porque essas vendas se fazem com grande
depressoo de valores, quando com 0 tempo, conservados no Casa da Moeda, iriam sendo requisitados

-
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e pagos sem prejufzo do seu valor facial. Os negociantes desta especia/idade, tanto nacionais, como
estrangeiros, retrair-se-ao quando vejam essas vendas em valores depreciados, e jamais concorrerao
a compras de selos de centenarios ou de qualquer outros, receosos de comprometerem capitais visto
que mais tarde esses selos podem ser vendidos por insignificantes quantias. Os signatarios pedem a
Vossa Magestade, se Ihes atenda, como requerem
Lisboa 7 de Abril de 7897
Joao Marianno Goulart, J. Tavares, Jose Pinto Castelo Branco, Jose Maria Cardoso, Antonio Pires R.
Netto, Azulay & C. ~ Jose dos Santos Rocha, Thomas d'Aquino de Brito Freire Nobre de Carvalho, Antonio
Augusto do Fonseca, A. Moller, Carlos Santos Nogueira, Manuel Francisco Miguez, Jose Benito Losada,
Alvaro Amor, A Myre.

o Conselheiro Director Geral do Ultramar, tomando conhecimento do requerimento apresentado
pelos comerciantes acima identificados solicitou um parecer sobre 0 mesmo a Casa da Moeda e
Valores Selados, bem como a 3.° Reparti<;:oo dos Correios.
Por oncio n.o 2349 de 23 de Abril de 1897 0 Director Interino da Casa da Moeda, Antonio Lima
Carvalho informa ser seu parecer que no caso de se resolver conservar os selos de franquia coloniais,
retirados de circula<;:oo, devem os mesmos serem vendidos a coleccionadores, devendo esta venda
efectuar-se pelo valor facial e nunca a men or pre<;:o. Interessante notar que noo estava em fun<;:6es 0
Director Augusto Jooo da Cunha.
Por sua vez a Reparti<;:oo dos Correios, pelo oncio n.o 1200 emanado da 2.° Sec<;:oo da Direc<;:oo
dos Correios Telegrapho-Postaes e
datado de 14.04.1897, informa de
que era seu parecer que se promovesse a venda dos selos por
~~
~
- " '.'
meio de leiloo publico e noo particularmente a um ou mais pretendentes. Porem lembrava que em
rela<;:oo aos selos de Portugal e
IIhas, retirados de circula<;:oo pela
Portaria n.O 82 publicada no Diorio
de Governo de 14.03.1897, foi determinado que se adoptassem as
providencias necessarias para
que a Casa da Moeda e Papel
Selado procedesse sem de moras
a queima de todas as formulas de
franquia de emiss6es anteriores a
que estava em circula<;:oo, que
porventura existissem no referido
estabelecimento ou que nele dessem entrada depois daquela
data.

~? ~;-------------------I ~
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Mais uma vez os selos acabariam
por noo serem vendidos, nem em
leiloo, nem directamente a qualquer comerciante. Tambem noo foram queimados.
Fig. 6

Entretanto, com a entrada em circula<;:oo dos selos da emissoo de D. Carlos I tipo "Mouchon",
tambem os selos do tipo "Diogo Neto" foram retirados de circula<;:oo, pelo que, milh6es de selos ficaram
armazenados na Casa da Moeda.
Era um negocio apetecfvel para Faustino Martins, e, nova mente volta a propor a sua compra ao
Ministerio da Marinha e Ultramar atraves da Reparti<;:oo Geral do Ultramar. Em requerimento datado de
2 de Mar<;:o de 1901, diz que sabendo da existencia de grandes quantidades de selos posta is de todas
as colonias fora de circula<;:oo e destinados a uma proxima queima, ele Faustino Martins, a exemplo do
que fez em 1889, comprando por 3 contos de reis 0 anterior stock de cerca de 4 milh6es de selos
coloniais, e podendo agora com aqueles selos armazenados, sem valor algum actual, habilitar 0 Tesouro
a receber uma quantia relativamente importante, oferece pelos selos a import6ncia de 6 contos de
reis.
Por uma outra vez e solicitado um parecer, desta vez a 3.° Reparti<;:oo da Direc<;:oo Geral do
Ultra mar, que pelo oncio n.o 146/96 de 11 de Mar<;:o de 1901 informa:

Ve-se por Offcio de V. Ex. a Ministro da Fazenda datado de 28 de Outubro de 7888 que 0 mesmo Exmo
Ministro por despacho deste dia, autorizou a venda das estampilhas postais do ultramar dos tip os
antigos que se achavam na Casa da Moeda para serem queimados segundo 0 costume, e igualmente
por outro da mesma Casa da Moeda de 2 de Marc;:o de 7889, que a venda foi feita ao dito requerente
Faustino Ant6nio Martins.
Em 27 de Junho de 1890 requereu Faustino Ant6nio Martins por intermedio do Ministerio das Obras
Public as para Ihe serem vendidos por um conto de reis todos os selos postais de tipo coroa de emissoes
extintas que entoo existiam na Direcc;:oo Geral dos Correios Telegrafos e Pharoes sendo indeferido 0 seu
pedido por despacho de S. Ex, a 0 Ministro da Marinha e Ultra mar de 16 de Dezembro de 1890, em
conformidade com a proposta da referida Direcc;:oo Geral, cujo parecer foi de "que tais selos nunca
deveriam ser vendidos senoo em leiloo e com a maior publicidade, e tambem porque por um anterior
despacho fora ordenado que a respeito destes selos se procedesse a sua venda em hasta publica
A referida Direcc;:oo Geral dos Correios nunca realizou este despacho.
Em 27 de Abril de 7897 enviou a Repartic;:oo dos Correios a esta repartic;:oo um offcio acompanhando
um requerimento em que varios negociantes de selos para colecc;:oes pediam que qualquer venda
que houvesse de fazer-se de selos postais retirados de circulac;:oo se realizasse por meio de leiloo publico
e noo particularmente a um ou mais pretendentes e prevenindo 0 seguinte: (offcio 7200) transcric;:oo
Este requerimento noo obteve soluc;:oo alguma, bem como outro do mesmo teor e tambem de
negociantes de selos enviado pela direcc;:oo geral da tesouraria a esta direcc;:oo geram em 30 de Junho
do dito ano.
Noo ve esta secc;:oo inconveniente em que os selos do ultramar retirados da circulac;:oo sejam vendidos
em hasta publica depois de previa e larga publicidade, unico meio de se apurar maior receita, porque
assim, certamente, alcanc;:aroo tais selos prec;:os muito mais vantajosos dos que podera oferecer um
particular livre de competidores e sem receio de licitac;:oo
Parece a esta secc;:oo que deve ser autorizada a Casa do Moeda a proceder a venda dos referidos selos
em hasta publica do forma que a direcc;:oo deste estabelecimento julgar mais conveniente
3. a secc;:oo 71 de Marc;:o de 7907
LUIs da Silva Coutinho
Concordo
Belchior Machado

Pelo teor da informac;:oo prestada, foi novamente recusada uma petic;:oo de Faustino Martins
pora a compra dos selos das col6nias em stock na Casa da Moeda. Porem, 0 referido comerciante, noo
se acomodou conforme constatamos anteriormente, no que respeita aos 300.000 selos tipo Coroa
ainda em dep6sito na Casa da Moeda e Valores Selados.

4 - Finalrnente urn leilao de selos das colonias
Finalmente um porecer, elaborado pela 3. a Repartic;:oo da Direcc;:oo Geral do Ultramar, viria a
ser acatado. 0 oficio n.o 146/96 de
11.03.1901 da 3. a Repartic;:oo da
Direcc;:oo Geral do Ultramar, que
~F'-------------------\r ~ '
atras transcrevemos. propunha a
venda dos selos retirados de cir"...
~
culac;:oo atraves de leiloo. Contrariamente a outros pareceres no
.flY"Q;!
mesmo sentido, nunca concretizodos, desta vez 0 Secretario de Estado dos Neg6cios da Marinha e
Ultra mar, atraves do Conselheiro
Director Geral do Ultramar, por oficio de 9 de Abril de 1901, comunica Casa da Moeda e Papel Selado, de que deve preparar a venda dos selos coloniais retirados de
circuiac;:oo, e em stock naquele
estabelecimento.

....

------,~

-....

a

Em resposta 00 ofielo referido, a Casa da Moeda propoe a
venda do stock em 5 ou 6 lotes
cuidadosamente
escolhidos,

~____~
______-~___--.J
~!&
Fig. 7

25

conforme seu offcio n.O 3333 de 2B de Maio de 1901, que transcrevemos:
Em oficio de 9 de Abri/ p.p. dignou-se V. Ex. ~ comunicar-me 0 despacho de Sua Excelencia 0 Sr. Ministro
da Marinha e Ultramar determinando a venda em hasta publica de todo 0 stock de selos postais
ultra marinos, de emissoes antigas existentes n'este estabelecimento.
Pelas rela90es que acompanham este oficio podera V. Ex.o ver que 0 stock de que se trata, cujo valor
facial, e, em numeros redondos, de 1359 contos, compreende muitos selos com diversas sobrecargas
e outros de emissoes que os coleccionadores tem grande apre90, como sao os chamados de coroa,
do India.
Esta circunstancia leva-me a ponderar a V. Ex. a que sera por certo mais conveniente para os interesses
do Fazenda vender os selos em 4 ou 6 lotes, cuidadosamente escolhidos, do que vende-Ios em globo.
Sou tambem de parecer, que, se a pra9a nao der um pre90 conveniente nao deverao os selos ser
adjudicados, autorizando-se nesse coso este estabelecimento a efectuar a venda a coleccionadores,
pela forma e segundo as praxes estabelecidas para a venda dos selos das emissoes actuais.
Certamente que des to maneira se conseguira obter um lucro imediato no import6ncia que podera
dar 0 lei/ao, mas estou certo que em poucos anos, e sem nenhum dispendio, tera 0 Tesouro auferido
lucro superior. Edisto me conven90 considerando a estatTstica dos selos para coleccionadores vendidos
no Coso do Moeda, cuja media anual e de reis SEIS CONTOS.
Eis 0 que se me oferece dizer a V. Ex. a sobre este assunto, cumprindo-me acrescentar que logo que
receba a comunica9ao de como sua excelencia 0 Sr. Ministro se acha de acordo em que a venda se
efectue pela forma que proponho, isto e, em lotes, tratarei de dar a maxima publicidade 00 lei/ao,
como V. Ex. a recomenda, anunciando-o nao 56 nos jornais do paTs como nos do estrangeiro.
Deus Guarde a V. Ex. a
Coso do Moeda e Popel Selado em 28 de
Maio de 1901
Augusto Joao do Cunha
Atem;ao os selos de Macau com sobretaxa
foram feitas localmente e devolvidos Casa
Leilao de sellos postaes ultramarinos
da Moeda as sobras.
retirados da circulaclo
Os selos da 2. a emissao de D. Carlos de
\ .....II'I(H ",raJ a IN a lIwG fu pdIirt. 1"11 IWi_ lit INIItlt ...
Macau e Timor foram sobretaxados na Casa
pt'rIIr.
II~ It 4Ia !t lit rl'lPn!lrt ,..._ 1'111... .,...,.,ni ~I.'I fiI'I I IraU
lit I_ • . . f~ll'Ilf II _
rasa. • Ithl ptIdIf's IUruurfIt\ .,
da Moeda.
rtra lit rm.. ~t!I I]lt" allah. *"rill" 11M II.'! ttli(1I!C ~illf'!I :

CASA DA MDEDA EPAPEL SELLADD
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Em despacho assinado por Belchior
Machado a OB.06.1901, a Repartic;:oo de Fazenda concord a com a proposta da Casa
da Moeda. 0 Ministro da Marinha e do Ultramar por despacho do mesmo dia aprova a
proposta, porem informa de que os selos
deveroo ser vendidos em 14 lotes, se a prac;:a for conveniente. Sobre este despacho
foram remetidos offcios a Casa da Moeda e
Papel Selado em 11.06.1901 e 05.0B.1901.
Informada a Casa da Moeda do despacho ministerial, iniciou de imedlato os preparativos com vista distribuic;:oo dos selos
existentes por 14 lotes. Sendo este trabalho
moroso, s6 a 9 de Outubro de 1901 e apresentado ao Ministro uma proposta com a
composic;:oo dos lotes. Em 11 de Outubro e
dado parecer favor6vel a pro posta nos seguintes term os: Venda-se por enquanto 56 0
1.0 lote, depois de aprovadas as condi90es
de arremata9ao e tendo em vista 0 disposto no oficio de 5 de Agosto ultimo.
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A 4 de Novembro, a Casa da Moeda
0 - -.......'" "" ...IaIoUw-.
remete 0 offcio n.o 1120 ao Conselheiro
antonio :!llt. a. £"10" ~ .. tl"'cr..,
Director Geral do Ultramar anexando a mi___--II
nuta do anuncio com as condic;:6es de venda, em leiloo, do 1.° lote, composto por selos de Angola e
Cabo Verde (aqui reproduzido), de acordo com 0 despacho ministerial. Os termos do anuncio foram
aprovados pelo Ministro da Marinha e Ultramar em 9 de Novembro dando 0 prazo de 90 dias para 0
concurso. Oeste despacho foi dado conhecimento a Casa da Moeda em 11 de Novembro de 1901,
com instruc;:6es de execuc;:oo imediata. 0 leiloo foi marcado para 21 de Fevereiro de 1902.

Faustino Martins, inconformado com as condi<;oes em que iria decorrer a venda dos selos, e
porque, 0 fraccionamento do stock iria permitir que outros comerciantes menos abastados pudessem
aceder a sua compra, e de certa forma inflacionar 0 pre<;o dos selos, resolveu apresentar novo
requerimento, desta vez a Casa do Moeda e Papel Selado, reformulando a sua anterior proposta:

A
Casa da Moeda e Papel Selado
o abaixo assinado negociante de se/os para co/ec90es estabe/ecido nesta cidade na Pra9a de Luiz de
Camoes numero trinta cinco e Rua do Arsenal numero cento e setenta, vendo oficialmente anunciado
que a Casa da Moeda e do Papel Selado sob a digna e ilustrada direc9do de V. Ex. 0 recebe propostas
ate ao dia 20 do corrente mes de Fevereiro para a venda de determinadas quantidades de se/os
postais ultra marin os retirados de circula9do, quantidades que constituem um lote parcelar do stock
que dos mesmos se/os 0 referido estabe/ecimento tem em deposito, reconhece, por aque/e facto, que
uma sua proposta para a compra
da tota/idade desse stock, datada
de 7 de Mar90 de 7907 equeem5
~~~------------------~~
do mesmo mes e ana deu entrada
na Reparti9do Geral do Ultra mar
ndo mereceu aprova9do superior
resolvendo-se anunciar a referida
venda por lotes. Nestes termos, 0
signatario vem perante V- Ex. 0
declarar - pedindo que de tal
declara9do
seja
feita
a
competente comunica9do as
instdncias superiores - que
mantendo-se no seu prop6sito de
apenas diligenciar obter todo 0
stock dos mencionados se/os, e
que julga ndo s6 proveitoso ao seu
comercio como tambem do
interesse do Estado, se abstem de
concorrer a compra do lote
anunciado e 0 mesmo faro em
rela9do aos que sucessivamente
Fig. 8
o forem, estando, porem, resolvido
a renovar convenientemente modificada a sua citada proposta de 7 de Mar90 de 7907. Para essa
renova9do poder, contudo verificar-se, lembra 0 signatario a V. Ex;o e tambem pede que deste seu
alvitre seja dado superior conhecimento, que vis to 0 texto da condi9do terceira do anCmcio para a
venda do primeiro lote determinar que a adjudica9do s6 se faro caso 0 pre90 oferecido convenha a
Direc9do Geral do Ultramar essa adjudica9do se ndo fa9a em definitiv~ ao mais alto lan9ador, se
registe 0 maior pre90 obtido pelo lote anunciado e se multip/ique esse pre90 pelo numero de lotes ja
formados, destin ados a serem sucessivamente vendidos, obrigando-se 0 signatario a comprar por essa
importdncia total todos os selos que constituem todos esses lotes. Por esta forma sendo certo, segundo
informa90es que 0 signatario possue, que 0 valor comercial de cada lote e aproximadamente igual, 0
Estado lucraria duplamente na rapidez da venda e na antecipada garantia de vender todos os lotes a
um pre90 firme. Em vista do exposto 0 signatario pede a V. Ex.o que desta sua exposi9do seja feita
comunica9do confidencial a Direc9do Geral do Ultramar para os devidos efeitos.
Lisboa 74 de Fevereiro de 7902

Foi este requerimento remetido a Direc<;oo Geral do Ultramar pela Casa da Moeda e Papel
Selado, que pel a 2.0 Sec<;oo da 3. 0 Reparti<;oo da Direc<;oo Geral do Ultra mar, em oncio n.D 107 datado
de 20 de Fevereiro proferiu 0 seguinte parecer contr6rio as pretensoes de Faustino Martins:
Com 0 inc/uso oficio de 75 do corrente mes remete a Administra9do da Casa da Moeda a esta
secretaria de estado, copia autentica de um requerimento que Ihe foi dirigido pelo negociante de
selos postais Faustino Ant6nio Martins relativamente aos selos postais ultramarinos que vdo ser postos a
venda em leildo no referido estabelecimento dos estado, 0 qual requerimento termina por "dec/arar
que mantendo-se no seu prop6sito de apenas diligenciar obter todo 0 stock dos mencionados selos, 0
que julga ndo s6 proveitoso 00 seu comercio como tambem aos interesses do Estado, se abstem de
concorrer a compra do lote anunciado e 0 mesmo fora em rela9do aos que sucessivamente 0 forem,
estando, porem, resolvido a renovar convenientemente modificada a sua citada proposta de 7 de
Mar90 de 7907. Para essa renova9do poder, contudo verificar-se lembra 0 signatario a V. Ex. 0 e tambem
pede que deste seu alvitre seja dado superior conhecimento que vis to 0 texto do condi9do terceira do
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anuncio para a venda do primeiro lote determinar que a adjudicQ(;ao s6 se far6 coso 0 prec;:o oferecido
convenha 6 Direcc;:ao Geral do Ultramar essa adjudicac;:ao se nao fac;:a em definitiv~ 00 mais alto
lanc;:ador, se registe 0 maior prec;:o obtido pelo lote anunciado e se multiplique esse prec;:o pelo numero
de lotes j6 formados e destin ados a serem sucessivamente vendidos, obrigando-se 0 signat6rio a
comprar por essa importdncia total todos os selos que constituem esses lotes.
A proposta de Faustino Martins datada de 2 de Marc;:o ultimo e de 6:000$000, para a compra de todo 0
stock de selos existentes no Coso do Moeda cujo valor facial e, em numeros redondos de 1.359 contos,
e compreende muitos selos com diversas sobrecargas e outras de emissoes que os coleccionadores
tem em grande aprec;:o, como sao as chamadas de coroa do India, con forme informa a Coso do
Moeda no seu ofTcio 3333 de 28 de Maio do ana findo.
Sobre este assunto j6 V. Ex. 0 0 Ministro deu os dois seguintes despachos:
"Abra-se hasta publica por 90 dias e pela Coso do Moeda. Poc;:o 4 de Abril de 1901 (a) Teixeira de Sousa.
Vendam-se em 14 lotes se a prac;:a der prec;:o conveniente. Poc;:o 8 de Junho de 1907 (a) Teixeira de
Sousa
Esta secc;:ao e de parecer que os citados despachos devem ser rigorosamente cumpridos, e que, nao
encerrando esta nova exigencia do requerente nenhum fundamento que a justifique a nao ser a defesa
dos seus interesses particulares nao deve ser atendida.
V. Ex.0 porem se dignar6 resolver como en tender mais justo
Em 20 de Fevereiro de 7902
Luiz do Silva Coutinho.
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Mais uma vez, as pretensoes de Faustino Martins, esbarram
na firme predisposic;:oo das entidades oficiais em promoverem a
venda, dos selos, em lei lao competitivo. Faustino Martins cumpriu
com a ameac;:a de que noo participaria na hasta publica. Na data
prevista de 21 de Fevereiro de
1902, foi feita a arrematac;:oo em
hasta publica do 1.° lote de selos,
da qual se lavrou 0 seguinte termo de arrematac;:oo:
Aos vinte e um dias do mes de
Fevereiro de mil novecentos e
dois, no Coso do Moeda e Popel
Se/ado, estando presentes 0 Conselheiro Chefe de Contabi/idade
~~~
' ~
~~d
~.:~~)
Ant6nio Marcelino de Lima Carvalho, 0 Fiel dos Armazens de Popel
selado e para Selar Jorge Cesar do
Fig. 9
Fonseca Leotte, comigo amanuense de primeira c1asse tambem abaixo assinado, se procedeu, pela uma hora do tarde a abertura das
propostas para a compra de selos postais ultramarinos, fora de curso, a que se refere 0 anuncio publicado no Di6rio do Governo numero duzentos e sessenta e tres de 27 de Novembro pr6ximo passado. As
mencionadas propostas eram em numero de tres: - a primeira de Azulay & Companhia, com escrit6rio
no Rua dos Retroseiros desta cidade, numero quarenta e seis, primeiro, oferecendo pelos referidos selos
2 contos de reis; a segundo de A. Beddig, de Hanover, oferecendo cinco mil e cem francos; a terceira
de Joaquim do Silva Torres, empregado no comercio, morador no Rua do Prior Coutinho numero
dezassete, primeiro oferecendo um conto e seiscentos mil reis. Alem destas propostas foi presente
uma outra de Hugo Gisebert, de Londres, remetida em sobrescrito dirigido 00 Chefe de Contabi/idade
do Coso do Moeda, sem a indicac;:ao design ada no condic;:ao primeira do mencionado anuncio, e com
a oferta de trezentas libras esterlinas. Seguidamente se procedeu 6 licitac;:ao verbal entre os proponentes dando esta em resultado que 0 maior prec;:o oferecido foi de dois contos duzentos e cinquenta mil
reis pela firma Azulay & Companhia. Finda a licitac;:ao foi declarado pelo Chefe do Contabi/idade que
todos os documentos relativos oeste lei/ao iam ser presentes a Sua Excelencia 0 Senhor Ministro do
Marinha em conformidade com a condic;:ao terceira do j6 mencionado anuncio, ficando portanto a
adjudicac;:ao dependente de resoluc;:ao superior. E para constar se lavrou 0 presente termo que os
presentes assinam comigo, Joao de Oeus Antunes Pinto, amanuense de primeira classe que 0 escrevi.
Todos assinam inclusive arrematantes.

__________________________________

A 22 de Fevereiro a Coso do Moeda do conhecimento 0 3. 0 Repartic;:oo do Direcc;:oo Geral do
Ultramar do resultado do arrematac;:oo que por sua vez elabora a seguinte informac;:oo 00 Ministro:
A Coso do Moeda enviou a esta Secretaria 0 auto de abertura das propostas para a venda de se/os
postais ultramarinos, 7. 0 lote, cujo valor facial e de 777:252$ 745 reis.
Segundo se conclui do auto foram 4 os concorrentes, sendo a proposta mais alta a de Azulay & Companhia
com escrit6rios no Rua dos Retroseiros des to cidade, que ofereceu 2.225$000 reis, 2% do valor real.
A esta arrematOl;:ao concorreram nacionais e estrangeiros, e creio que alguns vieram a Usboa
unicamente com 0 fim de licitarem.
A Repartk;ao parece-Ihe que para 0 bom nome do nosso pars, deve ser feita a adjudicQ(;:ao para que se
nao diga la fora, que 0 concurso aberto para a venda de estas sobras, nao passou de uma mera
forma/idade.
Os lotes, como V. Ex.o sabe, sao 74, sendo os que agora foram postos a concurso, os de menos valor
estimativo.
Admitindo mesmo que a oferta para coda um dos
& LA
outros lotes era igualo primeira terramos que 0 Estado
receberia 37:750$000 reis.
QA
Em vista do exposto V. Ex.0 resolvera.
• fI fI
22 de Fevereiro de 7902
Be/chior Machado
La Camolotto Portugalao
Estava assim dado 0 primeiro passo para a
venda dos too cobic;:ados selos ultramarinos, porem
mais uma vez tal noo se viria a concretizar. Os
interesses
volta do sua comercializac;:oo eram
muitos, principal mente os demonstrados por Faustino
Martins. Embora noo aparec;:a directamente ligado
00 volte face que vai ocorrer, noo e dificil descortinar
a acc;:oo deste comerciante no contestac;:oo a venda
dos referidos selos, que rapidamente vem a
acontecer. S6 a ele interessaria tal contestac;:oo, uma
vez auto excluido do arrematac;:oo.

a

A hip6tese aventada pela 3.0 Repartic;:oo, de
que no exterior poderia noo ser bem aceite a noo
adjudicac;:oo do lote em prac;:a, esto bem presente
no pequeno nota intitulada "CA & LA / La Camellote
Portugaise inserta no L'Annonce Timbrologique (fig.
10)
H
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Fig. 10

5 - 0 fim de um leilco
Cinco dias depois do hasta publica para arrematac;:oo do 1.0 lote de selos, isto e dia 26 de
Fevereiro, ainda 0 Ministro noo tinha proferido despacho para a sua venda, 0 Diorio de Noticias insere
no sua edic;:oo do dia, uma noticia intitulada "Sellos postaes retirados de circulac;:oo", em que e bastante
critica quanto a forma como se estava a proceder a venda dos selos. Por ser relevante filatelicamente
o seu conhecimento, transcrevemos a mesma:
Segundo nos consta, 0 sr. Ministro do Marinha, tomando conhecimento do communicac;:ao feita pela
Coso do Moeda acerca do maior prec;:o oferecido pe/o lote de sellos postaes ultramarinos posto em
prac;:a, con forme re ferim os, no dia 27 do corrente, pre<;:o que foi, como tambem dissemos de rels
2:250$000 resolveu, embora ainda nao tenha formulado despacho algum sobre 0 assunto, recusar a
adjudicac;:ao desses sellos, por achar 0 referido prec;:o muito diminuto.
Parece, pois, ter-se sua ex. a convencido do ineficacia, ja por n6s repetidas vezes proclamada, do systema
de lei/ao que, felismente, com a reserva do resolu<;:ao posterior sobre a adjudicac;:ao definitiva, se
ensaiou agora; e assim, fica-nos alem, do satisfa<;:ao de vermos que no practica, se evidenciou a razao
de ser do nossa opiniao a tal respeito, 0 direito de insistirmos nos afirmac;:c5es que ja fizemos de que 0
melhor a fazer quanto a enorme quantidade de sellos postaes ultramarinos retirados de circu/a<;:ao e
em dep6sito no Coso do Moeda, serio manda-los sobrecarregar com uma taxa unica e uniforme de 25
reis e distribui/-os pela col6nias a que pertencem as respectivas emissc5es, deixa de que 0 consumo
publico os extinguisse por completo.
As vantagens d 'esta forma de proceder evidenciam-se foci/mente pelas seguintes ponderac;:c5es:
o lote agora posta em prac;:a compunha-se de 945.088 sellos, representando um valor facial de
777:360$ 775 reis e por elle foi offerecida, como ficou dito, a quantia de 2:250$000 reis.
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Ora, fundando-nos em dodos colhidos, em local competente, os referidos valem materialmente tomando por base 0 prec;:o de 300 reis por 7.000 sellos que a Coso do Moeda carrega em con to 00
Ministerio do Marinha quanta as formulas que Ihe fornece e despresando fracc;:oes, 280$000 reis, e a
despesa em os sobrecarregar, nos term os que indicamos, importaria em tao pouco que 0 valor total
das formulas depois de sobrecarregados se pode afoutamente computar em 300$000 reis, e ficarao
valendo pelo seu novo valor facial 23;000$000 reis dando j6 como perdidos para 0 refugo alguns mi/hares de sellos.
Multipllque-se agora 23 contos por treze lotes (que tantos sao os que formam todos os sellos em dep6sito no Coso do Moeda e, admit/ndo que as quantidades sao aproximadamente eguaes, quando, sao,
no verdade, muito superiores), e ver-se-h6 que 0 Estado tem ali uma valor "realisave/", pela revalidao
das formulas, de trezentos contos, numeros redondos.
Deem-se pois como exagerados estes c6/cu/os, reduza-se a metade a ainda ficar6 0 valor de 750
contos. Pondere-se agora que todos os sellos, a calcular pelo prec;:o obtido pelo primeiro lote, produziriam 25 contos, vendidos em lellao, e digam-nos, afinal, se vale, ou nao, a pena, mandar fazer a sobrecargo, com a circumstancia a favor de que, ficando assim criadas muitas variedades phi/atelicas, esses
sellos desappareceriam rapidamente,
comprados
pelos
colleccionadores e negociantes,
mas a 25 reis coda urn, e nan por
prec;:o ridfculo que e 0 unico que
se obtem em lei/oes que s6 servem para nos desacreditar aos
•
o/hos de estrangeiros, como j6
esta succedendo 16 fora, pois, por
troc;:a, os selos agora postos em
prac;:a foram annunciados pelos
jornaes phi/atelicos, novos ou usados .... A vontade do comprador! ...
E agora, para terminar, diremos
que tudo quanto acima fica
escripto com a preoccupac;:ao de
nan exagerar nos c61culos feitos,
antes ficar muito 6quem do verdade, afim de que 0 resultado a
que cheg6ssemos fosse a flagrante demosntrac;:ao do convenienc ia do operac;:ao que aconselhaFig. 11
mos.
De facto:
7. 0 - Eleva-se a 77.000.000 a totalidade dos sellos retirados de circulac;:ao nos provfncias ultramarinas e
que se acham em deposito no Coso do Moeda.
2.0 - Esses sellos, 6 rasao de 300 reis 0 mi/heiro, representam 0 valor real effectiv~ (popel, tin to, gomagem
e mao de obra) de 5; 700$000 reis.
3.0 - 50brecarregados com a taxa uniforme e mfnima de 25 reis, esses sellos passam, assim revalidados
a representor 0 va/or facial, fatalmente realisavel, de 435:000$000 reis.
4.0 - A operac;:ao do sobrecarga importar6, no Coso do Moeda, no m6ximo, em 7:000$000 reis.
Dando como perdidos para refugo 7.000.000 de sellos, 0 que e uma percentagem exageradfssima,
ficar6 ainda 0 estado com formulas para vender por 360:000$000 reis, e vendel-os-h6 em curto praso, j6
porque os negociantes e colleccionadores as procurarao com interesse - desde que se auctorisasse a
venda no Coso do Moeda - j6 porque a taxa de 25 reis tem largo consumo no franquia postal ultramarina por ser a usada nos portes simples para a metr6pole.
5e isto assim nan e, nan sabemos 0 que sejam contos nem 0 que elias valham.
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Eevidente ter sido um fiasco a venda, par hasta publica, dos selos que compunham 01.° lote. 0
pre<;:o oferecido era melhar do que 0 oferecido par Faustino Martins, mas muito longe das expectativas
criadas. Faram varias as razces que levaram a tal situa<;:ao:
1.° - A auto-exclusao de Faustino Martins, que pretendia obter par um pre<;:o irrisorio, uma grande
quantidade de selos com um valar facial muito alto.
2.° - Nao comparecendo Faustino Martins a hasta publica, e agindo a margem dos outros
comerciantes, propiciou a estes poderem ter concertado a compra do lote. Assim, dos 15 subscritares

do requerimento de 07 de Abril de 1897, em que solicitavam a venda dos selos em hasta publico,
open as compareceu Azulay & Cia, que acabou por ser 0 maior licitante.
3.° - A quantidade elevada de selos de coda taxa, determinava uma maior dificuldade em colocar
no mercado os selos a um prec;:o alto. Serio maior a oferta que a procura.
Perante 0 fracasso financeiro, no tentativa do venda dos selos, naG restou alternativa que fosse
o cancelamento do adjudicac;:ao dos selos, 00 maior IIcitante Azulay & Cia. Porem, a notfcia do dia
26.02.1902 do Diorio de Notfcias, tera tido 0 condao de reequacionar 0 fim a dar 00 elevado numero de
selos em stock.

