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Editorial r Enquanto estou a escrever estas linhas nao sei da eficacia das medidas tomadas para melhoria 
da qualidade de impressao do nosso boletim. Nos ultimos numeros era notoria a falta de qualidade 
das imagens apresentadas. Fomos obrigados a mudar de "grafica". esperando que a escolha tenha 
sido acertada. Por vezes. tambem nos acusam. de apresentarmos artigos dirigidos a uma classe de 
filatelistas mais avanc;:ados. que nao representam a grande maioria dos nossos associados. 
Concordamos com certas criticas construtivas que nos tem side feitas e. p~r isso. incentivamos os 
jovens filatelistas a escrever sobre os seus temas preferidos. mesmo que estes ja tenham side 
apresentadas. Com 0 numero de novas associados que temos tido nos ultimos anos. sao muito 
provavelmente novidade para eles. So com a colaborac;:ao de todos. poderemos cobrir um maior 
numero de associados. 

Conforme anunciado no nosso ultimo numero procedemos a modernizac;:ao e alterac;:ao dos 
nossos estatutos. cujo projecto vimos hoje apresentar a apreciac;:ao dos nossos associados. Por 
dificuldade em encontrar uma data que nao colida com as varias actividades filatelicas. que se 
iraQ desenrolar no Pais ate ao final do ano. so iremos fazer a Assembleia para discussao e aprovac;:ao 
dos novos estatutos no mes de Janeiro. 

A nossa filatelia ficou mais pobre no ultimo mes de Agosto com a morte do nosso querido 
amigo e associado Barata das Neves. Vao-me ficar na memoria. as man has de sabado que passei na 
cavaqueira com ele. pessoa agradavel que gostava de conversar. Para aqueles que 0 nao 
conheceram. foi um Homem que. para alem da sua conhecida actividade comercial. sempre pugnou 
pela divulgac;:ao do conhecimento filatelico. editando varias obras sobre filatelia. Como associado 
era dos mais antigos: pertenceu p~r varias vezes a direcc;:ao do Clube e ajudou-o muito nos momentos 
dificeis. E se nao basta sse esta perda. ainda temos a lamentar a morte do nosso associado Bob 
Huggins. filatelista Americano de longa data e amante da Filatelia Portuguesa. As famflias aqui 
deixamos 0 nosso sentido pesar por esta perda. 

Ha pouco tempo a conselho de um amigo. visitei um "site" de filatelia Portuguesa 
(www.selospostais.com). Ao entrar no forum do SP tive consciencia que estava perante urn espac;:o 
que nos faltava. Sentindo logo um ambiente de franca camaradagem e de troca de ideias e 
conhecimentos. lembrando-me os Sabados a tarde na sede do Clube. Por vezes foi debatida 
internamente no Clube. a necessidade de alargar as fronteiras do nosso convivio. Nos ultimos anos 
criamos varios eventos com a finalidade de aumentarmos 0 convivio inter-associados e de trazermos 
para 0 Clube novas membros. no entanto deparamos sempre com 0 problema da distancia e da 
oportunidade. Neste "site". estamos todos a mesma distancia e se nao podermos estar presentes na 
altura certa. e sempre possivel voltar ao tema posteriormente. Se ainda nao teve coragem de se 
aventurar na Internet. talvez esteja aqui um pretexto para comec;:ar. Nao hesite e visite 0 "site". 

Por ultimo. modestia a parte. fiquei contente com 0 que Ii no SP sobre 0 nosso boletim. Pelos 
vistos. os nossos detractores nao tem razao e 0 esforc;:o que 0 Dr. Elder Correia e todos nos temos 
feito. tem valido a pena e e recompensado ao ler aquelas lin has. 

Saiu no ultimo numero do orgao oficial do presidente da direcc;:ao da FPF um editorial onde. 
confundindo frontalidade com ma educac;:ao e num estilo soez. e feito um ataque violento a algumas 
pessoas (onde entre elas me encontro). que tiveram 0 descaramento de emitir opinioes pessoais. 
sem que estas estivessem alinhadas com os interesses da FPF ou do seu presidente. (depois de ler 0 
que foi escrito fiquei na duvida). 

Nao yOU perder tempo a responder a tal editorial pelas seguintes razoes: 

A primeira e de que este espac;:o nao e meu. e nosso e deve ser utilizado em prol do Clube e da 
Filatelia. Aquilo que mais me impressionou quando me fiz socio do Nosso Clube. foi ler em boletins 
antigos. um lavar de roupa suja sem qualquer beneficio para a causa do Clube. 

A segunda e de que estaria a dar divulgac;:ao alargada a uma querela sem 0 minima interesse. 
que de certo modo so atingiu um numero reduzido de filatelistas (como diria um filatelista Brasileiro: 
"tirem-Ihe 0 palco e as luzes que ele cala-se"). 

Manuel Janz 
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As primeiras emissoes sobretaxadas de Macau 
2.° parte 

(Abril a Dezembro de 1887) 

LUIS Brito Frazao "F. R. P. S. L." 
luisvbp.frazao@netcabo.pt 

Vimos anteriormente ' 0 que sucedeu no ana de 1885 por falta de selos de determinadas taxas 
(5, 10, 20 e 40 n§is) . que embora pedidas noo foram atempadamente enviados de Lisboa pela 5° 
repartic;:oo do Ministerio do Marinha e Ultra mar, e 56 chegaram a Macau em finais desse ano. Com esse 
fornecimento, ficou 0 correia de Macau em condic;:6es de responder as solicitac;:6es do publico durante 
o ana de 1886, em que noo houve falta de estampilhas.2 

No entanto, 3 de Janeiro de 1887, e para que noo houvesse ruptura dos stock. dirige a Junta do 
Fazenda de Macau um offcio para Lisboa, acompanhado de uma requisic;:oo de selos e Bilhetes-postais 
para Macau e para Timor3• 

JUNTA DA fAZENDA PUBLICA DE MACAU E TIMOR 

limo. e Exmo. Sr. 
N°I 

Em harmonia com 0 officio de V. Exo n077 de 6 de Outubro do anna findo, encarrega-me a Exmo Junta do 
Fazenda de passar as moos de V. Exo a inc/usa requisic;:oo das estampilhas e bilhetes postaes indispensoveis 
para 0 servic;:o do correio d'esta Provincia. 
Deus Guarde a V. Exo Macau Secretaria do Junta do Fozenda, 3 de Janeiro de 1887. 

limo e Exmo. Sr. Director Gera/ dos Correios Te/egraphos e Pharoes. 

Requisic;ao 

JUNTA DA fAZENDA PUBLICA DE MACAU E TIMOR 

Requisita-se para 0 servic;:o d'esta Provincia as seguintes estampilhas e bilhetes postaes. 

Para Macau 

De 5 reis 

" 

10 reis 
20 reis 
25 reis 
40 reis 
50 reis 

" 100 reis 
" 300 reis 

10 reis bilhetes postaes 
20 reis 
" 30 reis 

30.000 
30.000 
30.000 

5.000 
30.000 

5.000 
5.000 
2.000 

15.000 
15.000 

150$000 
300$000 
600$000 
125$000 

1.200$000 
250$000 
500$000 
600$000 
150$000 
300$000 

I~OOO 450$000 
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10reis 
20 reis 
25 reis 
40 reis 
50 reis 
80 reis 
10 reis bilhetes postaes 

20 reis 
30 reis 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Para Timor 
10$000 
20$000 
25$000 
40$000 
50$000 
80$000 
50$000 

100$000 
150$000 

Macau, Thezouraria da Junta da Fazenda 31 de Oezembro de 1886 
o Thezoureiro 
Jooo Albino Ribeiro Cabras 

Esta requisi<;:oo deu entrada na D.G.C.T.T a 8 de Fevereiro de 1887 com a N.036, tendo a Cosa da 
Maeda sid a oficiada a 9 de Fevereiro. 

Requisic;co 

Nota das estampilhas do correia reguisitadas em officio da Secretaria d 'Estado dos Negocios das 
Obras Publicas, Commercia e Industria~ de 9 de Fevereiro de 1887, para serem entregues 6 2° Reparticoo 
da Oireccoo Geral dos Correios, Ie/egraphos e Pharoes, para a Junta da Fazenda da ProvIncia de 
Macau. 

Taxas Quantidades Importancias 
5 30.000 150.000 

10 30.000 300.000 
20 30.000 600.000 
25 5.000 125.000 
40 30.000 1.200.000 
50 5.000 250.000 

100 5.000 500.000 
200 
300 2.000 600.000 
bilhetes postaes 

10 15.000 150.000 
20 3.000 60.000 
30 7.000 210.000 

4. J45.000 

Importoo as estampilhas supra na quantia de quatro contos, cento quarenta e cinco mil reis. 
Armazem do papel sella do e para sellar 4 de Abril de 1887 

o Fiel 

Em virtude da auctorisac;oo que me foi concedida pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar 
recebi do Fiel dos armazens do papel sellado e para sellar da Casa da Maeda os estampilhas constantes 
da nota retro na importoncia de 
Expedidos em 7 de Outubro de 1887. 
Expedidos em 7 e 24 de Outubro de 1887. 

Igualmente foram processadas as estampilhas para Timor, dado que faziam parte da mesma 
requisi<;:oo e que foram entregues pela Casa da Maeda na mesma data. 

1 - Abril de 1877. A 1D emissco sobretaxada de 1887. 

Passados quatro meses sabre a requisi<;:oo de 3 de Janeiro de 1887, ainda em Macau noo tinha 
sido recebida qualquer res posta de Lisboa. Assim, e com data de 1 de Abril desse mesmo ana, autoriza 
a Governador pel a P.P N°sO a recurso as sobretaxas de 5,10 e 20 reis, (ver figura 1) aplicadas em 30.000 
selos de 80 reiss. 



Figura 1 

Com esta medida. resolveu-se provisoriamente 
a situac;:oo do falta de selos. noo deixando de se 
comunicar a Lisboa as medidas tomadas. 0 que foi feito 
pelo offcio N.o 1. datado de 7 de Maio. 

Junta do Fazenda Publica de Macau e TImor. 

Of{cio N.ol 

164/1-7-87 

Remeta-se com urgencia 
1/1/87 

Of{cio C. Moeda em 2/7. 

