
Afrikaanse perfins van koloniaal Portugal 
 
( Louis Zandbergen; uit: Perfinpost nr. 21, mei 1992) 
 
Het is alweer bijna vier jaar geleden dat er een uitgebreid artikel over perfins in ons blad 'Iberia' 
heeft gestaan; nummer 4 van jan/febr 1988 is een artikel van de heer R.J. Slim. Naast gegevens over 
ontstaan en gebruik van firmaperforaties, geeft hij tevens een overzicht (met afbeeldingen) van de 
bekende (± 200) verschillende mogelijkheden. 
Doordat de perfins volop in de belangstelling staan bij de filatelisten zijn er weer nieuwe vondsten 
gedaan. Steeds meer verzamelaars zien de perfins niet meer als beschadigde zegels, maar 
beschouwen het nu als een volwaardig verzamelobject. Die belangstelling, blijkt alleen al uit het 
ledental van de Perfin Club Nederland (PCN). Vier jaar na oprichting heeft de PCN al zo'n 150 leden! 
 
Een andere vereniging die zich verdienstelijk maakt over perfins is The Perfins Club uit de USA.  
Deze club met maar liefst ± 950 leden is al jaren bezig om de perfins te catalogiseren. Als bijlage van 
hun periodiek (The Perfins Bulletin) worden soms overzichten uitgegeven. 
Zo stond er in de september en de gecombineerde november/december uitgaven van 1990 een 
redelijk compleet overzicht van de Afrikaanse perfins van koloniaal Portugal. 
Daar het een completer beeld geeft van de gebruikte perfins dan het artikel van de heer Slim, heb ik 
gemeend dit artikel te vertalen en op te laten nemen in 'Iberia'. 
 
De overzeese koloniën en gebieden van Portugal (eiland of vasteland) hebben verschillende relaties 
met het moederland gehad, wat de hoeveelheid gemelde firmaperforaties verklaart. Angola en 
Portugees Guinee worden beschouwd als overzeese gebieden, terwijl Lourenço Marques als deel van 
de Oostafrikaanse kolonie van Portugal wordt gezien. S. Tomé e Principe veranderen van koloniaal 
bewind via territoriale status naar de onafhankelijkheid. 
Funchal, een district van Madeira, werd samen met Madeira in 1928 deel van Portugal. De Azoren, 
een voormalige kolonie, werd onderdeel van Portugal en de Portugese zegels werden daar al sinds 
1931 gebruikt. 
 
Regionale uitgiften met opdruk 'Açores' en 'Madeira' vermeld in de Scott catalogus, werden verkocht 
en gebruikt in Portugal. Een 'B.N.U.' perfin is in de emissie van 1980 gemeld. 
Op zijn minst twee perfins zijn in oude Portugese zegels gevonden, die gebruikt zijn in 
onafhankelijkheidsgebieden. De 'BB/C' perfin van Funchal is gevonden in Portugal (1882: Scott nr. 61) 
en later in uitgiften van Funchal. De 'BLANDY' perfin is ook gevonden in Portugal (Scott nr. 61) met 
'Funchal- en Madeira'stempel, maar nog niet op zegels van Funchal zelf. Deze perfins mogen worden 
beschouwd als voorlopers vanaf de eerste uitgifte in 1892 van Funchal. Later, tijdens tekorten, werden 
koloniale emissies vervangen door emissies van Portugese zegels, met het gevolg dat enkele 
Portugese perfins gevonden kunnen worden met verschillende koloniale stempels. 
 
Met uitzondering van een paar perfins zijn de territoriale/koloniale perfins aangebracht in Portugese 
zegels. Dit feit laat de auteur geloven dat er meer Portugese perfins zullen worden ontdekt in koloniale 
uitgiften. Een merkwaardige ontdekking is dat bepaalde perfins van Madeira en S. Tomé aangebracht 
zijn in belastingzegels. 
De 'U..C/Co' van Lourenço Marques is een perfin van Groot-Brittannië, gebruikt door een 
stoombootdienst. 
 
Meer informaties hierover in de W.P.C. bladzijde van 'Akassa-British Nigeria' waarin het meervoudig 
gebruik van Brits Afrika en de Canarische eilanden (W.P.C. bladzijde van 'Spanish African colonial 
Perfins'). 
 