6 - Por fim as sobretaxas de 1902
A notfcia atras transcrita, foi sujeita a analise do 3.° Repartic;:ao do Direcc;:60 Geral do Ultra mar, e
a 4 de Abril de 1904 emitiu um parecer sobre a mesma, que transcrevemos no fntegra:
Secretaria d 'Estado dos Neg6cios do Marinha e Ultramar
Direcr;:ao Geral do Ultramar
3. a Repartir;;ao
2.oSecr;;ao
Analysando a local publicada pe/o Di6rio de
Notfcias em 26-02-902 sob a epigraphe de "Sellos postaes retirados de circular;;ao"
cumpre 6 repartir;;ao dizer 0 seguinte:
Nao e verdade, muito elevado, 0 prer;;o de
2:250$00 reis offerecido pelo primeiro lote
de sellos cujo valor facial era de 777 contos
(numeros redondos)
Como se sabe, parte dos sellos emittidos
nao servem para franquiar correspondencias e sim para os colleccionadores
collocarem nos 61buns d'onde os Estados
colhem receita aproveit6vel, por isso fazem
emissoes especiaes e caras, alem das sobrecargas, de que ate os paizes ricos, como
a Inglaterra abusam.
Os negociantes, en tao, compram gran des
stocks 00 prer;;o facial e enquanto os sellos
Fig. 11
existem em circular;;ao, com mira de os
revender, mais tarde, por bons prer;;os.
Com 0 systema de se venderem os sellos depois de retirados do circular;;ao, por baixo prer;;o deixam os
negociantes e ate os colleccionadores de os comprarem, quando em circular;;ao, esperando
opportunidade de os obter mais economicamente.
Eo receita do venda. s6 no Coso do Moeda, feita a colleccionadores, orr;;a por 6 contos de reis annuaes,
como diz 0 officio n. 03333 d 'aquella repartir;;ao.
Lembra a local, sobrecarregarem-se todos os sellos com 25 reis 0 que doria producto de 360 contos.
E, no verdade, permittido, pelo art. 594 do regulamento para 0 servir;;o dos correios, appravado por
decreto de 70 de Dezembro de 7892, applicar carimbos especiaes aos sellos fora de circular;;ao ou
substitufdos, depois de terem sido recolhidos 6 Coso do Moeda, nao se oppondo a isso 0 artigo 2 do
decreto de 8 de Outubro de 7900 que, parece, s6 concernir aos sellos em dep6sito nos provfncias
ultramarinas.
Os 360 contos a que se refere 0 jornal nao seriam receita completa para 0 Estado, antes grande parte
dos sellos com a sobrecarga de 25 reis serviriam para franquiar correspondencia mas e de crer que nao
desse receita /iquida muito inferior 00 prer;;o agora offerecido pelo stock.
Actualmente, com a sobrecarga de 25 reis, 0 Estado apenas lucrava 0 valor intrfnseco dos sellos, isto
o prer;;o que custaria 0 fabrico de egual quantidade de sellos de 25 reis que os sobrecarregados substitufssem, 0 que, deduzido 0 importe do sobrecarga calculado em 7 conto de reis doria a economia
exclusiva de 3 a 4 contos de reis.
H6 a acrescentar tambem as import6ncias dos sellos comprados pelos negociantes e colleccionadores
que nao serio exagerada, entrando em circular;;ao 0 grande stock de sellos com a sobrecarga unica de
25 reis, offerecendo-se assim ensejo a poderem serem comprados, usados a prer;;os baixos por terem
servido muitos para franquiar correspondencias.
Muito maior receita se obter6, des de j6, adoptando-se as sobrecargas das novas taxas adiante
propostas, pois que sao de prer;;os mais elevados, em geral; mais variadas dando maior diversidade de

e,

typos e naG entram tao facilmente em circu/m;ao por os prec;:os se naG adaptarem 00 comum das
correspondencias. Ve-se pois, que dos 360 contos referidos no local, s6 uma pequeno parte constituiria
verdadeiro interesse do Estado.
o Estado, se naG deve negociar com as formulas de franquia, tambem naG deve, contudo, desprezar
receitas voluntarias dos contribuintes que Ihe engrossem os seus orc;:amentos, por isso serio inconveniente
mandar queimar os sellos existentes, perdendo 4 contos de reis de material e mao d'obra que em
tanto e computado 0 custo do stock e ainda mais de 30 contos que os colleccionadores e negociantes
comprarao de sobrecargas, mas a sobrecarga de 25 reis e desnecessaria, 00 presente e naG teria
nenhuma justificac;:ao plusivel.
Afflgura-se mais conveniente por as sobrecargas dos novos valores agora creados em virtu de das
novas taxas postaes; assim serlam elias de 65 reis, 775, 730 e 400 reis para as col6nlas d'Afrlca; 7,2,2,5 e
3 rels e 2 V2 e 5 tangos para a india; 6 e 78 avos para Macau e 5, 6, 9, 75 e 22 avos para Timor e addiando
a nova emissao do circulac;:ao d 'estas novas taxas dos typos actuaes para 0 comec;:o do pr6ximo anno,
dava-se tempo 00 consumo do stock actual e cohonestava-se as sobrecargas que tinha plena
justificac;:ao em naG haver sellos d'aquelles prec;:os.
Simultaneamente se poria sobrecargas de provis6do nos sellos que teem de mudar de cor e retirar de
circulac;:ao, resultando muito maior receita para 0 Estado que com 0 alvitre apresentado pelo "Diorio
de Noticias ", mas ficando um pouco con forme com elle.
A naG se adoptar este systema de sobrecargas, entao conviria a proposta do Coso do Moeda exarada
no officio ja citado, no sua alternativa, mas vendendo-se sempre pelo prec;:o facial os sellos requisitados.
Em 4 de Abril de 7904
Belchior Machado
Aprovado pelo Ministro em 05-04-902

Estavam assim lan<;adas as bases para 0 sobretaxa dos selos ultramarinos e finalmente terminar
com uma novela que jo durava muitos anos. Tal como propunha a 3.0 Reparti<;ao. no seu parecer,
aproveitando a oportunidade de se terem alterado os portes das correspondencias, atraves do Diorio
de Governo de 7 de Malo de 1902 e publicado 0 Decreto de 24 de Abril de 1902 que manda sobretaxar
os selos, que reproduzimos nos poginas seguintes.
Como se pode ver. pelo Art.o 4.° do
Decreto. os selos desta emissao
sobretaxada. circularlam ate 0 sua
completa extln<;ao. Tal prerrogativa,
determinou que. a sua circula<;ao se
prolongasse por quase vinte anos, pois
ainda viriam a ser sujeitos a uma
sobrecarga, com a palavra "REPUBLICA",
tanto local mente como no Coso do
Moeda em 1913, dar resultando 0
aparecimento de mais uma quantidade
imensa de tipos diferentes.
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Fig. 12

Antes do publica<;ao do citado Decreto
no Diorio de Governo. jo 0 Director do
Coso do Moeda e Popel Selado Augusto
Jose do Cunha. por offcio n.o 1698 de 4 de
Maio dirigido 00 Conselheiro Director
Geral do Ultra mar, vem informar que deu
ordens para a pronto execu<;ao do
decreto, porem levantava duvidas

acerca do sobretaxa de alguns valores:
Tendo sido publicados no folha official de 5 do corrente dois decretos relativos a modificac;:ao nos
estampi/has postaes para 0 U/tramar, tenho a honra de comunicar a V. Ex.o que acabo de dar ordens
convenientes para a sua prompta execuc;:ao.
Pec;:o porem licenc;:a a V. Ex. 0 para dizer que, em meu humi/de parecer, julgo perigosa a imposic;:ao de
sobretaxas e/evadas em estampilhas de taxa inferior, pOis que, sendo as sobretaxas representadas
simp/esmente por a/gadsmos, poderao com faci/idade serem fa/sificadas, havendo para 0 fa/sificador
um lucro tanto maior, quanta maior for a differenc;:a entre 0 va/or do taxa actual e 0 do sobretaxa
imposta.
Assim, por exemplo, determina 0 segundo d'aquelles decretos que se lance uma sobretaxa de 400 reis
sobre a estampllha de 2 V2 reis do 7,0 emissao de D. Car/os para Angola. Neste exemp/o a fa/sificac;:ao,
facll de fazer-se, darla um /ucro para 0 falsificador de 397 V2 reis por coda estampllha. A sobretaxa
ordinariamente costuma lanc;:ar-se quando ela diminui 0 va/or do estampllha; n'este coso naG ha falsificac;:ao porque 0 falsificador perderia em vez de ganhar.
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Os das tn.xas de 25 e 40 reis com a effigie de
D .. Luiz ~ e os de 2 i/7., 50 e 300 reis da primelra em.l~si1o de D. Carlos I com a sobrecarga
de 400 relS.
G1£'ine. - Os clas taxas de 10, 20 e 25 rcis com
a effigie de D. Llliz I e os de 10, 15, 20 e 50 reis
da primeira emissao de D. Oarlos I com a sobrecarga de 65 rais. Os das taxas <Ie 40, 50 e 300
reis -com a effigie de D. Luiz r e os <Ie 2 l/'J, 5
e 25 reis <III. primeira emissao de D. Carlos I
com a sobrecal'ga de 115 reis. Os das taxas de
de 80 e 100 reis com a effigie de D. Luiz I, e
os de 100 2uO e 300 rcis da pt'imcira emis8iio
e1e lD. Oa~los I com a sobl'ecul·ga. de 130 reis.
Os das taxas de 5 e 200 r6is com a effigie de B.
Luiz I, e os de 75, 80 e tOO reis da primeira.
emissao de D. Carlos I com a sobrccarga de 400
reis.
S. Thome e l-'I·inc'ipe.- Os das taxas de 20,
25 a 100 l'eis c om a effigie e1a D. Luiz I, e os
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I'eis com :~ effigie de D. Luiz I e os de 70, 100
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e os de 75 100 150 e 200 r6is da primeira
emissllo de
Ca~)os I com a sohl'ecarga de 130
reis. Os das taxas de 10 e 100 rcis com a effigie de D. Luiz I e os de 50, SO c 300 rcis dn
pl'imeira emissae> de D. Oarlos I com It 80bl'ecarO"a de 400 reis
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sobl'e?81'ga d~ 6~ rCls ..Os das taxlls, de 5, 2;:> e
80 rOls da prlmen'a emlssiIo de D. Om'los I com
a sobl'ecarga de · 115 l'eis. Os das IlIxus de 2 ~/2,
75 e 150 rcis da l)rimeil'a emissao de D. Cal'los I
com a sobrecarga (le 130 rcis. Os dlls hlXa.S de
50, 100 e 200 I'cis <1a primeira emisslto . de D.
Carlos I com ;~ sobrecal'ga de 400 rC:is. .
LQwl'e1l90 l1Icwqlw8.- Os daa taxas de 2 'h, 5,
15 e' 20 rais ela primeira emissao de D. Oarlos I
com a sobrecargn. de 65 l'eis. Os clus taxas lie
10. 200 e 300 l'eis da primeira emissao de D.
Carlos I com a sobrecarga de 115 l'eis. Os das
taxas de 25 80 e 150 reis da primeira emissao
de D. Carlds I COM a sobrecal'ga de 130 1'61S.
Os das taxns de ?O, 75 e 100 rei;; da primeil'3
emissao (10 D. Oarlos I com a sobl'ecnrga de 400
reis.
IlIdia.- Os dns taxas de 2 tangns, 4 'h e 6
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clll'gn de 0 tnngas. Os (las taxus <1e 6 l'cis, 8
tanglls e 9 l'eis £In primeirll emissao de D. Oarlos 1 respcctivamente com as soJ)I'ec:U'gas de 1,
2 t: 2 i/'}. reis; os dn. mcsma emissito dp 4 J! 2
reis e lima tanga com a sobrecal'gu de 3 rois; 0
de 1 4/2 r6is du mesmn emissao com ~L sobl'ecnrgn de 2 1/2 tangas e os de 2 e 4 tungus de egual
emissao com a sobrecarga de 0 tangas.
Macau. - Os das taxns (Ie 10 rcis da emissiIo
de D. Luiz I, t,y po corua, amarellos e verdes,
os das tnxas de 5, 10 e 40 rcis, com a effigie
de .0. Lniz I e os de 0, 10, 15, 20, 80, lOU e
200 reis da })rimeira cmisslio de D. Oat'los I com
a sobr~carga de 6 avos. Os das taxus de 20, 25,
80, 100, 200 e 300 reis com a eftigie de D. Luiz I
e os de 2 ih, 20, 50, 75, 150 e 300 reis dn primelra enllssao ne ll. varlOs 1, com a so/)recarga
'
de 18 avos.
Timor. ~ Os dns taxas 'de 25 e 200 rcis com
a effigie de :0. Llliz I e os. de 5, 20 e 50 rois
cla primeira. emissao de D. Carlos I com a sohrecarga cle 0 avos. Os clas taxas de 10 e 300
rais com a efflgie de D. Lniz I e os de '24/2 e
20 reis da prilneira emiss!o cle D. Oarlos I com
a sohrccarga de 6 avos. Os dns taxas de 40 e
100 rcis com a efilgie de D. Luiz I e os de 15 e 75
reis da ]Jrimeira. cmissilo de D. Carlos I com a
sobrccnrga de 9 avos. Os das tnxas de 20 e 50
rais com a effigie de D. I.Juiz I e os de 10, 100
c 300 reis cln p.rimeira emissao de D. Carlos I
com a spbrecaJ'ga de 15 avos. Os d~IS taxas de
80 l'cis com a· cffigie de D. Luiz I e os de 80 e
200 I cis da }1l'imeira emissllo de D. CllJ'los I com
It" sobrecal'ga de 22 llVOS.
Art. 2.1) Os sellos das taxas do typo actualmente em circula9ao que, de harmonia C6m a
cOltven9aO postal universal, pOl' decreto de 24 de
ahril de 1002 ~em de muda-r de cor, oontinuar!lo
em ciJ'culac:!o com u palavra 2"'oviso1'io em sobrccarga posta peln casa dlt moecla., ate completo
esgotamento.
Art. 3. 0 Os sellos que, de fll turo, tenham de
sel' retirados da circula~ao, serao, depois de recol hid os
casa cIa moec1a e papol sellado, cal·imbados nhi com marca especial, ,"oltando de novo
a cil'clliarem com os dos typos em vigor ou sera-o inutilisaclos se forem em pequena quantidade.
.
'
§ 1." Para os sellos, nas condi9oes d'este artigo, voltal'em Ii cil'culn~ao, 6 necessario previa
atlCtol'is<l9aO do ministerio cia mal'inha e ultl'amal', em pOl'tal'ia, pllblicada no Dia,rio do Go-

a.

venlO.

§ 2." Para ,U iuutilis39ao a qne sa refel'e este
nl'tigo U sufficiente 0 clespucho do mesmo ministro.
Art, 4.° Os sellos mencionuclos 110 ul'tigo V'
clepois de sobl'ecal'l'egados, ficam cir(}ulando ate
slla completlli extiilc~iio.
Pa~o, en'! 24 de alll'il de 1902.-REI.=An-

ton'io Teiroei1·(t de SOt/sa.

Sua Excelencia 0 Ministro porem resolver6 0 que
tiver por mais acertado, na inteligencia de que,
noo tendo resposta este meu officio, iroo por diante as ordens que j6 dei para a execuc;:oo d' aquelles
decretos.
Solicitado, pelo Conselheiro Director Geral do
Ultromar, 0 parecer do 3. 0 Repartic;:oo sobre 0 oncio supra, esta repartic;:oo emitiu-o por offcio n.o
254/96 de lOde Moio de 1904:
As bases de applicac;:oo das sobrecargas mandadas affixar nos sellos postaes ultramarinos das emissoes retiradas de circulac;:oo consistiram em aproveitar as taxas antigas em que havia maior numero de exemplares, para as sobretaxas de menor
prec;:o que sao as de maior consumo. Oeste modo
podia prover-se de sellos das taxas usuaes, 65 reis,
para as col6nias de Africa, os correios fazendo 0
menor numero de sobretaxas. Assim 0 Estado lucra, pois que os menores stocks sao os mais procurados por se tornarem raros, noo havendo
difficuldade em vendel-os com as taxas mais elevadas, e com maior interesse que se elias fossem
de baixo prec;:o. Assim sucedeu que, em Angola 0
sello de 2 ~ reis era um dos de men or quantidade,
em stock, e por isso, de mais f6cil venda; sobrecarregando com 65 reis daria 8 contos e com 400 reis
52 contos.
Diligenciou-se em todas as sobretaxas obter-se os
sellos necess6rios as novas fronquias creadas por
Decreto de 24 de Dezembro findo.
Escolheu-se esta base, pondo de parte com toda
a facilidade como se diz, diminuiriam de prec;:o. E,
entoo certo, que essas falsificac;:oes se conhecem
bem. Muitas col6nias francezas e inglezas, que lembre, teem feito sobrecargas de prec;:os superiores
aos primitiv~s, noo temendo parece, as falsificac;:oes.
Para obtemperar comtudo ao exposto pela Casa
da Moeda j6 esta repartic;:oo tinha lembrado a
conveniencia de, com 0 novo prec;:o do sello, ir
n'elle impresso uma vinheta ou qualquer desenho
nas lettras, ou separado, de difTcii falsificac;:oo, devendo 0 alvitre ser communicado aquele estabelecimento do Estado.
Em 13 de Maio de 1902, 0 Ministerio dos Neg6cios do Marinha e Ultra mar atraves do seu Director
Geral, remete 0 oncio n.o 265 a Cosa do Moeda,
propondo 0 criac;:oo de uma sobretaxa que pela
sua complexidade evitasse uma possfvel falsificac;:oo:
Sua Excelencia 0 Ministro a quem foi presente 0
officio de V. Ex. 0 n. 0 7698 de 7 do corrente encarrega-me de dizer-Ihe que noo considera prov6vel
darem-se falsificac;:oes nas sobretaxas mandadas
executar por Decreto de 5 d'este mez, pois que os
sellos em que elas sao appostas de h6 muito foram
retirados da circulac;:oo, noo se vendendo
actualmente em parte alguma que noo sejam os
estabelecimentos dos comerciantes e estes, mesmo, poucos poderoo possuir. No entanto, para prevenir estas pequenas falsificac;:oes nas sobrecargas
noo se deve usar do typo de imprensa commum,
mas sim uma gravura em que os numeros sejam

feitos em lettra de phantasia, comprhendam uma vinheta, arabesco ou outro qualquer desenho de
difficil imita9Qo. Assim ficam completamente assegurados os interesses do Estado contra os falsificadores. Rogo tambem a V. Ex. a se digne ordenar que as sobretaxas sejam feitas simultaneamente para
todas as col6nias a fim de serem remettidos, 0 mais breve possivel, alguns sellos das novas taxas para as
provincias ultramarinas.
Pelo offcio n.o 2233, datado de 27 de Junho de 1902 0 Director do Coso do Moeda e Popel Selado
remete 00 Conselheiro Director Geral do Ultramar os "especimes" dos selos postais ultra marinos,
sobretaxados de acordo com 0 Decreto de 24 de Abril para aprovac;:oo. Destes exemplares, mostramos
alguns deles. arquivados no Arquivo Historico Ultramarino (figs. 2 a 9 e 11). A 3.° Repartic;:oo por despacho
de 28 de Junho de 1902 do 0 seu acordo as gravuras das sobretaxas propostas. Em 30 de Junho 0 Ministro
do tambem 0 seu acordo e desse despacho e dado conhecimento a Coso do Moeda e Popel Selado
por offcio n.o 348 datado de 1 de Julho de 1902. Terminada a saga do destino a dar aos selos das excolonias, retirados de circulac;:oo, e em deposito no Coso do Moeda e Popel Selado, outra se iniciaria
par mais cerca de vinte anos tendo em vista a sua extinc;:oo, como forma de franquia das
carrespondencias.

7 - Mopos dos selos sobretoxodos e dotos de inicio de circulo9cO
Sendo este artigo enquadrado numa serie que versa a Historia Postal de Angola, entendemos por
raz6es por demais evidentes, e porque tive acesso a documentac;:oo extensiva a todas as colonias,
alargar 0 seu ambito a todas elas. Por tal razoo vamos apresentar os diversos mapas. das diferentes
colonias, demonstrativos dos selos postais de emiss6es extintas sobretaxados com as diversas
sobretaxas, criadas pelo Decreto de 24 de Abril de 1902. com os saldos destinados 00 consumo publico.
depois de deduzidas as quantidades enviadas para as colecc;:6es oficiais (incluindo as do Bureau
Internacional de Berna), bem como os considerados como refugo.
ANGOLA

Taxas

I

•

Qtd Iniciais

Efigles

Colec.
oficlals

-Refugo

I

Para
clrculayoo

-

Sobretaxas
65 S/ 40 reis

D.Luis

168.840

732

2.916

165.192

65 S/ 200 reis

D. Luis

128.268

732

3.416

124.120

115 S/ 10 reis

D. Luis

57.988

732

2295

54.961

115 S/ 200 reis

D. Luis

128.044

732

2351

124.961

130 S/ 50 reis

D. Luis

18.956'

731

279

17.946

130 S/ 100 reis

D. Luis

82.096

732

839 1

80.525

400 S/ 5 reis

D. Luis

12.376

731

615 1

11.030

400 S/ 20 reis

D. Luis

2.352

731

139

1.482

400 S/25 reis

D. Luis

15.036

731

643

13.662

D. carlos

79.604

6.075

72.797

65 S/ 10 reis

D. Carlos

223.860

732
732"

33.375

189.753

65 S/ 20 reis

D. Carlos

233.296

732

47.767

184.797

65 S/ 5 reis

65 S/ 25 reis

D. Carlos

88.984

732

1.763

86.489

115 S/ 80 reis

D. Carlos

161.308

732

7.979

152.597

115 S/ 100 reis

D. Carlos

78.874

732

5.935

68.177

115 S/ 150 reis

D. Carlos

163.716

732

6.716

156.265
107.489

130 S/ 5 reis

D. Carlos

137.396'

732

29.175

130 S/ 75 reis

D. carlos

137.508

732

3.667

133.109

130 S/ 300 reis

D. Carlos

121.016'

732

4.899

115.385

400 S/ 2

D. Carlos

95.676

732

4.675

90.269

400 S/ 50 reis

D. Carlos

45.556

732

2.211

42.613

400 S/ 200 reis

D. Carlos

139.328

732

33.515

105.081

15 reis

D. Carlos

68.068

732

1.147

66.189

25 reis

D. carlos

408.912

732

6.383

401.797

50 reis

D. Carlos

215.796

732

3.975

211.089

75 reis

D. Carlos

62.104

732

783

60.589

1/ 2

reis

Provis6rio

L
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ANGOLA - Tabela de tipos de selos e erros mais frequentes

-

Taxa

Popel
Pont.

Efigle

65 S/ 40 rels

D. Luis I

65 S/ 300 rels

D. Luis I

115 S/ 10 rels

D. Luis I

115 S/ 200 rels

D. Luis I

-

-

X

.-

-

I-130 S/ 50 rels

Popel

.- f -Pore.-

oen;d
121/2

Sobret.
lipol

Sobret.
tlpo II

Erros

.-

X

X

51,50

--

X

X

Dent.
131/2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-r--

I

D. Luis I

-

Dent.
11 1/2

-

X

D. Luis I

400 S/ 5 rels
400 S/ 20 rels

-,....

c-

400 S/ 25 rels

X

D. Luis I

65 S/ 5 rels

X

D. Carlos I

130 S/ 75 rels

36

130 S/ 300 rels J

X

Carlos I

I D. Carlos I
~ S/ 150 rels ~Carlos
I-

D. Carlos I
D. Carlos I

+

51

-

X

1

X

I

X

X

X

- :--

--=E
.-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

51
51

X

-

51, SO

X

X

51, OS

X

X

X

51, OS, SO

X+

X

X
~

X

X

51,05

-

-

-+

51, OS

ISO

X

x-t
f: i ;I:i :=t :
:

X

I

-

SO

.-

X

X

~X - X
I

400 S/ 21/2 rels

D. Carlos I

X

400 S/ 50 rels

D.Carlosl

X

X
X

-

-

OS

X

-l---

- l SI, DS

D. COrlos I

D. Carlos I

+
I

X

I--

400 S/ 200 rels

X

X

I

I

q

I

X

I

I

.-h

130 S/ 15 rels

X

D. Carlos I

115 S/ 80 rels
~
115 S/ 100 rels

X~

x

~x -L x

I

65 S/ 25 rels

X

X

I

65 S/ 20 rels

X

X

D. Carlos I

I.....

---1'-

X

D. Luis I

--

X

...,.--.-

3-

D. Luisi

-

r-

-i130 S/ 100 rels

Reimp.
1905

I

.-

05, 50

:

X

X

X

X
X

X

X

-I-

X

X

51, OS, SO

X

X

SO

-

X

51 - 50brecarga Invertida • 05 - Dupla sobrecarga • 50 - Sobrecarga deslocada

Os selos sobretaxados, mandados emitir pelo Decreto de 24 de Abril de 1902, comec;aram a circular na provincia de Angola em 29 de Setembro de 1902 por determinac;oo do Governador Geral. Esta
informac;oo foi transmitida por telegrama enderec;ado 6 3.° Repartic;oo da Direcc;oo Geral das Col6nias,
em 10 de Outubro de 1902 (onze dias depois da entrada dos selos em circulac;oo). Por sua vez, a Direcc;oo
Geral das Col6nias, autorizou a Casa da Moeda e Papel Selado a vender estes selos, a particulares, por
offcio n.o 683 de 30 de Outubro de 1902.

Taxas

-I

CABO VERDE
Efi:gles

r---------------L--Sobrelaxos

65 S/ 5 reis

I
_I L Qtd Inlclals_1_

Colee:.
oficlals

---r-----------.---------D.Luis
20.440

T

Refugo

I

_I

Para
circula<;ao

731

223

19.486

65 S/ 200 rels

D. Luis

97.182

732

3.527

92.878

65 S/ 300 rels

D. Luis

97.776

732

895

96.149

115 S/ 10 reis

D. Luis

46.840

732

2.519

43.089

115 S/ 20 rels

D. Luis

92.764

732

1.875

90.157

------~------------+----

r---------------r_-----------r------------r-----130 S/ 50 rels
D. Luis
41.888
732
r
------r-----------_t_
130 S/ 100 rels
D. Luis
48.884
732

---

1.007

40.149

2.239

45.413
12.234

400 S/25 rels

D. Luis

13.664

732

699

400 S/ 40 rels

D. Luis

4.984

731

671

D. Carlos

156.852

732

65 S/ 20 rels

D. Carlos

158.340

65 S/ 100 reis

D. Carlos

85.036

D. Carlos

120.456

732

82.597
----r-----------1.567
118.157

D. Carlos

89.992

732

1.068

88.192

87.304

732

1.175

85.397

r---~--------~-----

65 S/ 10 rels

-------1----------

---

r-

-

----~----------_+_-

-

115 S/ 5 rels

--------

~-----------+-----

- j - - - - - - - - - --\

732

1.063

732

1.707

-------+---------.-r-----------r---------~-

115 S/ 25 rels

3.582
-__+------------1
839
154.781

--

-r_--------~-------

-

156.545

--r----------~

--4-----------~----------~--------~-----

--

115 S/ 150 reis

D. Carlos

130 S/ 75 rels

D. Carlos

86.660

732

1.119

84.809

D. Carlos

86.436

732

1.707

83.997
83.997

r

------~----------__+------------+_-----------r__------~----------~

130 S/ 80 rels

--

r---------------+-130 S/ 200 reis
t--400 S/ 21 12 rels

D. Carlos

86.408

732

1.679

D. Carlos

68.880

732

4.087

64.061

400 S/ 50 rels

D. Carlos

31.220

731

2.883

27.606

400 S/ 300 reis____---'I...--_ _
D_. _
C_o _rlo
_ s__--'-________8_5._5_6 8
....1-_______ 732
Provls6rio

3.303

81.533

r---~----------r_-

r-- - 15 reis

-------r------------r----------_,._--------~--------_,._--------~

55.244

732

2.323

52.189

25 rels

D. Carlos
D. Carlos

159.740

732

5.179

153.829

-75 rels

D. Carlos

47.824

732

307

----~----------+------

--------------r--D. Carlos
-----~----------_4----------_+--------_4-----50 rels
157.920
732
3.947

153.241
46.785

'.

ProrJidence Institution for Samngs,
Prwide1wc,

B. I.
Os selos sobretaxados. mandados emitir pelo Decreto de 24 de Abril de 1902. come<;::aram a circular. na provincia de Cabo Verde. em 1 de Dezembro de 1902 par determina<;::oo do Governadar Geral de
Cabo Verde. Esta infarma<;::oo foi transmitida par telegrama endere<;::ado 6 3.° Reparti<;::oo da Direc<;::oo
Geral das Col6nias. em 18 de Outubro de 1902. Par sua vez. a Direc<;::oo Geral das Col6nias. autarizou a
Casa da Moeda e Papel Selado a vender estes selos. a particulares. e em Lisboa. a partir de 1 de Dezembra de 1902. par offcio n.o 683 de 30 de Outubro de 1902.

GUINE

-

.....

I

Taxas
Sobretaxas

38

Qtd Iniclals

Efi'gles

-

Colec.
oficlals

Refugo

7~~,

i

Para
clrculac;ao

65 sf 10 rels

D.Luis

37.548

65 sf 20 rels

D. Luis

96.432

732

65 sf 25 reis

D. Luis

91.840

732

D. Luis

69.412

732

391
1.399'

90.717

115 sf 40 rels
115 sf 50 rels

-115 sf 300 reis

D. Luis

67.620

732

1.203

65.685

D. Luis

33.908

732

867

32.309

130 sf 80 refs

D. Luis

48.244

732 '

307

47.205

130 sf 100 reis

D. Luis

45.752:

732

447

44.573

400 sf 5 reis

D. Luis

24.640

731

111

23.798

400 sf 200 rels

D. Luis

33.292

732

223

32.337

65 sf 10 rels
1--.