Em conformidade com 0 disposto no ofrcio 34. expedido 
pe/a D.G.U So reparlic;:oo em 28 de Outubro de 1886. e 
disposic;:oo do decreto de 28/7 ultimo. encarrega-me 
a Ex. a Junta do Fazenda de passar as moos de V. Ex. a a 
inc/usa requisic;:oo de estampilhas postais para 0 servic;:o 
do correio des to Pro vrn cia. 

GOV.KUNO DA PltOVINOlA J)E 
MAOAU E 'l'Il10n 

N.O 60 
GOVBBNO da provincia de Macau, Timor 
e alllail deJl8ndencias. 

'romando-se neoessario obviar nos in
convenientes que para 0 serviqo postal re-
8ultllm da fnlto de estamllilhl\s doe l'r8Qos 
de 5,10820 reis, segundo me repl'9S8n
~u 0 director do correio ; 
. Hei P?~ oonve~iente ~eterminar qne se
.lam habihtadns mnta mil estampilhus do 
valor de 80 reis para 08 valores de 5, 10 e 
20 reis na l'UsAo de dez mil sstampilbns 
para cada urn dos novas villores, d~vendo 
11111' foito INlln l't!}Ilu'tit,iI\o (Ioluputcmto 0 all
nuncio 8m tl"U S8 d6clalre 0 mod" COIIIO fur 
etfl!ctund" ssta alwnu;i1o de J.rsQos. 

As Ruoturidllrles, a ouem 0 conheoimen
to e o.luonc;1\o ,I'08tn cmnpetir, ft.'4Slru I) to· 
nlilun tmttJudiuo 6 CUlI1prlllD. 

Pulacio do governo, em MooolI, 1 de 
nbril de 1887. 

o Governador dll p,'ovinoia, 
Firmino J ' , 

A mesma Junta solicita de V. Ex. o. as necessarias ordens para que a bem do servic;o e interesse do 
Fazenda a referida requisic;:oo seja satisfeita com toda a urgencia. pois que estampilhas he ;0 que tern 
que ser habilitadas para precos inferiores' p~r haver fa/ta de alguns va/ores determinados. 

Macau. 7 de Maio de 1887. 

5 rels 
10 
20 
25 
40 
50 
80 

100 
300 
BP 10 
BP 20 
BP30 

Requlslc;ao de 7 de Malo 

100.000 
100.000 
100.000 

10.000 
100.000 

10.000 
100.000 

10.000 
5.000 

15.000 
15.000 
15.000 

Em relac;:oo com esta requisic;:ao noo deixa de ser significativ~ os 100.000 exemplares das taxas 
de 5.10.20 40 e 80 reis. que eram de facto as mais utilizadas. No mesmo dia em que envia a requisic;:oo 
tambem de Macau e expedido um telegrama. recebido no dia 8 de Julho de 1887 pelo Director do 
correio de Lisboa. 
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«DIRECTOR DO CORREIO. LlSBOA 
URGENT1SSIMO ESTAMPILHAS PEDIDAS A 7 DE MAIO. 

GOVERNADOR.l) 
Este telegrama tem no margem as seguintes anotac;5es: 

Respondido a 9/7 
oro 00 P. J . Fazenda Macau 20/7 
Ora c. Moeda 20/7 

Comunicac;;oo a 70 Repartic;;oo Contabi/idade 27/7 

Nco conhecemos 0 teor do resposta expedido para Macau, se com um pedido de paciemcia ou 
promessa de pronto execuc;co, mas como as estampilhas nco chegavam, houve mesmo que proceder 
a uma segundo sobretaxa, autorizada pelo Governador a 11 de Agosto. 

2 - Agosto de 1877. A 2D emlssao sobretaxada de 1877 

Desta vez foram somente feitas sobretaxas de 5 e de 10 n3is, aplicadas em selos de 80, de 100 e 
de 200 reis (ver figura 2) 

Figura 2 

Passado mais de mes e meio sobre esta medida 
de recurso, de novo faltavam selos, pelo que no dia 27 
de Setembro e expedido de Macau para Lisboa 0 

telegrama N°. 641: 

«MINISTRO DA MARINHA. 
EX.SR. 
NAO TENHO ESTAMPILHAS. QUE FAZER? 

GOVERNADOR» 

Recebido n036/29-9-87 

No seguimento do resposta oeste telegrama, enviou 0 
Governadorde Macau para Lisboa 0 oficio N°.272, com 
data de 5 de Outubro. 

N°272 
Palacio do Governo de Macau 
5 de Outubro de 1887 

limo. e Exmo. Sr. 

Confirmando 0 meu te/egramma de 27 de Setembro 
findo e do teor seguinte: "Noo-tenho-sellos.-Que-fazer" 
apresso-me a participar a V. Exo que recebi a seguinte 
resposta: 
"Expedic;oo-sellos-"-Outubro-A te-sua-recepc;co-tome
providencias-extraordinarias-como-casos-ana/ogos. 
" (a) "Pe/o-ministro-pelo-director-correios-o-inspector
gera/-dos-correios-Alfredo Pereira." 

GOVERNO DA 1'IlOYTNClA. DE 

MACAU E Tfi\lIlR 

N.O HI!I 

GOVEIlNO da provincia de Macau, Timor 
c sutU! depelldellci!1!\. 

Tomlllldo-se necessario obsta I' nos ill
convcllientcs qne para 0 sel'vi90 postal 
resultam da fo.ltn de cst.nmpilhas dos pre
gos de 5 e 10 rcis. scgundo me foi re(JI'e
scntado pe)o director do correio d'esta ci
dade; 

Hei por collveniente determinar que 
sejuw alteradns cinco mil, sctecentna e 
vinte e cinco estumpilbas do va101' de 80 
reis, e sois mil cstnmpilhna do valor de 
100 reis para 0 valor de 5 rcis, e qUl\tro 
mil esliampilhas do valor de 200 reis para 
o valor de 10 reis. devendo scr fuito pela 
repartigll.o compctente 0 auunncio rcspc
ctlvO em que se declare a forma por que se 
haja effectnado esta alteragiio de pl'Cgos. 

As anctoridades. a quem 0 conhecimen
to e execugao d'eslia competir, Msim 0 te
nham eutendido e cum pram. 

Palacio do goveruo, em Ua<.:1U, 9 de 
agosto de 1887. 

o Governador da pro \ IIlcia, 
Firmillll J o~,. {11: Co,-!a. 



A noo se julgarem menos sos as minhas faculdades intel/ectuaes, eu noo encontro exp/icac;oo do conselho 
que n'aquelle telegramma se me do. 
Ainda noo houve casos ano/ogos a providenciar e, se os tivesse havido V.Exo far-me-o a justic;a accreditaro 
que eu noo Faria uma pergunta too inepta quanto desnecessaria. A falta de estampilhas do-se agora, 
pela primeira vez, e e a sua falta que eu vou remediar. 
Permitta-me V. ExO que noo creia no veracidade do promettida expedic;oo de estampilhas em 11 de 
Outubro, p~r isso que p~r mais de uma vez se me tem feito promessas identicas em officios e 
telegrammas sem que ainda ate hoje mas tenham side cumpridas. 
You auctorisar a transformac;oo de um determinado numero de sellos de verba em estampilhas do 
correio, e oxa/o a remessa agora promettida venha antes de consummirem os sel/os transformados 
para que noo me seja mais tarde impossibilitado de puder prover de remedio, falta entoo todos os 
meios de franquia. 
Deus Guarde a V. Exo Palacio do Governo de Macau, 5 de Outubro de 1887. 
limo e Exmo. Sr. Ministro e Secretario d 'Estado, Neg6cios do Marinha e Ultramar. 
o Governador do ProvIncia. 

A "nova" situac;oo com que Macau se debatia era a de que j6 noo tinha estampilhas postais 
para alterar 0 valor, e dai 0 recurso aos selos de verba 

Esta missiva, de uma dureza pouco habitual no relacionamento institucional. compreende-se 
noo s6 pelo tratamento negligente da metr6pole em relac;oo as requisic;6es de Macau, mas sobretudo 
pelo completo descrE§dito das promessas feitas para 0 envio dos selos. 
Foi registada com 0 N. °388 a 17 de Novembro de 1887, e nesse dia oficiado 0 Director Geral dos 
Correios.O que Governador comunicava as autoridades de Lisboa, que vai "autorizar a transformac;oo 
de sellos de verba em estampilhas do correio ... " apareceu determinado no P.P.N.o133 de 17 de Outubro. 

3 - Outubro de 1877. A 3° emlssao sobretaxada de 1877. 

Figura 3 

Continua p~r esclarecer a razoo do noo envio para 
Macau das estampilhas requisitadas a 31 de Dezembro de 
1886, que fabricadas pela Coso do Moeda, foram remetidas 
a 2° repartic;oo no mes de Abril. 

Foi finalmente em Outubro desse anD que se procedeu 
a remessa para Macau do requisil;:oo de 31 de Dezembro de 
1886, em 199 (cento e noventa e nove) caixas de folha, coda 
uma correspondendo a um envio postal. tendo .seguido no 
mala inglesa que chegou a Hong Kong 20 de Dezembro. 

Os envios chegaram a Macau a 26 e a 31 de Dezembro 
desse ano, ou seja um anD ap6s a sua requisic;oo e a recepc;oo 
foi acusada p~r diversos oficios, de que transcreve um. 

JUNTA DA FAZENDA PUBLICA DEMACAU E TIMOR 

limo. e Exmo. Sr. 
N°3 
Do-me a Exmo Junta do Fazenda d'esta ProvIncia a honra de 
accusar recebidos os officios de V. Exo n° 535 e 553 de 7 e 24 
d 'Outubro ultimo, bem como as cento e quatorze caixas de-

r.\l':trn~ dlL r~'riud: de )!~ c: 
Timnr e dt·(lt"ntlenciu. ' 

Toraando-lle Dccr.·lA3riO Clt.tar l1('li in· 
con\"eni(Dt. que n.1IQttara da r.·w de 
..... mpilhu dOlI prt'?OI de t-. lit c .cl' 
~i .. ~Ddo me ,fJi . I'l'pMtbc.adO pc:1o 
dim1M do c:orrti" d'(1U ('id • .le; 

Jlei por eon\"tDi~nLc: ddtrminar que 
Rjam alkmu t.7:QftC, t.atallll,iihu do 
impol&O do leU" do nlor de 11'. :in. :10 
e GO ffil para t1ItaUl(/ilbaa d" cc.>m:in 
dCli , .. 10M de A, JOe 4(1 n:iA, at:ndo 
40:000 pn" !,:rei., ~n:O(lll 18,. -10 n:i .. 
c ; :fKl() rar. au I'd •. 
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folha a que os mesmos se referem, as quaes continham 0 numero de sellos e bilhetes postaes designados 
nas rela<;6es que accompanharam 0 ultimo destes officios. 
Deus Guarde a V. Exo Macau Secretaria da Junta da Fazenda, 26 de Dezembro de 1887. 

