BILHETE POSTAL 40 RÉIS D. PEDRO II – emissão ABN
Lendo o Boletim Informativo nº
Filatélica e Numismática de Santa
artigo do filatelista Sérgio Laux
brasileiro impresso pela American
período imperial.

58, agosto de 2008, da Associação
Catarina deparei-me com interessante
sobre o único Bilhete Postal (BP)
Bank Note Co New York (ABN) no

O artigo estimulou-me a realizar algumas considerações sobre o BP em
questão.
Registrados no Catalogo de Selos do Brasil 2008 – RHM 56º edição, sob a
numeração BP 14 e 15 para os BPs simples e BP 16, 17,18 e 19 para os
BPs com resposta paga, tiveram seu anuncio de emissão (edital) em 15 de
Dezembro de 1888, contudo seu inicio de circulação deu-se somente em 1º
de Fevereiro de 1889.
Estes BPs foram emitidos com o valor facial de 40 réis, porte nacional
válido até 31 de Dezembro de 1897.
O BP Simples tem dimensões xxx e o BP com Resposta Paga tem
dimensões xxxx. Uma vez separados não é possível distinguir entre
simples, parte superior (mensagem) e parte inferior (Resposta Paga).
A ABN utilizou como selo impresso a mesma moldura/imagem do selo de
100 réis D. Pedro II Barba Branca nº 43: Catálogo RHM, alterando a cor
verde dos selos para a cor azul nos BPs.
O selo impresso, a exemplo da série 1877-1878, apresenta o retrato de D.
Pedro II , em 1876, voltado ligeiramente para a direita quando ele
compareceu a Exposição do Centenário dos Estados Unidos, realizada na
Filadélfia. (fig. 1 coleção RM).
O processo de impressão utilizado para este BP foi o de Litogravura, ou
seja, processo de impressão em pedra (calcário), baseado na repulsão da
água aos corpos graxosos. Os traçados são feitos com carvão litográfico.
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Com a pedra molhada, a tinta de impressão só adere às partes que contêm
imagem e permite, sob pressão, a reprodução dessa imagem sobre o papel.
A ABN preparou dois modelos (desenhos de moldura) distintos para a
impressão deste BP: C 220/C219 (40/80 réis) não utilizados e C195/C196
(40/80 réis) utilizado somente o C195.
A sutil diferença entre o modelo C - 220 (modelo não adotado) e o C 195 (modelo adotado) é observada na fig. 2. Não temos registro dos
motivos que teriam levado a ABN a realizar este raro procedimento.
Este BP foi desmonetizado a partir de 20 de Outubro de 1894 através de
ato administrativo publicado em 18 de Julho de 1894. (fig. 3 e 4 coleção
RM).
Material pesquisado:

40 RÉIS
C – 220.
- Prova em placa metálica com dimensões xxxxx (fig. 5 coleção RM), John
Sellers & Sons Sheffield – gravado no verso da placa;
- Index Card, selo em preto, com dimensões xxxxx (fig. 6 coleção RM).
C – 195.
- Prova em preto em papel da índia (fig. 7 coleção de RM),
- Prova em preto nº 25692 (numeração original C-195) (fig. 8 coleção
RM),
- Prova de luxo em azul com dimensões xxx (fig. 9 coleção RM),
- Prova em azul com dimensões xxx (coleção Marcos Chusyd),
- Specimen BP Simples (fig. 10 coleções de Marcos Chusyd e RM),
- Cópia de Arquivo (fig. 11 coleção RM),
- Specimen BP Duplo com autorização de emissão, a lápis, no canto
superior direito datada de Agosto de 1888 (fig. 12 coleção RM),
- Index Card com envelope – selo em azul (coleção do alemão Jürgen
Meiffert).
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Nota em artigo de G.S.F. Napier no The London Philatelist da Royal
Philatelic Society vol. XLVI (Janeiro a Dezembro de 1937) da à existência
de ensaio no valor de 40 réis na cor marrom.

80 RÉIS
Nunca houve, por parte da ABN, a emissão do BP de 80 réis, referente ao
porte internacional.
Existem dois ensaios com numeração seqüencial C-219 (tachada e
substituída por 25608) (fig. 13 coleção RM) e C-196 (tachada e substituída
por 25703) (fig. 14 coleção RM) no valor facial de 80 réis.
Nota em artigo de G.S.F. Napier no The London Philatelist vol. XLVI da à
existência de ensaios no valor de 80 réis nas cores carmim e verde.
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