Angola 

 
 
Cat.nr.  gebruiker     stempel 
 
1. A  Abecassis (Irmãos) Buzalos & Companhia 
 
2. B.A  Banco de Angola    Luanda 
 
3. HOCAL (mogelijk nog letters voor de 'H') 
 
4. M.O.  Mobil Oil Portuguêsa    Luanda 
 
 
Açores 
 

 
 
Cat.nr.   gebruiker 
 
1.    A   Abecassis (Irmãos) Buzalos & Companhia 
 
2.    B.B.  Agencia Do Banco Borges & Irmão 
 
3.    BES  Banco Espiro Santo e Comercial de Lisboa 
 
4.    B&I  Banco Borges & Irmão 
 

 
 
5.    CFP  Credit Franco-Portugais 
 
6.    FL   Ford Lusitana, S.A.R.L. 
 
7.    SIF  Soc. Industriel Farmaecutica 
 
 



 
 
8.    TOTTA  José Henriques Totta, Lda. 
 
9.    TOTTA  Jose Henriques Totta, Lda. 
 
10.   V.O.C.  Vacuum Oil Company 
 
De ' ster'-perforatie van de Telegraaf (gebruikt in Portugese zegels) kunnen ook bestaan in de zegels 
van de Azoren. 
 
 
Funchal 
 

 
 
Cat.nr.   gebruiker      stempel 
 
1.    BB/C  Blandy Brothers Co     Funchal en Madeira 
 
2.    L.C.  Leacock & Companhia Lda. 
 
Er is een Portugees zegel gemeld met de 'BB/C'perfin, afgestempeld in 1889 met de Funchal, Madeira 
opdruk. 
Het is interessant te vermelden dat, ofschoon Funchal de hoofdstad is van de Madeira eilanden, er 
geen gewone perfins in zegels zijn gemeld. 
 
 



Lourenço Marques 
 

 
 
Cat.nr.  gebruiker     stempel 
 
1.    D.W. ? 
 
2.    U..C/Co Union Castle Mail Steamship Line  Lourenço M. 
 
3.    U.E.C.  ? 
 
De 'U..C/Co'-perfin is tevens gevonden in perfins van Groot-Brittannië (Tilles 42.2) 
Een 'U.E.C.'-perfin, identiek aan nummer 3, is tevens opgenomen in Tillens' British Catalog (U 76.2), 
maar ook daar is geen gebruiker aangegeven. 
 
 
Madeira 

 
 
Cat.nr.  gebruiker     stempel 
 
1.   BES Banco Espiro e Comercial de Lisboa  Lisboa 
 
2.   BLANDY Blandy Brothers & Companhia   Seixal 
 
3.   CFP Credit Franco-Portugais 
 

 
 
4.   C.M./&C.  Cupertino De Miranda & Ca. 
 
5.   DN   'Diario de Noticias' Empressa Nacional de Publicidade 
 
6.   G.A./ Chiado  Grandes Armazens Do Chiado 



 
 
7.    G&C  Gilman & Comandita - Fabrica de Loica de Sacavem Lda. 
 
8.    HP/C  Henriques, Palmares, Cunha, Lda. 
 
9.    WELSH  ? 
 
De 'BLANDY'-perfin is gevonden in Portugese zegels met stempels van Madeira. 
(geen voorbeeld van een 'S&C'-perfin van Madeira) 
 
 
Portugees Guinee 
 

 
 
Cat.nr.:  gebruiker: 
 
1.    CFP Credit Franco-Portugais 
 
 
S. Tomé e Principe 

 
 
Cat.nr.   gebruiker      stempel 
 
1.    BES  Banco Espiro Santo e Comercial de Lisboa 
 
2.    B.P.B.  ? 
 
3.    CFP  Credit Franco-Portugais    Lisboa 
 
Mochten er onder u verzamelaars zijn van Portugal en Spanje, dan wil ik graag met u in contact 
komen. Ook wanneer u perfins wilt ruilen. 
 
Louis Zandbergen, Reigerstraat 40, 7731 ZS OMMEN 
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