A questao mais interessante que este envio nos poe, e a de saber quais foram os selos Impressos 
em Llsboa que chegaram a Macau em finals de 1887. 

Como esta foi a unica remessa recebida por Macau em 1887, e se nos bosearmos no relat6rio de 
Ricardo de Sousa, onde este afirma que as estampilhas com a "efrgie do Rei em relevo" foram recebidas 
ainda em 1887, deveriamos poder concluir que desta remessa faziam parte os novos selos de D. Luis. 

Esta suposi<;ao e confirmada par uma carta franquiada jo com os selos de D. Luis, expedida a 29 
de Dezembro de 1887. (ver figura 4) 

7~t6 

Figura 4 

4 - A chegada da 2° remessa de estampllhas de D. LUIS em relevo. (Janeiro 1888) 

Parece razoovel admitir que, se a Casa da Moeda fabricou estampilhos de D. Luis, para satisfazer 
a primeira requisi<;ao recebida de Macau (requisi<;ao de 31 de Dezembro de 1886), certamente tambem 
tero fabricado selos de D. Luis para satisfazer a requisi<;ao seguinte, datada de Macau a 7 de Maio de 
1887. 

Assim sendo as duas remessas que vem discriminadas no quadro 17, sao ambos de selos de D. Luis 
(relevo) . 

Esta cronologia apresentada no quadro 1, vista em conjunto com 0 que foi escrito no n.D 4 do 
artigo anteriorll, vem esclarecer a questao de saber quais as taxas do 2° emissao do tipo Coroa, que 
terao sido efectivamente expedidas para Macau. 



R.qulsl~ao d. R.qulsl~ao d. D.sdobram.nto 1 
da r.qulsl~ao d. 

Taxas 31.12.1886 07.05.1887 
07.05.1887 tal eom 0 D.sdobram .nto 2 R.stant. 

QuanHdad.s QuanHdad.s v.m Indleado nosllvros 
da Casa da Mo.d a 

5 rell 30.000 100.000 16.000 114.000 

10 rell 30.000 100.000 100.000 

20 rell 30.000 100.000 44.000 56.000 

25 rell 5 .000 10.000 10.000 

40 rell 30.000 100.000 44.000 56.000 

50 rell 5.000 10.000 10.000 

110 rell 100 .000 110.000 20.000 

100 rell 5.000 10.000 10.000 

300 rell 2.000 5.000 5.000 

11'10 15.000 15.000 15.000 • 

II' 20 15.000 15.000 12.000 3.000·· 

11'30 15.000 15.000 7 .000·· 11.000 

Data de entrada 
do pedldo na 011.02.111117 02.07 .111117 
COla da Moeda 

Soldo do, ,elo, do 04.04.1l1li7 26.07.111117 26.07.1l1li7 Ca,a do Moeda 

Data do Expedl· 07.10.1l1li7 ·03.01.1111111 06.12.111117 24.10.111117 31 .01.111811 
0;010 de U,boa 

011 .11 .1l1li7 17 .0 1. 111l1li ··20.12.111117 

leeebldo, em 26.12.111117 02.1111111 Flnall Janeiro de Mor~o 
Macau 31.12.111117 1l1li11 1l1li11 

Quadro 1 

Dado que em 1887 somente chegaram selos do emissao de D. LUIS, estamos agora em condi<;6es 
de afirmar que as taxas de 25 violeta e de 50 reis azuis (figura 5), nao foram enviadas para Macau, nao 
tiveram circula<;ao postal e portanto deveriam estes selos ser catalogados como NAO EMITIDOS9. 

Figura 5 

Com a chegada a Macau desta duos remessas tudo parecia ter voltado a normalidade postal, 
pelo menos no tocante 00 fornecimento de selos, salvo em rela<;ao a uma situa<;ao a que nos havemos 
de referir noutra oportunidade 

5 - Como era felta a sobretaxa sobre os selos de Macau. 

Vimos nos par6grafos anteriores, por diversas os selos de Macau foram sobretaxados pelas 
autoridades loco is, para suprir a faltas de determinadas taxas. 0 offcio que abaixo se transcreve permite 
esclarecer como era feita essa sobretaxa. . 

Reparti<;ao do Fazenda da Provfncia de Macau. 

Em resposta 00 offcio n° '67 que V.Exo. me dirigiu em 22 do corrente mes, de ordem de S. ExO 0 

Governador, rogo-the se digne tevar 00 conhecimento do mesmo Ex. Sr. que 0 processo adoptado peta 
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extinta Junta do Fazenda para sobretaxar as estampilhas do correio, quando a exigencia do servir;o a 
isso obrigava foi 0 seguinte: 
Escolhida a forma da sobretaxa, enviava a tipografia onde se imprimia 0 Boletim Oficial, 0 numero de 
estampilhas de valores superiores que entendia dever man dar habi/itar para valores inferiores (com 0 

que se evitava 0 interesse na falsificar;oo), e sendo esta habi/itar;oo feita por meio de typos, noo ha 
carimbos especiais a enviar a Direcr;oo Geral dos Correios. 
Devo dizer ainda que nunca se fez nesta ProvIncia emissoo alguma de selos postais. 

Macau, 24 de Abril de 1890. 

"Resposta do Governador ao offcio n052 datado de Usboa de 21 de Fevereiro de 1890, que foi respondido 
com 0 offcio acima transcrito a 3 de Maio desse ano". 

Este oficio, que a Repartic;oo do Fazenda de Macau envia 00 governador, no sequencia de um 
oficio que de Lisboa Ihe fora enviado a 27 de Fevereiro de 1890, esclarece que 0 processo era 
typographico, e ainda que "nunca se fez n'esta Provincia emissao alguma de sellos postais". 

6 - As reimpressoes das sobretaxas dos selos de Macau. 0 pedido de 1887 

Este inedito e inesperado assunto tem a ver com um pedido feito par Lisboa, em 21 de Maio de 
1887, para que Macau farnecesse umas tantas series de todos os selos alterados localmente, is to e os 
de 1884/5, assim como os de 1887. 

A necessidade de enviar para a sede do UPU em Berna, exemplares de todos os selos emitidos 
em Portugal e sues provincias ultra marinas fez com que 0 Director dos Correios pedisse a Macau que Ihe 
foss em enviadas um certo numero das estampilhas alteradas local mente, para poderem ser enviadas 
para Berna, afim de serem entregues as diferentes administrac;5es posta is estrangeiras. 

Nesse sentido, e dado que tinha havido varias "estampilhas alteradas" em Macau, foi enviado 
um pedido 00 governador de Macau a 21 de Maio de 1887, que par sua vez a transmitiu a Secretaria do 
Junta do Fazenda. Noo conhecemos 0 conteudo do oficio de Lisboa, mas este teve a seguinte resposta: 

N°35 
Palacio do Governo de Macau 
Julho de 1881 

limo. e Exmo. Sr. 

Em satisfar;oo 00 pedido de V. Exo expresso em seu officio n0350 com data de 21 de Maio, tenho a honra 
de communicar a V. Exo que n ' esta mala soo remettidas a V. ExO pela Secretaria do Junta da Fazenda 
d'esta provincia, quatro collecr;6es de 500 exemplares coda uma de sellos postaes fabricados na 
metropole, mas cujo valor foi aqui alterado por communicar;oo do servir;o postal. 
Noo pode ser totalmente satisfeita a requisir;oo de V. Exo, porque os sellos postaes a que por divers as 
vezes tem side alterados 0 valor primitiv~, desappareceram de circular;oo e nenhuns existem em 
deposito: 
Pode contudo ser supprida esta folta, se V. Exo providenciar para que sejam remettidos a Junta do 
Fazenda, sellos da primeira emissoo, 25 reis (cor de rosa) e 50 reis (verde) sobre os quaes foram feitas as 
alterar;6es. 
Deus Guarde a V. ExO Palacio do Governo de Macau, 25 de Julho de 1887. 

limo e Exmo. Sr. Conselheiro, Director Geral do Correio Telegraphos e Pharoes. 

o Governador da Provincia 

Off" 6 junta em 10/4/88 

207 
9-9-87 

Entregues ao 2° official do 1° secr;oo 8rito em 8 de Setembro de 1887. 

JUNTA DA FAZENDA PUBLICA DE MACAU E TIMOR 
N.02 



limo. e Exmo. Sr. 

Do-me a Exma Junta do Fazende a honra de passar as moos de V. ExO 500 exemplares das 4 especies 
unicas de franquias postaes que tendo sido alteradas n 'esta provincia, hoje e possivel obter; isto em 
satisfac;oo a um officio por V. Exo dirigido a sua Exa 0 Governador d'esta Provincia. 
Deus Guarde a V. Exa 
Macau, Secretaria do Junta do Fazenda 26 de Julho de 1887. 

limo. Exmo. Sr. Conselheiro Director Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes do Reino. 

207 Entregues 00 Brito por ordem do Chefe do Repartic;oo, em 8 de setembro de 18877-9-87 

Por ainda existirem em stock, foram os seguintes os selos enviados. (figura 6) : 

Figura 6 

No offcio do governador, este refere que ho diversas estampilhas que noo podem ser enviadas, 
" porque os sellos postais a que por diversas vezes tem sido alterado 0 valor primitiv~, desapareceram 
de circulac;oo e nenhuns existem em deposito". 

E avanc;a com uma proposta de resoluc;:oo do problema: 
"Pode contudo ser supprida esta falta se V.Exa providenciar para que sejam remetidas a Junta do 

Fazenda, sellos do primeira emissoo, 25 reis (cor de rosa)e 50 reis(verde) sobre os quais foram feitas as 13 
alterac;6es. " 

Este offcio do-nos a saber que os selos com sobretaxa em itolico de 5,10,20 e 40 reis, assim como 
as sobretaxas de 5 e 10 com risco pequeno, sobre as taxas de 25 e de 50 reis, jo noo existiam em Junho 
de 1887. (ver figura 7), assim como noo existiam os selos base que Ihes deram origem. 