D. Carlos

2.407

175.697

D. carlos

178.8361
195.524

732

65 sf 15 rels

732

2.463

65 sf 20 rels

D. Carlos

192.7801
92.240 1

732

1.707

732

783

90.689

732

6.495

131.597

-

r

---4-

36.061

755:
2.211

-

93.481
67.281

-

192.329

-

190.341

65 sf 50 reis

D. Carlos

115 sf 2 I n reis
115 sf 5 rels

D. Carlos
D. Carlos

138.824'
160.916

732

1.427

158.757

115 sf 25 reis

D. carlos

177.324

732

3.135

173.457

130 sf 150 reis

D. Corlos

100.548

732

1.091

98.725

130 sf 200 rels

D. Carlos

100.996

732

1.147

99.117

130 sf 300 reis

D. carlos

100.772

732

895

99.145

400 sf 75 reis

D. carlos

94.724

732

400 sf 80 rels

D. carlos

99.344

732

1.091 1
1.623

96.989

400 sf 100 reis

D. Carlos

93.912

732

839

92.341

15 reis

D. carlos

66.388

732

1.035

64.621

92.901

ProvlsOrio
25 rels

D. carlos

55.776

732

223

54.821

50 rels

D. Carlos

64.680

732

951

62.997

75 reis

D. Carlos

40.964

732

7551

39.447

Os selos sobretaxados, mandados emitir pelo
Decreto de 24 de Abril de
1902, comec;aram a circular
no provincia do Guine em 20
de Outubro de 1902 por determinac;Cio do Governador
Geral.
Esta informac;Cio foi
transmitida por telegrama
enderec;ado 6 3.° RepartiC;Cio do Direcc;Cio Geral das
Col6nias, em lOde Outubro
de 1902.
Por sua vez, a
Direcc;Cio Geral das Co16nias, autorizou a Coso do
Moeda e Popel Selado a
vender estes selos, a particui ares, por offcio n.o 683 de
30 de Outubro de 1902.
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S. TOME E PRiNCIPE
Taxas

i

Efigles

Sobretaxas

1

Qtd

In~lalS

_1

Colee.
ofieiais

1

Para
elreulac;ao

Refugo

-

65 sf 20 rejs

D. Luis

74.704

732

559

73.413

65 sf 25 rejs

D. Luis

141.680

732

3.023

137.925

f -. _ -

65 sf 100 rejs

D. Luis

29.064

731

559

27.774

115 sf 50 rejs

Coroa

26.600

731

335

25.534

115 sf 10 rejs

D. Luis

43.904

732

923

115 sf 300 rejs

D. Luis

130 sf 5 reJs

D. Luis

r-

-

-

"
42.249

44.044

732

-

1.119

42.193

36.960

732

335

35.893

130 sf 200 rejs

D. Luis

42.728

732

811

41.185

400 sf 10 rejs

Coroa

28.000

731

671

26.598

400 sf 40 rejs

D. Luis

26.432

731

503

25.198

400 sf 50 rejs

D. Luis

4.536

139

3.666

3.555

160.493

65 sf 5 rejs

D. carlos

--

731
732

164.780

i-

-

-

-

65 sf 10 rejs

D. Carlos

176.820

732

2.491

173.597

65 sf 15 reJs

D. carlos

201.852

732

197.397

65 sf 20 rejs

D. carlos

184.436

-732

3.723
5.095

178.609

115 sf 25 rejs

D. Carlos

149.800

732

1.903

147.165

115 sf 150 rejs

D. Carlos

102.116

732

1.987

99.397
99.089

r-

i-

--

115 sf 200 rejs

D. Carlos

103.180

732

3.359

130 sf 75 rejs

D. Carlos

99.736

732

2.043

96.961

130 sf 100 rejs

D. Carlos

98.588

732

783

97.073

130 sf 300 rejs

D. carlos

100.604

732

1.875

97.997

84.280

732

699

82.849

732

783

45.497

732

1.483

96.345

400 sf 2

112

rejs

D. Carlos

400 sf 50 rejs

D. Carlos

47.012

400 sf 80 rejs

D. Carlos

98.560

-

-

Provjs6rio

15 rejs

D.carlosl

25 rejs

-50 rejs

D. Carlos
D. Carlos

75 rejs

D. Carlos

Os
selos
sobretaxados, mandados
emitir pelo Decreto de 24 de
Abril de 1902, come<;aram a
circular na provincia em 30 de
Setembro de 1902 par determinac;oo do Governadar de
S. Tome e Principe. Esta infarmac;oo foi transmitida par telegrama enderec;ado 6 3.°
Repartic;oo da Direcc;oo Geral das Colonias, em 30 de Setembro de 1902 (dia da entrada dos selos em circulac;oo). Par sua vez, a Direcc;oo
Geral das Colonias, autarizou
a Casa da Moeda e Papel Selado a vender estes selos, a
particulares, par oncio n.o 683
de 30 de Outubro de 1902.

74.368
I

73.329
-225.397

732

307

732

3.331

151.424

732

2.295

148.397

42.924

732

671

41.521

229.460

--

-

39

CONGO

.,..-

i

Taxas

Efigies

I

Qtd Inleiais

Sobretaxas

sf 15 reis
65 sf 20 reis
65 sf 25 reis
65 sf 300 reis
115 sf 2112 reis
115 sf 10 reis
115 sf 50 reis
130 sf 5 reis
I130 sf 75 reis
130 sf 100 reis
400 sf 80 reis
400 sf 150 reis
400 sf 200 reis
65

I----'-

Colee.
ofieiais

T

Refugo

Para
eireula~ao

D.Carlos

170.240

732

5291

164.217

D. Carlos

145.320

732

3.723

140.865

166.152

732

3.023

162.~

70.224

732

1.651

67.841

D. Corlos

-

D. Corlos

-

D. Carlos

129.416

732

2.967

125.717

D. Carlos

144.844

732

5.515

138.597

D. Carlos

142.044

732

2715

138.597

D. Corlos

126.588

732

2211

123.645

D. Corlos

115.752

732

2.183

112.837

D. Carlos

125.356

732

5.151

119.473

D. Carlos

90.552

732

1.623

88.197

D. Carlos

71.046

732

587

69.727

D. Corlos

71.652

732j

2.323

68.597

15 reis

D. Corlos

76.188

732

12.379

73.077

25 reis

D. Corlos

152.236

732

2.099

149.405

50 reis

D. Corlos

105.336

732

755

103.849

75 reis

D. Corlos

41.804

732

783

40.289

-

Provis6rio
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Os selos desta emissoo, mandada emitir pelo Decreto de 24 de Abril de 1902, comec;aram a circular
no Distrito Postal do Congo em 29 de Setembro de 1902 par determinac;oo do Governador Geral de Angola. Esta infarmac;oo foi transmitida par telegrama enderec;ado 6 3.° Repartic;oo da Direcc;oo Geral das
Col6nias, em 10 de Outubro de 1902 (doze dias depois da entrada em circulac;oo dos selos).
Par sua vez, a Direcc;oo Geral das Col6nias, autorizou a Casa da Moeda e Papel Selado a vender
estes selos, a particulares, e em Lisboa, par offcio n.o 854 de 26 de Dezembro de 1902.

MO<;AMBIQUE
-r-

Taxas
Sobreloxas
65 S/ 20 reis

~

Efigles

Qtd iniciais

Colec.
oficiais

Refugo

T

Para

-

circula~ao

--,-

D. Luis

66.052

732

671

64.649

65 S/ 40 reis

D. Luis

23.800

731

307

22.762

65 S/ 200 reis

D. Luis

7.588

731

223

6.634

115 S/ 5 reis
t-115 S/ 50 reis

D. Luis

12.320

731

195

11.394

D. Luis

11.1 72'

731

923

9.518

130 S/ 25 reis

D. Luis

8.372

731

111

7.530

130 S/ 300 reis

D. Luis, -

10.192

731

83

9.378

400 S/ 10 reis

D. Luis

7.084

731

83

6.270

-

400 S/ 100 reis
65 S/ 10 rels
t65 S/ 15 reis

--

65 S/ 20 reis

I----'

115 S/ 2

112

reis

1.596

731

139

726

D. Carlos

D. Luis

164.332

732

1.595

162.005

D. Carlos

177.744

732

4.339

172.673

D. Carlos

176.876

732

3.415

172.729

D. Carlos

137.788

732

5.459

131.597

1

115 S/ 5 reis

D. Carlos

154.728

732

2.799

151.197

115 S/ 25 reis

D. Carlos

113.904

732

1.175

111.997

130 S/ 75 reis
t130 S/ 100 reis

D. Carlos

66.164

732

1.035

64.397

D. Carlos

28.301

731

1.203

26.374

130 S/ 150 reis

D. Carlos

73.080

732

1.707

70.641

130 S/ 200 reis
t400 S/ 50 reis

D. Carlos

71.988

732

2.659

68.597

D. Carlos

56.924

732

755

55.437

400 S/ 80 reis

D. Carlos

66.220

732

503

64.985

400 S/ 300 reis

D. Carlos

50.596

732

867

48.997

- D. Carlos

44.016

732

447

42.837

Provis6rio
15 reis

-25 rels

-

D. Carlos

217.980

732

3.611

213.637

50 rels

D. Carlos

173.864

732

5.095

167.857

75 reis

D. Carlos

35.000

7321

279

33.989

Esta emissao entrou em
circulac;oo, em Moc;ambique, a
29 de Janeiro de 1903 de acardo com telegrama remetido, em
7 de Fevereiro de 1903, pelo Governadar Geral de Moc;ambique
para a 3.° Repartic;oo do
Direcc;oo Geral das Colonias.
Esta, par sua vez, autorizou a
Coso do Moeda e Popel Selado
a vender os selos desta emissoo,
00 publico, e em Lisboa, par oncio n.o 93, datado de 9 de Fevereiro de 1903.
o atraso no entrada em
circulac;oo destes selos em
Moc;ambique, deveu-se
instaurac;oode um processo de
averiguac;6es, resultante de um
furto de selos no Caixa do Tesouro de Moc;ambique.

a
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I

LOUREN<;O MARQUES

f-

Taxas
Sobre1axas

I
-'

Effgies

65 S/ 2 112 reis

D. Carlos

65 S/ 5 reis
65 S/ 15 reis

Qtd. . . .

InIClalS

Colee.
oficiais

I

122.612

732

D. Carlos

137.592

D. Carlos

161.140

65 S/ 20 reis

D. Carlos

Refugo

I

Para
circulacroo

1.819

120.061

732

3.583

133.277

732

3.387

157.021

174.608

732

5.095

168.781
118.493

-

115 S/ 10 reis

D. Carlos

121.688

732

2.463

115 S/ 200 reis

D. Carlos

77.980

732

1.427

75.821

115 S/ 300 reis

D. Carlos

80.612

732

1.927

77.893

130 S/ 25 reis

D. Carlos

53.116

732

587

51.797

130 S/ 80 reis

D. Carlos

52.864

732

643

51.489

130 S/ 150 reis

D. Carlos

72.520

732

1.035

70.755

400 S/ 50 reis

D. Carlos

26.712

731

55

25.926

400 S/ 75 reis

D. Carlos

48.496

732

531

47.233

400 S/ 100 reis

D. Carlos

16.800

731

1.539

14.530

-

Provis6rio
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15 reis

D. Carlos

88.536

732

3.247

84.557

25 reis

D. Carlos

261.968

732

8.231

253.005

50 reis

D. Carlos

181.216

732

3.807

176.677

75 reis

D. Carlos

48.468

732

1.147

46.589

Esta emissoo entrou em circulac;:oo, em Lourenc;:o Marques, a 12 de Janeiro de 1903 de acordo com
telegrama remetido, em 7 de Fevereiro de 1903, pelo Governador Geral de Moc;:ambique para a 3,° Repartic;:oo da Direcc;:oo Geral das Colonias, Esta, por sua vez, autorizou a Casa da Moeda e Papel Selado a
vender os selos desta emissoo, ao publico, e em Lisboa, por oficio n,o 93 datado de 9 de Fevereiro de 1903,

o atraso na entrada em circulac;:oo destes selos em Moc;:ambique, deveu-se a instaurac;:oode um
processo de averiguac;:oes, resultante de um furto de selos na Caixa do Tesouro de Moc;:ambique,

ZAMBEzIA
Taxas

Efi'gies

Qtd inieiais

Colee.
ofieiais

Refugo

Para
eireulacrao

Sobretaxas
65 S/ 10 reis

D. carlos

191.632

732

3.695

187.205

S/ 15 reis
65 S/ 20 reis
65 S/ 300 reis
115 S/ 5 reis
115 S/ 25 reis
115 S/ 80 reis
130 S/ 2 112 reis
130 S/ 75 reis
130 S/ 150 reis
400 S/ 50 reis
400 S/ 100 reis
400 S/ 200 reis

D. carlos

200.200

732

3.471

195.997

D. carlos

197.568

732

3.051

193.785

D. carlos

93.296

732

2.435

90.129

D. Carlos

178.612

732

3.443

174.437

D. Carlos

169.288

732

5.571

162.985

D. Carlos

96.740

732

2.043

93.965

D. Carlos

157.332

732

3.555

153.045

D. carlos

94.668

732

2.323

91.613

D. carlos

95.676

732

1.735

93.209

D. carlos

63.336

732

643

62.961

D. Carlos

93.184

732

1.455

90.997

D. Carlos

95.480

732

1.763

92.985

15 reis

D. carlos

39.368

732

839

37.797

25 reis

D. carlos

168.084

732

2.323

165.029

50 reis

D. carlos

136.304

732

2.575

132.997

75 reis

D. carlos

48.692

732

783

47.177

65

Provisario

Esta emissao entrou em circulac;ao, no Zambezia, em 17 de Janeiro de 1903 de acordo com telegrama remetido, em 7 de Fevereiro de 1903, pelo Governador Geral de Moc;ambique para a 3.° Repartic;ao
do DirecC;ao Geral das Colonias. Esta, por sua vez, autorizou a Coso do Moeda e Popel Selado a vender os
selos desta emissao, 00 publico, e em Lisboa, por oncio n.o 93 datado de 9 de Fevereiro de 1903.

o atraso no entrada em circulac;ao destes selos em Moc;ambique, deveu-se a instaurac;aode um
processo de averiguac;6es, resultante de um furto de selos no Caixa do Tesouro de Moc;ambique.

1--'--

iNDIA

-r

Taxas

Efi'gies

Qtd inieiais

I

Colee.
ofieiais

Refugo

I

!

Para

-

eireula_cr~.£...

Sobretaxos

1 reol S/ 2 tangos

D.Luis

2 reis S/ 4 112 reis
2 112 reis S/ 6 reis
3 reis S/ 1 tango

D. Luis

2 112 tangos S/ 1 112 reis
2 112 tangos S/ 4 tangos
5 tangos S/ 8 tangos
1 real S/ 6 reis
2 reis S/ 8 tangos

D. Luis

73.080
105.028
142.212
82.908
144.172
25.676
56.280
80.386
83.720
47.264
16.240

D. Luis
D. Luis
D. Luis
D. Luis
D. carlos
D. carlos

2 112 reis S/ 9 reis
3 reis S/ 14 112reis
3 reis S/ 1 tango

D. carlos

2112 tangos S/ 1 112 reis
5 tangos S/ 2 tangos
5 tangos S/ 4 tangos

D. carlos

D. carlos
D. carlos

D. carlos

Provis6rio
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6 reis
1 tango
2 tangos

D. carlos
D. carlos
D. carlos

/'l;;'

-

--

731
731
731
732
731
,731
-

154.3081
115.311
279.048

731
732
732

12.348
108.276
12.712
14.336

D. carlos

731
731
- 731
731
--732
731
732
731
731

-

1.624
70.725
3.276
101.021
2.492
138.989
1.629
80.548
2.044
141.396
868
24.077
952
54.596
1.428
78.677
-f--2.548
80.441
1.428
- -45.105
14.921
588
308
2.716
476
392

11.309
104.828
11.505
13.213

1.624
1.344
11.423

151.953
113.312
266.893

~ 'r

PO

(

Q.

..

,

Os selos desta emissao, mandados sobretaxar pelo Decreto de 24 de Abril de 1902, come<;aram a
circular no provincia em 17 de Setembro de 1902 par determina<;ao do Governadar Geral do Estado do
India.
Esta infarma<;ao foi transmitida par telegrama endere<;ado 6 3.° Reparti<;ao do Direc<;ao Geral
das Col6nias, em 17 de Setembro de 1902 (dia do entrada dos selos em circula<;ao). Par sua vez, a
Direc<;ao Geral das Col6nias, autorizou a Coso do Moeda e Popel Selado a vender estes selos, a particulares, par offcio n.O 683 de 30 de Outubro de 1902.

Taxas

--6 avosSobretaxas
S/ 10 rels

T

-,-

Efigies

I

MACAU

Qtd Inlelals

r

I

Colee.
ofiela ls

I

-

Refug; - T

Para
elreulac ao

Coroa amareia

28.000

731

783

26 .~

Coroa verde

28.000

731

503

26.766

702

30.375

6 avos S/ 10 rels
6 avos S/ 5 rels

D.Luis

31.808

731

6 avos S/ 10 rels
6 avos S/ 40 rels

D. Luis

39.424

732

671

D. Luis

28.084

731

447

18 avos S/ 20 rels

D. Luis

20.216

731

307

19.178

18 avos S/ 25 rels

D. Luis

3.164

731

139

2.294

18 avos S/ 80 rels

D. Luis

2.520

731

83

18 avos S/ 100 rels

D. Luis

14.140

731

-195I -

18 avos S/ 200 rels

D. Luis

195

2.09~

D. Luis

3.024
19.320

731

18 avos S/ 300 rels

731

195

18.394

3.807

6 avos S/ 5 rels

D. Carlos

154.504

732

~

avos S/ 10 rels
6 avos S/ 15 rels

D. Corlos

103.600

732

D. carlos

174.776

732

6 avos S/ 25 rels

D. carlos

206.220

732

2.127

6 avos S/ 80 rels

D. carlos

732

951

~vos

S/ 100 rels
6 avos S/ 200 rels

D. Carlos

95.620
125.496

D. carlos

101.976

18 avos S/ 2 112 rels
18 avos S/ 20 rels

D. Carlos

148.988

732

D. carlos

133.868

732

D. carlos
D. carlos

150.612
96.600

732

- r
1.147

732

503

D. carlos

74.476

732

503

101.220

732

r--

~vos

sf 50 rels

18 avosS/ 75 rels
18 avos S/ 150 rels
I-18 avos S/ 300 rels

D. carlos

--- :-'

--

'-f-

-

~ r732

-

1.706

-

4.255

- I-

1.707

-

2.827

-

1.511

D. carlos

117.124

732

40.654

D. carlos

30.184

732

17.006

D. Carlos

64.344

732

26.926

D. carlos

149.884

732

36.111

D. carlos

49.644

732

17.399

10 avos

r-

12 avos

-

169.789
203.361
95.937
123.057

-

~

-

145.429

-

148.733

Provls6r1o
4 avos
I--8 avos

101.357

131.961

1.231

2 avos

'-

149.965

-

1.175

-

26.906

13.214

1.511

-

38.021

-

-

9~

-

99.257

69.241

'75.738

-

12.477

-

36.686
113.041
31.513

Os selos sobretaxados,
mandados emitir pelo Decreto de
24 de Abril de 1902, come<;:aram
a circular na provincia de Macau
em 1 de Novembro de 1902 por
determina<;:oo do Governador
Geral de Macau,
Esta informa<;:oo foi transmitida por telegrama endere<;:ado
6 3,° Reparti<;:oo da Direc<;:oo Geral das Col6nias, em 30 de Outubro de 1902 (dois dias antes da
entrada em circula<;:oo dos selos),
Por sua vel, a Direc<;:oo Geral das Col6nias, autorizou a Casa
da Moeda e Papel Selado a vender estes selos, a particulares, e
em Lisboa, por oncio n,O 696 de
04 de Novembro de 1902,

Esq.,
EN l.~

CO.

HONGKONG.
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TIMOR

-

Taxas

i

Efigies

QId iniciais

Colec'~Refu go

Para

oficials

circula~~~o

Sobrataxas
5 avos 51 25 rais

D. Luis

19.320

5 avos 51 200 rais

D. Luis

4.424

731

251

18.331

731

139

1.372

731

139

-

6 avos 51 10 rais

D. Luis

6 avos 51 300 rais

D. Luis

12.964

731

251

9 avos 51 40 rais

D. Luis

3.052

731

55

9 avos 51 100 rais

D. Luis

11.172

731

111

10.330

15 avos S/ 20 rais

D. Luis

9.604

731

587

15 avos 51 50 rais

D. Luis

1.344

731

55

-8.286
-

22 avos 51 80 rais

D. Luis

3.864

731

83

r---

3.554

-

502

11.982

-

2.266

558

3.050

5 avos 51 5 rais

D. Carlos

164.080

732

3.247

5 avos 51 25 rais

D. carlos

190.204

732

3.275

D. Carlos

134.372

732

2.407

6 avos 51 2112 reis

D. carlos

124.432

732

839

6 avos 51 20 rais

D. carlos

188.020

732

1.707

9 avos 51 15 rais

D. carlos

181.916

732

1.987

179.197

9 avos 51 75 rais

D. carlos

79.821

732

1.511

77.585

D. carlos

174.468

732

2.323

171.413

D. carlos

74.900

732

811

73.357

15 avos 51 300 rais

D. carlos

79.800

732

391

78.677

22 avos 51 80 rais

D. carlos

79.604

732

475

78.397

D. carlos

78.316

732

447

77.137

3 avos

D. Carlos

732

951

85.733

12 avos

D. carlos

87A16
24.332

731

307

23.294

r5 avos S/ 50 rais
rr!I-

-15 avos 51 10 rais
46

-

r15 avos 51 100 rais

II-

22 avos 51 200 rais

I-

160.101

-

186.197
131.233

-

122.861

-

185.581

-

-

ProvisOrio
I-

-

Os selos sobretaxados.
mandados emitir pelo Decreto de
24 de Abril de 1902. comec;aram
a circular no provincia de Timor
em 10 de Novembro de 1902 por
determinac;oo do Governador
Geral de Timor. Esta informac;oo
foi transmitida por telegrama enderec;ado 6 3.° Repartic;oo do
Direcc;oo Geral das Col6nias. em
02 de Dezembro de 1902 (vinte
dias depois do entrada em circulac;oo dos selos).
Por sua vez. a Direcc;oo
Geral das Col6nias. autorizou a
Coso do Moeda e Popel Selado a
vender estes selos. a particulares.
e em Lisboa. por oncio n.o 788 de
3 de Dezembro de 1902.

--
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8 - Epnogo
Tive oportunidade de ter acesso a diversos artigos sobre este tema. com a divulgac;oo de tiragens
dos selos diferenciadas. Os mapas que apresentamos. com as diferentes tiragens para cada colonia.
estoo baseados nos mapas elaborados pela Casa da Moeda e Papel Selado para que 0 Ministerio da
Marinha e Ultramar desse cumprimento a solicitac;oo do Par do Reino Sebastioo Baracho da qual. a
seguir. apresentamos copia remetida pela Secretaria da Camara dos Dignos Pares do Reino. datada de
20 de Marc;o de 1903.

47

o estudo. que acabamos de apresentar. sobre os selos ultramarinos sobretaxados por forc;a do
Decreto de 24 de Abril de 1902. noo e um estudo fechado. Presumo que no futuro. outros estudos possam
surgir. porem pouco mais poderoo acrescentar a este. Foram muitas horas dedicadas a esta investigac;oo. Porem. tal trabalho foi muito facilitado. pela ajuda preciosa dos funcion6rios do Arquivo Historico
Ultra marino. sempre muito disponlveis e voluntariosos as minhas solicitac;oes. A todos eles 0 meu sincero
agradecimento.
Noo podia tambem deixar de agradecer a colaborac;oo prestada. pelos grandes filatelistas Altino
Pinto. LUIs Frazoo. Manuel Janz. Jose Lima Correia e comerciante Joaquim Mac;os. por amavelmente me
cederem imagens de alguns dos exemplares aqui reproduzidos.
Bibliografia
Arquivo Historico Ultra marino
Catalogo de Selos das Colonias Portuguesas editado pela Afinsa
Catalogo de salos de Eladio dos Santos
Catalogo de selos Simoes Ferreira
Portugal Filatelico

Urn livro que 0 ilurnina sobre a
irnportante hist6ria dos far6is de Portugal.
"Far6is - A terra ao mar se anuncia", eurn Iivro que merece ser navegado.
Uma edil;ao m que percorre os 800 quilometros da costa maritima portuguesa e as duas regioes insulares
descrevendo com detalhe os 30 farois que i1uminam os hom ens que todos os dias partem para 0 mar.
Em cada pagina descobrimos 0 importante papel que estes guias de navegac;ao tern tido na historia do nosso
pais beira-mar plantado. lIustrado por centenas de imagens e valiosos selos, esta uma edic;ao
que pode encontrar ancorada nas Estac;oes de Correios.
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The following text concerns the problematic of
the philatelic as he is put in the presence of his natural
ludic tendency to focus in the philatelic research with
the goal to complete the knowledge gaps at his disposal
In the tradicional manuals. and his inherent felt
satisfaction when finding paths and solutions that have
never been approached before.

Pedro Goncralves Grade
pggrade@iol.pt

In this perspective two examples of research are
presented and their tundamentation. that led to
positive results. as beeing: the day ot the stamp's first
public use. tor the 1928-29's portuguese ~CERES· issue.
surch as 4Oc. on 2c. orange-yellow. and references to a
contemporary new written source which shows the post
Office' s value charts. applied in portuguese postal
documents at 1924 and 1925; without torgetlng the
presentation ot the 1928's dated document. which
constitutes a remarkable example of an innovative
philatelic concept and also. a 1926's document ot
extreme scarce left by the great philatelist Master. the
Colonel Guedes de Magalhoes.

Uma das vertentes ludicas mais atraentes em filatelia e a
pesquisa. no sentido de preencher lacunas do conhecimento
em todos os inumeros campos relacionados com 0 simples
facto de uma emissao filatelica. enquadrada no tempo. no
lugar. e nas suas clrcunstancias. sociais. econ6micas.
financeiras. morais e esteticas.

o acrescentar algo que e novo. e desconhecido da
grande maioria. nao significa grande coisa. ou mesmo nada.
para 0 comum das pessoas. e muitas vezes para um filatelista.
nomeadamente para um alheio respectiva especialidade.
mas nao deixaro de ser mais um valor de enriquecimento na
bibliografia especializada. e quic;:o. por vezes um elo. que
permita atingir outras mais vallas de saberes.

a

Mas. para quem. perdido no tempo - num repouso alheado
de preocupac;:oes - perante a realidade tactual de uma nova
pec;:a filatelica. que contem dodos que se nao compaginam
nem conjugam com 0 que e normalmente aceite nos manuais.

e. no sentido de encontrar a coerencia omissa. e ap6s busca aturada. chega a conclusao. embora
efemera. de ter aberto um caminho. sente naturalmente uma grande satisfac;:ao. e esta emoc;:ao constitui
como que a recompensa do seu esforc;:o.
A emissao Ceres. de Portugal. que atravessou as maiores vicissitudes ao longo de cerca de 33
anos da nossa hist6ria postal. e reportou nesse periodo de tempo tambem muito do que foram as
circunstancias do nosso devir como povo. e fonte inesgot6vel para os filatelistas. e ponto de partida e
objecto dos seus estudos.

Nova data de entrada em clrculacroo
H6 poucos meses atr6s tive 0 ensejo de. ao examinar uma carta que detenho nas minhas
colecc;:6es. ter descoberto algo que contradizia 0 que constava do Cat610go Afinsa de 2008.

•

t'

I It?
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Fig.1 - Carta remetida e enderetrada a Lisboa, franquiada com selo de 2c. laranja,
sobretaxado com 40c., papel cartolina, emissao Ceres .... - Portugal, de 1928-29,
obliterado em 8 de Nov. de 1928.

o documento
postal em questao e um
sobrescrito enderec;:ado
a Mr. Marsden. fig. 1 mais precisamente John
Norris Marsden. grande
filatelista ingles. que segundo 0 Prof. Carlos
Trincao. pelas suas raras
qualidades de observac;:ao. foi 0 precursor dos
modern os
estudos
filatelicos. a maioria dos
quais publicados no
"London Philatelist" para a sua morada em
Lisboa. franquiado com

Fig. 1 - Pormenor

um selo. de 2 centavos.
laranja. sobretaxado
com 40 centavos. com aproximadamente 150 microns de espessura. da emissao Ceres. de Portugal. de
1928-29.

o que me chamou desde logo a atenc;:ao fol 0 facto de 0 selo estar obliterado com carimbo
datado de 8 de Novembro de 1928. manifestamente em contradic;:ao com Oliveira Marques. 1 que
defende que este selo entrou em circulac;:ao s6 em Janeiro de 1929.
o cat610go Afinsa de 2008. creio que pela primeira vez. em qualquer cat6iogo nacional. j6 refere
como primeira data de circulac;:ao deste selo a de Dezembro de 1928.
Esta nova data avanc;:ada por este cat610go nao dever6 ser estranha ao facto da publicac;:ao de
um estudo dado a estampa em 1990-91. num opOsculo do Engo. J.M. Miranda da Mota 2
Dizia entao este ilustre filatelista. a fls.16 e 17. que possuia tres cartas franquiadas. datadas de
Dezembro de 1928. e pela circunstancia do seu selo obliterado mais antigo ser de 15 de Dezembro.
perguntava-se se este ter6 sido 0 primeiro dia de clrculac;:ao.

1

Histo ria d o Selo Postal Po rtugues. vol. II. fls.169. 10 edlc;:ao;
no Boletlm e Catologo da Exposlc;:ao Filatellca Naclonal Gaia 90 e no Baletim de Dlvulgac;:ao da Phllaiberia 91 ;

2 Artig os p ub llcados

De facto constata-se que e necessario recuar ainda mais no tempo para encontrar 0 primeiro dia
de circulac;:oo deste selo, se obseNarmos a estampilha postal da fig. 2, da mesma emissoo, e taxas,
obliterada com marca de Lisboa, em 2 de Nov. de 1928.

~..,

Fig. 2 - 2c. laranja, sobrataxado com 40c., papel liso,
amlssao Caras - Portugal, 1928/29, oblitarado, Usboa
2 Nov. 1928.

Fig. 2 - Pormanor

E alem deste ultimo especimen ainda outr~ contido no postal da fig. 5, 3 de identica emissoo, que,
junta mente com mais dois, da emissoo dita de Londres, de 6 e 25 centavos, que somados aos 25
centavos do bilhete postal, que franquiam, perfazem 0 porte de 96 centavos, devido a data, para a
Europa.
lodos estes selos, a excepc;:oo do 2 centavos laranja sobretaxado com 40 centavos, estoo
obllterados com 0 carimbo de Lisboa central, 2° secc;:oo, com a data absolutamente legfvel de 29 de
Outubro de 1928,

51

Flg.5 - Bilhata postal da 25c. n° 74 a) do Cat. J.C.Lamas, ramaHdo da Lisboa para Paris, franquiado com mais
dols salos da amissao, dlta da Londras, Portugal, 6 a 25c. a 2c. laranja sobrataxado com 40c. papal liso com
oblltaracrao da 29 Out. 1928.

modo,

Mas este selo noo carimbado e necessario para preencher dito porte de 96 centavos, e de
0 postal noo sofreu multa, ou foi porteado.

outr~

Um facto ins6lito, que 0 autentica, e uma operac;:oo postal legftima, quando 0 funcionario marca
a lapis azul 0 que teria sido 0 emassado n°. 41, para distribuic;:oo, eo trac;:o que sublinha 0 numero do
emassado atinge notoriamente 0 selo noo carimbado, com a marca de Lisboa, sendo este facto a
prova insofismavel que ele fora aposto juntamente com os demais,
S6 por este descrito facto, esta pec;:a filatellca ja seria merecedora de uma apreciac;:oo,
considerando a sua invulgaridade, mas, ao contra rio do que se possa pensar, esta nota noo e de modo
nenhum 0 que Ihe da 0 maior valor e destaque.
J

Jose da Cunha Lamas e A.H. Oliveira Marques, Cat61ogo de Intelros Postals, 1°. Vol. Po rtugal. tis. 36, n°.74 a);

o que confere a este postal uma
relevancia particular e 0 facto de demonstrar
que ao contr6rio do que ate aqui todos os
cat610gos referenciam, este selo de 2 centavos
laranja, sobretaxado de 40 centavos, nao
entrou em circulac;:ao, nem Dezembro, nem em
Novembro de 1928, mas em 29 Outubro de 1928,
facto que levar6 6 reformulac;:oo nesse
particular, do que ate aqui tem sido
publicitado.
Pormenor b)

Na mesma linha, no sentido de uma maior
aproximac;:oo
quanta 6s datas de infcio da
Fig. 5 - Pormenores
entrada em circulac;:oo, e agora no que se refere
ao valor da mesma emissoo, 1$60 sobre 2$00,
papel liso, apresento-vos um belo sobrescrito fig. 3 que prova que este selo desde 2 de Fevereiro de
1929, J6 estava em circulac;:oo e que ser6 uma das primeiras pec;:as filatelicas circuladas com este valor,
na fase actual dos nossos conheclmentos.
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Fig 3 - Carta registada remetida de Usboa para Viena de Austria, franquiada com selos sobretaxados, edi900
Ceres, Portugal, 1928-29, 40c. sobre 80c. (4) , 1$60 sobre 2 escudos (1), 10c. sobre 5c. (2), todos papelliso,
obliterados em 2 Fev. 1929, com carimbo de chegada a Viena na frente do sobrescrito.

Acresce que 0 selo aposto neste documento postal, tem, tanto a sobrecarga "1 $60 E", como os
seis trac;:os que inutilizam "2 E", bastante mais carregados do que 05 valores normais, como ali6s se pode
verlficar p~r comparac;:oo com a quadra de identico valor facial e qualidade de papel fig. 4, 0 que
eventualmente se poder6 considerar como sobrecarga dupla, s6 conhecida em mesmo valor no papel
lustrado .

