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O subtítulo desta dá uma ideia clara do que se apresenta
neste trabalho: Catálogo temático de Portugal e ex-coló-
nias: selos. Inteiros Postais. Franquias Mecânicas. Ca-
rimbos. 1837-2000
Com uma cuidada apresentação gráfica, com precisão de
descrição de cada uma das peças, o leitor percorre agra-
davelmente as páginas deste livro. Funcionando como
catálogo onde as peças relacionadas com os Caminhos de
Ferro são identificadas e apresentadas, é também um tex-
to de cultural e agradável leitura.
Quem desejar adquirir este livro pode fazê-lo a mais bai-
xo custo através do clube, bastando formular por escrito o
seu pedido.

res de relevo: Governador do Distrito de Inhambane, ca-
pitão do porto de Lourenço Marques, entre outros.
À acção do Comandante Augusto de Cardoso e aos seus
vastos conhecimentos da região do Lago Niassa, ficou a
dever-se o relevante facto de não ter sido contestado o
traçado das fronteiras naquela parte de Moçambique, fron-
teiras essas que foram reconhecidas pelo tratado Anglo-
Luso de 1891, que se seguiu ao tristemente célebre ulti-
mato inglês.

NOTAS
1. Ver a primeira parte deste artigo.
2. Colecção do Dr. Luís Frazão. “Ostentação” é a palavra certa
para esta carta, encaminhada através de Mandimba, pois é uma
peça espectacular.
3. Facto também constatado pelo Dr. Altino Pinto, nas suas
andanças por aquelas terras.
4. Chegou a aventar-se a hipótese de este carimbo funcionar
como uma espécie de “sobrecarga”, devido às autoridades por-
tuguesas não aceitarem a utilização de selos da Niassalândia, no
local; o que não nos parece muito provável.
5. Estes elementos foram extraídos da revista “The South African
Philatelist”; embora no texto se refira que c carimbo da fig.20B
foi posto em ser viço a partir de 1930, na gravura reproduz-se o
desenho de um carimbo com a data de 6/1/1925.
6. Nas Notas antes publicadas sobre os Caminhos de Ferro da
Niassalândia e Moçambique, não indicámos, por lapso, que a
NYASALAND RAILWAYS–NORTH-ERN EXTENSION foi inau-
gurada em 1935, embora esta data pudesse deduzir-se do texto.
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ERRATA
Na lista de localidades que acompanha o mapa publicado na
página 8, do nº110 (Outubro/2002), desta revista, verificam-se
dois erros que convém corrigir: onde se lê CHIROM, deve ler-
se CHIROMO; onde está CH’INDIO deve ler-se CHINDIO.
Outras gralhas, de pequena monta, serão interpretadas facilmente
pelos leitores.