Figura 7 



Por nao constorem mais elementos neste processo, ficariamos sem saber se a sugestao 
apresentada por Macau foi aceite, isto 13, e se os selos pedidos a Lisboa para ser feita a reimpressao do 
sobretaxa foram enviodos. A res posta a esta questao foi dada pelo descoberta do processo de Abril de 
1890. 

7 - A continua~ao em 1890. 

Em 18 de Abril de 1890, dirige a Repartic;ao do Fazendo Provincial de Macau, 0 seguinte oficio 00 

Director dos Correios em Lisboa. 

REPARTICAO DA FAZENDA PROVINCIAL MACAU E TIMOR 
WI51 
Requisic;ao em 28/8/90 

limo. Exmo. Sr. 
Quando tomei posse do meu cargo n'esta Provincia, foram-me entregues 23 folhas de estampilhas 
postaes de coda uma das taxas de 50 e 25 reis, dizendo-se-me que tinham sido enviadas por V. Exo para 
serem aqui habilitadas para outros va/ores, sendo Ihe depois devolvidas. 
Como se noo pode encontrar 0 officio que necessariamente deu origem a este facto, do que resulta 
ignorar quais sejam os va/ores que devem ter, vou rogar a V. Exo se digne elucidar-me sobre 0 

assumpto.Deus Guarde a V. Exo 
Repartic;oo de Fazenda Provincial de Macau e Timor, em 18 d'abril de 1890. 
limo. Exmo. Sr. Conselheiro Director Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes do Reino. 

o Inspector 

214 de 1890 
27-5-90 

As mudanc;as que ocorreram no direcc;ao do Junta do Fazenda de Macau terao com que feito 
que 0 processo tenha ficado esquecido ate que alguem foi encontrar 23 folhas de coda uma das taxas 

14 de 25 e de 50 reis, acompanhadas de um oficio do correio de Lisboa. A partir de ai segue-se 0 pedido de 
esclarecimentos apresentado acima. Lisboa respondeu as perguntas pelo oficio 361/214 de 28 de 
Agosto de 1890, apos 0 que a Junta do Fazenda mandou executor as sobretaxas. 

8 - 0 envio de Janeiro de 1891. (As reimpressoes das sobretaxas) 

Depois de executadas as sobretaxas, estas foram enviados para Lisboa, acomponhados pelos 
oficios N°. 13 e 14 de 24 de Janeiro de 1891. Serio interessante saber se os «tipos» utilizados fcram 
exactamente os mesmos que em 1885, assim como se os selos base de 25 e de 50 reis enviados por 
Lisboa e utilizados em Macau foram sobras dos originais ou reimpressoes especial mente feitas pora este 
fim? 

Como se depreende pela leitura dos textos que se apresentam abaixo, foram feitos dois oficios 
seporados, correspondendo 0 N.o 13 a devoluc;ao das folhas alteradas, e 0 N°14 00 envio de colecc;oes 
das estampilhas de Imposto de selio, alteradas pora 0 servic;o postal. ambos recebidos em Lisboa a 2 de 
Morc;o de 1891. 

REPARTICAO DE FAZENDA PROVINCIAL MACAU E TIMOR 
WI4 

limo. Exmo. Sr. 
Em satisfac;oo 00 officio n0509 207/87 que em 5 de Dezembro ultimo me foi dirigido pela 2° repartil;oo, 
2° secc;oo do Direcc;oo 00 mui digno cargo de V. Ex. ° tenho a honra de enviar a V. Exo 450 estampilhas do 
imposto de sello que foram alteradas para 0 servic;o postal com as taxas de 5, 10, 20 e 40 reis.Deus 
"Guarde a V. Exo 
Repartic;oo de Fazenda Provincial de Macau e Timor, em 24 de Janeiro de 1891. 
limo. Exmo. Sr. Conselheiro Director Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes do Reino. 
o Inspector 
2 J 4 de J 890 Entregues os sellos de que trata 0 prezente Officio a J 0 sec~ao d' esta repart;~ao em 2 de 
Mar~o de J891. 
2-3-9J 



REPARTIC:;:AO DE FAZENDA PROVINCIAL MACAU E TIMOR 
N°13 

limo. Exmo. Sr. 
Tenho a honra de devolver a V. ExO devidamente alterados em conformidade com 0 determinado no 
officio nO 1 08 dirigido pela 2° repartk;oo da Direcc;oo ao mui digno cargo de V. Ex. ° ao Exmo Presidente 
da extincta Junta da Fazenda d'esta provincia em 10 d'abril de 1888 e de que tive conhecimento pelo 
officio da mesma repartic;oo n0361/214 de 28 d' agosto ultimo, os sellos postaes que para esse fim 
accompanharam aquelle officio. 
Deus Guarde a V. Exo 

Repartic;oo de Fazenda Provincial de Macau e Timor, em 24 de Janeiro de 1891. 
limo. Exmo. Sr. Conselheiro Director Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes do Reino. 
o Inspector 

Entregues os sellos de que trata 0 prezente 
Officio 6 1" seq;oo d' esta reparfic;oo em 2 de marc;o de 1891 
2-3-9 
1214 de 1890 

Finalizoremos este processo com a relac;oo das estampilhas alteradas e recebidas na Direcc;oo 
geral dos Correios. 

MINISTERIO DAS OBRAS PUBL/CAS COMERCIO E INDUSTRIA 

Direcc;oo Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes 
Servic;o Ultramarino 
2° Repartic;oo 
2° Secc;oo 
Nota dos sellos postaes de Macau e de verba, da mesma localidade que transitaram para 0 servic;o 
postal, cujo valor tanto d'uns como d'outros foi alterado, e acompanharam os officios n013 e 14 de 15 
janeiro ultimo, da repartic;oo de fazenda da mesma provincia. 

valor facial prlmitivo 

25 reis 
25 reis 
25 reis 
50 reis 
50 reis 
50 reis 
50 reis 

10 
20 
30 

sobreposic;oo 
sellos postaes 

5 reis preto 
5 reis preto 
10 reis azul 
10 reis azul 
10 reis preto 
20 reis preto 
40 reis vermelho 

imposto de sello 
10 reis vermelho 
5 reis vermelho 
40 reis vermelho 

TOTAL 

2° Secc;oo da 2° repartic;oo da direcc;oo geral dos correios, 
telegraph os e pharoes em 2 de marc;o de 1891. 
Luiz da Silva Coutinho 
2° Official 
214 de 1890 
2-3-91 

9 - Conclusao. 

quantidade 

215 
215 
215 
161 
162 
161 
161 

150 
150 
150 

1.740 

Com estes dois artigos porece concludentemente provado, que a falta de estampilhas que 
ocorreram em Macau em 1885 e em 1887, e 0 subsequente recurso as sobretaxas, soo da exclusiva 
responsabilidade da administrac;oo central de Lisboa, e que em Macau apenas foram tomados as 
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medidas adequadas no interesse do servi<;o publico. 

E assim total mente destituida de fundamento a repetida alusao em 
revistas filatelicas estrangeiras, sobre 0 abusivo e desnecessario recurso as sobrecargas, que afirmavam 
ser especulativo e se destinava somente a refor<;ar os cofres do Junta do Fazenda de Macau. 

(Footnotes) 

1 BoleHm do Clube Fllahf!llco de Portugal N.o 412, Junho 2006 
2 Houve no entanto faHa de Bllhetes-postals, pols que se esgotaram ao flm de alguns dlas os que foram envlados, 
como se pode ler no oficlo de Macau de 1 de Feverelro de 1886. 
3 nmor alnda dependla admlnlstraHvamente de Macau. 
4 Em meados do ana de 1886, Hnham-se dados algumas modlflca~oes estruturals em Llsboa de que resuHou entre 
outras que a tutela dos correlos ultramarlnos, tenha em parte passado do Mlnlshf!rlo da Marlnha e Ultra mar para as 
Obras public as, cabendo a expedl~Cio de estampllhas para 0 ultramar j6 nCio a 5" repartl~Cio do Mlnlsterlo da 
Marlnha, mas slm a 2° reparH~Cio da Dlrec~Cio Geral de Correlos Telegraphos e Pharoes. 
5 Em finals de Dezembro de 1885 tlnham chegado 55.000 exemplares 
6 0 subllnhado nCio consta do texto original. 
7 Dados colhldos da Calxa 2635 AHU DGU SEMU. Sala 12. 
8 B.C.F.P.N°412, Junho 2006 
9 0 seu desconheclmento sobre carta, acrescldo de que os selos usados temoblltera~oes de favor, sao mals Indiclos 
a comprovar 0 que acabamos de aflrmar. 
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A Carta de Sao Joao Baptista de Ajuda 

Eduardo Barrelros e LUIs Barrelros 
lebarrelros@netc.pt 

Abstract. The Fort of sao Joao Baptista de Ajud6. a very small territory, was located on the west 
coast of Central Africa, also known as the Gold Coast or Slave Coast. It was built by the Portuguese in the 
late XVII Century and was dedicated to give protection to the general commercial activity of Portuguese 
traders and especially to the slave trade with America and Brasil. 

Portugal maintained its sovereignty over the territory through a governor and a small military 
unit. After the abolition of the slave trade at the Vienna Conference in 1815, the Fort at Ajud6 lost its 
significance. 

The small number of Portuguese residents and local traders, and the difficult communications with 
Portugal and with sao Tome and Principe islands, from which it was administered, caused the Fort to be 
very isolated. Very little has been known of the postal history of this territory. 

The aim of this article is to provide information on the geographic location of the territory, its 
history, the maritime trade routes it was part of, and to provide as much information as possible on its 
postal history. A recently discovered rare letter, sent from Ajud6 in 1859, is shown. It was sent by a trader, 
via the Lagos (Nigeria) Post Office, to Figueira da Foz through Liverpool, London, and Lisbon. 

Introduc;ao Historica 

A presenc;:a Portuguesa no Daome data de 1471. quando Joao de Santarem e Pero de Escobar 17 
atingiram a Costa do Benin, entre os Cabos de sao Paulo e Formoso, na Africa Ocidental. 