Urn duplo porte objecto de controversia
Mas esta carta fig. 3, franquiada com selos no valor total de 3$40. considerando 0 seu destin~ e
data. poder6 ser objecto de estudo comparativo. com a da fig. 6. uma vez que. ambas, e em particular
esta ultima. levantam uma questoo interessantfssima.

"Prima facie". este ultimo documento postal. um sobrescrito remetido do cidade do Porto para
Kassel. no Alemanha. no dia 20 de Dezembro de 1928. foi registado. e sobre
o qual taram apostas estampiJhas de correia no valor total de 3 escudos e
36 centavos.
Porqu9. exactamente. 3$36. e noo 3$40. como a do fig. 3.
Sera que 0 expedidor do carta do fig. 3, noo teve acesso a uma
estampilha postal de valor reduzido como uma de 6 centavos e p~r isso
optou. em substituic;:oo. por uma de 10 centavos?
Sera provavel que assim tenha
acontecido. como veremos adiante.
Segundo Oliveira Marques. 4 0
data do expedic;:oo. um porte para
cartas para 0 estrangeiro. era de 1$60. 0
Pormenores para compara~ao das registo internacional. $80. duplo porte
figuras 3 e 4.
para 0 estrangeiro 1$60 - ou seja. nestas
condic;:6es a carta deveria ter sido
portadora de 4$00 em estampilhas posta is.

Fig.4 - Quadra nova, goma
original, emissco "Ceres" Portugal, sobretaxada, popel
liso no valor de 2$00
sobretaxada com 1$60.

Mas. se atentarmos no tabela de A. Guedes de Magalhoes. ja 0 duplo porte noo era de 1$60. mas
apenas $95! - 0 que determinaria que 0 porte do carta serio 3$35.
Em 23 de Fevereiro de 2003. tiz um documento do "website" do tilatelista americano Stephen S.
Washburne, de uma sua Iista com emendas e expansoo, 6s tabelas de portes compiJadas p~r Guedes de
Magalhoes, a qual. para 0 perfodo a partir de 1 de Janeiro de 1924. propunha, para 0 porte de carta
para 0 estrangeiro, e duplo porte, respectivamente, 1$60 e $80; e para 0 de 1 de Outubro de 1925. em
diante. tambem respectivamente. 1$60 e $96.
Mantive estes dodos em arquivo. sem que tivesse oportunidade de os estudar ou de os comprovar
com documentos filatelicos coevos aos respectivos perfodos.

Fig.6 - Carta registada do Porto para Kassel, no Alemanha, franquiada com selo de 6c., emissco Londres,
Portugal, mais cinco selos, todos emissco sobretaxada "Ceres", Portugal, respectivamente, 80c. sobre 6c. (2),
SOc. sobre 4Sc. (2) e 10c. sobre 1c., estes ultimos, todos popel IIso, oblitera~co de 20 Dez. 1925, carimbo de
chegada no verso, de Kassel, em 24 Dez.192S.
'Hlst6ria do Selo Postal Portugues. vol. II. fls. 67e 68. (1° edi<;:oo);
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Ha cerca de tres meses, apos ter adquirido 0 especimen do fig. 6, entre amigos filatelistas, coloquei
a questoo de saber a razoo pel a qual, nesta carta, e em func;:oo do data em que circulou, e 0 seu
destin~, aparentemente se teriam colocado selos somando 0 porte de 96 centavos, como segundo
porte, e noo 0 de 95 centavos, como dissera A. Guedes de Magalhoes, ou ainda 1$60, ditos por Oliveira
Marques, ou em alternativa, simplesmente a carta teria sido mal franquiada,
Perante 0 embarac;:oso do pergunta, logo ali, alguem sugeriu que se chamasse um especialista
de portes, 0 que logo se fez por estar na mesma sala,
Foi logo apresentado 0 Arq, Acacio Luz, que perante a situac;:oo descrita e a duvida suscitada,
peremptoriamente, sem a menor hesitac;:oo, disse que a taxa do segundo porte estava correcta, que a
mesma se devia a aplicac;:oo do Convenc;:oo Postal de Madrid de 1 de Outubro de 1925,
Posteriormente, este estudioso do filatelia, amavelmente, por correia electronico enviou-me um
documento extraido do dito "website" de Stephen S, Washburne, 0 qual confirmou alias 0 texto do
documento que antes fizera,
Mas, agora, 0 problema era 0 de procurar as fontes oficiais, a legislac;:oo que permitisse inferir,
sem sombra de qualquer duvida, do bondade desta ultima asserc;:oo,
Pus-me a descoberta, e fui ao "website" do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, no campo do
historia diplomatica, procurando afanosamente numa lista imensa de Tratados e Convenc;:6es mas noo
tive a sorte de encontrar qualquer referencia a uma Convenc;:oo Postal de Madrid,
Entoo, virei-me para as publicac;:6es filatelicas do epoca e tive um pouco de mais sorte,
Do "Portugal Filatelico",5 no que interessa, transcrevo:
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"Novas taxas posta is - Recortamos do "Primeiro de Janeiro", de 28 de Dezembro p,p" a seguinte
noticia: "Ao digno chefe dos servic;:os da Estac;:oo Central dos Correios do Porto foi enviada a seguinte
circular: Tendo sido autorizadas por despacho ministerial de 22 do corrente as novas equivalencias das
taxas posta is para 0 estrangeiro, a razoo de 3$20 por franco, ouro, sirva-se V,Ex<' determinar que as taxas
a que se refere 0 art", 7° do decreto n° 8,756, em vigor, sejam cobradas de 1 de Janeiro em deante
naquela equivalencia, a saber: Cartas ate 20 gramas", 1$60; Coda 20 grs, a mais, ou frac;:oo ,,' $80;
Premio de registo ",$60 *,
Taxa minima a cobrar dos destinatarios por falta ou insuficiencia de franquia, $96, correspondentes
a 30 centimos, ouro," (italico nosso),
Do que acima esta transcrito se conclui que existe concordoncia, neste periodo de tempo, do
tabela de Stephen S, Washburne, documento de 23 de Fevereiro de 2003, com a tabela supra do
"Portugal Filatelico", mas ja noo quanta 00 valor do registo, ( * ) que Washburne, adianta ser de 80
centavos,
E quanta

00

periodo que comec;:a em 1 de Outubro de 1925?

Porfiando na minha livraria, folheei 0 "Anuario dos Correios e Telegrafos", obra coordenada por J,
Monteiro, para 0 ana de 1927, e a fls, 39, encontrei, no que interessa, 0 seguinte:
"Tabela de portes das correspondencias, cartas e caixas com valor declarado, expedidas de
Portugal e IIhas Adjacentes para as colonias portuguesas e poises estrangeiros, exceptuando Espanha,
desde 1 de Outubro de 1925,
Cartas ate 20 gramas (poises estrangeiros) ",1 $60; Por cada 20 gramas ou fracc;:oo, alem dos
primeiros 20 gramas (paises estrangeiros) ... 0$96 Cnegrito" propositado); Premio de registo (poises
estrangeiros) " .0$80"; "1 franco equivalente a 4$00" (fls,42),
De outr~ passo, Oliveira Marques,6 na obra citada, a fls,70, faz referencia que os portes
internacionais, foram reduzidos, em func;:oo do deliberado no Oitavo Congresso do Unioo Postal
InternacionaL realizado entre Julho e Agosto de 1924, em Estocolmo, convenio que entrou em vigor,
precisamente, em 1 de Outubro de 1925, mas que os nossos correios, noo fizeram a reduc;:oo dos portes,
o que diferiram para 1930,
5Janeiro d e 1924, ana 6° - 2° serle- 0 nO,3, tis, 44;
• (4) o bra cltada, a tls,70;

Destes dfspares dados e diffcil encontrar uma linha coerente, e too pouco existe uma
proporcionalidade matematica entre a correla<;:oo dos valores do franco ouro, nos perfodos de 1924 e
1925, com os valores do porte em escudos, nos casos do porte duplo de 1924 e 1925,
A conclusoo que posso tlrar de tudo que esta dito, e que a carta da fig. 6, que tem vindo a ser
estudada, tem os portes correctos, face aos dados constantes da tabela transcrita do supra dito "Anuario
dos Correios e Telegrafos", de 1927, unica fonte esc rita, e coeva, ate 0 data encontrada justificativa do
porte duplo de $96,

Urn avanerado conceito de filatelia
Como "chave de ouro " deste estudo da carta da fig. 6 noo resisto pedir-vos que atenteis na
seguinte frase constante no verso da mesma carta, que transcrevo, e que diz: "Will you please return
the stamps",
Todavia, quem recebeu a carta, em vez de Ihe retirar os selos, como Ihe fora pedido - 0 que, no
tempo, era procedimento comum - e os devolvesse para deleite de coleccionador do remetente, noo
o fez, e 0 mais seguro e que, ao inves, Ihe tenha devolvido a ele, intacto, 0 sobrescrlto,
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Fig.7 - Carta remetida de "Folgosinho", enderec;:ada a Vila Maior franquiada com selo de 40c., emissao
"Ceres", Portugal, 1926, "Coso do Moeda", obliterado em 7 de Nov. 1926, com carimbo de chegada no verso,
de Vila Maior, de lOde Nov. 1926.

PreseNando, deste modo, uma bela pec;:a filatelica que chegou ate nos, e subsiste, com a bela
idade de oitenta anos, com um valor filatelico muito superior ao dos selos se estes tivessem sido retirados,
e que, notoriamente possibilitou 0 exercfcio que desenvolvemos,
Teria sido a sensibilidade feminina da receptora da carta, pessoa de cultura superior, "Frau Dr,"que
antecipou que a integridade do documento postal. independentemente da sua valla estetica, estaria
associada, no futuro, a um novo conceito de coleccionlsmo?

Peer a filah~lica de excepercJo
Num artigo que publiquei neste Boletim do Clube Filatelico de Portugal, 7 no qual tive a
oportunidade de apresentar algumas notas sobre estudo que realizara da emissoo Ceres, de Portugal.
de 1926, "Casa da Moeda ", afirmei: "quanto 6 taxa de 40 centavos, verde amarelo" "," noo conhec;:o
algum efectivamente circulado em documento postal. nem os filatelistas que consultei ",
7

N°, 41 0, Dezembro 2005;

Agora, passados que sao ja quase tres anos, tenho 0 prazer de dizer aos filatelistas, especialmente
aqueles que se dedicam mais em particular ao estudo das emissoes Ceres, que existe, de facto, pelo
menos, um documento postal, naquelas condi<;:oes.

Eele 0 sobrescrito que ora vos apresento sob a fig.7, franquiado com 0 dito 40c" obliterado com
a marca de correia de "Folgosinho", no dia 7 de Novembro de 1926, e endere<;:ado a "Vila Maior", que
ao chegar ao seu destino, Ihe foi aposta, no verso, a marca desta vila, no dia 10 de Novembro de 1926,
perfeitamente legfvel.
Mas existe uma outra circunstancia que concorre neste documento, que Ihe confere um valor e
um significado de muito relevo para nos tilatelistas, alias que igualmente se verifica no documento que
exibimos na fig.1.
E estes predicados se sintetizam no facto de 0 texto que indica a pessoa a quem a carta foi
dirigida, como 0 seu endere<;:o, ter sido redigido pelo punho do grande filatelista que foi 0 Coronel
Guedes de Magalhaes.
Posso pessoalmente certificar esta atirma<;:ao, uma vez que, tendo sido a mim oferecida, a tftulo
gracioso e sem qualquer contrapartida, por um Amigo que muito prezo, uma pequena parte do acervo
de documentos de estudos efectuados pelo grande Mestre, facil e constatar 0 facto que atirmo.
Alias, nao resisto a digitalizar uma tolhinha de um dos seus apontamentos, fig.8, para documentar
o que afirmo, prestando assim, ao mesmo tempo, uma homenagem a quem a filatelia tanto deve, e
dando a possibilidade de serem verificadas consonancias de esc rita, especial mente, no que se refere
aos "M", "P", e "R",e "S" maiusculos.
E, posto isto, a pergunta que deixo cair aos
filatelistas que me estao a ler e a seguinte: - sera
coincidencia 0 facto que os documentos das figs.
1 e 7, - 0 primeiro, com um selo cartolina, raro, e
usado num perfodo absolutamente inicial, e 0
segundo, igualmente. de raridade extrema. circulado - tenham sido produzidos apenas por necessidade de comunico<;ao. sem um objectiv~
determinado?
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Eu, pessoalmente, respondo negativamente, em homenagem a presciencia e aos saberes
destes Mestres, que na estera da filatelia, - tal
como dizia Jose Ortega Y Gasset, 8 - almejaram a
"ejemplaridad"; com sua "entrega apasionadaFig.8 - Fragmento da folhinha manuscrita do punho do mente al ejercicio de una actividad"
Coronel Guedes de Magalhoes, com apontamento seus, .,. "inmediata, directa, espontanea a una labor
de estudos filatelicos,
consigue cierto grado de perfeccion, y entonces,
sin que el se 10 proponga, como una
consecuencia imprevista, resulta ser eJemplar para otros hombres" , .. "y esta no se consigue si no existe
un frenetico amor y apasionada entrega a una labor determinada."

0000000

o Engenheiro David Lopes Cohen, ja partiu do nosso convfvio de mais de tres decadas. e deixanos uma saudade e tristeza que perdurarao ainda por muito tempo, sempre que nos lembrarmos da sua
figura de autentico cavalheiro, da sua singeleza e afabilidade e das nossas muito saudaveis discussoes
filatelicas. que muito nos enriqueceram .
Em sua homenagem dedi co este trabalho.
Em Cascais, aos 24 de Setembro de 2008
• EI Espectador. Bibioteca Basica Salvat, Madrid, 1969. tls.96.

eOIf( e~ttf~/a~

/(J~/da'~ ftfatil';ea.~
(I)
Ao longo de quase trinta anos a "cac;ar" selos errados
(nao confundir com erros que sao uma variedade) para a
minha colecC;ao que j6 vai nos tres mil exemplares, confronteime com um interessante numero de selos - e outras pec;as
filatelicas - que, nao se ajustando inteiramente 00 motivo,
continham algo fora do vulgar ou tinham atr6s de si curiosas
historietas. Por prudencia, durante esses anos mas de forma
nao compulsiva, fui retirando anotac;oes e guardando
apontamentos sobre os mesmos, pois pensei, e parece que
ajuizadamente, que alguem, mais tarde, poderia deixar-se
seduzir pelo assunto.

Rene Rodrigues de Silva
renesilva@netcabo.pt

Numa converso informal - como tantas outras - com
o director deste Boletim, este deu-me a entender que este
tipo de "curiosidades filatelicas" despertaria, por certo, a
atenc;ao de alguns socios do nosso Clube. Neste contexto,
ficou acordado que, durante uns tempos, 0 autor destas linhas
elaboraria pequenos textos (uma folha - duos p6ginas) com
reflexoes e observac;oes sobre selos cujas estorias estao
esquecidas ou sao pouco conhecidas. Esta e pois a explicac;ao
para 0 facto destes textos aparecerem numerados.
Estes escritos manter-se-ao com regularidade ate os
leitores dizerem "Basta" ou 0 respons6vel pelos mesmos
entender que 0 assunto estaria esgotado.

* * * * *
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Nos anos cinquenta do seculo passado, a It6lia era
uma republica democr6tica a caminho do consocialismo. Em
1957, 0 senador Giovanni Spagnolli (que mais tarde veio a ser
presidente do Senado - 1973/76) apresentou uma proposta
no sentido de consagrar filatelicamente Sao Domenico Savio
(1842-1857), 0 adolescente que tinha sido aluno de S. Joao
Bosco e fora canonizado em data relativamente recente.
Considerando 0 momenta politico que entao se vivia
(primeiro ana do coligac;ao centro-esquerda) a proposta
mereceu grande oposiC;ao por parte dos socialistas italianos.
No batalha verbal do "deve/haver" alcanc;ou-se uma
plataforma de entendimento: os socialistas aceitariam um
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selo dedicado a Sao Domenico desde que os democratas cristaos naG se opusessem a emissao de um
selo consagrado a um politico socialista. Camillo Prampolini (1859-1930) foi a personagem escolhida
pelos socialistas. 0 selo em questao veio. de facto. a ser lanc;:ado em circulac;:ao dois anos mais torde.
aquando das comemorac;:oes do primeiro centen6rio do nascimento deste advogado. jornalista e
sindicalista. fundador do Partido dos Trabalhadores (1892). mais torde Partido Socialista (onde Mussolini
militou). e do Partido Socialista Unit6rio (1922).

Fig. 1

Fig. 2

A ilustrac;:ao do primeiro selo (Fig. 1). lanc;:ado em circulac;:ao ainda no ana de 1957. mostra-nos
Sao Domenico Savio com cinco jovens trabalhadores de diversas etnias e 0 segundo selo (Fig. 2).
emitido em 1959. e ilustrado com um retrato do politico acima referido - tirado quando as pessoas
ainda se deixavam retrator ... de chapeu.

o descrito demonstra que a Politico. por vezes. muitas vezes. manipula a Filatelia - coisa que
todos sabemos mas nem sempre e f6cil de comprovar.
* * * * *
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o inacredit6vel tambem acontece no Filatelia. Em 1969. com a pompa que se impunha. Portugal
festejou 0 primeiro centen6rio do nascimento de Gogo Coutinho. falecido dez anos antes. Como naG
podia deixor de suceder. as oito provlncias ultramorinas. como entao era politicamente correcto dizerse. lanc;:oram em circulac;:ao oito selos (um por provincia). de fraca qualidade artlstica. dos quais
sobressaem dois por motivos bem diferentes.
Pela positiva. destacamos 0 selo de Timor. que evoca um estudo dificnimo de. no epoca. levor
a efeito. mas que Gogo Coutinho executou com exito: provor que a linha imagin6ria do Equador
"atravessa". no realidade. a IIha do Principe.
Pela negativa. destacamos 0 selo do Guine Portuguesa (Fig. 3) ilustrado com a figura daquele
orrojado oficial aviador. bem como com um sextante a que 0 desenhador. por distracc;:ao ou
incompetencia. deu a designac;:ao de "astroI6bio".
Como todos sabemos. a distinc;:ao entre estes dois instrumentos de navegac;:ao e descomplic6vel
e f6cil em virtude dos astrol6bios serem instrumentos de navegac;:ao muito simples (pelo menos
aporentemente) e os sextantes - inventados quase em simultoneo por Godfrey e Hadley. entre 1730 e
1731 - apresentorem uma complexidade que ressalta a vista.

Esensato confessor. desde j6. que erros deste tipo naG sao raros no Filatelia. No coso em estudo.
o que e quase inacredit6vel e 0 facto do desenhador saber 0 que era efectivamente um sextante. pois
desenhou-o. com correcc;:ao. no selo de Macau (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

De qualquer forma, se 0 ilustrador quisesse desenhar, de facto, um astrolabio no selo da Guine,
passando a haver coerencia entre 0 desenho e respectlva legenda, pergunta-se : que sentido teria
fazer surgir, num selo dedicado a um cientista do seculo XX, um instrumento de navegac;:ao pelos astros
cuja utilizac;:ao ja havia sido abandonada no seculo XVIII?

* * * * *
Agora vejamos como ocorreu

0

aparecimento do selo decano da tematica "Bombeiros/Fogo".

Em 1893, os correios da Republica de Sao Salvador quizeram homenagear filatelicamente
presidente, general Carlos Basilio Ezeta (no poder entre 1890 e 1894).

0

seu

Como 0 responsavel pela concretizac;:ao do projecto (Nicholas F. Seebeck, comerciantetip6grafo norte-americano de origem alema) nao dispusesse de um retrato daquele general, sem pruridos
e deliberadamente, utilizou uma fotografia do capitao Rivola Gomez, cuja figura tinha reais parecenc;:as
com 0 referido presidente. Como todos, em principio, temos uma profissao, 0 ganha-pao deste capitao
era ser 0 comandante dos sapadores-bombeiros da capital do pais.
Os selos em questao (Fig. 5), totalizando dez val ores, entraram em circulac;:ao sem quaisquer
reparos e s6 mais tarde se deu pela troca - intencional como acima se sublinhou - e quando nova
revoluc;:ao havia j6 "arrumado" 0 general Ezeta.
E foi assim que 0 primeiro mundial de uma das tematicas actual mente mais em voga surgiu de
forma surpreendente e inusitada.
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A finalizar, tomamos a iniciativa de apresentar todos os selos desta serie em virtude de na
mesma se notar um desfasamento de legendagem que diverge dos objectiv~s que, por certo, se
pretendia atingir: os selos de 25 e 50 centavos nao apresentam estes numeros escritos p~r extenso, ao
contrario do que sucede com os outros oito.

* * * * *
Os primeiros selos bilingues, isto e, selos com legendas redigidas em duas
linguas, foram emitidos pelo Cantao de Genebra, em 1843. Sao selos famosos e s6
estao ao alcance de carteiras bem recheadas. Neles encontramos a maxima, em
latim, "POST TENEBRAS LUX" CAp6s as Trevas, a Luz"), bem como outras inscric;:6es em
frances.
A prop6sito nao nos parece descabido recordar que Portugal, ainda no seculo
XIX, tambem emitiu um selo bilingue. Trata-se do selo de Macau de 1893, dito de D.
Carlos I, que no ana seguinte recebeu uma sobrecarga (PROVIS6RI0) e uma sobretaxa
esc rita em portugues e em chines, ou mais propriamente, em cantones (Fig. 6).

Fig. 6

oa

Tabo
Introduc;:co:

Luis Armando Barroso
luls-barrosoCnetcabo.pt

Tendo iniciado, ha pouco tempo, 0 estudo da serie
alemo "Germania - busto com coroa imperial" deparamos,
entre 0 material entretanto recolhido, com um inteiro postal
encimado pela designa<;:oo "Rohrpost". Noo falando ale mao,
desconhecendo portanto 0 que isso queria dizer, pusemos de
lado. Passados dias porem, soubemos que significava "Correio
de Tubo". Intrigados, pois nunca tfnhamos ouvido falar em tal,
procuramos atraves da internet e junto de alguns amigos,
suprir essa falta de conhecimento.
Porque achamos interessante 0 que encontramos e,
porque pode dar-se 0 caso de haver mais alguem que, como
n6s, desconhe<;:a esta forma de correio, resolvemos trazer
aqui 0 que apuramos.

"Correio Pneumatico" ou "Correio de Tubo"
• Se for a Viena envlo-te uma carta pelo Correlo de Tubo. Se ate quinta-feira
noo tiveres recebido alnda a carta do Correio de Tubo, eu fui para Praga"
mensagem enviada em 1920, por Franz Kafka, a sua amada Mllena Jesensk6.

Denomina-se "Correio Pneumatico ou de Tubo", 0
sistema de tratamento do correia com recurso a tubos
pressurizados, tambem conhecidos como oleodutos de
capsula ou tubos Lamson, nos quais os cilindros que servem
de contentores do material postal, sao propelidos no interior
desses tubos, pelo ar compresso ou pelo vacuo. A teoria em
que tal se fundamenta encontra-se pela primeira vez referida,
nos capftulos 56° - "Aq:do num recipiente 00 qual e anexado
um receptaculo sem or" e 57° - "Funcionamento de uma
seringa", na obra "Pneumatica", esc rita por Heron de
Alexandria, entre 10 d.C. - 70 d.C .

.

"

Fig. 1 - desenho referente
Cap. 56° do livro
"Pneum6tlca" .

00

x

Fig. 2 - desenho referente
Cap. 57° do livro
"Pneum6fico" .

00
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Em 1810, George Medhurst. um engenheiro dinamarqu9s, interessado no uso do ar atmosferico
para objectivos industriais e tecnicos de circulac;:oo, publica varios artigos onde promove a ideia do
obtenc;:oo duma forc;:a propulsora atraves do pressoo conseguida com a extracc;:oo de ar num tubo
metalico e, isso, fez dele 0 precursor do "Correio Pneum6fico ou de Tubo".
Em 1853, Josiah Latimer Clark (1822-1898) que havia iniciado a sua carreira como engenheiro
qufmico em Dublin, ensaia entoo em Londres um sistema pneumatico entre a Boisa de Valores em
Threadneedle Street. eo Estac;:oo Central Telegrafica em Lothbury, numa extensoo de 200 metros.
Ap6s os primeiros testes e dodos os resultados obtidos depressa esses 200 metros de tubagem se
tornam em Kms. Em Berlim em 1940, 0 "Correio de Tubo" autorizado para circulac;:oo publica, atinge os
400 kms e em Paris, em 1936, ultrapassa os 476 kms.

Fig. 3 - esquema basico do sistema pneumatico.

Fig. 4 - (des.) sola de operac;:oes (1854)
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Acompanhando esse desenvolvimento, tambem as salas de operac;:6es deixam de ter 0 aspecto
apresentado no fig. 4, e passam a assemelhar-se mais a um grande orgoo de tubos. (fig. 5)
Por sua vez, os cilindros transportadores do material postal. aumentam substancialmente a sua
capacidade de cargo, chegando a levar no seu interior, milhares de cartas de uma s6 vez. (fig.6)
Por outro lado, como era mais fiavel e seguro no que concerne a possibilidades de acontecerem
roubos ou extravios, chega a ser utilizado pelos Servic;:os Governamentais para envio de Correio Oficial
secreto que, no coso de Londres nos anos trinta, ocupou em rigorosa exclusividade, 100 kms de tubagens.
0" Correio de Tubo" foi igualmente muito utilizado durante a 2° Grande Guerra Mundial.

00

Mas, 0 sistema do "Correio Pneumafico", noo se quedou no Europa, cruzou
Continente Americano.

0

oceano e chegou

Ai. igualmente seus mentores, procederam a elaborac;:oo de impressos pr6prios para serem
usados, exclusivamente, nesse novo tipo de correio.

Fig. 5 - sola tipo "orgao de tubos"

Fig. 6 - capsula com 2.000 cartas

o "Correio de Tubo" no cinema e na literatura -

alguns exemplos.

No que respeita ao Cinema, na pelTcula "Brasil" de Terry Gilliam, 0 her6i ou anti-her6i Sam Lawry
tem sucesso ao sabotar um sistema do correia pneumatico, pertenc;a do Ministerio da Informac;oo. No
filme "Beijo Roubado" de Franc;ois Truffault, 0 personagem Antoine Doinel, persegue em diversas secc;6es
do emaranhado sistema de tubos de Paris, as missivas dirigidas a sua amada Fabienne Tabard, e, na
serie para crianc;as "010 Splencer", 0 protagonista Spencer, usa um sistema de correia por tubo nos seus
epis6dios.
Quanto a Literatura, na obra de Teodore Fontaine, "A Senhora Jenny Treiber' de 1893, e dado
especial enfoque a importancia que 0 servic;o de correia pneumatico assume, nos apoios trocados
entre as famnias Schmidt e Treibel. Igualmente 0 jornalista e escritor satfrico judeu-alemoo Kurt Tucholsky
(1890/1935), recorreu varias vezes aos correios de tubo berlinense e parisiense, em muitos dos seus
escritos em livros e cr6nicas para jornais. Finalmente, George Orwell, pseud6nimo de Erich Arthur Blair,
na sua famosa obra "1984", escrita em 1948, coloca um sistema de tubos pneumaticos 00 servic;o do
Ministerio da Verdade.

o "Correio Pneumafico ou de Tubo" em Portugal
A primeira referencia a este tipo de servic;o postal aparece no jornal "0 Seculo" n° 16.087 de 16
de Dezembro de 1926 (fig. 7). Na notfcia, transcrita parcialmente na pagina seguinte, da-se conta da
abertura da Estac;oo Radio Telegrafica nas instalac;6es da Radio Marconi em Lisboa, e e anunciado 0
infcio do "Correio Pneumatico" para envio mais rapido dos telegramas. Igualmente soo citadas as
ligac;6es as estac;6es de Alfragide e Vendas Novas.
Curioso e 0 facto de, noutros pafses, tambem as utilizoc;6es do " Correio Pneumatico ou de
Tubo" , terem comec;ado com 0 envio de telegramas, nesses casos porem, versando interesses
especificamente bolsistas.
TELE6RFlPlfI SEm PIOS

A
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OIPAIDII POBIUGOESA BADIO-MAlBOIl
t

II. I

Rea/lzou-lIe ontelll a eerltllonla Inaugural
de cotllunluriJeII radlo·telegr.J/cu ".,..
Inf(laterra. Amerlu do Norle. A~I'e. e ,."eira

Fig. 8 - sola do tubo pneumatieo

Fig. 7 - notleia do Jornal "0 Seeulo"

"As comunicac;:oes radio-telegraficas" in 0 Seculo, n.o 16087 de 16 de Dezembro de 1926, p. 4
"Com a assistencia dos srs.ministros do Comercio e dos Negocios Estrangeiros, dos representantes da Imprensa
e de v6rios convidados, realizou-se ontem, pelas 15 horas, a abertura oficial da estac;;oo radiotelegr6fica
instalada no ediffcio da Companhia Portuguesa R6dio Marconi, inaugurando-se 0 servir;;o radio-telegr6fico
com Inglaterra, America do Norte, Ar;;ores e Madeira. ( .. .).

A estar;;oo telegr6fica da R6dio est6 apta a receber servir;;o por intermedio de todas as estar;;oes telegr6fica
de Portugal e encontra-se ligada 6 estar;;oo Central do Terreiro do Par;;o por meio de um cabo subterrOneo
com aparelho telegr6fico e tambem por um tuba pneumafico que transmite em dezoito segundos os despachos
escritos recebidos em qualquer das estar;;oes .
.A estar;;oo principal da R6dio liga-se directamente, para efeitos de transmissOo e recepr;;Oo, respectivamente,
com os postos de Alfragide e Vendas Novas, sendo essas operar;;oes feitas automaticamente e por processos
de tal forma progressivos e modernos que se podem transmitir ou receber duzentas palavras por minuto.(.... .)
Toca as raias do inverosfmi/, aarece um sonho de Julio Verne! ( .. .)"

Uma outra referencia est6 presente no "Anu6rio dos CIT" de 1940 (fig, 9). Nele, como poder6 ser
observado no fig. 10, volta a ser referida a existencia do "Correio Pneumatico" para envio de telegramas
entre a Estac;:oo de Alfragide do Companhia Portuguesa R6dio Marconi (fig. 11) e a Central Telegr6fica
dos C.T.T. Infelizmente, noo e conhecida qualquer pec;:a ou marco postal.
_t....,_·'_,. .• I_'C. C6I:.
ADMINISTRA(,\O GERAL DOS CORREIOS,
TElEGRAFOS E TElEFO~ES

b) Est.,iles da Companhi. Portugues.
R~dio Alarconi

PORTUGAL
Est!l~ao

CI!ntr31 Radioteleer:lfl'3
e Radlotelef6nica de Lisboll

ANUARIO

DOSeT!
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Fig. 9 - Capa do Anuario

Nesta esta~ao encontra-se instalada toda
a aparelhagem teJegrafica utilizada para co·
mando dos cinco emissores de Alfragide; toda
a aparelhagem necessaria para 0 registo de si·
nais da esta~ao receptora de Vendas Novas;
o terminal radiotelef6nico, equipado com 0
dispositiv~ de segr.do, Iigado ao emissor de
Alfragide e 0 receptor de Vendas Novas, por
interm~dio de dois pares de Iinhas, e 11 Cen·
tral Telef6nica dos C. T. T. por intermedio
de um cabo telef6nico subterraneo.
Esta esta~ao esta Iigada 11 Central TelegrUica dos C. T. T. por intermedio de do is
tubos pneumaticos para 0 despacho e recep~ao de telegramas e 11 esta~i!o emissora em
Alfragide, e receptora em Vendas Novas por
seis pares de Hnhas.
'

Fig. 10 - "Correio Pneumatico em Portugal

Fig. 11 - A Estac;:ao de Alfragide I Lisboa

o "Correio de Tubo" em peyos filotelicos
Passemos agora a apresentar um brevi6rio do que foi este tipo de correia em alguns poises,
comec;:ando pela Alemanha que, para alem de ser 0 primeiro por ordem alfabetica, e aquele onde e
possivel encontrar 0 maior numero de pec;:as circuladas, 0 que faz pressupor a ideia que ter6 sido ali que
ele mais foi usado pelo cidadoo comum.

