Filatelia

Casa da Moeda, é o lote n.º 282. Trata-se de uma “prova
de chapa” do 4.º Centenário de Vasco da Gama (1925); o
exemplar em leilão é uma folha completa de 12 provas do
cunho, não denteado, do selo de 6 réis, impressas em preto
sobre papel pontinhado. Na parte superior tem manuscrito o seguinte: “Trial Proofs of Vasco da Gama quatercentenary stamps; Plates prepared by ‘T. I. Press’ and handed into the Banco Nacional Ultramarino in 20/12/24”.
É apresentado como tendo alguns leves vincos entre
algumas provas; muito raro. Segundo nota da casa leiloeira, o Banco Nacional Ultramarino terá remetido estas
Provas de Chapas para a Imprensa Nacional de Goa para
seguimento da impressão.
Vai à praça por € 1 000.

Peças raras e invulgares
em leilão filatélico

U

m importante conjunto constituído pelas mais
diversas peças filatélicas vai estar em leilão no
próximo dia 4 de março. Trata-se do 69.º leilão
filatélico organizado pela casa leiloeira P. Dias, com sede
em Lisboa.
Deste leilão faz parte um assinalável conjunto de peças comprovadamente circuladas entre vários dos países que estiveram envolvidos na I Guerra Mundial.
O conjunto em praça também inclui a terceira parte
da conhecida coleção “Pena” de História Postal e Pré-Filatelia.
Vejamos a descrição de alguns dos lotes em disputa:
Lote 302 – 5 réis D. Maria II, novo: selo de 5 réis
1853, D. Maria II, castanho avermelhado, com o n.º 1
(catálogo Mundifil), cunho I, com margens de luxo (valor de catálogo €5 200). É acompanhado por um certificado da “The Philatelic Foundation/1962” e assinado
a lápis no verso. Ligeiríssimo ponto de óxido no verso
junto a uma margem pouco significativo (este exemplar fazia parte da coleção de Steve Washburne). É muito
raro e a sua qualidade é considerada quase de luxo.
Preço base €1 200.
Um dos lotes mais valiosos é um exemplar bem mais
recente do que o anterior. Trata-se do selo de 1$50 da
série de 1971, “Escultores Portugueses” denteado 13 ½
(lote n.º 418). Este é o selo mais raro da filatelia portuguesa do século XX, pois só são conhecidos três exemplares, com este denteado e em estado novo. Recorde-se
que a emissão “Escultores Portugueses” tem seis exemplares com o denteado 12x12 ½, (horizontal/vertical)
porém, por razões desconhecidas, da franquia de 1$50
foi produzido um número indefinido de alguns exemplares com o denteado horizontal e vertical de 12 ½. Vai
à praça pelo preço de € 2 400.
Este exemplar é cotado na última edição do catálogo
PUB

de selos Mundifil pelo valor de € 3 000, porém é aceite
nos meios filatélicos que, atendendo à sua raridade, a
sua cotação devia ser revista para uma quantia superior.
Um outro lote interessante pela sua raridade, pois só
se conhece este exemplar em mãos particulares, isto é,
fora das coleções dos Correios e da Imprensa Nacional

As emissões de Macau “Macau – Volta às raízes comuns” é o assunto da próxima emissão de selos, deste
território, que vai ter lugar no próximo dia 19.
Para além desta, estão ainda previstas mais 10
emissões ao longo do ano. São as seguintes: “Cultura
Tradicional Chinesa” (dia 1 de março); “Ano Lunar
do Galo” (etiqueta de impressão franquia automática, dia 17 de maio); “Ópera Chinesa – Adeus Minha
Concubina” (18 de junho); “Serviços Sociais de Macau”
(3 de julho); “90.º Aniversário da Fundação do Exército
de Libertação do Povo Chinês” (1 de agosto); “Tung
Sin Tong – 125 Anos de Solidariedade Social” (8 de
agosto); “150.º Aniversário do Nascimento de Camilo
Pessanha” (7 de setembro); “Flor de Lótus” (9 de outubro); “Mobiliário Chinês” (10 de novembro); e “Golfinho
Branco Chinês” (1 de dezembro).
A emissão “Macau – Volta às raízes” consta de quatro
selos de 2, 3, 4,50 e 5,50 patacas e um bloco de 12 patacas.
O selo de 4,5 patacas mostra-nos a fachada da igreja
de S. Paulo já filatelizada em aerogramas e no selo de
3 patacas da série Macau visto por… Lio Man Gheong,
emitida em 1 de março de 1995.
Os filatelistas interessados na aquisição de selos
deste território podem encomendá-los em qualquer balcão dos Correios ou pedi-los através do sítio www.macaupost.gov.mo/philately.
Geada de Sousa
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