H 1 0 

• 

Fig. 1 - Carta geograflca da costa Ocidental de Africa, com a identificac;:Cio da IIha de S. Tome e do 
Principe e da Feitoria de S. JoCio Baptista de Ajuda, na Costa da Mina. 
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A cidade de Ajud6, designada hoje por Ouidah (Frances) ou Whydah (Ingles), localiza-se no fundo 
do Golfo do Benin, na Costa dos Escravos, antigo reino de Daome, hoje denominada Republica do 
Benin, com fronteiras com 0 Togo e a Nigeria 

o Forte Portugues de Sao Joao Baptista de Ajud6, foi edificado no reinado de D. Pedro II, pelo 
Capitao-General de Sao Tome, Bernardino Freire de Andrade, em 1680 e reedificado em 1721-1730 
pelocomerciante brasileiro Jose de Torres, para protecc;ao do comercio de escravos. Construido na 
antiga aldeia de Greje, estava rodeado por um nucleo de habitac;6es indigenas. 0 Forte estava 
localizado a distancia de uma legua (5 km)da costa. 

, : « : 

Fig. 2 - Planta da Nova Feitoria que fez 0 Capitao de Mar e Guerra. por ordem do Sr. Vasco Francisco Cesar de 
Menezes. Mandou e assistiu a obra 0 Capitao de Mar e Guerra Jose de Torres. no sftio de Ajud6. Costa da Mina. 

Os Ingleses. Franceses e Alemaes tambem af. instalaram as suas feitarias. mantendo grande 
actividade comercial com Portugal e com 0 Brasil. 

Ajud6. como feitoria fortificada. possuiu desde inicio. uma guarniC;ao militar. um cape lao. um 
almoxarife e um escrivao sob 0 comando de um oficial. que estava encarregado da defesa dos 
interesses dos Portugueses em todo 0 Daome. 

o territ6rio de Sao Joao Baptista de Ajud6 estava sob administrac;ao do Governo da Provincia 
de Sao Tome e Principe. Utilizando 0 porto de mar. 0 Forte teve uma aCC;ao preponderante no comercio 
de escravos. No entanto. no inicio do seculo XIX. 0 comercio diminuiu e. com a aboliC;ao da escravatura 
no Congresso de Viena em 1815. a Fortaleza de Ajud6 perdeu muito da sua importancia. 

Apesar do fim oficial do comercio de escravos. a consulta de documentos de 1858 e 1859 da 
Provincia de S. Tome e Principe, permitiu-nos concluir que este tr6fico se mantinha florescente. gozando 
de impunidade perante as autoridades locais Portuguesas e da Costa da Mina. Eram conhecidas as 
soidas de navios carregados de "panos" que se dirigiam para a Costa do Gabao. onde eram trocados 
por escravos. 
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Fig. 3 • Planta do Forte de S. Joao Baptista de Ajuda por Jose Antonio 
Calday, em 15 de Agosto de 1759. 

o trafico de escravos, 
mantido pelas feitorias Francesas 
e Alemas, persistiu ate ao fim do 
seculo XIX, conforme e referido no 
relatorio do 1 ° Tenente Pinto Basto, 
em comissao ao Daome, em 1892. 

A guarni<;ao militar do Forte 
retirou-se e so nao deixou de ser 
propriedade da Coroa Portuguesa, 
pela influencia de um Portugues, 
noscido na Baia, Francisco Felix de 
Sousa (1817), escrivao do almo
xarifado. Este, gozava de grande 
prestigio pessoal junto do Rei 
Abomey e logrou, p~r isso, obter a 
concessao do titulo de "Xa-xa" , 
especie de governador ou consul 
de todos os brancos, Portugueses 
ou estrangeiros, residentes no 
territorio. 

Sucedeu-Ihe seu fi lho 
mesti<;o, Isidoro Felix de Sousa , 
nomeado pela portaria N.o 190, de 
22de Outubro de 1851 (1851-1858) 
que, continuando a usar 0 titulo de 
"Xa-xa", passou a governador do 
Forte eater as suas ordens os 
oficiais e pra<;as que de Sao Tome, 
para ali seguiam. A autoridade 
Portuguesa era precaria ao 
contrario da influencia da familia 
Sousa, que chegou a hastear a 
bandeira do Brasil, quando da 
independencia deste territorio em 
7 de Setembro de 1822. 

Em 3 de Julho de 1858, sob a 
administra<;ao de Isidoro Felix de 

Sousa e a proposito de uma subscri<;ao a favor dos vitimas da epidemia de febre amorela que grassava 
no ~eino, e publicada uma lista nominal de 25 doadores, comerciantes Portugueses e Brasileiros, 
instalados na regiao de Ajuda e que nos permite avaliar a importancia comercial desta regiao. 

A influencia dos Franceses come<;ou a exercer-se nesta area, nomeadamente com a instala<;ao 
de missionarios na Fortaleza, entretanto votada ao abandono pelos autoridades Portuguesas. 

Em 1859, foi a Ajuda uma escuna Portuguesa de nome "Cabo Verde", sob 0 comando do Tenente 
Francisco Assis da Silva que tentou sem sucesso, retomor 0 controlo do Forte. 

A proposito do inventario realizado quando da entrega pelos Franceses dos bens do Forte, (Vital 
de Bettencourt do Canto) a 13 de Mar<;o de 1863, devolveram estes missionarios os objectos da igreja, 
os livros do escrivao, bem como 0 selo do Forte, em latao, com as Armas Reais de Portugal, cercadas 
da seguinte frase: FORTE DE SAO JOAO BAPTISTA DE AJUDA NA COSTA DA MINA., como mais tarde se 
veio a descobrir, os evangelizadores Gauleses continuaram, ilegalmente, na posse de um outr~ selo, 
com a seguinte legenda: EGREJA DE SAO JOAO BAPTISTA D' AJUDA 

Em 1865, 0 Governador de Sao Tome, Xavier de Almeida, resolveu intervir, enviando a Ajuda um 
barco de guerra "Napier" sob 0 comando de Carlos Eugenio Correia da Silva que levava consigo uma 
guarni<;ao militar e um capelao. 0 representante do Rei do Daome reconheceu os direitos do corea 

19 
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Fig. 4 - Vista do Forte de S. Joco Baptista de Ajuda por Carlos Eugenio Correia da Sliva, 1876, Llsboa. 

Portuguesa e na Fortaleza foi i<;:ada solenemente a nossa bandeira, cujos direitos os franceses acabaram 
por reconhecer. 
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Fig. 5 - Planta do Forte de S. Joco Baptista de Ajuda por Carlos Eugenio Correia da Silva, 1876, Llsboa. 



o espa<;o de implanta<;oo do Forte, cerca de 1 Km2, continuou Portugues p~r reconhecimento da 
Fran<;a e fazendo parte do territorio da Na<;oo j6 consignado na Constitui<;oo de 1822 0 mesmo 
acontecendo na Carta Constitucional de 1826, nas Constitui<;6es de 1838, 1911 e 1933. 

Em 1 de Mar<;o de 1912,0 ultimo governador, alferes de infantaria Guilherme Spinola de Melo, 
embarcou com a for<;a sob 0 seu comando para Soo Tome, ficando a partir daqui 0 Forte a ser dirigido 
p~r um residente. 

o Forte e toda a 6rea circundante de cerca de 2 hectares, passou a ter a designa<;oo de 
"Residencia de Soo Jooo Baptista de Ajud6", deixando de possuir qualquer for<;a militar embora tendo 
sempre como representantes legitimos da soberania Portuguesa, um residente e um secret6rio, 
constituindo ate 1961, um simbolo da influencia Portuguesa no Daome. 

Em Agosto de 1961, 0 entoo governo do Daome intimou Portugal a abandonar a Residencia 
impondo-Ihe um cerco militar. 0 ultimo residente (1956-1961),0 Intendente Antonio Agostinho Saraiva 
Borges, 0 seu secret6rio e treze Mis servidores Daomenianos incendiaram 0 Forte antes de 0 abandonar. 

Comunlcac;oes com 0 Forte de Sao Joao BapHsta de Ajuda 

As comunica<;6es do Forte com a Provincia de Soo Tome e Principe sempre foram prec6rias e 
demoradas, p~r noo haver carreiras regulares entre aquele ponto da Costa e a sede da Provincia. 
o governador do Forte era obrigado a confiar a sua correspondencia, tanto oficial como particular as 
casas comerciais de Ajud6 que mantinham as suas Iiga<;6es com 0 exterior, a Leste atraves do Porto de 
Lagos, actual capital da Nigeria (150Km) e a Oeste atraves do Grande-Popo, e Anecho, no Togo (45Km) 
ou do forte Dinamarques de Keta, territorio do Ghana (120Km). 

Apesar de Ajud6 estar na dependencia administrativa do Governo de Soo Tome e apenas a uma 
distoncia de 5 a 6 dias de viagem de navio, as informa<;6es que dali chegavam a capital da Provincia 
eram pouco precisas. Revelador do desconhecimento e da deficiente jurisdi<;oo do Governo sobre a 
Dependencia de Ajud6, e 0 texto da Portaria N.o 22, datada de 18 de Fevereiro de 1859, publicada no 
Boletim Oficial de Soo Tome N.O 65, de 26 de Fevereiro de 1859. 21 

"0 Governador da Provincia de S. Thome e Principe e suas Dependencias determina 0 seguinte: 
Constando-me, se bem que vagamente e sem caracter official. que fallecera 0 Commandante do Forte 
de S. Jooo Baptista d' Ajud6, Isidoro Feliz de Sousa, e sendo conveniente dada esta hypothese, noo 
deixar sem provimento este Commando pelas graves consequencias que d'isso podem provir; e visto 
noo ter conhecimento algum dos Portugueses alii residentes que possam de prompto interinamente ser 
investidos no Commando do dito Forte, e porque confie na interesa, zelo e amor Patrio do Presbytero 
Francisco Fernandes da Silva: Hei p~r conveniente auctorisar 0 dito Ecclesiastico a escolher pessoa 
idonea e competente e investil-a com a maior solenidade em meu nome auctoridade no Commando do 
mencionado Forte de S. Jooo Baptista d' Ajud6; cujas attribui<;6es 0 individuo nomeado exercer6 
interinamente ate ulteriores disposi<;6es. 

As Auctoridades a quem 0 conhecimento d'esta pertencer assim 0 tenham entendiqo. 

Pal6cio do Governo de S. Thome, 18 de Fevereiro. Luiz Jose Pereira e Horta, Governador da 
Provincia" . 