ALEMANHA

No Alemanha, 0 "Correio Pneumatico" teve 0 seu inlcio em Berlim em 18 de Novembro de 1865
e, a exemplo do sucedido em Londres, entre a Central Telegrafica e a esta900 de telegrafo do Boisa de
Val ores de Berlim, numa distoncia de 18 kms. Em princfpio dedicado somente 00 envio e recep900 de
telegramas, passou a partir de 1 de Dezembro de 1876, a comportar 15 esta90es proprias, numa extensoo
de tubo de 25,9 kms, desta vez porem, abertas 00 servi90 publico de correio. Come90u a ser posslvel
enviar cartas e posta is desde que tivessem um peso maximo de 20 grs. e as medidas de 14 x 9 cm. Em
1940 a extensoo de tubagem nesta cidade atingiu os 400 kms. Tiveram igualmente correia de tubo
Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Leipzig e Munique. 0 "Correio Pneumatico" existiu no Alemanha de 18
de Novembro de 1865 ate 1963 em Berlim Ocidental (RFA) e ate 1976 em Berlim Leste (RDA). Aqui, 0
envio de telegramas foi posslvel ate 1986.
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Fig. 12 - Mapa da rede tubular existente em 1945

Die 'Rohrpostbloc:kade' (Berlin 1949)
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Fig. 13 - Mapa da rede tubular existente em 1949
a) - Etiguetos - entrarom em circulot;:oo em 1936

fig. 14 - Tipo de 1936

ROHRPOST ·
SCHNEllDIENST

Fig. 17 - Correio Expresso
(outro tipo)

fig. 15 - em letro romana
usada em Berlim e Munich

Rohrpost
und Eilbo!.
Potrubnl poltou
a splln'
Fig. 18 - Bohemia &
Moravia ate 1945

fig. 16 - etiqueta para
Correio Expresso

MIT ROHRPOST
POTRUBNrpoATOU

---

--

Fig. 19 - bilingue (olemco/checo)
usoda entre 1942/45

b) - Correspondencia

Fig. 20 - Marca comprovativa do envio
pelo "Correio Pneumatico"

Fig. 21 - carta correio expresso enviada de
Lodz (11.09.17) para Leipzig. No porte selos
alemaes c/ sob. Governo de Varsovia.

Fig. 22 - Postal enviado por tuba em
15.07.23, circulado portanto no
periodo de inflarrao. Pagou de porte
520 marcos.(!)

Fig. 23 - inteiro Postal expresso registado, circulado
internamente em Munich (30.04.1940), e com
etiqueta aplicada ao "Correio de Tubo".

Titl
i!tolOT& affl.mlrle
Proha II ••
JUJl823ILImOya 20.

ItO$PODUslCJ. UUPINA
YEUCOOICHOOU
~
OICHODU
_ _ A.......
DOlI1Dli-m
....... L
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Fig. 24 - Carta registada circulada internamente
em Praga em 08.10.42. Porte com selos do
protectorado alemao Bohemia/Moravia. Etiqueta
aplicada ao .. Correia de Tuba".

ARGENTINA

S6 e conhecida, no Argentina, a existencia de correia pneumatico no cidade de Buenos Aires. Foi
construfdo em 1928/29, pela empresa olema Carl August Scmidt & Sons, sedeada em Hamburgo.
Tal facto 56 ficou a saber-se ap6s a publicac;:ao em 1941, do livro que essa empresa olema editou,
para celebrar os 100 ones do sua existencia.
Tambem foi of que passou a conhecer-se 0 mapa tubular do sistema pneumatico de Buenos Aires
(fig. 25), sistema que tinha uma extensao de 72 kms e 14 postos para recepc;:ao e envio de telegramas.
As repetidas revoluc;:oes e as constantes mudanc;:as de governos, conduziram a que a empresa
olema deixasse de receber as verbas contratualmente aceites pelas partes e, isso, provocou 0 seu
quase total bloqueio.
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Fig. 25 - mapa da rede tubular (1920)

Fig. 26 - Telegrama expresso de 1920
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AUSTRIA

No Austria, este tipo de correia esteve circunscrito a cidade de Viena. Iniciado em 19 de Marc;:o
de 1875, 56 para telegramas e encomendas expresso, ligava 10 postos utilizando 14 kms de tubaria.
o seu sucesso foi grande e, assim, em 1913 ja eram 53 os postos e os kms. 82,5. De realc;:ar que as
capsulas transportadoras do correia vienense, chegaram a atingir os 50 kms / hora no seu trajecto.
Durante a 2° Grande Guerra as linhas de tubo foram seriamente danificadas, ficando utilizaveis,
quando a guerra acabou, open as 7%.
Depois do fim das hostilidades, a linha foi recuperada em grande parte porem, jamais atingiu 0
relevo de anteriormente.
No dia 2 de Abril de 1956, as transmissoes tem uma queda brusca e ficam praticamente paradas.
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Fig. 27 - primeira carta inteira 01.03.1875
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Fig. 29 - Inteiro circulado em Viena em 02.08.1875
Fig. 28 - primeiro envelope (1875)
a) ponto em lingua b) ponto em bico

Fig. 31 - Telegrama circulado em Viena em 24.10.1881

Fig. 30 - Inteiro circulado em Viena (15.02.1876) com
marca nominal "WIEN BORSE" .
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Fig. 32 - Bllhete-Carta com porte adic ional. saido de Viena
(02.10.1894 ) estac;:ao n° 2, com transito pel a estac;:ao n° 28
(a azul) e chegada a Breslau, estac;:ao n° 18 (a preto) no
mesmadata.

'n,_______________________

Fig. 33 - Inteiros particulares de 1902 e 1904

BRASIL

No Brasil. 0 seNic;:o de "Correio Pneumatico" existiu entre 1910 e 1939, open as no cidade do Rio
de Janeiro e, a correspondencia que chegou ate aos dias de hoje e muito escassa. 0 trac;:ado do rede
tubular foi conhecida por acaso 00 ser encontrado anexo a uma carta pneumatica, um mapa com 0
seu desenho (fig. 34).
Criada pela Portaria n° 1.386 de 10.11 .1910, comportava 8 estac;:6es para envio e recepc;:ao de
telegramas e demais correspondencia postal.
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Fig. 34 - mapa da rede tubular do Rio de Janeiro
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Fig. 35 - Carta pneumatica de 1916

Fig. 36 - Carta pneumatica

CHECOSLOVAQUIA

Restrito a cidade de Praga, 0 correia pneumatico checo, construfdo corria 0 ana de 1800,
chegou a atingir no seu ponto maximo 55 kms de tubagens. Hoje, pertence a Telef6nica e depois das
inundac;:6es de 2002, teve que ser submetido a varias obras de reparac;:ao. Devido a sua fraca utilizac;:ao
e aos custos de manutenc;:ao, ele e utilizado apenas numa restrita area.
De qualquer modo, actual mente, em bora reduzido em extensao, e
em todo 0 mundo, que funciona.

Fig. 37 - Central de Praga

0

unico urbano existente

Fig. 38 -Inteiro Postal checo para utiliza900 em
correio pneumatico, circulado em Praga em 9de
Maio de 1938.

ESTADOS UNIDOS

o primeiro sistema pneumatico nos Estados Unidos, foi introduzido em Philadelphia em 1893,
seguindo-se-Ihe as cidades de Boston, Brooklin, New York, Chicago e St. Louis. Por volta de 1915, estas
cidades, tin ham em utilizo<;:oo mais de 90 kms de tubos.
A data de abertura do servi<;:o postal pneumatico em New York, noo esta bem esclarecida. Ela
tera ocorrido entre 1893 e 1898. No entanto sabe-se que, ja em pleno sec xx, 30% do correia de primeira
classe, recebido na Esta<;:oo Central, era depois distribufdo pelas diversas Esta<;:oes atraves do "Correio
de Tubo".

Fig. 40 - Enchendo as capsulos com correia
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Fig. 39 - (projecto) - Estac;:ao
Correio Pneumatico (1868)

Fig. 41 - carta enviada por correia pneumatico, de Chicago
em 08.1 0.1910 para Charlotte no Carolina do Norte

FRAN9A

0" Correio de Tubo"em Fran<;:a tem 0 seu infcio em 1866 em Paris com a constru<;:oo experimental
de uma liga<;:oo simples entre 0 Palacio da Boisa e 0 Grand Hotel. Em 1867, uma vez aprovado 0 sistema,
e 0 mesmo alargado a outras esta<;:oes em varios pontos da cidade. Durante a decada seguinte, 0
sistema poligonal inicial dara lugar a um hexagonal, de linhas duplas, chegando em 1879 a cobrir todo
Paris.
Aquando da Guerra Mundial de 1914-1918, 0 servi<;:o e interrompido e, de po is desta terminada,
regressa mas sem nunca mais atingir a dimensoo anterior. Hoje, 0 servi<;:o continua a ser usado pela
Assembleia da Republica e pelo Sen ado para efeitos de elabora<;:oo do Boletim Oficial do Estado.
Atraves dele passam as transcri<;:oes dos debates parlamentares que soo depois de impressos, publicados
nas 24 horas seguintes.
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Fig. 42 - Central de Paris (1867)

Fig. 43 - (des.) Mapa da Rede
Tubular de Paris em 1868

Fig. 44 - (des.) - Mapa da Rede
Tubular de Paris em 1871

Fig. 45 - Inteiro "Sage" emltido em 1879
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Fig. 46 - Taxa reduzlda (1880)

Fig. 47 - Inteiro Postal emltido em 1896
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Fig. 48 - Carta-Telegrama com sobrecarga
" Valida por todo Paris" emlssao de 1885
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Fig. 49 - Inteiro apresentando mapa
da rede tubular de Marselha (1914)
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Fig. 50 - Marcas do "Correio Pneumatico" (Paris)
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Fig. 51 - Mapa tubular de Marselha (1929)

Fig. 52 - Caisse d'Epagne (1947)

Fig. 53 - Carta circulada por correio pneumatico
em 24.09.1945
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:Eluc Saint-Romain

•••

Fig. 54 - Inteiro circulado em
Marselha (28.12.1959)

INGLATERRA

Como Jo vlmos atros, fol em Inglaterra que tudo comec;:ou , Preclsamente em Londres, onde Josiah
Latimer Clark, em 1853, Instala a prlmelra IInha de "Correlo Pneumotlco", Tlnha apenas 200 metros de
comprldo e uma via unlca mas, ap6s esta prlmelra experlancla, depressa cresceu.
Alios, prevendo esse ax Ito, Josiah Clark apressou-se em 1854 a patentear 0 • SeNir;:o de condur;:ao
de carlas e pacotes entre dols lugares atraves de ar comprlmldo ou vacuo· a que chamarla mais tarde
"SERV/(:O POSTAL PNEUMATlCO",
Segulr-se-Iam as cldades de Liverpool. Manchester, Newcastle e Glasgow, chegando em 1911, a
Central de Londres (fig, 55), a empregar mals de 3,000 pessoas, Infellzmente, nco consegulmos encontrar
Imagem de qualquer pec;:a relatlva a esta forma de correlo, estando em crer que tero sldo multo mals
usado para 0 envlo de telegramas,

Fig. 55 - Central de Londres em 1911

ITALIA
As primeiras tentativas de construc;:oo de uma rede de tubo para uma .. Posta Pneumatica" no
Italia, datam de 1850, quando em Genova esse tipo de correia e ensaiado e depois estendido po 12
kms. Outra tentativa mais tarde voltou a ser empreendida, desta vez em Turim em 1911. Todavia, um
verdadeiro funcionamento de uma rede de .. Posta Pneunatica", s6 se veio a realizar em 1913, primeiro
em Miloo, Napoles e Roma, e depois em Florenc;:a. Porem, uma das pec;:as mais raras deste tipo de
correio, e uma carta de Genova, com franquia postal de porte pogo, ilustrada com marcos desse
correio, datadas de 1946.
Houve tambem uma linha de tubo a partir do rede romano para 0 Vaticano, sendo que a muito
pouca conhecida correspondencia enviada doli, tem a marco" Citto del Vaticano / Posta Pneumotica" .
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Fig. 57 - marca do Vatlcano

Fig. 58 - emissao de 1923

Fig. 56 - circulada em Genova(31.031946)
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Fig. 60 - emissao 1945

Fig. 62 - clrcuiada em MUao em 1925

POSTA AEREA
"AI AW)H ~

"All MAIL

Fig. 64 - enviada de N6poles (21.08.57)

Fig. 61 - emissao 1966

Conclusoes:
Como se pode verficar pelo escrito atras, 0 " Correio Pneumatico" ou "Correio de Tubo", foi
relevante em varias partes do Mundo, mormente na Alemanha, Franc;:a, Italia e Estados Unidos.
Porem, depois do advento do telex e do e-mail, viu sua acc;:ao ser reduzida, confinando-se hoje,
ao transporte de documentos e afins, dentro das pr6prias instalac;:iSes ou entre edificios num mesmo
espac;:o fisico, pertenc;:a de empresas, armazens, hospitais e alguns organismos estatais
Mas, nada Ihe pode tirar a Importancia que teve para 0 desenvolvimento de novas ideias que,
a partir dele, por exemplo(figs. 66, 67 e 68), conduziram aquilo que e 0 Metro que usamos diariamente.
Quanto mais naG fosse, s6 por isso, embora outras raziSes Ihe assistam,
merece bem, ver dada a canhecer a sua hist6ria.

Fig. 65 - carro pneumatico (projecto)

0

"Correio Pneumatico"

Fig. 66 - Esta900 de transporte pneumatico
(projecto de 05.03.1870)
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fig. 67 - Interior de uma carruagem "Frank Leslie's lIusfrafed
Newspape;' edl900 de 19 de Fevereiro de 1870
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Numa deslocac;:oo em servic;:o a algumas industrias
de transformac;:oo de pedro, no zona do freguesia de
Pedreiras, concelho de Porto de Mos, dei por mim a percorrer
uma via cuja placa toponrmica a identificava como Estrada
Real de D. Maria. Esta estrada era a principal via do epoca e
o equivalente a actual IC2 (ex-EN1), que passa paralela
aquela a algumas dezenas de metros.

Adellno Melo Caravela
adelino.caravela@Ccdrc.pt

Mais interessado fiquei 00 encontrar nova placa com
o nome de Travessa do Estalagem.
Este lugar foi outrora Pedreiras dos Carvalhos, onde
existiu a Estalagem dos Carvalhos. Esta estalagem, construrda
em 1798, situava-se a meio do caminho entre Lisboa e
Coimbra (cerca de 20 leguas = 100 quilometros para coda
lado) e que pela "Instruc;:oo para 0 estabelecimento das
diligencias entre Lisboa e Coimbra" fixava 0 servic;:o do Mala
Posta.
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Era neste local que se juntavam passageiros e malas,
sardos nos mesmos dias de uma e outra cidade, fazendo 0
seu transbordo (com ceia e pernoita) e sardo no dia seguinte.
A Mala Posta fez a primeira viagem em 17 de
Setembro de 1798, com a durac;:oo de 40 horas, cessando a
actividade em 4 de Maio de 1804, por falta de rentabilidade.
Em 1814 e arrendada, com a obrigac;:oo de alojar
condutores e estafetas, alem do troca das malas do Correio
e tratamento do correspondencia.
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Fig. 2 - Carta com

0

texto

Esta estalagem vem gradualmente a perder importancia. principal mente com a entrada em
funcionamento de um meio de transporte mais veloz e seguro. 0 comboio.
Ap6s esta introduc;:ao 00 passado. regressemos 00 presente.
Indagando. foi-me indicado 0 local onde esta estalagem tera existido.
principal que termina num patio. onde os carros recolhiam.

Eainda visfvel a entrada
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Alem de algumas construc;:6es anexas. pouco mais e visfvel. estando a restante area agora
ocupada por uma elegante moradia. e que por deferencia do seu proprietario pude documentar com
as fotos seguintes.

SET/DB

Caro associado traga um amigo para socio do
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

cfel.oef rfe, ;Ifp~aJI(blfa.e
El"Oef e rfe,le/((Jef

(1)

Todas as colecc;:oes de selos ficam enriquecidas com a
apresentac;:oo de variedades resultantes de "erros e defeitos" .
Noo h6 duvida que, noo questionando 0 seu valor, as referidas
variedades muito atraem a atenc;:oo dos coleccionadores e
ate dos observadores noo especializados.

Carlos Kullberg
carlos.kuJlberg@Sapo.pt

A origem destas pec;:as filatelicas est6 maioritariamente
relacionada com as fases de impressoo (impressoo omitida,
deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de tinta, impressoo
no verso, impressoo dupla, tripla '" ,), falhas de preparac;::oo
das chapas (fendas, letras trocadas, letras defeituosas ....) e
falhas no aplicac;::oo do denteado (omissoo, duplicac;::oo,
deslocac;::oo).
Obviamente que 0 valor de coda uma das pec;::as,
sempre bastante superior 00 do selo base, est6 no razoo
directa do procura e no razoo inversa do numero de
exemplares conhecidos.
Numa colecc;::oo de Moc;::ambique podem-se encontrar
centenas de variedades por " erros e defeitos", umas
assinaladas nos respectivos cat610gos e outras, por o pc;:: 00 ou
desconhecimento do sua existencia, ate agora ignoradas.
Considerando 0 interesse que pode ter a observac;::oo das
mesmas, voo ser aqui apresentadas muitas das existentes numa
colecc;:oo especializada, tendo p~r base a ordem das
respectivas emissoes, independentemente de estarem ou noo
referidos nos cat610gos.

- 11876 - Tipo Coroa * 5 reis preto, margem de folha. Quadra com
denteado deslocado.
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-21876 - Tipo Coroa * 25 reis carmim. Folha de 28 selos
com denteado deslocado.
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-31876 - Tipo Coroa * 200 reis laranja . Folha de 28 selos
-7com denteado deslocado.
- 4 e 61876 - Tipo Coroa * 40 reis azul. em par com igual selo de Cabo Verde. Esta anomalia deu-se pelo facto
de, por erro, se ter colocado um galvano do selo de Moc;ambique no chapa de uma folha de selos de
Cabo Verde, tipo Coroa de 40 reis (1877). Sou de opinioo que 0 referido par deveria igualmente estar
cotado, integrando as emiss6es de Moc;ambique onde 0 referido selo teria curso legal,
independentemente de ter sido emitido em Cabo Verde. Tendo, para a emissoo do Guine - 1879/80 Tipo
Coroa - sido utilizados, os selos de Cabo Verde (1877), pelas circunstoncias mencionadas surgem selos
de Moc;ambique com a sobrecarga Guine.
-5e71881/85 - Tipo Coroa * 40 reis amarelo em par com igual selo de Cabo Verde. Tendo, tanto em Cabo
Verde com em Moc;ambique sido utilizada a mesma chapa para a impressoo dos selos de 40 reis azul e
40 reis amarelo, repetiram-se as circunstoncias assinaladas no selo de 40 rels azul. Utilizando-se as
mesmas chapas de Cabo Verde, igualmente no emissoo do Guine - (1885) tipo Coroa - aparece nos
folhas de 28 selos, um selo de Moc;ambique com a sobrecarga Guine.

-8-

1881/85 - Tipo Coroa * 40 reis amarelo, nao denteado. Existindo folhas da emissao de Cabo Verde - tipo
Coroa (1881/85) - com as selos nao denteados, aparece igualmente nao denteado a selo de Mo<;ambique.
Os pares Cabo Verde / Mo<;ambique nuca deverao ser separados, mantendo assim as suas
caracterfsticas, ao contr6rio dos sobrecarregados "GUINE " que individual mente assinalam a erro.
-91876 - Tipo Coroa * 100 reis 11165 malva. Bloco de 8 selos nao denteados.
- 101876 - Tipo Coroa * 300 reis castanho claro. Folha de 28 selos com denteado muito defeituoso por
irregular, tendo como causa aparente encontrar-se no final do grupo
de folhas a receberem 0 denteado.
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- 11 -

1881/85 - Tipo Coroa * 10 reis verde. Folha de 28 selos com denteado deslocado.
- 12 -

1881/85 - Tipo Coroa * 50 reis azul. Folha de 28 selos com denteado deslocado.
'~l-':'::·~i~j\l~\~i!..·v.
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1886 - D. Lufs I. Fita
dire ita * 5 reis
preto. Quadra
apresentando um
selo com dupla
impressao .
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- 14 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 5 reis preto. Par com defeito de impressao,
apresentando um contorno branco frente ao busto do Monarca.
- 15 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 10 reis verde. Folha de 28
selos apresentando 0 assinalado defeito de impressao
em todos os selos.
- 16 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 40 reis castanho, nao
denteado.

-14-

- 17 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 40 reis castanho, com defeito de impressao no busto do
Monarca.

• """---...;:=;;......--'!
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-16-
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-18-

-15-

- 18 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 40 reis castanho. Folha de
28 selos com denteado deslocado.
- 19 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 50 reis azul, com dupla
impressao.

- 201886 - D. LUIs I. Fita direita * 50 reis azul, com defeito
de impressao, apresentando um contorno branco
frente ao busto do Monarca.
- 21 1886 - D. LUIs I. Fita direita * 100 reis castanho, com
dupla impressao.

- 221886 - D. LUIs I. Fita direita * 100
reis castanho. Folha de 28 selos
com denteado deslocado.
- 231886 - D. LUIs I. Fita direita
* 200 reis azul violeta, com
dupla impressao (selo
isolado e selo integrando
uma folha de 28).

- 241886 - D. LUIs I. Fita direita
* 200 reis azul violeta.

Folha de 28 selos com
denteado deslocado.

' 8' ••••••••••••••

-22-

-19-

-20-

-21-

- 251886 - D, Luis I. Fita direita * 300 reis laranja, Quadra com deslocac;oo do denteado,
- 261893 - D, Luis I com sobrecarga e sobretaxa * 2 V2 s/ 40 reis castanho, "JORNAES - 2 V2" com sobrecarga/
sobretaxa deslocada,
••••••••••••••••
- 27 -

D, Luis I com sobretaxa * 25 reis violeta, de Moc;ambique com sobretaxa de S,
Tome e Principe (1892 - tipo I) dupla/invertida - erro,
- 281893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com sobrecarga/
sobretaxa (tipo II) invertida,

-25-

-26-

-27-

-28-

- 291893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com sobrecarga/sobretaxa (tipo III)
deslocada,
- 301893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com sobrecarga/sobretaxa (tipo III)
defeituosa par excesso de tinta,
- 31 1893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com sobrecarga/sobretaxa (tipo III) tripla,

- 321893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com sobrecarga/sobretaxa (tipo III) a
vermelho, invertida,
- 331893 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa * 40 reis castanho, com
sobrecarga/sobretaxa (tipo IV) dupla invertida,

- 341893/94 - D, Carlos * 2 V2 reis castanho com denteado deslocado,
- 351895 - D. Luis com sobrecarga "1195 - CENTENARIO ANTONINO 1895" * 5 reis preto, Folha de 28 selos com sobrecarga deslocada,

-32-

-33-

-34-

-35-

o facto das sobrecargas desta emissoo terem sido aplicadas em duas e em tres opera<;oes distintas
para coda uma sos folhas de 28 selos, resultou a existencia de diversas desloca<;oes da mesma (ver 0
artigo "Mo<;ambique - Emissoo Comemorativa do 7,° Centen6rio do Nascimento de Santo Antonio"
publica do no n,o 419 (Junho de 2007) do Boletim do Clube Filatelico de Portugal),
- 361895 - D, LUIs com sobrecarga "Antonina" * 10 reis verde, Bloco de 6 selos com a sobrecarga deslocada,
A desloca<;oo deu-se na impressoo do primeiro grupo de sobrecargas (folha com sobrecargas 16+ 12),
- 37 1895 - D, LUIs com sobrecarga "Antonina" * 20 reis rosa, Folha de 28 selos com desloca<;oo do segundo
grupo de sobrecargas (sobrecargas 14+ 14),
- 38D, LUIs com sobrecarga
"Antonina" * 25 reis violeta, Quadra
com impressoo deslocada,
1895 -
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- 391895 - D, LUIs com sobrecarga "Antonina" * 25 reis violeta, com sobrecarga dupla,
- 401895 - D, LUIs com sobrecarga "Antonina" * 25 reis violeta, Quadra com sobrecarga
dupla invertida, obtida de uma folha de 28 selos, 12 dos quais com sobrecargas
duplas invertidas,
- 41 1895 - D, LUIs com sobrecarga "Antonina" * 25 reis violeta, Folha de 28 selos, 12 dos
quais com sobrecarga dupla invertida, A referida folha recebeu as normais impressoes
(16+ 12) seguida da impressoo invertida do grupo de 12 sobre 0 grupo de 16
sobrecargas, Soo conhecidas somente duas folhas com esta anomalia, 0 que torn a
-39esta pe<;a uma das mais raras desta emissoo, (ver 0 artigo sobre esta emissoo
publicado no Boletim n,o 415, de Junho
%.
~:
~:
de 2007, do Clube Filatelico de
~
- :
J!f :
:
Portugal),
: :
n : ~!i"~I,C,;~~.1
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- 421895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 25 reis lilos, folha de 28 selos, com impressoo 14+ 14
apresentando 0 primeiro grupo com falta de tinta e 0 segundo grupo deslocado.
- 431895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 40 reis castanho. Folha de 28 selos com impressoo 16+12,
apresentando 0 primeiro grupo de sobrecargas deslocado.

-42-

-43-

- 441895 - D. LUIS com sobrecarga "Antonina" * 50 reis azul. Folha de 28 selos com impressoo 14+14,
apresentando 0 segundo grupo de sobrecargas deslocado.

- 451895 - D. LUIS com sobrecarga "Antonina"
* 50 reis azul, com dupla impressoo.
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-46-

-47-

- 461895
D.
LUIS com
sobrecarga "Antonina" * 100
reis castanho. Folha de 28
selos com impressoo 14+ 14,
apresentando 0 segundo grupo
de sobrecargas deslocado.
- 47 1895 - D. LUIS com sobrecarga
"Antonina" * 200 reis azul
violeta claro. Quadra com a
sobrecarga deslocada.
-45- 481895 - D. LUIS com sobrecarga
"Antonina" * 200 reis azul violeta claro, com defeito
no sobrecarga.

-48-

- 491895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 200 reis azul violeta claro. Folha de 28 selos com denteado
deslocado.
- 501895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 200 reis azul violeta claro,
com dupla impressao.
•
- 51 1895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 300 reis laranja claro, •
•~
com a letra "C" de "Centenario" deslocada.

···
•

,

;

-49-

-50- 52-
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1895 - D. LUIs com sobrecarga "Antonina" * 300 reis laranja claro. Folha de 28 selos com impressao 14+ 14,
tendo 0 segundo grupo de sobrecargas deslocado.
- 531897 - D. Carlos com sobretaxa * 50 reis sl 300 reis azul sobre laranja, com sobretaxa dupla.
- 541898 - D. LUIs com sobrecarga/sobretaxa * 2 Y2 reis sl 20 reis rosa, com sobrecarga/sobretaxa deslocada.
- 55.;
,;.,
1898 - AFRICA - 4.° Centenario do Caminho Marltimo para
.~ :
b :
~
a India * 100 reis castanho amarelo (oblitera<;:ao de
""",,
•~
10....
.~
~
Louren<;:o Marques), com defeito "harm6nio", tendo
,,10
~
:+-'"
~
"
.....
..
Q
•
circulado
antes de aberto 0 "harm6nio" e assim como
+ "\
:~
~
; ",'t' ~'o
selo
normal.
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- 561902 - D. LUIS com sobretaxa * 115 sl 5 reis preto. Par tendo um dos selos dupla impressao.

- 57 1902 - D. LUIS com sobretaxa * 130
sl 25 reis Iilas vermelho. Selo com
dupla impressao.
- 581902 - D. LUIS com sobretaxa * 400
sl 10 reis verde. Selo com dupla
impressao e denteado deslocado.

-56-

-57 -

-58-

-59-

-60-

-61-

- 591902 - D. LUIs com sobretaxa • 400 sIlO rels verde. Bloco de 6 selos apresentando um deles dupla
impressao.

- 601911 - D. Carlos com sobrecarga REPUBLICA· 2 V2 reis cinzento claro. Selo com sobrecarga invertida e
selo com sobrecarga dupla.
- 61 -

1911 - D. Carlos com sobrecarga REPUBLICA· 10 reis verde e 15 reis verde, respectivamente com
sobrecarga invertida e sobrecarga dupla deslocada I denteado deslocado.

-64-

-65-

- 621911 - D. Carlos com sobrecarga REPUBLICA· 25 reis carmim. Selos com denteado deslocado.
- 631911 - D. Carlos com sobrecarga REPUBLICA· 50 reis castanho vermelho. Selo com sobrecarga deslocada
I denteado deslocado.

- 641912 - D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA • 20 reis rosa, com falta de denteado.
- 651912 - D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA • Serie naG
denteada.

-66-

-67-

-68-

- 661912 - D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA • 10 reis verde. Par bardo de folha naG denteado.

- 671912 - D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA • 5 reis preto com sobrecarga dupla.

- 681912 - D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA· 20 reis carmim. Par com sobrecarga deslocada, em
canto de folha naG denteado.

- 691913 - 4.° Centenario do Caminho Maritimo para a india * 1c. s/ 10 reis violeta (Africa), com sobrecarga/
sobretaxa invertida.
- 701913 - 4.° Centenario do Caminho Maritimo para a india * 1c. s/ 10 reis violeta (Africa), com sobrecarga/
sobretaxa dupla deslocada.
- 71 1913 - 4.° Centenario do Caminho Maritimo para a india * 2 V2 c. s/4 avos verde (Macau), com sobrecarga/
sobretaxa dupla.
- 721913 - 4.° Centenario do Caminho Maritimo para a India * 7 V2 c. s/ 12 avos
castanho (Macau), som sobrecarga/sobretaxa deslocada.
- 731914 - Tipo Ceres * % c. sepia, papelliso, denteado 15x14. Quadra com dupla
impresseo da taxa e legenda.

-69-
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-70-

-71-

-72-

-73-

- 741914 - Tipo Ceres * Y4 c. sepia e V2 c. preto, denteados 15x14, papelliso, papelliso e papel acetinado,
com impresseo deslocada das taxas e legendas.
- 751914 - Tipo Ceres * V2 c. preto, denteado 15x14, papel acetinado, com denteado deslocado.

-75- 761914 - Tipo Ceres * Y4 c. sepia, denteado 15x14, papelliso, com dupla
impresseo da taxa e legend a

- 771914 - Tipo Ceres * Y4 c. sepia, denteado 15x14, papelliso, com a taxa
e legend a invertidas.
- 781914 - Tipo Ceres * 1 c. verde, denteado 15x14, papel acetinado. Tira
de 3 exemplares com taxa/legenda deslocada.
- 791914 - Tipo Ceres * 1 c. verde, denteado 15x14, papel acetinado, com impresseo no verso.
- 801914 - Tipo Ceres * 1 c. verde,
denteado 15x14, papel
porcelana, com taxa/
legenda omitida.
- 881914 - Tipo Ceres * 1c. verde,
denteado 12x11 V2, papel
porcelana, com dupla
impresseo da taxa/legenda.
-79-80-88-

·81 .

1914 - Tipo Ceres· 2 c. carmim, denteado 12x11 V2, popel acetinado. Par, tendo
omitida.

0

primeiro selo, a taxa

·82 1914 - Tipo Ceres • 2 V2 c. violeta, denteado 12x11 V2, popel acetinado, com falha de impresseo a preto,
por interposi<;eo.

- 831914 - Tipo Ceres· 2 V2 c. violeta, denteado 12x11 V2, papelliso, com falta de denteado.
- 84-

1914 - Tipo Ceres· 2 V2 c. violeta, denteado 15x14, popel porcelana, com fenda de cunho.
- 91 1914 - Tipo Ceres· 5 c . azul, denteado 15x14, papelliso. Quadra com dupla impresseo do taxa/legenda.
- 921914 - Tipo Ceres • 5 c . azul, denteado 15x14, popel acetinado. Par com
omisseo do taxa/legenda.
- 931914 - Tipo Ceres • 5 c. azul, denteado 15x14, popel
liso. Selo com denteado deslocado.