Esta dificuldade de comunica<;oo com a IIha do Principe e sobretudo com 0 estabelecimento de 
Ajud6 era h6 muito sentida pelo governo de S. Tome e reconhecida pela Coroa. 0 Decreto N.O 203, de 20 
de Dezembro de 1856 e publicado no Boletim Oficial de S. Tome N.O 37, de 19 de Junho de 1858, autorizava 
a Junta da Fazenda Publica a comprar uma embarco<;:oo de grandeza suficiente, para as referidas 
Iiga<;6es mariti mas. No entanto, est a determina<;oo nunca veio a concretizar-se. 

Alguns anos mais tarde, e sobre a dificuldade das comunica<;6es, dizia 0 tenente da Armada 
Carlos Eugenio Correia da Silva, mais tarde governador do Estado da India no seu livro, "Uma viagem ao 
estabelecimento Portugues de Soo Jooo Baptista de Ajud6, em 1865" : E aqui, talvez ocasioo mais 
propria para dizer que f6cil se torn a estabelecer correspondencia periodica com Ajud6, e enviar daquele 
porto todos os fundos necess6rios. Verdade e que dali noo h6 hoje comunica<;oo alguma com a IIha de 
Soo Tome (capital da Provincia) pel a falta absoluta de navega<;oo comercial. e raras vezes um ou outr~ 
navio da Pra<;a de Lisboa. Porem, sem dependencia mesmo dos navios mercantes, para se noo ficar 



sujeito as contingemcias das demoras do negocio, pode e deve aproveitar-se a comunicac;ao directa 
com a Metropole, pelos paquetes do carreira entre a Inglaterra e a IIha de Fernando Po; os quais se nao 
fazem escala p~r Ajuda, fazem-na contudo nos pontos proximos, de onde pelas embarcac;6es do lagoa 
tudo para ali se envia. Assim e, que as casas Inglesas de Ajuda, recebem cartas e jornais em prazos 
certos, e ditrcil nao e certamente, que a agencia financial Portuguesa em Londres, se entenda com a 
direcc;ao daquela companhia de paquetes, para aproveitar a mala e mandar offcios e letras de credito, 
devendo, porem, advertir-se que a denominac;ao Inglesa de Ajuda e Whyda. 

Nao eram tao optimistas quanta as comunicac;6es, os considerandos amargos que no ana seguinte 
fazia 0 governador do Forte, Vital de Bettencourt de Vasconcelos Corte Real do Canto e que 
transcrevemos do seu opusculo "Missionarios Franceses Propagadores do Fe no Costa do Mina": 

" ... em consequencia do desleixo dos navegadores Portugueses para com 0 nosso 
estabelecimento, quando os dos estrangeiros tem as devidas considerac;6es, e para regularizar 0 servic;o 
dos navios mercantes que aportavam a Sao Joao Baptista de Ajuda, para Ihe fixar algumas condic;6es 
indispensaveis bem como para doutros modos proteger os interesses dos negociantes Portugueses, 
entendo conveniente dirigir 00 consul do Baia, provincia do Brasil, a copia do seguinte correspondencia 
II. 

"Sendo de muita necessidade as correspondencias desse para este porto, tem 0 comercio aqui 
sofrido bastante, porque os Capitaes dos navios Portugueses que aqui chegam procedentes do Baia, so 
entregam as cartas tanto d'ordens como particulares, que Ihes sao incumbidas depois de 2 ou 3 meses 
do sua che~ada; pelo que e para atender as justas exigencias do comercio, obrigue 0 palhabote 
Portugues "Aguia", que deste ponto, segue para ai hoje, receba mala e offcios, passando dele recibo 
que junto achara. 

Rogo pois a V. Ex.a que, sendo de lei, obrigue ai a todos os navios que navegam debaixo do 
bandeira Portuguesa, tragam mala para esta Costa do Mina, 0 que devera ser feito p~r anuncio publico, 
para que nao hajam extravios, devendo ser dirigidos 00 Forte Portugues de Sao Joao Baptista de Ajuda. 
Este estabelecimento achava-se abandonado p~r falta de guarnic;ao, hoje, porem 0 nosso governo 

22 deliberou a estacionar nele autoridade de patente. 

Bastante tem custado a organizar as coisas de forma que acabasse 0 desleixo em que os 
navegadores Portugueses tratam este estabelecimento, e para que melhor eu possa evitar abusos, 
rogo a V. Ex.a aceder 00 meu pedido, tomando toda a iniciativa 00 seu alcance, devendo-Ihe asseverar 
que desde ja dei conhecimento desta minha deliberac;ao 00 governo do Provincia de Sao Tome e 
Principe, para que este, se entender conveniente, 0 comunique 00 do Metropole". 

Deus guarde a V. Ex.a 

26 de Novembro de 1866. 

II rno Sr. Consul Portugues no Bahia 

Vital de Bettencourt Vasconcelos Corte Real do Canto, 2° tenente de artilharia, Comandante 
do Forte 

o Regulamento dos Portos da Provincia de S. Thome e Principe, publicado no Boletim Oficial N.o 75 
de 1 de Julho de 1859, estabelecia no seu 

Capitulo I 

Dos Obrigac;6es dos Capitaes ou Mestres no Entrada, Descarga e Cargo dos Navios, ja 
estabelecia as normas a cumprir em relac;ao a mala do correio: 

"Artlgo 1.° Os capitaes ou mestres dos navios nacionais ou estrangeiros, que ancararem nos 
portos abertos 00 commercio nos IIhas de S. Thome e Principe, sao obrigados a cumprir as disposic;6es 
do presente Regulamento, que Ihes sera eritregue pelo official do alfondega que for a visita". 

"Artigo 4.° 0 capitoo ou mestre e igualmente obrigado a entregar 00 official do visita a mala do 
Correio, e todas as cartas e mais papeis lacrados ou fechados, que forem destinados a respectiva IIha 
ou Provincia, que tiver em seu poder, ou que estiverem em poder dos passageiros ou gente de bordo". 



Capitulo II. 

Dos sardas 

"Artigo 27.0 0 capitoo ou mestre de embarcac;oo portuguesa devera, quatro dias antes do sua 
sardo, fazer constar a Administrac;oo do correio 0 porto do seu destin~, a fim de poder receber as 

matas que the forem entregues". 

Capitulo V 

Disposic;6es penaes 

"Artigo 37.° 0 capitCio ou mestre e os pessoos a quem forem apprehendidos cartos, em 
contravenc;Cio 00 artigo 4.°, pagarCio nove vezes 0 porte respectivo".Este regutamento e confirmado 
por decreto destin ado a vigorar nos Provrncias uttramarinas e pub/icado em 12 de Novembro de 1856 
assinado pete Rei e pete Secretario de Estado dos Neg6cios do Marinha e do Ultramar. 

"Tendo por muitas vezes acontecido que alguns capitCies de navios mercantes entrados nos 
portos das provrncias ultra marinas, teem deixado de fazer entrega as auctoridades competentes das 
malos do correspondencia official e do correio, logo que chegam: Hei por bem, Usando do auctorizoc;Cio 
conferida pelo artigo 15.° do Acto Addicional a carta Constitucional do Monarchia, Conformando-Me 
com 0 parecer do Conselho Ultramarino, dado em consulta de 7 do corrente mez e Tendo Ouvido 0 Meu 
Conselho de Ministros, Determinar 0 seguinte": 

"Artigo 1.° No acto do visita, por entrada, de quaesquer embarcac;6es nos portos dos provrncias 
ultra marinas, entregarCio os respectivos CapitCies a correspondencia do correia ou do Governo, de que 
forem encarregados, em malas ou caixote, com a conveniente designac;Cio, cobrando 0 competente 
recibo". 

"Artigo 2.° A transgressCio do artigo antecedente sera punida com a mulcta de cincoenta mil rE3is, 
applicada para a fazenda publica". 

A consulta do movimento do "porto" do Ilha de S. Tome, durante os anos de 1858 e 1859 
(Quadro I ) permitiu encontrar 112 registos de entradas: 

Movimento dos navios Portugueses no porto de S. Tome, com transito por Ajuda 
(1858 e 1859) 

Navio Data de entrada OrigemJ dias de Destino 
S.Tome viae:em 

Patacho Nacional 12-3-1858 Lisboa em 46 dias Ajudli pelo Principe 
"G16ria" 

Brigue Nacional 21-12-1858 Ajudli pelo Principe Lisboa por Cabo-Verde 
"Maria Helena" 
Brigue Nacional 7-2-1859 Lisboa Ajuda pelo Principe 

"Diana" 
Patacho Nacional 7-4-1859 Lisboa em 51 dias Ajuda pelo Principe 

"G16ria" 
Barca Nacional 15-5-1859 Lisboa em 40 dias Ajuda pelo Principe 

"Ant6nia" 
Patacho Nacional 27-6-1859 Ajuda em 10 dias Brasil-Bsia 

"Paquete Africano" 
Brigue Nacional 1-8-1859 Lisboa pelas llhas de Ajuda 

"Mariana" Cabo-Verde em 25 dias 
Brigue Nacional 5-9-1859 Ajuda em 5 dias Principe 

"Mariana 

Quadro I 
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- Navios Portugueses provenientes de Lisboa - 22 

- Navios Portugueses que efectuavam navegac;oo regional - 59 ( Portos do Principe. 
Sangatanga. Cabo Lopo Gonc;alves. Gaboo. Cabinda. Luanda e Moc;amedes) 

- Navios estrangeiros - 31 (Americanos 24; Franceses 3; Espanhois 2 e Ingleses 2) 

Durante estes 2 anos. apenas 6 diferentes navios Portugueses tocaram em Ajud6. nas suos viagens 
de e para Lisboa ou S. Tome. 

A carta de S. Joio Batista de Ajuda 

E desta epoca a rara carta. ate agora a unica conhecida. do periodo pre adesivo. recentemente 
adquirida e que agora e revelada. constituindo um elemento fundamental para 0 estudo da historia 
postal do Forte de S. Jooo Baptista de Ajud6. 

Foi remetida de S. Jooo Baptista de Ajud6 em 27 de Marc;o de 1859. p~r Joaquim Carrisso. prov6vel 
tripulante de um navio mercante. recentemente chegado a costa de Africa apos uma via gem de 44 
dias. para seu irmoo Ign6cio Augusto Carrisso. comerciante na Figueira da Foz. 

o texto. de que se transcrevem alguns par6grafos. tem grande interesse para a historia postal: 

... noo quero contudo deixar de aproveitar esta ocasioo para te escrever, deve amanho daqui 
largar um Patacho Portugues para Lagos. um porto aqui na costa aonde tocoo os paquetes Ingleses 
pelo qual mando esta para air ser lanc;ada na mala e espero que te chegara 6 moo. sendo esta a 
primeira occasioo que tenho tido para te escrever depois de que cheguei 6 Costa para onde trouxemos 
uma viagem um pouco longa de 44 dios . 

.. . Estamos aqui todos os dias 6 espera da Barca Paquete Saudade de que he Capitoo 0 Co tim. que 
deve ter sardo da Bahia em princfpios de Fevereiro pelo qual e possrvel eu receba alguma carta tua ... 

... Tenho pouca esperanc;a de hirmos desta vez a Londres ja que ha aqui muito pouco azeite e 0 

navio s6 ali ira carregado ou quase. e noo sei mesmo se sera melhor para nos 0 voltar antes 6 Bahia 
daqui. ja que a irmos a Londres 56 daqui largaremos em fins de Julho ou Agosto e noo tendo uma viagem 



boa vamos entrar no Canal j6 no in verno. Ainda a bordo deste navio noo houve caso algum de molestia 
da Costa nem mesmo outra a excepc;oo do piloto que teve durante a viagem para aqui (e j6 tinha 
desde Inglaterra) uma dor reum6tica que bastante 0 atrapalhou mas que agora vai quase livre d'el/a ... 

Nola: a Barca Paquete "Saudade" foi construfda em de Agosto de 1851. em estaleiro da Figueira da Foz. 
pelo mestre construtor Jooo Rodrigues de Carvalho e Lemos. Tinha 104 palmos de quilha e pontal e era propriedade 
de Dona Antonio Marques Tavares. Eram proprietarios em 5 de Junho de 1855. Jooo Maria Bergamo e Compo 
destinando-se este navio aos portos do Brasil. 

A carta recebe as seguintes marcas: 

- Marca de dia de Lagos de 8 de Abril de 1859. onde a carta noo foi franquiada. 

- Marca de dia de Liverpool dos Paquetes Ingleses. (verso) de 8 de Maio de 1859 

- Marca de dia de Londres de 9 de Maio 1859 (verso) e 10 (frente) 

- Em Londres. ao verificar-se que a carta noo vinha franquiada foi-Ihe aplicada a marca rectangular 
a vermelho "Returned far Postage". e aplicado 0 porte manuscrito a vermelho de 2/1 Shillings 
de 15 de Junho de 1859 

- 0 destinatario. Ignacio Carisso informado pelo Agente em Londres que havia uma carta a ele 
destinada e que carecia de pagamento. para seguir para Lisboa paga 0 porte. e a carta recebe 
a marca de Londres "London Paid ". de 15 de Junho de 1859 

- Porte de 280 reis de Lisboa e marca de dia de chegada a Lisboa de 21 de Junho de 1859 

No seu trajecto para Lisboa. esta carta tera sido transportada por uma das Companhias Inglesas. 
a "Elder Dempster & Company Limited". farmada em 1852 ou a "African Steam Ship Company Limited". 
ambas detentoras de um contrato para 0 transporte de correio de Londres via Plymouth para a Madeira, 
Tenerife e a Costa Oeste de Africa. 

Em 1856. 0 porto de entrada e saida deste navios transferiu-se. de Londres para Liverpool. Estas 
companhias dedicavam-se ao transporte de passageiros. mercadorias em geral. sobretudo azeite ou 
oleo de palma utilizado na industria alimentar e no fabrico dos sab6es. 

Ate 1860 a frota destas companhias incluia os navios: "Armenian" (1094ton.), "Athenian" 
(1094ton.). "Candace" (660ton.). "Cleopatra" (128oton.). "Ethiope" (66oton.). "Gambia" (517ton.),"Hope" 
(894ton.). "Landana" (1569ton.). "Mayumba" (1569ton.). "Perez Galdos" (329ton.) e "Retriever" (32Bton.). 
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As rotas de navega~ao usadas conforme os anos. foram: 

1852 Plymouth - Madeira - Tenerife - Bathurst - Freetown. 

1853 London - Plymouth - Madeira - Tenerife - Goree - Bathurst - Freetown - Monrovia - Cape 

Coast Castle - Accra - Ouidah - Badagri - Fernando Po - Plymouth - London. 

1855 Foi incluido 0 comercio do Rio Niger. 

1856 Liverpool substitui Londres 

1856 Liverpool - Marrocos 

1858 Plymouth deixou de ser utilizado como porto de recepc;:ao da mala do correio. 

1859 Lagos e incluido na rota. 

1868-1872 Passageiros: Liverpool- Las Palmas - Freetown - Terna - Lagos - Takoradi (1875) 
Freetown - Las Palmas - Liverpool. 

Tambem a partir de 
1859 comec;:ou a Companhia 
Uniao Mercantil a assegurar. 
o transporte maritimo de car
ga e passageiros de Lisboa 
para a costa ocidental de 
Africa. Nesta rota foram utili
zados os navios a vapor, 
"D.Estefonia", "D.Antonia", 
"D.Pedro" e 0 "Africa". Esta 
companhia fazia escala pelos 
portos da Madeira, S. 
Vicente, S. Tiago, S. Tome, 
Ambriz, Luanda, Benguela e 
Moc;:amedes (Quadro I e Fig. 
6 e 15). 

A obrigatoriedade dos 
barcos Portugueses levarem 
as malas do correio so se con
cretizou dez anos mais tarde 
com a criac;:ao dos servic;:os 
dos correios de sao Tome, 
conforme se pode constatar 
pela respectiv~ regulamento 
de 14 de Dezembro de 1869, 
publicado no Boletim Oficial 
N.o 8, de 19 de Fevereiro de 
1870. 

Entravam em circula
c;:ao os primeiros selos adesi
vos, da emissao Coroa para 
utilizac;:ao nesta Provincia. 

o governador do Forte, 
alferes Augusto Figueiredo de 
Barros, num relatorio end ere
c;:ado ao governador de sao 
Tome e datado de 5 de No
vembro de 1874, do-nos 0 se
guinte panorama quanta ao 
problema das comunicac;:oes: 

Brasil 

ACOAES 

" 

, 
Mrica 

-.. _----------
-------------

--------------- - ~ -
_ .- _ .- ........ c...-_ 
--------- f\lnIIoI~ •• c.rn 

MOCAMBIOUE 
INDIA - MACAU - TIMOR 

--- ......... _ .. c_ • .Ieta ---_._ .. _-
Fig. 6 - Rotas de Navegac;Cio Ultramarina 



Mapa do movimento maritimo de AJudA nos meses de Setembro 

e Outubro de 18'74 

Entrada SaJda I I 
Natureza e n.aclonAlldade NOMES Provincia 

I 
Desllno 

do navlo Dla Me. Die Mea 
-------- - --

Vapor -Ingl~ .. _ ........ Besaln 14 Bet." H Set." S. Tom~ Liverpool 

late ~ brastlelro ... ..... . . . AguJa 20 Set." 17 Out." Bala Bala 
EscuDa - brastleira ... ... Tejo 23 Set." 25 Out." Bala Bala 
Brigue - portugues ... ... Alilfede 2 Out." - - Bala Liverpool 
Patacho - portugues .. .. Eu~o - .:... 23 Bet." Bala Bala, tocando em S. Tom~ 
Barca - francesa •...... . . Aurelia - - 18 Bet." Moc;amb. Lisboa 
Barca - francesa ...... . . . Victorine 18 Set." 19 Set." Maraelha Havre 
Brigue - frances .. .. ..... A. Marle 9 Out." n Set." Marselha Para 08 portos de sota vento 
Vapor - Ingles .. ..... ..... Bonny a Nov." a Nov." Liverpool Calabar 

I 

Quadroll 

"As relac;c5es com a Europa soo mantidas pel as casas Francesas e Inglesas que tem em navegac;oo 
alguns navios, e p~r um brigue propriedade de Magalhoes que navega para Lisboa, Liverpool e portos 
do Brasil. Os demo is navios consignados oeste negociante soo de proprietarios Brasileiros e a sua 
navegac;oo restringe-se a via gens directas do Bahia a esta costa(Fig - 6). 

Alem destes, alguns navios, como vapores Ingleses, navios de vela que andam a receber cargo 
em diferentes pontos do costa, tem aqui aportado, mas aqueles noo tem tido com a terra comunicac;c5es 
algumas e os restantes ja chegaram dos portos europeus ou Americanos em outro mes e devem partir 
de futuro" 

Este mapa (Quadroll) , pelos dois meses a que se refere, exemplifica 0 movimento maritimo que 
aproximadamente se do durante os restantes meses. 

1M - CurvcloGllucpat:lChoS Prdro 

Fig. 7 - Corveta "Goa" e Patacho "S.Pedro" 
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Deve reparar-se que 
nestes dois meses. aparece 
um barco proveniente 
de Soo Tome e outr~ com 
destin~ a esse porto 0 

que. se acontecesse normal
mente. noo serio nada mau. 
Mas. como veremos mais 
adiante. essa frequ€mcia es
tava longe de ser alcan
c;ada. Outras vezes. extra
viava-se a correspondencia. 
e os expedidores. tanto de 
Soo Tome como de Ajude. 
viam-se obrigados a reme
ter constantemente segun
das vias das epfstolas extra
viadas. Assim. dois anos de
pois. 0 mesmo oficial ende
rec;ava 00 Secreterio-Geral 
do Governo do Provfncia 0 

seguinte offcio. de 1 de Abril 
de 1876: 

Navios de Guerra que tocaram 0 Porto de Ajuda 

27 de Janeiro de 1877 - Canhoneira «Rio Tamega» 
25 de Junho de 1877 - » «Rio Lima» 
11 de Julho de 1878 - » «Rio Tamega 

12 de Janeiro de 1879 - » «Quanza)) 
15 de Fevereiro de 1880 - » «Guadiana» 
10 de Fevereiro de 1883 - » «Rio Ave» 
6 de Junho de 1883 - » «Rio Ave» 
8 de Setembro de 1883 - » «Quanza)) 

19 de Janeiro de 1884 - » «Rio Douro» 
10 de Maio de 1885 - » «Sado» 

4 de Novembro de 1885 - » «Sado» 
16 de Dezembro de 1885 - )) «Rio Ave» 

Quadrolll 

"Em resposta 00 offcio N.o 374 dessa Repartic;oo a V. Ex.o em aditamento a anterior e mais amplas 
informac;oes. a tal respeito. que fiz chegar a essa Repartic;oo. que a regularidade com que os paquetes 
Ingleses aportam a Soo Tome noo e a mesma que se de neste Porto. em consequencia do que tenho 
muitas vezes ou quase sempre que enviar as correspondencias aonde a mala destes navios e mais 
regular. razoo pel a qual algumas vezes. sem que eu para tal contribua. pode a minha correspondencia 

/ 

Fig. 8 - Canhoneira "Quanza". 1878 



ser distraida ou demorada, em consequencias de circunstoncias que me soo estranhas, pois sirvo-me 
ordinaria mente dos correios das casas comerciais por noo ter nenhum a minha disposic;oo." 