-91-

-92-

- 971914 - Tipo Ceres • 10 C . tijolo, denteado 12x11 Y2, popel
acetinado. Selo com algarismo "0" partido, por defeito da
chapa.
- 101 1914 - Tlpo Ceres • 1 Esc. Verde slazul, denteado 15x14,
popel porcelana, com fenda de cunho.
- 104 1914/22 - Tipo Ceres· 4 V2 C . cinzento, 15 C. 11I6s vermelho,
60 C. azul e 1 Esc. Carmim rosa . Quadras de selos neo

denteados.

-104-
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- 851921 - Tipo Ceres * 4 c, rosa, denteado 12x11 V2, papel acetinado. Par, tendo um dos selos
impresseo "XO<;AMBIQUE".

0

defeito de

- 861921 - Tipo Ceres * 4 c . rosa, denteado 12x11 V2, papel acetinado. Quadra com dupla impresseo da taxal
legenda.
- 87 -

1921 - Tipo Ceres * 4 Y2 c. cinzento, denteado 12x11 V2, papel acetinado com defeito de Impresseo
"XO<;AMBIQUE" .
- 891921 - Tipo Ceres • 4 Y2 c . cinzento, denteado 12x11 V2, papel acetinado, com falha de impresseo a
preto, par interposic;:eo.

.0

-90-

-94-

&

-95-

-96

-98-

- 90Tipo Ceres * 4 V2 c. cinzento, denteado 12x11 V2,
papel acetinado, com defeito de impresseo no
algarismo "4" por deficiencia da chapa.
- 941921 - Tipo Ceres • 6 c. /il6s claro, denteado 12x11
V2, papel acetinado. Selo com impresseo a preto
no verso.
- 951921 - Tipo Ceres * 7 c. u/tramar, denteado 12x11
V2, pape/ acetinado, com falta de denteado.

•

- 961921 - Tipo Ceres * 8 c. li/6s claro, denteado 12x11
V2, papel acetinado, com defeito de impresseo "MO<;AMBIQUF".

-105-

-100-

- 981921 - Tipo Ceres * 30 c. vio/eta sl rosa, denteado 15x14, papel acetinado, com defeito
na impresseo violeta, por interposic;:eo.
- 105 -

1921 - Tipo Ceres • 30 c. vio/eta sl rosa, denteado 15x14, papel porcelana. B/oco de 4
se/os, margem de folha, com denteado des/ocado e defeitos na impresseo.
- 100 -

1921 - Tipo Ceres * 80 c. vio/eta sl aZUl, denteado 12x11 V2, pape/ porce/ana. Se/o com
dupla impresseo da taxa/legenda.

A.MOLDER
- FILATELIA RUA V~ DE DEZEMBRO, N.2 101, 3.2 -1200-358 LlSBOA
Tel.: (00351) 21 3421514 Fax: (00 351) 21 3429534 E-mail: a.molder@sapo.pt
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM TICO DA CONCEITUADA MARCA ALEM

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0

KABE

ANDAR (Elevador)

Faca-nos uma visita em ''http://filateliamolder.com.sapo.pt/''

FILATELIA CAETAND
FILNUMIS

o Guia do Coleeeionador
Apartado 5273
2831 - 904 Barreiro - Portula.

www.fiIateliacaetano.net
email: geral@fiIateliacaetano.net
Tem: 93 663 76 39

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.: 218134108
1170-215 LIS BOA
PORTUGAL

FILATELIA·NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
PortugallAyores/MadeiraiMacau
Ex-Col6nias

C8BPRA E VEIDtE
Grandes Colec~oes e
Apartado 451
E. C. Calouste Gulbenkian
9001-801 FUNCHAL
Tel.: (00351) 291 223070

pe~as

isoladas

Portugal e Ex-Col6nias
Selos
Provas
Err08
ReimpressOOs
Hist6ria Postal
Etiquetas
Marcofilia
E mais...

R. do Crucifixo, 76 - 2° sala H
1100 -184 Lisboa PORTUGAL
Tel. +351- 21 346 7661
Fax +351- 21 3259090
e-mail: j.macas@filatelia.tv
Horario: IOhOO as 13hOO e
das 15hOO as IShOO

Pagamentos por Transferencia Bancaria
(Novas Contas)
Para 0

Banco BPI utilizando uma das seguintes contos:

Quotas - NIB:

0010 0000 3805 4150 0018 1

Leiloes - NIB:

0010 0000 3805 4370 0016 1

Payments by Bank Transfer (New accounts)
Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes)
Pogo por transferencia de banco (Nueva cuenta)
Per Bankuberweisung (neues Konto)
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1

BIC/SWIFT:

Auction / Enchere / Subasta / Auktion
IBAN: PT500010 0000 3805 4370

BIC/SWIFT

0016 9

BBPIPTPL

:BBPIPTPI

Payment I Paiement I Pogo I Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)
+ 6%
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt

Situa~ao

do pagamento das quotas

Caro Assoclado
A partir do Boletlm n° 416 passou a haver, permanentemente, a Informac;:oo do situac;:oo
de pagamento do sua quota. Para Isso, dever6 consultor a etiqueta de enderec;:amento
colada no envelope em que fol envlado 0 Boletlm. Abalxo, reproduz-se uma etlqueta de
enderec;:amento cuJo significado dos campos relevantes 0 segulnte:

e

~-

N° de S6clo * AAAA - Ano da ultima quota pogo * XX999 - C6digo de enderec;:amento

Asslm, se AAAA = 2007 signlflca que a quota do ana 2007 J6 se encontra pogo. Coso tenha
reguiar/zado a sua quota muito recentemente e posslvel que esta Indicac;:oo noo se apresente
de imediato actualizada. Em coso de manutenc;:oo de divergencla agradecemos que nos
contactem.
~

AAAA

XX999

EXO Sr.(C) Nome
Morado
CPostal

Localidade

Aproveltamos a oportunldade para relembrar 0 Regulamento de S6clos, publlcado no
Boletlm n° 415, e particularmente para as Impllcac;:c5es pelo incumprimento do pagamento
do quota ( ArfD 3.1 ).

rio. IIaX/llfal-lta
A~()~tf

Este arquipelago localiza-se em pleno Oceano Atlantico,
entre 36° 55' e 39° 43' de latitude norte e os 25° e 31 ° 15' de
longitude ocidental de Greenwich, na intersecc;:ao da crista
atlantica com a zona de fractura Gibraltar-Ac;:ores. Eformada
por nove ilhas distribufdas por tres grupos, de acordo com a
proximidade geografica : grupo ocldental (Corvo e Flores),
grupo central (Graciosa, Faial, Pico, Sao Jorge e Terceira) e
grupo oriental (Santa Maria e Sao Miguel) nesta ultima localizose a capital regional, Ponta Delgada. A distancia maxima entre
as ilhas e de cerca de 600 km. - De Santa Maria ao Corvo - e
Ponta Delgada dista 1500 km de Lisboa. (Fig.1)
Alguns textos abaixo transcritos, naG sao de minha
autoria, mas sim dos professores Manuel Gaspar (Sao Miguel) e
Carlos Lobao (Horta-Faial) que em parceria, editaram em 2000
um livro com 0 tftulo "Carimbos Comemorativos dos Ac;:ores",
do qual foram respigados algumas legendas.
Falecido em 18 de Janeiro de 2008, 0 professor Manuel
Vieira Gaspar, nasceu a 11 de Marc;:o de 1939, na freguesia de
Sao Joao, concelho das Lajes do Pico. Completou 0 Curso do
Magisterio Primario na Escola do Magisterio Primario da Horta,
em 1965, com a classificac;:ao de 14 valores.
Leccionou como professor agregado na Feteira e
Flamengos, no Faial e 30 anos como professor do quadro geral,
na Escola dos Milagres, freguesia dos Arrifes, Sao Miguel. Foi
animador pedagogico durante 12 anos na zona dos Arrifes.
Fundou 0 Nucleo Filatelico Infanti!. em 1983, actualmente
Nucleo Filatelico "0 Milhafre", de Arrifes.
Foi delegado da Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia (FPF) para a Regiao Autonoma dos Ac;:ores.
Em 2004 recebeu merecidamente a Ordem de Merito
Filatelico da FPF, pelo conjunto do seu trabalho ao
servic;:o da juventude ac;:oriana e nao so. Autor de
varias obras, entre elas "As boias de correia no mar
dos Ac;:ores", em 1998, sendo revista e aumentada
em 2000. Esta segunda edic;:ao recebeu da Federac;:ao
Fig. 01 - Yvert 325· Afinsa 1480. Obliteracrao comemorativa
da 1° Exposicrao Filatelica da i1ha da Graciosa (muito
escassa). de 17-08-1985 Santa Cruz da Graciosa.
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Portuguesa de Filatelia,
2000.

0

premlo "Godofredo Ferreira" como

0

melhor livro de Literatura Filatelica, em

Outras obras: "Pauleta no campeonato de
futebol 2002"; "Para! Os Romeiros Vao Passar", 2003;
"Dos barcos de boca aberta aos navios a motor Contributos para a historia de cabotagem nos Ac;:ores",
2003; "Patrimonio dos Ac;:ores em Filatelia"(2 volumes)
2003/2004 onde foca temas, como as Festas de Sao
Pedro da Ribeira Seca e as danc;:as de Entrudo da ilha
Terceira.
Como 0 conheci pessoalmente e fiquei seu
amigo, esta pequena homenagem reflecte toda a
minha admirac;:ao pel a Ihaneza do seu caracter e
conhecimentos filatelicos profundos.

Fig. 02 - Yvert 346 • Afinsa 1618. Obllterac;:ao flomula
comemorativa do Autonomia Regional, de Ponto
Delgado, de 01-09-1986, (as flomulas em postaismaximos sao extremamente raras.

Foi socia da Associac;:ao Portuguesa de
Maximafilia (APM), onde tinha 0 nO. 849, sendo por isso
um coleccionador e realizador de postais-maximos de
grande prestigio, principal mente de temas ac;:orianos. Foi considerado Socio do Ano de 1996, da
Associac;:ao de Maximafilia "Os Maximafilistas Portugueses", sediada em Queluz.
A partir daqui todo

0

texto e de sua autoria, extraido de varias obras suas.

Autonomia Democratica Regional dos Acrores
A Assembleia Constituinte, em 2 de Abril de 1976, decreta a Constituic;:ao da Republica, a qual no
seu artigo 277°. consagra 0 Regime Politico-Administrativo dos Arquipelagos dos Ac;:ores e da Madeira.

92

A 30 de Abril de 1976, atraves da Presidencia do Conselho de Ministros e Ministerio da
Administrac;:ao Interna, e aprovado 0 Decreto-Lei n° 318-B/76 que institucionaliza 0 Estatuto Provisorio
da Regiao Autonoma dos Ac;:ores. A 11 de Maio desse ana e promulgado 0 Decreto-Lei que estabelece
a lei eleitoral para a Assembleia Regional dos Ac;:ores.
A 27 de Junho de 1976 ha as primeiras eleic;:6es para os orgaos
do Governo . A 21 de Julho de 1976, 0 general Altino Pinto de
Magalhaes, em representac;:ao do Presidente da Republica, preside
6 proclamac;:ao solene da Assembleia Regional dos Ac;:ores.
A 4 de Setembro de 1976 tem lugar, na Sociedade "Amor
da Patria", a sessao solene da abertura do Parlamento Ac;:oriano,
presidida pelo entao Presidente da Republica, general Ramalho
Eanes. A 23 de Marc;:o de 1979, a Assembleia Regional dos Ac;:ores
aprova os simbolos heraldicos constituidos por: Bandeira (Fig.2),
Brasao de Armas (Fig .3), selo e Hino (reproduzido na biografia de
Natalia Correia, como sua autora).
A 23 de Julho de 1980, 0 Presidente da Republica, general
Ramalho Eanes, promulga 0 Estatuto Politico-Administrativo dos
Ac;:ores. A 25 de Julho de 1980, 0 presidente da Republica deslocase 6 Horta e entrega 6 Assembleia Regional dos Ac;:ores, 0 Estatuto
Politico-Administrativo da Regiao Autonoma dos Ac;:ores. Os orgaos
da jovem autonomia ac;:oriana ficaram assim distribuidos:
Fig. 03 - Yvert 385 • Afinsa 1868.
- A Sede do Governo Regional. em Ponta Delgada.
Obliterac;:ao de 1° dia, de Ponto Del- A Assembleia Legislativa Regional dos Ac;:ores, na Horta
gada, de 18-11-1988.
(Fig.4). A primeira sede provisoria desta Assembleia funcionou na
Sociedade "Amor da Patria", na cidade da Horta (entre 1976 e 1980). Depois fol transferida para a
"Casa do Relogio", nos ediffcios da antigo colonia alema. As precarias condic;:6es das instalac;:6es
levaram, em 1981, 6 constituic;:ao de uma comissao para dar parecer sobre as mesmas. As obras do
ediffcio da nova sede iniciaram-se em finais de 1987, sendo inaugurado a 15 de Junho de 1990.
- As varias secretarias ficaram distribuidas pelas ilhas de Sao Miguel, Terceira e Faiai.

- 0 cargo de Ministro do Republica ficou sediado em Angra do Heroismo.

Descric;:ao da Bandeira
A bandeira dos A<;ores, com as cores azul-escuro e bronco e tendo 00 centro um "a<;or voante,
de forma naturalista estilizada, de oiro", encimado por nove estrelas e com 0 escudo nacional colocado
no canto superior, junto do haste, mergulha as suas raizes historicas nos fins de Outubro de 1897, quando,
como se pode ler uma noticia publicada no imprensa di6ria do epoca, foi i<;ada, pela primeira vez, a
bandeira azul e branca, "definitivamente adoptada para simbolizar a Autonomia Administrativa
A<;oriana".
A bandeira, mantem 0 azul e bronco herdado
das cores do bandeira nacional dos fins do seculo
passado, que "por sua vez reproduzia as cores
her61dicas de Portugal", com 0 a<;or, simbolos dos
A<;ores, a suportar sobre as asas nove estrelas, por
sua vez, simbolo de nove ilhas que constituem a
Regioo e finalmente com um escudo nacional, unico
elemento novo, em rela<;oo 0 bandeira do Autonomia
de 1897 que, logicamente, tinha como escudo de
armas nacionais do epoca, a coroa real.

Descric;:ao do Brasao de Armas
Fig. 04 - Yvert 372 • Afinsa 1801. Oblitera~oo
comemorativa da Horta, de 15-06-1990 (Data da sua

o a<;or (Buteo buteo insularum) representa as
ilhas,
numericamente
definidas pelas nove estrelas
inaugura~oo).
de cinco raios de aura; 0 esmalte (vermelho) do
bordadura e 0 metal (oiro) das estrelas soo identicos os cores do bordadura das arm as nacionais. 0
a<;or, de azul, e 0 escudo, de prato, definem as cores do regioo, que soo, de resto, as que sempre foram
historicamente utilizadas, ainda no tempo do monarquia constitucional.
Os toiros acorrentados pretendem simbolizar uma das mais
importantes fontes de riqueza dos A<;ores, ou seja, 0 animal
(pecu6ria) 00 servi<;o (acorrentado) do homem a<;oriano. As duos
bandeiras representam a Ordem de Cristo, donat6ria dos A<;ores, 0
simbolo do Espirito Santo (pombo) um dos mais antigos e arreigados
cultos do gente dos A<;ores. A divisa "Antes morrer livre que em paz
sujeitos" foi retirada de uma carta esc rita (13-02-1585) pelo
governador do ilha Terceira, Cipioo de Figueiredo, em resposta
oquela em que Filipe II Ihe propunha a rendi<;oo, em termos
aliciadores.
Os simbolos her61dicos do Regioo Autonoma dos A<;ores foram
aprovados pelo Decreto Regional n° 4/79-A, de 10 de Abril de 1979.
A partir de 17 de Setembro de 1980 os cn - Correios de
Portugal, come<;aram a emitir selos para a Regioo Autonoma dos
A<;ores. Foram escolhidos seis selos, para comemorar a Conferencia
Mundial de Turismo, que se realizou entre 27 de Setembro e 10 de
Outubro de 1980, em Manila (Filipinos). Um deles ser6 reproduzido
aqui, como figura 1.

Fig. 05 - Yvert 504 • Afinsa 3238.
ordinaria de 1° dia, de
Ponta Delgada, de 13-05-2005.

Oblitera~oo

Descri<;oo do maior festa religiosa, que se realiza nos A<;ores
e que e a devo<;oo 00 Senhor de Santo Cristo dos Milagres: duos
freiras do vale de Caba<;os (Caloura), foram aRoma pedir sua Santidade Bula Pontificia para a constru<;oo
do convento. 0 Santo Padre (Clemente VII) noo so Ihes concedeu a Bula como Ihes ofereceu a imagem
do "ECCE HOMO" que trouxeram para a Caloura. (Fig. 5).
Por volta do ana de 1533 as irmos vieram para 0 Convento do Esperan<;a, em Ponto Delgado,
trazendo a imagem. No entanto, esta imagem so passou a ser conhecida quando Teresa do Anunciada
(1684-1738) veio para 0 Convento do Esperan<;a e Ihe dedicou too grande devo<;oo. As suas ordens foi
construida a capela do cora baixo do Convento para ai colocar a imagem do "ECCE HOMO".

Em 1700 a Madre Teresa da Anunciada organizou a primeira procissoo com a venerada imagem
do Senhor de Santo Cristo dos Milagres. Esta saiu do Convento da Esperan<;a e percorreu as ruas da
cidade. passando pelos Conventos da Gra<;a. Soo Jooo. Santo Andre
e Concei<;oo. terminando no Convento da Esperan<;a. Desde essa
longa data a procissoo continuou a percorrer as ruos de Ponta
Delgada. anualmente. e com 0 mesmo percurso. Hoje a imagem do
Senhor Santo Cristo dos Milagres possui um valioso tesouro feito de
ouro. prata. joias e capas que os seus devotos Ihe ofereceram ao
longo de mais de tres seculos. Ede destacar:
Resplendor = Joalharia portuguesa. sec. XVII (platina revestida a
ouro. com incrusta<;oo de diversas pedros preciosas.
nomeadamente. diamantes. rubis. ametistas. top6zios. safiras.
esmeraldas);
Ceptro = Joalharia portuguesa. sec. XVIII (com 0 formato de um ramo
de flores e feito em ouro. com aplica<;oes de variadfssimas e ricas
pedras preciosas e alj6fares. No centro tem a cruz da Ordem de
Cristo. condecora<;oo que pertenceu ao 4°. Conde da Ribeira
Grande);
Coroa de espinhos = Joalharia portuguesa. sec. XVII (ouro e pedras
preciosas);
Relicario = Joalharia portuguesa. sec. XVIII (com aplica<;oes de
pedras preciosas);
Corda = Sec. XVIII (alj6fares com aplica<;oes de jOias. mede cerca Fig. 06 - Yvert 1031 • Afinsa 1021.
Oblitera~ao ordinaria de Vila Franca
de 5.2 metros).
do Campo, de 30-04-1975 (ultimo dia
de circula~ao do selo).

H6 outras pe<;as valiosfssimas. sendo de destacar os celebres:
Registos do Senhor Santo Cristo - com Teresa da Anunciada. orando junto da imagem. decorados com
flores de papel. veludo. penas e outros materiais.
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A partir daqui. por criterio pessoal foi utilizado 0 sistema de antiguidade das emissoes de selos.
referentes a algumas personagens a<;orianas a seguir mostradas:

Bento de Goes
Bento de Goes nasceu em 1562 em Vila Franca do Campo. ilha de Soo
Miguel. Deve ter observado os tr6gicos acontecimentos da batalha naval
que se travou em frente 0 Vila Franca do Campo. entre as armadas do
Marques de Santa Cruz e Strozzi e das execu<;oes que se seguiram na
propria vila.
Desconhece-se a data em que embarcou como soldado para a
india. Depois de algum tempo de lutas naquele territorio portugues.
abandonou as armas e dedicou-se 00 servi<;o de Deus. entrando para a
Companhia de Jesus por duas vezes. uma em 1584 e outra em 1588.
Escolhido pelos seus altos merecimentos para a corte do Groo-Mongol
Akbar. conseguiu que este desistisse da ideia de conquistar a india e Goa
e devolvesse liberdade alguns portugueses que mantinha refens.

a

Fig. 07 - Yvert 1441 • Afinsa
1443. Oblitera~ao de 1° dia, de
Ponta Delgada, de 04- 10- 1979.

Bento de Goes agarrado a sua fe e coragem inicia um penoso
caminho. convencendo com 0 seu estoicismo. os povos mais hostis e os
potentados mais diffceis. Partiu de Agra. em 29 de Outubro de 1602. passa
por Lahor. Kabul. Yarkand. Aksu. Turfan. Chami e chega por fim a Sacheu.
on de morreu no dia 11 de Abril de 1607. depois de ter atravessado toda a

regioo do Pamir.
Tinha apenas 45 anos de idade quando morreu. Mas 0 seu exemplo. a sua coragem e 0 seu amor
a Jesus Cristo fizeram dele um portugues digno de todo 0 respeito e admira<;oo. (Fig.6)

Tectilo Braga
" Joaquim Teofilo Fernandes Braga nasceu em Ponta Delgada a 24 de Fevereiro de 1843 e
morreu em Lisboa a 28 de Janeiro de 1924. Pertenceu a pequena aristocracia local. foi para Coimbra

estudar, formando-se em Direito ( ... ). Sendo todavia a sua vocac;:ao as letras, concorreu, poucos anos
depois, ao cargo de professor do Curso Superior de Letras (mais tarde Faculdade de Letras de Usboa),
onde leccionaria durante mais de meio sEkulo (1872-1923) cursos de literatura. Ao mesmo tempo,
empreendia uma enorme tarefa de investigac;:ao e publicac;:ao no campo da historia, que se saldou em
mais de 335 livros e artigos. Foi ele 0 verdadeiro criador da Historia da Uteratura Portuguesa com bases
cientrficas" .
Foi um dos fundadores do Partido Republicano Portugues, defensor do federalismo, do iberismo
e da democracia politica, ( ... )escrevendo, falando e organizando, vezes sucessivas eleito membro do
Directorio do Partido e algumas delas seu presidente.
Foi tambem candidato a deputado e vereador da Camara de Usboa. Com 0 advento da
Republica tornou-se 0 primeiro chefe do Governo Proviso rio (1910-1911), sendo eleito deputado e, mais
tarde, Presidente da Republica interino, aquando da demissao de Manuel de Arriaga (1915). (Fig. 7).
(Este texto e da autoria do Prof. A. H. Oliveira Marques)

Antero de Quental
Antero Tarquinio de Quental nasceu em Ponta Delgada, Sao Miguel, em 18 de Abril de 1842.
Depols de fazer os estudos na sua terra, matriculou-se na Unlversidade de Coimbra, onde se formou em
Direlto. Enquanto estudante fol 0 grande lider da juventude coimbra, porta-voz nos conflitos contra 0
espirito conservador academico a favor do espirito revolucionario estudantil. Esse seu espirito
intervencionista envolveu-o numa intensa actividade critica.
Este poeta e filosofo acreditava no progresso social e que este so poderia surgir com a
implantac;:ao de um regime socialista. Em 1865 escreveu "Odes Modernas" que dao lugar a "Questao
Coimbra". Esta desencadeia a maior polemica litera ria do nosso
pais. Antero enfrenta os defensores do ultra-modernismo com 0
folheto "Bom Senso e Bom Gosto" e impulsiona a nossa literatura
para os padroes da Europa culta desse tempo.
Em 1871 organiza as "Conferencias Democraticas ou do
Casino", onde apresenta as "Causas da decadencia dos povos
penlnsulares". Depois lanc;:a-se na politica, fundando assoclac;:oes,
publicando folhetos propagandistas e dirigindo jornais. Passa por
um periodo de grande pessimismo, pOis nao encontra res posta para
a sua ansia de descobrir os mlsterios existenciais.
Em 1891, regressa a Ponta Delgada, on de poe termo a vida
com dois tiros de revolver, no dia 11 de Setembro desse ano, em
frente ao Convento da Esperanc;:a. Antero de Quental fol poeta,
ensaista, polemista e politico. Dele se destaca "Sonetos
Completos", uma notavel obra da poesia universal. (Fig. 8).

Natalia Correia
Fig. 08 - Yvert 1352 - Afinsa 2020.
Nasceu na freguesia de Faja de Baixo, Sao Miguel, a 13 de Oblitera«r0o ordinaria de Ponto
Setembro de 1923. Morreu em Usboa a 16 de Marc;:o de 1993. Ainda Delgado, de 15-10-1993 (sua estatua).
crianc;:a parte para Usboa onde estudou. Desde cedo mostrou os seus dotes e a sua vocac;:ao para a
literatura. 0 seu nome destaca-se na poesia contemporanea portuguesa. A par da poesia, a sua
actlvldade literaria abrangeu 0 ensaio, 0 romance, 0 teatro, 0 jornalismo (foi directora da "Vida Mundia!,,)
e a investigac;:ao.

Mulher destemida, luta contra 0 fascismo, e viu varios dos seus livros apreendidos pela censura,
tendo sido condenada a tres anos de prisao, com pen a suspensa, por abuso de liberdade de imprensa.

a

Depois do 25 de Abril fol deputada Assembleia da Republica pelo Partido Social Democrata
e depois como independente. (Fig. 9). Colaborou para varios orgaos de comunicac;:ao social, tendo
sido, inclusivamente, apresentadora de varios programas culturais televisivos, entre eles " Matria ".
Deixou-nos uma vasta obra abrangendo a letra do Hino da Regiao Autonoma dos Ac;:ores:

1. Deram frutos a fe e a firmeza
No esplendor de um cantico novo:
Os Ac;:ores sao a nossa certeza
De trac;:ar a gloria de um povo.
Para a frente! Em comunhao,
Pela nossa autonomia.
Liberdade, justic;:a e razao
Estao acesas no alto clarao
Da bandeira que nos guia.
Para a frente! Lutar, batalhar
Pelo passado, imortal.
No fundo a luz semear,
De um povo triunfal
2. De um destin~ com brio alcanc;:ado
Colheremos mais frutos e flores;
Porque e esse 0 sentido sagrado
Das estrelas que coroam os Ac;:ores.
Para a frente, Ac;:orianol
Pela Paz (] terra unida.
Largos voos, com ardor firmamos,
Para que mais floresc;:am os ramos
Da vitoria merecida.

Fig. 09 - Yvert 446 • Afinsa 2335. Obllteracrao de I"
dia, de Ponto Delgado, de 03-05-1996.

o Hino da Regiao Autonoma dos Ac;:ores foi aprovado pelo decreto regulamentar N° 12/79, de
lOde Abril, e publicado a 12 do mesmo mes e ano.
Joao Vaz Corte-Real
96

Presume-se que tenha nascido em Tavira, entre 1420 e 1425. Era filho de Vasco Anes da Costa, 0
primeiro que usou 0 nome de Corte-Real. Quando navegava em arco no Atlantico Norte no intento de
descobrir a passagem a noroeste para a India, descobriu a Terra Nova ou Terra dos Bacalhaus, em 1472.
Como premio recebeu as capitanias - donatorias de Angra, na
ilha Terceira (1474) e da ilha de sao Jorge (1483).
Cerca de vinte e cinco anos, ele prosseguiu as
explorac;:6es do Atlantico Norte, na companhia dos filhos Gaspar
e Miguel ao mesmo tempo que Ihes transmitia a sua experiencia
e arte de navegar. Gaspar Frutuoso atribui a Joao Vaz CorteReal a descoberta da Terra Nova, po is escreve em "Saudades
da Terra", Livro VI:
"Estando sem capitao a ilha Terceira vieram a ela ter
dois homens fidalgos, por nome, um deles Joao Vaz Corte Real e 0 outro, Alvaro Martins Homem, os quais vinham da Terra
do Bacalhau, que por mandado de el-rei foram a descobrir ( ...

r.

Em 1500 Gaspar Corte-Real fez a sua primeira viagem (]
Terra Nova. Em 1501 parte novamente para 10 mas sem regresso.
Em 1502 partiu Miguel Corte-Real em busca do irmao, mas
tambem nao voltou. Cristovoo Colombo teve conhecimento
destas viagens antes de partir na sua historica viagem de
descoberta da America. Jooo Vaz Corte-Real morreu em 1496.
(Fig. 10)

Vitorino Nemesio
Fig. 10 - Yvert 2104 • Afinsa 2344.
Obliteracrao de I" dia de Ponto Delgado,
de 07 -06- 1996. Este painel de azulejos esta
no Convento de Belem em Ponto Delgado.

Vitorino Nemesio Mendes Pinheiro da Silva nasceu na Praia da
Vitoria (liha Terceira) a 12 de Dezembro de 1901 e morreu em
Lisboa a 20 de Fevereiro de 1978. Frequentou os liceus de Angra

e Horta, sem concluir 0 curso. Indeciso na carreira a seguir, partiu
para Tancos, em 1919, onde presta seNi<;o militar. Em 1921 inicia-se
como redactor de varios jornais de Lisboa. Em 1922 concluiu 0 Liceu
em Coimbra e inscreve-se em Direito na Universidade . Em 1924
transferiu-se para 0 curso de Ciencias Historico-Geograficas, em
1925 para 0 curso de Filologia Romanica e em 1930 para a Faculdade
de Letras de Lisboa, licenciando-se no ana seguinte e come<;a a
leccionar na mesma Faculdade em 1931. Em 1934 doutora-se em
Letras com a tese "A Mocidade de Herculano ate a Volta do Exnio".
Em 1940 concorre a Catedratico da Faculdade de Letras de Lisboa,
onde permaneceu ate ao fim da sua carreira.
Ensinou tambem no Brasil. Fran<;a, Belgica, Espanha e
Holanda. Alem de professor e escritor dedicou-se a televiseo onde
ficou celebre seu programa "Se bem me lembro".
Como homem, Vitorino Nemesio foi uma figura popular,
cativando a amizade de quantos 0 conheceram e com ele
conviveram. Quando vinha de ferias percorria ruas e caminhos e
falava com todos. Reunia-se com amigos e, com a sua viola da
terra, cantava temas do folclore regional terceirense, entremeados
com um bom co po de vinho de cheiro.

Emuito vasta a sua obra literaria (poesia, fic<;eo, ensaios e
cronicas), No entanto a sua obra mais marcante, e "Mau Tempo no
Canal", publicada em 1944. (Fig. 11).

Fig. 11 - Yvert 462 • Afinsa 2623.
Oblitera~ao ordinaria de 1° dia de
Angra do Herofsmo, de 03-09-1999.
Este retrato pintado por Antonio
Dacosta, €I um pastel - sec. xx. Encontra-se no Museu de Angra do
Heroismo.
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E aqueles, que por obms valerosas
Se viio da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajlldar 0 engenho e arte.
Luis de Camoes In Os Lusiadas
(Canto I. Excerto Verso 2)

1 - Introducroo

Em 2003 entrevistei 0 meu querido Amigo Americo
Mascarenhas Pereira com a dupla finalidade de saber 0 que
ele pensava sobre assuntos gratos 005 inteiristas portugueses
e de dispor de elementos para um eventual pref6cio a 2" edi<;ao
do seu "CATALOGO DE INTEIROS POSTAIS PORTUGUESES", que
ele teimava que eu, tao teimoso como ele, serio capaz de
editar. De nada serviu a nossa teimosia, pois fecharam-se as
portas das casas donde sai aquilo com que se compram os
melees.

o Mascarenhas Pereira partiu em 2004 com 0 desgosto
de naG ver publlcada a 2° edi<;ao do seu cat610go. Eu fiquei
com 0 desgosto e 0 vazio que nos deixou a sua partida, a
acrescentar a impotencia por naG 0 ter conseguido ajudar a
concretizar um dos seus Oltimos sonhos.
Como escrevi no altura no extinta "Conven<;ao
Filatelica", "0 Mascarenhas foi e sera sempre um dos meus
Mestres de /nteiros Postais, mas sobretudo um Amigo, com
quem interrompi as conversas de sempre . Ate um dia."
Tambem ali disse que "0 Mascarenhas foi seareiro que
desbravou mato, mas foi tambem missionario que fez 0
aposto/ado do co/eccionismo de inteiros postais, dando um
vigoroso contributo para a dinamiza9do desta prometedora
classe filate/ica. /550 ficamos a dever 00 /adrdo que depois do
25 de Abril /he assa/tou a coso de Moscavide e /he surripiou
entre outras coisas a sua CO/ec9do de se/os. E or que 0
Mascarenhas, ja rodado noutras /ides filate/icas e ca/ejado do
interaq:do com algumas figuras de proa do epoca, se atira
com unhas e dentes 005 inteiros posta is, um dos en/ev~s do
sua vida."

Decorridos cinco anos sobre a referida entrevista e quatro anos sobre a partida do Mascarenhas
Pereira. achei oportuno do-I a a estampa. para 0 que conto com a colabora<;:ao do Director do Boletim
do Clube Filatelico de Portugal. Clube pelo qual ele nutria simpatia.
Julgo que quem conheceu 0 Mascarenhas como eu. ao ler a entrevista. recordaro a sua voz de
metralhadora ligeira. 0 seu verbo focil. a sua ironia sarcostica e a sua pontaria certeira, que nos levavam
multas vezes a rever posic;:oes e a aperfeic;:oar conceitos. Se assim for, sentir-me-ei honrado po is a
entrevista nao tero sido em vao. pOis perpetuaro 0 seu Pensamento e a sua Memoria.

2 - Entrevista

Mascarenhas Pereira e Hernani Matos, caricaturados pelo tra90 magistral de Anibal Queiroga. 1

HM - Amigo Mascarenhas Pereira, quer-me dar alguns elementos biograficos sobre sl, do estilo: onde
nasceu, pai e moe, juventude e vida profissional ao longo dos anos?

MP - Sou algaNio, nascido na pneumonica e orfao de pais aos cinco anos e de irmao aos sete. Natural
da MEXILHOEIRA DA CARREGA<;Ao, detentora de uma marca postal. das grandes e dificeis, on de me
inlclel no trabalho. Hoje, 0 posta dos cn, jo 10 nao existe, porque a industria tambem nao.
Tenho oitenta e cinco anos, fui tropa de 1939 a 1956. trabalhei em Espinho. casei e passei a Matosinhos.
Sai para Lisboa. regressei ao Norte. desta vez ao Porto e reformei-me aos sessenta e cinco, voltando a
"penates" (Moscavide), onde 0 "bichinho" do coleccionismo se reforc;:ou.
Iniciei-me no liceu, mas ao vir trabalhar para a capital aos 14 anos, 10 se foi sem saber como, tudo
quanto tinha ajuntado. A retoma fez-se ate ida para a tropa. Ao ter passado "peluda", regressei
"estaca zero". Tudo desaparecera, de novo. Como nao ho duas sem tres, em 1977 - estava de ferias assaltam-me a casa e toda a Filatelia (cartas, selos. olbuns, centos) vooU.

a

HM - Quando, onde, como e porque

come~ou

a

a

a colecclonar Inteiros postais?

MP - Depois de mais esta "achega", limitei -me a adquirir postais ilustrados, entre os quais vinham
sempre inteiros posta is. Fiz-me socia de inumeros clubes e enveredei. a maluca, pela aquisic;:ao de
inteiros posta is. onde quer que fosse. bem como catologos. editados fossem por quem fossem. Tinha
uma grande necessidade de me elucidar sobre a "materia". Passara a odiar os selos e, como "os meus
amigos" haviam deixado, por nao Ihes atribuirem valor, as caixas com posta is ilustrados e inteiros
posta is, que eram pesadas, agarrei 0 "passarinho novo" e, como tal. agradou-me a ideia de 0 cuidar,
fazendo-o crescer e "alindar".

e que come~ou a estuda-Ios, sistematizando as variedades conhecidas?
MP - Logicamente, a medida que os ia obtendo. procurava classifico-Ios/numero-Ios (de acordo com
HM - E quando

f1chas que mandei imprimir), apontando simultaneamente variedades ou defeitos.
HM - Tem encarado sempre os Inteiros postais da mesma maneira?

MP - Eclaro que nao. Gosta-se da flor a medida que ela vai crescendo e muito mais quando aparecem
novos botoes.
1_
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HM - Que encontra ainda hoje de motivador e fascinante no coleccionismo de inteiros postais?
MP - 0 mesmo de sempre: a possibilidade de estudo num novo ramo do Filatelia, procurando-Ihe os
defeitos ou as virtudes.

HM - Indique-nos marcos importantes da sua vida como inteirista.
MP - Creio que tenho tido somente "numeros decimais".

HM - Quais tem sido para si, as maiores fontes de obtenyoo de inteiros postais?
MP - Os leiloes estrangeiros, alguns comerciantes, ca e la fora e, muitas trocas exteriores.

HM - Oiga-nos quais foram as suas descobertas mais importantes no campo dos inteiros posta is.
MP - "Os Filhos do Moo", "Os Nado Mortos", "Os Pobrezinhos do Estrela", a 2" Serie de "Conhe<;:a a Sua
Terra", por exemplo.

HM - Qual e (Quais sao?) para si, os inteiros postais mais dificeis de arranjar em novo e em usa do?
Loglcamente, todos os "Com Resposta Pogo", quando clrculadinhos e ligados. Depois, pode anotar os
me us numeros: 52 em circulado, 90 3 e 1184 em novos e, vamos la, os 1645 a 16485, em qualquer dos
estados. Isto para ja, pois ha mais.

HM - Em 1976 e em 1980 publicou catalogos. 0 que 0 levou a publicar esses catalogos e quais a
consequencias da sua publicayoo?
MP - 0 facto de noo existir, coisa parecida no nossa lingua, seguindo uma ordem cronol6gica, assim
como estar convicto de possuir muitos elementos, para 0 poder fazer.

HM - Porque e que agora e 56 agora volta a publicar outro catalogo?
100

MP - A colec<;:oo mantinha-se encaixotada e a grande maioria das compras por classificar. Necessitava
de confirma<;:oes, stock e tempo. Digo-Ihe, como exemplo que, para 0 fazer conscienCiosamente, tive
de adquirir mais de uma centeno (novos e usados) dos numeros 556 e 557 6 •

HM - 0 seu novo catalogo e 56 de bilhetes-postais dos Correios do Continente. Porque 56 bilhetes- postais
e porque 56 dos Correios? Eos outros tipos de inteiros, os sobrescritos e os bilhetes-carta? Eos aerogramas?
Alem dos Inteiros postais oficials, Isto e, dos C.T.T., nunca Ihe interessaram os particulares ou os privativos?
Nunca os coleccionou ou estudou? Porque?
MP - Se ja pediu, alguma vez, informa<;:oes aos cn, ace rca de tudo aquilo a que se refere nesta sua
pergunta, compreendera de imediato a minha restri<;:oo. Continente e somente 0 que foi (era) vendido
00 publico e, e nisso que me baseio. Interessei-me por tudo 0 mais, mas, meu Caro, se alguma vez surgir
um outr~ Mascarenhas (pelo menos, riCO) que intente ir satisfaze-Io, aconselho-o (00 meu s6sia) a
reservar, primeiramente, um bom quarto, no "JULIO DE MATOS" se, entretanto, noo enviar tudo a fava.
Esse hom6nimo que se cuide.

HM - 0 Mascarenhas e 0 inteirista que mais artigos tem publicado. Como ex plica 1550?
MP - Se assim sou, e porque me dediquei e dedico gostosamente aos ditos e possuo uma colec<;:oo
quase sem faltas, on de me posso apoiar, sem muito p erig o de errar, assim como um grande stock.
Simultaneamente, posso dar a conhecer as minhas "asneiras".
2 _ Trata-se do n° 5. numera<;:ao do catalogo Oliveira Marques (O.M.), mais preclsamente 0 bilhete-postal de O.Luis I. fita direita. impressao em

relevo. do taxa de 30r. verde, Impresso em cartollna fino, camur<;:a. com a partlcularidade de a inscri<;:ao "Sr." estar impressa em italico.
debaixo do "0" de "D'este".
J - Trata-se do nO63 (O.M.) ou seja 0 bilhete-postal Ceres de resposta pogo. de 2C+2C. laranja, Impresso em cartollna camur<;:a. emitido em
1918.
• - Este bllhete-postal naG esta refendo no catalogo O.M. Trata-se do n° 61 (O.M.). Isto e 0 bllhete-postal Ceres de 2C, laranja. impresso em
cartolina camur<;:a. que numa segundo impressao recebeu em 1926. 0 selo Ceres, de 25C. preto.
5. Trata-se dos bilhetes-postais de Boas-Festas. englobados sob 0 numero 160 (O.M.). tendo impressos no lado do remetente os numeros 247
(Reden<;:ao). 251(Presepe). 252 (Adora<;:ao) e 253 (Fe). Estes bilhetes-postais. emltidos em 1966. tem Impressa 0 selo do tipo postllhao sem
taxa e a Indica<;:ao "Custo Incluindo franquia: 1$20" e foram lIustrados no verso com reprodu<;:6es de desenhos a cores de Margarida Ottollnl
Colmbra e poemas de Pedro Homem de Melo. Sao analogos 005 congeneres emitidos em 1965. mos distinguem-se destes por imedlatamente
a segulr 00 poema naG terem impressa a Inscn<;:ao "NATAL DE 1965". nem esta coberta com uma terja preta.
• - Trata-se dos bilhetes-postals de Boas-Festas. englobados sob 0 numero 106 (O.M.). tendo impressos no lado do remetente os numeros 97 e
98. Estes bilhetes-postais, emitldos em 1946. tem impressa 0 selo do tipo Caravela, de $30, castanho e a indica<;:ao "Novo pre<;:o - 1$20" aposta
como sobrecarga e sobretaxa a vermelho no canto inferior dlrelto dos postals numeros 97 (Reis Magos) e 98 (Oltima Ceia), englobados sob
o numero 105 (O.M.) e que foram emitidos em 1945, com ilustra<;:6es no verso, de Carlos Carneiro.

HM - Expos algurna vez? Quer descrever a experiencia?

MP - Como verdadeiro expositor, noo. Todavia, alguns inteiros postais referentes a determinados temas
ou como elucidac;:oo, foram apresentados por mim nalgumas mostras.
HM - Porque e que nco ex poe?

MP - Porque nunca me senti com categoria para 0 fazer, alem de me considerar demasiado critico. A
falta de tempo e 0 temor por um juri incompetente, explica 0 resto. Possivelmente, tambem, traumas
pela participac;:oo com selos numa exposic;:oo filatelica.
HM - Alem do seu, he outros nomes que surgern quando falamos de inteiros postais: Carl George, Cunha
Lamas, Oliveira Marques e David Cohen. Diga 0 que associa a cada um destes nomes.

MP - Eis um quesito a que noo e f6cil responder. Vejamos:
- CARL GEORGE - Como passar sem 0 livro das Reimpressoes ? H6 mais?
- CUNHA LAMAS - Que fazer sem 0 seu formid6vel trabalho? Onde me apoiar, pedir confirmac;:oo e
estabelecer comparac;:oes? Devo-Ihe tudo.
- OLIVEIRA MARQUES - Herdeiro do anterior, ordenou 0 "tesouro" recebido. Aos dois volumes editados
pelos Cn, se deve 0 grande "saito em frente" dos inteiros postais. Pouco ou nada beneficiei, mas foime possivel eliminar muitas duvidas.
- DAVID COHEN - Ficou-se pelo estudo dos cunhos e foi pena.Com mais tempo, teria ido muito alem.
Optimo e grande expositor.
Ainda a prop6sito de Carl George, que doara a colecc;:oo 00 Museu dos CIT, on de ela deveria estar, fui
ate 16 para, evidentemente, me completar um pouco mais. Recebido pela Senhora Conservadora, foime dito ser impossivel consult6-la por, alegrem-se, ainda estar emalada.
Justificando 0 pedido, com 0 desejo de pretender melhorar 0 meu cat610go, 0 qual mostrei, foi-me
pedida a sua d6diva. Teriam uma base para a organizar. L6 ficou, mas, ate hoje, nunca soube 0 que
aconteceu. Desisti.
HM - 0 estudo dos inteiros posta is exige nco s6 a recolha de material, como 0 recurso a fontes bibliogreficas.
A que fontes bibliogreficas tem recorrido ao longo destes anos todos? Que dificuldades tem sentido. He
algum caso curioso que queira referir neste domlnio?

MP - Acima de tudo, torna-se imprescindivel a existencia/posse de um grande stock (largos milhares,
em novo e usado) pois, s6 assim, a leitura/comparac;:oo dos antigos ou modernos, poder6 ser feita, no
medida do possivel. Havia 0 "Guia Oficial dos CIT" e pouco mais. As descric;:oes nos cat61ogos de alguns
leiloes, por vezes, tambem tinham a sua utilidade,
Como casos curiosos, poderei mencionar dois:
- Comprada nos EUA uma colecc;:oo de inteiros postais circulados de D. Carlos, solicitei que a mesma me
fosse enviada sem 0 6lbum, por ser mais barato. Como estavam "grudados", foram arrancados e nem
um s6 aproveitei. Nem mesmo uma marco postal, capaz. Perdi uns d61ares largos. Andei doente por
algum tempo.
- Tambem vindo dos EUA, um outr~ envio posterior, obrigou-me a comparecer no Alfondega dos CIT.
Porque noo havia factura, foi-Ihe atribuido um valor tal que, ficaram mais caros os direitos que 0 lote.
Devia estar "marcado", por receber muitos registos. Logo, no futuro, tudo passou a vir em nome do
minha mulher ou dos meus vizinhos.
HM - Quais seo para si os factores que determinam a cotac;:eo de urn inteiro postal? E 0 que e que
determina a diferenc;:a de cotac;:eo entre um inteiro postal novo e um inteiro postal usado?

MP - Independentemente dos valores cotados nos cat610gos, pelos nossos comerciantes e vendedores
"ambulantes", h6 ainda os dos leiloes. Alem disso, nestes anos todos, fui-me apercebendo das existencias
e faltas, baseando-me sempre no minha colecc;:oo e no meu stock, sempre a aumentar. Pelas dificuldades,
ou noo, no sua obtenc;:oo, fui aquilatando duma cotac;:oo melhor umas vezes para 0 novo outras vezes
para 0 circulado.
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E6bvio que, a culpa do maior valor, nos modernos (de 1974 para ca) somente no tocante aos circulados,
se deve a pessima distribuic;oo ordenada pelos cn, que se limitou, praticamente a meia duzia de
cidades. Que enviaram para a provincia? Se conheciam alguns, e porque ia das "capitais" para la.
Muitissimo mais tarde, alguns postos principais passaram a receber as pagelas. Ha que lembrar, 0 facto
de noo ser permitido 00 funcionario, 0 coleccionismo filatelico. Ainda durara?
Pensem no que vai suceder, sob este ponto de vista, as ultimas maravilhas, os tais dos 170x120mm, que
noo soo poucos.

HM - No fomento do coleccionismo de inteiros posta is, que importcncia reconhece as exposic;:oes
filatelicas? E aos leiloes? E a literatura filatelica (catalogos, artigos e paginas na Internet)?
MP - Soo todos de grande interesse, desde que haja os tais coleccionadores alergicos a "medalhistica".
campo do coleccionador. Dificilmente
ira mais alem.

o interesse por "esta", corrompe um pouco a vontade e limita 0

HM - No fomento do coleccionismo de inteiros postais, que papel deve, na sua opinico, caber aos Clubes,
a Federac;:eo, aos Correios e aos Comerciantes? Porque?
MP - Cursos, promoc;oes, mostras e esclarecimentos, soo sempre muito uteis e necessarios, noo importa
feitos por quem. A ignorancia nunca foi boa conselheira 00 que quer que seja e, muito menos, aos
coleccionadores. Como ja anteriormente fiz sentir, e a distribuic;oo dos cn que cabe 0 "fomento"
principal, Alivie os seus armazens, obstando a que tenha de os oferecer, posteriormente, com marcos
de ocasioo.

HM - Indique quais seo, na sua opinieo, os marcos importantes na emisseo de inteiros postais
MP - Noo me sinto com categoria para isso. Delego nos Clubes ou no Federac;oo.

HM - Que acha que pode ser feito e por quem, visando 0 fomento do coleccionismo de inteiros postais?
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MP - Volto a bater no mesma tecla, pedindo aos cn, que noo esquec;am a provincia. Sera 0 seu
"espalhamento" pelo Pais, que os levara 00 conhecimento do Povo e, consequentemente, as moos de
mais interessados. Fac;am isso e estaroo a dar a conhecer aos utentes, a razoo do existencia dos inteiros
postais. Fac;o votos para que 0 pedido noo caia em cesto roto.

HM - Quer dar alguns conselhos a quem se inicia agora no coleccionismo de inteiros postais?
MP - Apenas e somente, que escolha um tema e 0 estude. Noo se disperse e esquec;a a mania de que os
inteiros posta is soo s6 os referentes a Monarquia. Ha tanto, para estudar e coleccionar, que s6 noo vai
mais alem, quem noo quer.

HM - Como algarvio e bom conversador e e um dado adquirido que nco foge a uma boa polemica. Quer
evocar alguma polemica sobre inteiros postais na qual tenha participado? Qual foi 0 desfecho dessa
polemica?
MP - La pelo facto de ser como dizes, um bom conversador, noo sustento polemicas. Alguem me criticou
por pedir caro (0 numero 90 7, novo), garantindo-me noo valer mais do que um quarto do que eu pedia.
Solicitei-Ihe no presenc;a de testemunhas, a com pro de uns quantos, 00 dobro do que me disse, mas ate
hoje e ja la voo uns bons anos, nada.

HM - Considera haver espac;:o em Portugal para a existencia de um clube filatelico virado exclusivamente
para 0 coleccionismo de inteiros postais, como e 0 caso em Franc;:a da ACEP - Association de Colectioneurs
de Entiers Postaux de France? Justifique a sua resposta.
MP - Noo! Somos demasiado pequenos para tal. Se os clubes que existem noo se entendem ou quase,
para que dar-Ihes mais "achas"? Ponham-se de acordo e pensem, entoo, nos inteiros postais.

HM - Em caso afirmativo, que actividades, na sua opinieo, devia desenvolver um clube deste tipo? Editar
uma revista? Promover leiloes e vendas a prec;:o fixo? Promover mostras de divulgac;:eo? Se nco, quais e
que acha que deveriam ser as suas actividades?
MP - Ponham-se de acordo, remem a compasso, deixem-se de "tricas" e entoo sim. Fac;am exposic;oes/
mostras, expliquem, apresentem, deixem manusear face aos catalogos. Os mais modernos soo os mais
faceis, por mais baratos.
'- Ver nota 3

HM - A meu ver 0 coleccionismo de inteiros postais tem atravessado perfodos bons e perfodos maus.
Aponte, justiticando, perfodos bons e perfodos maus. Considera que ja toi atingido 0 apogeu no
coleccionismo de inteiros postais ou ainda nco?

MP - Na realidade, 0 posslvel bom, passou rapidamente, Foram os filatelistas cl6ssicos que, numa
derivac;co, os "agarraram", elevando-os a sua real categoria, Depois, 0 entusiasmo feneceu e voltou
tudo, quase a estaca zero, Quando as "medalhas" deixam de interessar .. , E, no entanto, recorrem a
pec;as estrangeiras, para determinadas tem6ticas quando, nos nossos inteiros postais as podem encontrar
e ainda melhores,
MP - Quer responder a alguma pergunta que eu, porventura, me tenha esquecido de tazer?

MP - Venha ela, Responderei sempre,
HM - Que pensa desta entrevista?

MP - Que pecou p~r tardia, Ser6 "tempo-perdido", enquanto os "patroes da Filatella considerarem os
inteiros postais como "coisa de segunda escolha",
N

e

HM - lodos sabem que um coleccionador nato. Que colecciona ou ja coleccionou? Porque sequencia
iniciou as colecyoes e em que apoca?

MP- Eu, um coleccionador nato? Boa piada! 0 que sempre fui e sou ainda, nco vai alem de um "bom
ajuntador", com a mania de tudo querer, muitas das vezes sem saber para que, Realmente, passei a
juntar "sei-16-0-que''', Fui um obcecado pelas trocas internacionais e levado como um "anjinho", v6rias
vezes, por ser desconhecedor das vigarices mais vulgares, Mas fui-me curando aos poucos, Quando
ainda em Lisboa e p~r 0 dinheiro ser pouco, contentava-me a comprar 0 "Iixo", como Ihe chamavam os
verdadeiros comerciantes, Assim meti em casa, eu sei-16-0-que e 0 nariz na Filatelia, Numism6tica,
Maximafilia, Erinofilia, Filuminismo e, ultimamente, os Papeis Velhos de Valor, Dispersei-me mas nco me
queixo, live e ainda tenho muitas alegrias por isso, Nco tendo sido um "coleccionador categorizado''',
ainda me dei ao "Iuxo" de realizar uma colecc;co (imposslvel de repetir) baseada nos "coins dates" e
por mim baptizada de "Obras, Chapas & Outros", Pela primeira vez entrei numa Exposic;co (ali para os
lados do Campo Pequeno) tendo tido 0 desgosto de ouvir, entco, de um dos nossos "grandes", j6
desaparecido, como informac;co a um amigo: "Isso nco interessa; sco selos de cento", Deus j6 Ihe
perdoou e eu fiquei traumatizado, creio que para sempre, Nunca mais entrei em exposic;oes, com ou
sem competic;co, Em compensac;co, ainda me dei ao gosto de escrever umas baboseiras, sobre isto e
mais aquilo, podendo citar 0 das "NONUSSES" e um outr~ artigo, que teve a "homa " de ser inserido,
numa revista, editada pelos pr6prios correios, Fiquemos por aqui.
HM - Naturalmente que deve dizer tudo aquilo que entender, porque eu nco sou nenhuma luminaria para
me lembrar de perguntar tudo.

MP - Filatelicamente falando, tive 0 prazer de conviver com os maio res, que sempre me acolheram no
seu seio (0 dos cl6ssicos) sem objecc;oes, Aprendi muito e, como bom algarvio, aprendi a calar-me" ,
HM - Como terminei, pode-me mandar

as urtigas.

MP - Como pessoa educada que me prezo de ser, jamais te mandarei as urtigas, a nco ser que quelras
fazer "esparregado" das ditas, Dizem que e bom!?!?

Selos de Ouro 2008
Potrocinodos palo

Filotelio do Chiodo
Rua do Carmo 98 * 1200-094 Lisboa
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Filatelista Carlos Kullberg na toponfmia de Sintra
Em Fevereiro de 2008 a Comara Municipal de Sintra, em Reunioo Ordinaria,
aprovou por unanimidade a proposta apresentada pelo Vereador da Cultura,
para a atribui<;:oo da toponimia " Comendador Carlos Kullberg - Filatelista", a uma
Rua de Sintra, na Freguesia de Soo Pedro de Penaferrim, unica toponimia existente
em Portugal dedicada a um Filatellsta. As placas (2) foram colocadas em Agosto
de 2008.

o trabalho realizado em prol do filatelia por este nosso associado, tem vindo
sucessivamente a ser reconhecido e apreciado por quem de direito. 0 seu
"curriculum" nesta area de coleccionismo e impressionante, pelo que e de todo
merecida a sua divulgac;:oo. 0 Clube Filatelico de Portugal felicita Carlos Kullberg
por mais esta distinlc;:oo de que foi alvo, esperando que continue a pugnar pelo engrandecimento da
Filatelia Portuguesa.
Actividade Associativa e Organizadora
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Foi dirigente do Clube Filatelico e Numismatico de Moc;:ambique de 1964 a 1976, on de presidiu 6
Direcc;:oo nos anos de 1965 e 1966, ao Conselho Fiscal em 1966 e 1967 e novamente 6 Direcc;:oo de 1970
ate 6 sua extinc;:oo. A partir de 1965 desempenhou as func;:6es de Coordenador do Boletim do Clube
Filatelico de Moc;:ambique. Foi Presidente da Comissoo Organizadora da Exposic;:oo Filatelica e
Numismatica "Lourenc;:o Marques 70" . Desempenhou 0 cargo de Vice-Presidente da Direcc;:oo da
Federac;:oo Portuguesa de Filatelia durante 0 ana de 1980. Foi Presidente da Oirecc;:oo da Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia de 1980 a 1987, quatro mandatos consecutivos, periodo no qual foi determinante
a reorganizac;:oo de toda a estrutura federativa, a sua instalac;:oo em sede pr6pria e 0 reconhecimento
pelo Conselho de Ministros como "Pessoa Colectiva de Utilidade Publica". Foi Jurado da Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia para "Filatelia Tradicional". Fol Director da revista "Filatelia Lusitana", Orgoo
Oficial da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia, nos anos de 1981 a 1987. Foi um dos Fundadores da
Secc;:oo Filatelica dos Bombeiros Voluntarios de Sintra (Nucleo Filatelico dos Bombeiros Voluntarios de
Sintra). Foi um dos criadores da revista "A Filatelia" do N.F.B.v. Sintra. Colaborou activamente na
organizac;:oo nos varios Sal6es Fllatelicos realizados em Sintra, alguns dos quais anteriores 6 fundac;:oo
da S.F.B.V. Sintra. Organizou os Sal6es Comemorativos do CENTENARIO DO SELO DE MACAU, realizados
em Lisboa, Porto e Macau, no ana de 1984. Presidiu ao CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE FILATELIA.
realizado em Lisboa por ocasloo da Exposic;:oo "Lubrapex-84". Participou nos Congressos de Filatelia
realizados no Rio de Janeiro por ocasioo da Exposic;:oo Internacional "Brasiliana-83" e em Roma por
ocasioo da Exposic;:oo Internaclonal "ltalia-86" em representac;:oo da F.P.F .. Foi Membro da Comissoo
Organizadora do Saloo Internacional de Filatelia "EUROPEX-86" realizado em Lisboa.

Publicac;:oes e Actividades de Divulgac;:ao
E autor de varios artigos e cr6nicas de caracter filatelico, publicadas em diversos jornais e revistas
Portuguesas e Brasileiras, da especialidade. A partir de 1965, manteve com regularidade uma coluna
filatelica denominada "Sabia .. .Que." no Boletim do Clube Filatelico de Moc;:ambique. Foi desde 19660
responsavel pelas Cr6nicas Filatelicas "Noticias de Moc;:ambique" publicadas regularmente nos jornais
"Jornal Filatelico" e "Noticias Filatelico" de Coimbra. Proferiu em Marc;:o de 1966, uma palestra intitulada
"Filatelia e Juventude" na Escola Industrial Mouzinho de Albuquerque, em Lourenc;:o Marques, integrada
num cicio organizado pelo Clube Filatelico e Numismatico de Moc;:ambique. Colaborou com diversos
artigos e com uma col una "Sabia ... Que" na revista "A Filatelia", nos anos de 1985 a 1992. Foi 0 responsavel
pela coluna filatelica, quinzenal do Jornal "0 Seculo" nos anos de 1986 ate ao fim da edic;:oo do
respectiv~ Jornal. E, desde a decada de 70 0 titular de uma pagina filatelica, mensal, no Jornal de
Sintra. E 0 Autor do "Album Enclclopedico de Selos de Portugal" editado em 1977 pelas "Edic;:6es ITAU",
obra que, entre outras, obteve uma medalha de prata dourada na Classe de Literatura, na Exposic;:oo
Luso-Brasileira "Lubrapex-80". Foi 0 autor e apresentador do Programa Televisivo Semanal "FILATELIA
PARA TOOOS" de 22 epis6dios com a durac;:oo de 20 minutos cada, difundido pela Radio Televisoo
Portuguesa (RTP) em 1980/81 e retransmitido em 2006 e em 2007 pela mesma estac;:oo (ate 6 data, 0
unico programa televisivo apresentado em Portugal). A convite dos cn de Portugal foi 0 autor dos
textos de apresentac;:oo referentes aos selos da emissoo "Lubrapex-84". Eo autor do livro "A Fauna em
Selos", editado pelas Edic;:6es Latinas em 1987. E consultor Filatelico das Colecc;:6es Philae, tendo
seleccionado os selos e elaborado os textos de apresentac;:oo dos 36 selos reproduzldos em prata, na
colecc;:oo artistica "Selos Famosos do Mundo" apresentados em 1987, dos 51 selos em prata da colecc;:oo

"Historia de Portugal", das Colecc;6es Philae em associac;oo com
a Caixa Geral de Depositos apresentados em 1995, e dos 16 selos
em aura da colecc;oo "A Idade do Ouro da Filatelia", apresentados
em 2000 pelas Colecc;6es Philae. Foi 0 "Consultor" e principal
colaborador da Empresa "A2Z Multimedia" para a feitura do CORUA
ROM "Selos de Portugal- 1853-1997", primeiro CD-ROM sobre selos
COl\1ENDADOR
de Portugal. que foi lanc;ado por ocasioo da Exposic;oo Fllatelica
CARLOS
Internacional PORTUGAL-98. Foi. em 2000, 0 responsavel pela
(FILA"'1III<;1 \ )
elaborac;oo dos conteudos destlnados a um site do portal da Telecel
na Internet, dedicado ao "coleccionismo". Foi. a convite do
Servic;o Nacional de Bombeiros e da Liga dos Bombeiros
Portugueses, colaborador na elaborac;oo da edic;oo monumental
do livro "BOMBEIROS PORTUGUESES - Seis Seculos de Historia 13951995", apresentando 0 capitulo "Os Bombeiros Portugueses na Filatelia" (14 paginas de texto com
ilustrac;6es a cores).

KULLBERG

Colec~oes

e principais

classifica~oes

obtidas

Colecc;oo completa de Portugal e praticamente completa de todas as ex-Colonias, Colecc;oo
Especlalizada de Moc;ambique, Colecc;oo de todos os Territorios de Africa (133) desde as primeiras
emiss6es ate ao ana de 1976, Colecc;oo "Centenario do Selo Portugues", Colecc;oo "Telecomunicac;6es",
Colecc;oo "Pintura" e Colecc;oo "Natal". Algumas das referidas colecc;6es foram expostas em Exposic;6es
Internacionais e Nacionais, obtendo classificac;6es de aura e Grande Premio. Por opc;oo pessoal, a
partir de 1988 deixou de expor em competic;oo, continuando sim a tratar e melhorar as suas colecc;6es.
Distin~oes

e

nomea~oes

oficiais

Etitular do "CERTIFICATE OF HONOR" atribuido pela American Philatelic Society, em 1966, entoo
segundo filatelista portugues a receber essa distinc;oo.
Edetentor da MEDALHA DE SERVIC;:OS INESTIM.A.VEIS da Federac;oo Portuguesa de Filatella, atribuida em
1966.
Foi LOUVADO pelo Tribunal de Lourenc;o Marques para assuntos filatelicos, nos anos de 1970/74.
Oesempenhou nos anos de 1974/19760 cargo de "Coordenador da Comissao para Assuntos Filatelicos",
criada pelo Ministerio das Comunicac;6es da Republica Popular de Moc;ambique.
Foi, em Janeiro de 1976 CREDENCIADO pelo Ministerio dos Transportes e Comunicac;6es da
Republica de Moc;ambique para, na Casa da Moeda em Lisboa, na Litografia Nacional em Lisboa e na
Litografia Maia no Porto, estudar a possibilidade das futuras emiss6es de selos poderem ser feitas em
Portugal.
Edetentor da MEDALHA DE MERITO da Federac;oo Italiana de Sociedades Filatelicas, atribuida em
1986
Foi PRESIDENTE DE HONRA DOS JURADOS da Exposic;oo Luso-Brasileira de Filatelia LUBRAPEX-86, a
convite da respectiva Comissoo Organizadora.
Foi em 2006 agraciado pelo Presidente da Republica, Dr. Jorge Sampaio, com as insignias de
COMENDADOR DA ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE, distlnc;oo atribuida pela "Oivulgac;oo da Cultura
Portuguesa e da Historia de Portugal", trabalho desenvolvido no Album "Enciclopedico e Historico de
Selos de Portugal" apresentado na Internet. actualmente em 13 volumes com um total de 1.317 paginas
incluindo textos filatelicos e texto alusivos as gravuras, obra que tem merecido uma media de 2200
visitas diarias, especialmente de jovens portugueses e brasileiros.
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Jantar Comemorativo do 65. 2 Aniversario do nosso Clube
a tradicional jantar comemorativo do
nosso aniversario tera lugar dia 8 de Novembro
de 2008, pelas 20 horas, numa sala privada do Hotel
Roma, sito na Avenida de Roma n.O 33 em Lisboa
(local onde se realizam os leiloes do CFP).
Esperamos e desejamos que os nossos
prezados associados compareyam mais uma vez
em grande numero, pois a sua presenya 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. A comparencia
dos agraciados com as medal has de 25 e 50 anos
sera sempre benvinda, pois e um acto que celebra
um momenta raro da vossa vida filatelica.
Atendendo ao sucesso que foi 0 Jantar do
ana passado, no qual estiveram presentes cerca
de 70 pessoas, em excelente convfvio, foi razoo
suficiente para mantermos este Jantar nos moldes
em que tem sido programado.
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A ementa escolhida, que acreditamos sera
do vosso agrado, sera a seguinte:

Entrada: Creme de ervilha com crocante
de presunto
Prato de peixe: Bacalhau lascado com
verdes e azeite de alho
Prato de carne: Carre de porco assado com
pure de maya e br6culos
Vinho: Vinho Hotel Roma, bronco e tinto
maduro.
Sobremesa: Folhado de maya com gelado
de nata. Bolo de Aniversario e Espumante
Cafe

a custo da refeiyoo e de 30,00 Euros, e as
inscriyoes devem ser enviadas para a Sede do
nosso Clube ate ao dia 5 de Novembro.
Durante 0 jantar seroo distribufdas as
medal has de 50 e 25 anos de associados do Clube,
bem como a atribuiyoo dos "Selos de aura",
premios anuais institufdos pelo Clube aos
associados, entidades individuais e colectivas,
que se ten ham distinguido durante 0 ana em prol
da Filatelia e do Clube. Estes premios sao
patrocinados pela Filatelia do Chiado, a quem
desde ja endereyamos os nossos agradecimentos
pel a colaborayoo que tem prestado.

BOLETIM DE INSCRI<;AO

JANTAR DE CONFRATERNIZA<;AO, COMEMORATIVO DO 65. 0 ANIVERSARIO DO CFP

Nome

Morada

Localidade _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codigo Postal _ _ _ _ _ __

Numero de pessoas _ _ _ x Euros 30,00 = _ _ _ __

Telefone _ _ _ __

Colec~oes

de Prestigio

Dia 12 de Julho de 2008, tivemos em exposiC;;ao na nossa sede a brilhante colecC;;ao intitulada "A
Pre-Filatelia em Portugal" do nosso associado Lufs Frazao. ColecC;;ao de, elevado prestfgio a nfvel nacional e internacional, tem por objectiv~ 0 estudo da organizaC;;ao do servic;;o postal desde 0 sEkulo XVI, ate
a introduC;;ao do selo postal no reinado de D. Maria II. 0 estudo centra-se na sua essen cia no perfodo que
vai desde 1798, data em que 0 Estado tomou conta dos servic;;os de correio, ate 1853.
No ambito da colecC;;ao de 8 quadros, ja atras referenciado, estudam-se a organizaC;;ao do servic;;o
postal; as marcas das diversas localidades com servic;;o de correio, distribufdas segundo a divisao administrativa do Pafs; as diferentes classes de correios, como sejam 0 correia ordinario porteado, registado
(Segura ou Seguro), e de porte pre-pago (Franca), etc ...
Os exemplares filatelicos apresentados primam pela criteriosa escolha do expositor, apresentando-se com marc as bem batidas e em excelente estado de conservac;;ao, assim como devidamente
descritos, 0 que facilita a sua compreensao, mesmo por quem naG e amante deste tipo de coleccionismo.
Esta pois de parabens 0 nosso associado Lufs Frazao pela excelente colecC;;ao apresentada, bem
como pelas eloquente intervenc;;oes, em resposta as muitas perguntas formuladas pelos filatelistas que
ocorreram a sede do C.F.P ..
Dia 13 de Setembro coube a vez de visitar a nossa sede, 0 nosso associado Hernoni Carmelo de
Matos, que nos apresentou a sua excelente colecc;;oo intitulada "Estudo dos Inteiros Postais do Reina-

do de D. Carlos I".
A participaC;;ao tem por objectivo, como 0 seu nome indica, 0 estudo dos inteiros postais emitidos
durante 0 reinado de D. Carlos L de Portugal Continental, das seguintes emissoes:
- D. Carlos I, tipo "Diogo Neto" (iniciada em 1892);
- D. Lufs I, tipo "Mouchon", com sobrecarga "Valido 1893" (1893);
- Emissao Comemorativa do V Centenario do Nascimento do Infante D. Henrique (1894);
- Emissao Comemorativa do VII Centenario do Nascimento de Santo Ant6nio de Lisboa (1895);
- D. Carlos I, tipo "Mouchon" (iniciada em 1896);
- D. Carlos I, tipo "Dentro de Ornatos" - Emissao Comemorativa do IV Centenario da Descoberta da
india (1898).
Por uma questeD de metodologia apresentou em primeiro lugar, 0 estudo efectuado sobre os
bilhetes-postais (comec;;ando pelas emissoes base e depois pelas comemorativas), seguindo-se os
sobrescritos e final mente os cartoes posta is e as cartas posta is. Para cada tipo de intelro apresentou em
primeiro lugar 0 estudo efectuado sobre os inteiros postais oficiais e s6 depois 0 estudo efectuado sobre
os inteiros postais particulares. Os inteiros postais emitidos, as datas de infcio e de retirada da circulac;;oo
e os suas principais caracterfstlcas soo sempre identificadas. Assim:
- Nos bilhetes-postais identifica 0 tipo, cor e espessura da cartolina, a cor dos selos e as sobrecargas.
- Nos sobrescritos analisa 0 tipo e cor do papel, bem como a cor dos selos.
- Quanto aos cartoes postais estuda 0 tipo, cor e
espessura da cartolina, a cor dos selos, a dobra da folha, 0
tipo de perfuraC;;ao e 0 respectivo denteado.
- Nas cartas postais identifica a cor do papel e a cor
dos selos.
A sua participac;;oo engloba ainda 0 estudo de provas,
sobrecargas, naG emitidos, variedades, erros, perfurac;;oes e
portes. No estudo de variedades detectaram-se: variedades
de cartolina, de papel, de cor e tonalidade, de composic;;oo,
de impressoo e devidas a montagem deficiente do cunho.
No estudo de portes, detecta as seguintes situac;;oes ocorridas
quando da utilizaC;;ao dum inteiro postal:
- Inteiros postais do servic;;o nacional usados no servlc;;o
nacional, com utilizaC;;ao de selos adicionais ap6s aumento
de porte;
- Inteiros postais do servic;;o nacional usados no servic;;o
internacional, com utilizaC;;ao de selos adicionais como
complemento de porte;
- Inteiros posta is do servic;;o europeu usados no servic;;o extra-europeu, com utilizac;;oo de selos
adicionais como complemento de porte;
- Inteiros postais do servic;;o internacional usados no servic;;o internacional, com utilizac;;oo de selos
adicionais como complemento de porte;
- Inteiros postais do servic;;o extra-europeu usados no servic;;o europeu, com excesso de porte;
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- Inteiros postais do servic;:o internacional usados no
servic;:o nacional, com excesso de porte;
- Inteiros postais usados apos a retirada da circulac;:oo
sem terem sido multados;
- Inteiros postais usados apos a retirada da circulac;:oo,
como postais ilustrados nos quais foram afixados selos de
franquia;
- Inteiros postais porteados, por terem levado objectos
afixados;
- Inteiros postais multados, por insuficiencia de porte;
o estudo apresentado na presente participac;:oo de
inteiros posta is, teve em conta 0 estudo pessoal e pesquisa,
dados 6 estampa em artigos que constam da sua bibliografia
pessoal sobre os inteiros postais do reinado de D. Carlos I:
BILHETES-POSTAIS COMEMORATIVOS DO VII CENTENARIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTONIO DE
LlSBOA in A FILATELIA PORTUGUESA, ANO V, n° 29, Porto, Outubro de 1989.
UMA JOIA DO NORTE in cat610go do Saloo de Filatelia e Coleccionismo Inter-socios da Associac;:oo
Poveira de Coleccionismo, Povoa de Varzim, Abril de 1994.
o CENTENARIO DA INDIA in Correio do Alentejo, n° 6, Estremoz, Maio de 1995
o CENTENARIO DA INDIA in cat610go da Evora 94 - XVI Exposic;:oo Filatelica Nacional, Evora,
Novembro de 1994. Publicado tambem em Notfcias Filatelicas, ana XIII, n° 63, Lisboa, Julho/Setembro de
1995. - Artigo completamente diferente do anterior.
BILHETES-POSTAIS COMEMORATIVOS DO VII CENTENARIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTONIO DE
LlSBOA in Cat610go da Inteiromax - Ec;:a de Queiroz 2000, Povoa de Varzim, Agosto de 2000.
OS PRIMEIROS POSTAIS MAxIMOS DO MUNDO in Boletim de Divulgac;:oo das Exposic;:c5es Estremoz
2001 e Filamoz 2001, Estremoz, Dezembro de 2000.
ABORDAGEM DIDAcTICA DO REGULAMENTO FIP DE INTEIROS POSTAIS, in cat610go da FILAPEX 2005,
Vila de Pun he (Viana do Castelo), 23 a 30 de Julho de 2005
"REI MORTO, REI POSTO" - OS BILHETES POSTAIS DE 10 REIS, NA SEQUENCIA DA MORTE DE D.LUIZ I, in
Cat610go da ESTREMOZ 2005, Estremoz, 27 a 29 de Outubro de 2005.
o Clube Filtatelico de Portugal felicita 0 nosso associado Hernani de Matos, pela excelencia da
sua colecc;:oo, assim como pela forma erudita, com que brindou os presentes, na apresentac;:oo, ou nas
diversas intervenc;:c5es em resposta a questc5es que Ihe foram colocadas.

Caixa de Correio

Lista de Associados que este ano completam
50 e 25 anos de filia~oo

o Clube Filatelico de Portugal vai este ano
atribuir as medal has de 25 e 50 anos de filiac;:oo a
diversos associados, constantes da lista abaixo, no
jantar comemorativo do 65. 0 aniversario da sua
fundac;:oo.
Felicitamos os nossos associados, que
completam too importantes ciclos de vida
associativa, esperando que mantenham os seus
lac;:os para com esta instituic;:oo de grande e vital
importoncia no panorama da Filatelia Portuguesa,
por muitos anos cheios de sucessos filatelicos.
S6c1os com 50 anos em 2008
332
333
334
337
343
353

Jooo Carfos Almeida Gonc;:alves Costa
MOrfo de Brito Aparfclo Pereira
Francisco Trfndade Calha
Marfa da GI6rfa Calado Ingles Esquivel
Eduardo A. M. Torres de Menezes
Jorge Alberto Rola Pereira Bastos

S6c1ol com 25 anos em 2008
2550
2555
2564
2565
2569
1017
2575
2576
2583
2585
2594
2600
2626

Ant6nlo Eduardo Costa Sequeira
Francisco Jose Pinto Madeira
Hemanl Ant6nlo Carmelo de Matos
Ant6nlo Presa Barros
Jooo Miguel Matias Santana
Joao Maria da Silva Violante
Eiza Maria Leao Braga
Secc;:ao FII. Clubs Camplsmo C. Almada
Luis Manuel de Sousa Femandes
Joaquim Lopes Trlndade
Jose Manuel Damlao Lopes Padilha
Jooo Francisco Faro GambOa Alves
Charfes Rlcksecker
2634 Jose Herminlo Paulo Rato Ralnha
2642 Jose Manuel Pacheco Rego Costa

~ ACADEMI~

Academia
No passado mes de Maio, a Filatelia Portuguesa, passou a contar
com nova publicac;:oo filatelica,
com 0 titulo de capa: ACADEMIA.
Propriedade da Academia

Filatelica de Portugal, com aspecto grafico e conteOdos de muito boa qualidade, esta revista tem
como objectivo primordial 0 estudo e a divulgaC;:OO de tudo 0 que se relacione com a filatelia e a
historia postal de Portugal e das suas antigas
Colon las, alias 0 mesmo objecto que norteia a associac;:oo sua proprietOria.
Eintenc;:oo da Academia Portuguesa de Filatelia publlcar pelo menos um nOmero anual. 0 Clube Filatelico de Portugal noo podia deixar de desejar os maiores sucessos aos autores da iniciativa
na pessoa do Director da revista, 0 conhecido filatelista Manuel Portocarrero.
Convem ainda referir, que a revista e de distribuic;:oo gratuita, aos associ ados da Academia
Portuguesa de Filatelia.

Contribul~ao para a Historla Postal do Baixo
Zambeze * 0 correio no Inhamlssengo, na Conceicroo e no Chinde

Com 0 titulo em epigrafe, no
passado mes de Julho foi lanc;:ada
a obra de auto ria de Luis Brito
Frazoo, editada pela Campo de
Letras - Editores, SA, englobado
na serie Estudos Africanos, com 0
apoio do Centro de Estudos Africanos
e
da
Fundazione
Cassamarca.
A obra em formato A5, com 163 pOginas de
pura historia postal, abarca 0 estudo do servic;:o do
correio no estuario do Zambeze, ponto de recolha
e entrega de correspondencia chegada por via
maritima e destinada e procedente do medio e
Alto Zambeze, bem como das comunicac;:6es entre os pontos do estuario e as localidades nas margens do rio, Chire e territorios da British Central Africa.
Obra de elevada relevancia filatelica para
os estudiosos da historia postal colonial portuguesa, dispensa uma maior apresentac;:oo, pOis a vasta
obra publicada do autor e garante da sua qualidade.
o Clube Filatelico de Portugal felicita 0 seu
autor pelo excelente trabalho apresentado, ficando a aguardar a oferta de um exemplar para a sua
Biblioteca.
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XIII Mostra Filatelica do Cineclube de Mon9aO
De 15 a 18 de Agosto pr6ximo
passado, decorreu na Casa-Museu
de Mon<;ao a XIII Mostra Filatelica
do Cineclube de Mon<;ao, com a
inten<;ao de homengear os
Escuteiros de Mon<;ao, mormente
o seu Agrupamento 791.
Para alem da Exposi<;ao, foram
editados um sobrescrito comemorativo, um postal maximo e um excelente catalogo, com diversos artigos sobre escutismo, e um sobre os inteiros posta is de Roque Gameiro.
o Clube Filatelico de Portugal felicita os promotores pela organiza<;ao deste importante evento filatelico, assim como agradece 0 catalogo, 0
sobrescrito e 0 postal maximo, que tiveram a gentileza de nos ofertar.

..

_-

Um portugues no Bureau da Comissao FIP de
Inteiros Postais
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No decurso da Exposi<;ao
Filatelica Mundial, "EFIRO 2008",
que decorreu em Bucarest,
Romenia, teve lugar no dia 28 de
Junho, uma reuniao da Comissao
FIP de Inteiros Posta is, sob a
presidencia de Stephen D.
Schumann (EUA) e com a presen<;a
dos membros do Bureau, Michael
Ho (China - Taipe), Enrique Blalikamien (Costa Rica)
e Georges Schild (Sui<;a). Presentes tambem, 0
Vice-Presidente da FIP, Raymond Todd (Australia),
responsavel pela Comissao e ainda 0 VicePresidente da FIP, Peter McCann (EUA). Presentes
ainda representantes de 31 paises.
No decurso da reuniao foi eleito 0 novo
Bureau da Comissao FIP de Inteiros Postais. Nesta
elei<;ao foram tidos em conta os novos Estatutos
aprovados no Congresso FIP de Bucarest. Assim, os
Bureaux das Comissoes FIP, ate aqui constituidos
por 5 membros, passaram a ser integrados por 7,
sendo 5 eleitos por proposta das Federa<;oes
Continentais e dois escolhidos pelos Presidentes das
Comissoes.
Os cinco membros eleitos na reuniao e que
passaram a integrar 0 novo Bureau sao: Stephen D.
Schumann (EUA-Presidente), Lars Engelbrecht
(Dinamarca-Secretario), Michael Ho (China-Taipe),
Georges Schild (Sui<;a) e Cesar Jones (Uruguay).
Ap6s a elei<;ao, 0 Presidente eleito escolheu para
o Bureau mais dois membros da sua confian<;a e
simultaneamente delegados das federa<;oes dos
respectivos paises a Comissao FIP. A escolha recaiu
sobre Ian McMahon (Australia) e Hernoni Matos
(Portugal).
o Clube Filatelico de Portugal felicita 0 nosso
associado Hernoni Matos pel a sua elei<;ao para 0
Bureau da Comissao FIP de Inteiros Postais, que
premeia 0 excelente trabalho desenvolvido em

prol desta importante area de coleccionismo
filatelico.

Alm090s Filatelicos na SHIP
No prosseguimento da simpatica e significativa actividade de divulgar e difundir a Filatelia,
em especial, entre os seus membros, a Sociedade
Hist6rica de Independencia de Portugal, tem vindo a realizar ac<;oes que nao devem ser ignoradas
e, pelo contra rio, devem ser valorizadas.
o cicio, a que foi dada a designa<;ao de "AImo<;os Filatelicos", terminou no passado dia 3 de
Julho, com uma proveitosa e util sessao dedicada
organiza<;ao da Filatelia no plano nacional e internacional. Foi orador, 0 nosso cons6cio Pedro
Mar<;al Vaz Pereira, que dissertou - com a competencia e a dinomica que se Ihe reconhece - sobre
o assunto que, alias, domina como ninguem. Durante 0 almo<;o propria mente dito, 0 palestrante teve
a ocasiao de tirar muitas duvidas e dar pistas de
trabalho.

a

Como ja foi divulgado, num dos nossos anteriores boletins, estes almo<;os sao levados a efeito
no Palacio da Independencia (sede da SHIP), de
dois em dois meses, e neles sempre intervieram
membros destacados do nosso Clube. Esta "alian<;a", em prol da Filatelia, nada tem de formal e e
encarada, pelas duas partes, como ajustada aos
fins que ambas as institui<;oes prosseguem.
Durante a epoca de 2008/2009, e por insistentes pedidos dos mais assiduos frequentadores
desta actividade, a SHIP levara a cabo mais um
cicio de "almo<;os filatelicos", desta vez em moldes ligeiramente diferentes: os filatelistas convidados que, em principio, serao nossos cons6cios, apresentarao as suas colec<;oes preferidas e, sobre as
mesmas, dissertarao como melhor entenderem.
Este segundo cicio tera inicio no dia 16 de
Outubro p. f.. Na ocasiao, 0 nosso s6cio Adelino
Melo Caravel a, disponibilizara aos inscritos (a inscri<;ao e meramente administrativa) a sua conhecida e valiosa colec<;ao "PORTUGAL SOB A OLTIMA
BANDEIRA DA MONARQUIA" (Classe Aberta) e que
n6s ainda nao tivemos 0 privilegio de ver no nosso
salao de exposi<;oes.

Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERA<;OES - NOVOS

s6clos

Portugal
4061 - Jose Francisco Correia Afonso Marou<;:o * R, De Alpiar<;:a, 59 *2080 - 091 * ALMEIRIM *
jmarouco@hds,min-saude,pt * eM) C ,60,67B,66, Etiquetas - 1- N,-114
4062 - Rui Manuel Laranjeira Dias * Praceta Quinta de S, Joao, 8 - 30 DfD * Arrentela * 2840 - 210 * SEIXAL *
eM) 60 - 1,2A- N,U,
4063 - Antonio Manuel Gomes Sousa· Travessa Padre Americo, 217 * Campo * 4440 - 201 * VALONGO
antmanxxix@hotmail.com * eM) T'v,C.60 - 1,2A- N,U,- 114

*

4064 - Carlos Luis Sousa * Rua Nova, 34 *2100 - 525 * FAJARDA * calusa71@hotmail.com * 60 - N,
4065 - Luis Filipe Almeida do Silva· R, Bartolomeu Dias, 6 - 100 Esq, * 2685 - 187 • PORTELA LRS *
luissilva@siacor,pt • T,C, - 60, 66, Pagelas, Livros Tematlcos CIT- N,U,
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV, ALMIRANTE REIS, 70, 5,2 DT,2-1150-020 LlSBOA- Tele!.: 218123 936

www.cfportugal.com·cfportugal@mail.telepac.pt
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotizagoes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

15,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dlnheiro.

a

Bolsa Filatelica

Espoyo disposiyoo dos leitores que podem
oqui inserir 0 seu onuncio 00 preyo economico de € 0,60 por linho
Mario Serrano. 126, St Johns
Way. Thetford -Norfolk IP24, 3
NS. Inglaterra
Desejo correspondentes para
trocar selos usados, base Yvert.
Pretendo Portugal, ex-Colonias
e outros. Dou Gro-Bretanha e
outros.

Historia Postal de Portugal e
Colonias
Vendo por consulta e por ficha
de cliente. Socio n° 3865 do CFP
KRUGERS
Apartado nO 252
EC-Sacavem
2686 - 997 Sacavem
Tlf: 219471 326 . Tim: 914 139383
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Por 200 selos de grande formato
portugueses ( de 1 ate 5
repeti(j:oes) dou 200 selos de
grande formato da Belglca,
Fran(j:a, Holanda e Polonla.
Delneuville, 25/64
Quai Van Beneden
B-4020 Liege - Belgique

Exchange new mint sets used
200/200, silver coins, banknotes.
I reply to all letters.
Peter Maciag.
P.O.Box 251. PL-90-00l Lodz 1 POLAND

Aceito troca de 300 por 300 de
qualquer pafs, especialmente
Brasil.

MACAU
TROCO PE<;AS FILATELICAS

Jose Lufs O. Guarda
Ed. Valverde, lote 53 - 4° Esq.
2415 - 779 Leiria - Portugal

Antigas e Modernas
Socio n.o 4060 do CFP
Tim . 96451 3264

Agenda de actividades
Outubro
Dia 11 - 3.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
Dia 25 - Colecc;:oes de Prestfgio
Uniformes Mllitares e 0 Homen
Bento Manuel Grossinho Dias

a conquista do Espa(j:o (Maximafilia)

Novembro

Dia 08 - Jantar comemorativo do 65.° Aniversario do CFP
Encontro filatelico inter-clubes
Confraria TImbrologica (Evora) vs Clube Filatelico de Portugal
Dia 15 - Colecc;:oes de Pretfgio
Lisboa atraves dos tempos
Dr. Joco Moura

Dezembro
Dia 06 - Colecc;:oes de Prestfgio
Portugal sob a ultima Bandeira da Monarquia
Adellno de Melo Caravela
Dia 13 - Final do Trofeu Comendador Dias Ferreira

Selos emitidos no 1°trimestre de 2008
MACAU

Gastronomia Local

Papel - Com Fibras 6pticas
Serie de 8 selos com 0 valor facial de 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 e 5.00 patacas
Tiragem - 250,000
Formato do selo - 40 x 30 mm
Picotagem - 13% x 13%

~n u'

Patrimonio Mundial
(Etiquetas Posta is)
Formato - 43 x 25.5 mm
Impressoo - Fotogravura
Impressor - Joh, Enschede Security Print, Holanda

***

Abertura dos Jogos Olimpicos de
Beijing 2008
Data de emissoo - 04/07/2008
Desenho de - Thomas Au Man Hou. Carlos Gonc; alves,
Impressoo - Offset Litografia,
Impressor - Joh, Enschede Security Print. Holanda,
Selos por folha: 16, com 2 series de selos
Serie de 8 selos com 0 valor facial de 1.50, 1,50.
1.50, 1,50, 3,50, 3.50. 3,50 e 3,50 patacas.
o bloco Contem 2 selos com 0 valor facial de
5.00 patacas cad as
Formato do selo - 40.5 x 30 mm
Formato do Bloco e do seJo - 138 x CX) mm e 30 x 40 mm.
Picotagem - 13% x 14,
Tiragem: 250,000 dos selos e 0 bloco
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***

Patrimonio Mundial
(Serie Basica)
~

Data de emissoo - 31 /07/2008
Desenho de - Lai leng ,
Impressoo - Offset Litografia
Impressor - Cartor Security Printing, Franc;a
Papel - Com Fibras 6pticas
Serie de 8 selos com 0 valor facial de 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 e 5,00 patacas,

251500

Data de emissoo - 08/08/2008
Desenho de - Wang Huming
Impressoo - Offset Litografia com Verniz
Ultravioleta,
Impressor - Beijing PSPH,
Selos por folha - 50 selos,
Valor facial - Selo 5 patacas. bloco 10 patacas,
Formato do selo - 40 x 30 mm
Fonnato do Bloco e do selo - 138 x CX) mm e Formato
do selo irregula,
Picotagem - selo 13 % x 14, bloco 12. 82 x 13,15,
Tiragem: 250,000 dos selos e 0 bloco

Espanha

DEPORTES. FUTBOL. EUROPA 2008

BEIJING 2008.
JUEGOS OLiMPICOS
QDO

-

0Q9

~ ~

......
O,31E

Data de emissao - 8/07/2008.
Impressao - Offset.
Popel - Autoadhesivo fosforescente .
Denteado - 13 3/4
Madldas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos -0,31 €.
Tiragem -Ilimitada.

***

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
LUCHA

Data de emissao - 24/07/2008
Impressao - Huecograbado.
Popel - Porcelana. fosforescente.
Denteado - 13 3/4
Madldas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal)
Medldas do bloco - 105.6 x 79.2 mm. (horizontal)
Valor facial dos selos - 1 €.
Tiragem -llimitada

***

PATRIMONIO NACIONAL
Tapetes
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Data de emissao - 16/07/2008
Impressao - Huecograbado.
Popel - Porcelana. fosforescente.
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticais)
Medidas do bloco - 44 x 115 mm. (horizontal)
Valor facial dos selos - 0,43 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragem -500 000 folhas bloco.

***

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
Regatas de Traineras

re-gotos

df' troineorcs

Data de emissao - 16/07/2008
Impressao - Huecograbado.
Popel - Porcelana. fosforescente.
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo - 40,9 x 28.8 mm. (horizontal)
Folhas de - 30 selos + 30 vinhetas
Valor facial dos selos - 0,43 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragem -500 000

Data de emissao - 16/07/2008
Impressao - Huecograbado.
Popel - Porcelana. fosforescente .
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo - 33.2 x 49.8 mm . (verticais)
Medidas do bloco - 105,6 x 79,2 mm. (horizontal e
vertical)
Valor facial dos selos - 0,60 e 2.60 €.
Tiragem -500 000 de cad a motivo

Data de emissao - 8/09/2008,
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana. fosforescente.
Denteado - 13 3/4.
Madldas do selo - 28.8 x 40.9 mm , (vertica) .
Valor facial dos selos - 0.31.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - 1 000 000.

FARO IS

PORTUGAL
Formula 1- 50 Anos Circuito da
Boavista - 11 Set.

=- y

Data de emissao - 2/09/2008
Impressao - Huecograbado,
Papel - Porcelana. fosforescente ,
Denteado - 13 3/4 ,
Madidas dos selos - 28.8 x 40.9 mm , (verticais)
Medidas da mini folha - 115.2 x 105.8 mm
(horizontal) ,
Valor facial do selo - 0.60 €,
Tiragem -500 000,

***

Transportes Publicos Urbanos - 2°
Grupo - 12 Set.
~~;;;:. .... ~ o,06 r

PINTURA ESPANHOLA

~

$

~

Novas Tecnologias de
15 Set.

Data de emissao - 8/09/2008,
Impressao - Huecograbado.
Papel - Porcelana. fosforescente .
Denteado - 13 3/4 .
Madidas dos selos - 28.8 x 40.9 mm . (vertica).
Valor facial dos selos - 0.31 e 0.43 €.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - 1 000 000 de cad a valor,

Informa~ao

100 Anos da CUF Barreiro - 19 Set.

***

CENTENARIOS. CENTENARIO DA REAL
FEDERA<;AO ESPANHOLA DE TENIS
Ceromica Famaceutica - 26 Set.

0,31€

._-

UPAAA
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
~:L\R1\ Ca1l1A 00 S \CRA\IEl\W

Rua do Cr ucifixo, 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • llOO-183 LISBOA
e-mail : info@filatelia-sacrarnento . com
www. f i latelia-sacrarnento.com
*

ALBUNS

D.S.

TIPO

C DE

•

PORTUGAL

PORTU6AL E ULTRAMAR
Formato 21 x 24.2 ems
Cartollna 160 gl$

Permanentes

~

POOlGAl.- I.' Pate (SEn do CroeIo Narrd)
• VOil_me 1(Sales de 1853 0 1969) ................................................ " ....................................................................................... ..
• Volume II (Salos de 1970 0 1990) ............................ " ..............................................."""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
• Volume III (selos de 1991 em dkJnte)....................." .... " ..... ....................... " .... "." ..............................................................
PORTUGAL- 2.' PCJ1e 1(SeIos de AviOo. in1Jos!o. Encomeodos. Porteodo. Ofdol. Privativos. etc,). .........................................." ........................ .
• 2.' Porte I (B ocos) .........................................................................................................................................................
ILHAS ADJACENlES....................................................................................................................................................................................
ANGOLA .................................................................................................................................................................................................. .
ANGOLA PALOP .................................................................,................................................................................................................... ..
CABO VERDE ............................................................................................................................................................................................ .
CABO VERDE PALOP.............................................................................,................................................... " .................................... ,......... .
GUINE.. .......... " .. ,........ " ..................................................................................... ...........................................................................,... ,... ..
GUIN~ PAlOP.................................................................,........................................................................................................................
INDIA..................................................................................................,....................................................................................................
MACAU........... ,.......... " ...................................................................................................................................................................,...... ..
MOt;AMBIQUE............................................. " .. ,...... ,........................... ,." ............................................................................................,.... .

~~~~~ALO.~::...:..::::::::::::::::::::::::::.......::::::::....:. ::::::::::::::::::. :::: ...:.:..:::..::::::::::::::::::.:::::::::::...........::::.::::::::::::::::::::::::::::::'.':::::::.':.':::::.'::::::

5 TOM£ EPRINCIPE PALOP 1- N.'l 0 SQ. Av, 1. Bloco 1 a 53 ............ ,......................................................................................................
S. TOME EPRINCIPE PALOP 11- N.' fJJ 0 98, Av. 2. Bloco 54 0 109 .................................................................................................................
S. TOM~ EPRINCipE PALOP" - N.' 99 0157. Av. 2. Bloco 1101 77 ..................................................................................................................
TIMOR .............................................................,............. ,.................. " ......................................................................................................
COMPANHIAS DE Moc;AMBlQUE ENIASSA...............................................................................................................,.................................
Nw:.A. CONGO, lNHAMBANE.lOO<ENc;O MAAQlJES,
QUEUMANE 1OClNGA. Z/>JIABtJJA EU TRAMAR............................................
FOlhos IsokJdas..................................................................................................................................................... " .................................. ..

n

4l!Il

SWJ
84(I)

ZlaJ
141.00
81.ffJ

32!D
109.00
1800
47fJJ
22lD
111.00
W
I6ffJ
34!D

105.00
22lD
(00)

&UIl
71.ffJ

am

17.ffJ

22lD
0.70

IVA Ine/uido 21%
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 -1150-020 LlSBOA - Telet.: 218123 936

www.cfportugal.com·ctportugal@maiLtelepac.pt
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

15,00 Euros

EFECTlVO· Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

Proteja 0 seu investimento

.. . NISc/\V/\
....

.

Antonio M. ,Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HIST6R1A POSTA