E ainda em 27 de Janeiro de 1877 dizia 0 mesmo oficial para a citada entidade de Soo Tome: 

Fig. 9 - Canhoneira "Rio Lima", 1875 

"Respondendo ao oficio de V. Ex.a n.a 2 295 - 2a via - que incluia as copias n.Os 1 e 2, sou a dizer a V. 
Ex.a para conhecimento de Sua Ex.a 0 Governador, que noo sendo as correspondencias expedidas por 
este porto e sim enviadas para Lagos e ali recebidas pelos paquetes Ingleses, e talvez possivel que 
neste primeiro trajecto noo tenham alguns correios encontrado facilidade da parte dos portos finais do 
Dahomey, ou como j6 tem acontecido, houvesse sido retard ado em Lagos por ausencia do encarregado 
por mim de franque6-la. Sinto que essa correspondencia em que havia algumas noticias de interesse 
tivesse sofrido too longa demora e que por tal fizesse informar 0 governador muito posteriormente a 
epoca que seria regular. 0 que V. Ex.a me anuncia de que Sua Ex.a vai proper ao Governo de Sua 
Majestade a emissoo de um navio em observac;oo nas 6guas de Ajud6, e necessidade h6 muito ressentida 
per este abandonado Porto, que estando a uma pequena distancia da sede da Provincia, tem visto 
decorrer um periodo de 5 anos sem ser visitado por navio de guerra Portugues." 

Da leitura da primeira parte deste oficio se conclui que, por esta altura, a aposic;oo dos selos na 
correspondencia era feita nos locais de embarque (neste caso Lagos, actual Nigeria) e que na segunda 
parte se refere que 0 Governador de Soo Tome ia prop~r superiormente 0 envio de um barco de guerra, 
facto que noo acontecia h6 5 anos e que veio a concretizar-se como veremos no Quadro III da relac;oo 
dos navios de guerra que aportaram a Ajud6. 

No entanto, 0 irregular aparecimento de um navio de guerra na praias de Ajud6 noo resolveu os 
problemas das comunicac;oes. 

Nos anos de 1883 e 1885 houve tres barcos, em 1887 dois, um em 1878, 79,80 e 84, e nenhum em 
1881 e 82. Por isso 0 governador do Forte continuava a confiar a sua correspondencia as casas comerciais 
com os prec6rios resultados que se conhecem. Assim, a 1 de Abril de 1883, insistia 0 tenente Fernando 
Gonc;alves com 0 Administrador dos correios de Lagos: 
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"Tenho a honra de pedir a V. Ex.a se digne fazer a entrega da correspondelncia, tanto oficial como 
particular, para 0 Forte de Soo Jooo Baptista de Ajud6, a Casa Mont Frere e Borelli de Regis, de Marselha 
para esta ma remeter porque havendo muita demora nos correios ficam as comunicac:;:6es muito 
atrasadas e d6 mau resultado para 0 servic:;:o." 

E escrevendo para 0 Secret6rio do Governo de Soo Tome, em 1 de Agosto do mesmo ano, 
continuava a expor as suas queixas: 

"Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que p~r meu offcio N.o 23 de 1 de Abril proximo passado 
pedi ao Administrador do Correio de Lagos 0 favor de me noo demorar as correspondencias vindas ali 
parar pertencentes ao Forte Portugues em Ajud6, tanto oficiais como particulares, mas foram baldados 
os meus desejos, e vendo-me ate hoje privado de correspondencias familiares e oficiais desde a minha 
vinda para Ajud6 e quase posso afianc;:ar a V. Ex.a que existem no Correio de Lagos, p~r isso pec:;:o a V. Ex.a 
se digne providenciar, oficiando pelo Gabon ao Administrador dali e no caso que seja preciso pagar os 
portes das correspondencias particulares eu estou pronto a satisfazer toda a importoncia, 0 que espero 
as providencias necess6rias para tal fim." 

Mas 0 servic:;:o dos correios de Lagos ia de mal a pior, porque escrevia 0 mesmo tenente para 0 

Secret6rio do Governo de Soo Tome em 1 de Janeiro de 1885, e referindo-se a partida do padre 
Sebastioo Dias Lopes para Lisboa: 

"Leva em seu poder a mala deste Forte para 0 correio da Madeira, 0 qual desde Fevereiro ate 
hoje tenho conservado aqui, pois fiado na promessa do Sr. Comandante da Canhoneira "Douro" que 

.. 

Fig. 10 - Canhonelra "Rio Ave" , 1880. 



estaria aqui no principio de Abril passado e ainda mais no artigo 18.° das instruc;:6es que me faram dadas 
por Sua Ex.o 0 Governador, tencionando mandar a Canhoneira a Ajud6 de dois em dois ou de tres em 
tres meses, tendo todos os dias desde 5 de Abril esperado a chegada do navio e tendo recebido 
abertas muitas correspondencias j6 particulares, j6 oficiais pelos paquetes Ingleses, noo me atrevo a 
envi6-las pel a mesma via." 

Repare-se que, por falta de barco e pouca seguranc;:a na inviolabilidade da correspondencia, 0 

comandante do Forte se via obrigado a acumular 0 expediente durante onze meses e a envi6-lo a 
Madeira para que dali fosse reexpedido 
para Soo Tome. 

Criac;ao do "Servic;o Postal" 
no Forte 

De 1885 a 1887 Portugal exerceu 
um protectorado sobre 0 litoral do 
Daome. Foi 0 Decreto de 29 de 
Dezembro de 1885 que criou 0 Distrito 
de Ajud6, com sede no Forte do mesmo 
nome, e que tornava extensiva a nossa 
soberania a toda a costa maritima do 
Daome. E no § 2.° do artigo 17.° desse 
Decreto que se encontra a primeira 
referencia oficial ao servic;:o postal no 
Forte: 

"0 Servic;:o Postal. enquanto noo 
for definitivamente organizado no 
Distrito de Ajud6 ficar6 a cargo do 
delegado de fazenda." 

E dizemos oficial porque num 
offcio de lOde Marc;:o de 1884, 
enderec;:ado a Junta da Fazenda de S. 
Tome pelo tenente Fernando Gonc;:a
Ives, se faz alusoo a importoncia de 
"1350 reis que existe de venda de selos 
e estampilhas." 

Os selos fiscais, tambem desig
nados noutros documentos por "selos de 
verba", "de taxa" ou "de imposto", j6 
eram usados no Forte desde 1872, 
conforme se depreende dum docu
mento existente no Arquivo Hist6rico 
Ultra marino: 

"lnstruc;:6es dad as pelo Governa
dor da Provincia ao alferes Ant6nio 
Joaquim, de 8 de Janeiro de 1872: 

Art. 15.° - Leva em carga 100 000 

108 

Fig. 11 - Registo de Propriedade do navio Mercante Portugues uAfri
canon 

reis em selos de causas publicas de 60 e 100 reis, para as necessidades dos habitantes do 
estabelecimento; uma conta trimestral enviar6 a Junta de Fazenda e 0 produto entrar6 na Caixa, que 
e gerida pela comissao de que trata 0 art. 11.°" 

Consideramos portanto significativ~ que no citado offcio de 11 de Marc;:o de 1884 se fac;:a distinc;:oo 
entre selos e estampilhas, 0 que nos leva a crer que uns seriam de natureza postal e outros de natureza 
fiscal. 
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Ese ja de selos de correio se trata, 56 podiam ser do tipo "Coroa" porque a emissoo de D. LUIs, fita 
direita com impressoo em relevo, 56 teve lugar em 1887. 

Os portes de correio que entoo se observavam em S. Tome eram os da Metr6pole, conforme se 
determinava no Art.ll.D do regulamento dos correios daquela ProvIncia de 1869: " Enquanto noo fer 
estabelecido per lei 0 usc de estampilhas para a permutac;oo das correspond€mcias entre 0 Reino e a 
ProvIncia de sao Tome e PrIncipe continuara a observar-se no pagamento dos portes 0 que acha 
determinado nos Decretos de 27 de Outubro de 1852 e 4 de Marc;o de 1853, com relac;oo as 
correspondencias das Provlncias Ultramarinas." 

o custo dos portes das correspondencias com destino de um para outros pontes da ProvIncia, 
para cartas segundo a tabela N.D 2 do referido Regulamento era oseguinte: 

Fig. 12 - Planta do Forte de S. Joao Baptista de Ajuda, 1888. 

Ate 10 gramas, inclusivamente ..... 25 reis 

Ate 20 gramas, inclusivamente ..... 50 reis 

E assim p~r diante, subindo 25 reis per cada 10 gramas de fracc;:oo que acrescerem. 

A responsabilidade em manter as estac;:6es postais providas de selos era do Director dos Correios, 
conforme determinava 0 citado Regulamento: 

"Art. 9.D - Pertencera aos directores do correia: 

N.D 6 - Requisitar em tempo a Junta de Fazenda ou ao adjunto 0 papel selado e os selos e 
estampilhas que tem de ser vendidos ao publico, e as estampilhas necessarias para fornecimento do 



distrito postal da sua dependencia, com a atenc;:ao que em todas as estac;:6es haja sempre um deposito 
correspondente ao consumo de um mes, pelo menos." 

Num oficio de 1 de Julho de 1899, enderec;:ado tambem 00 Inspector de Fazenda de Sao Tome 
pelo tenente Nunes de Aguiar, faz-se alusao ao movimento de selos: 

"Junto com os documentos referentes 00 mes de Junho findo, tenho a honra de enviar a V. Ex.a 0 

mapa do movimento de selos e outras franquias, relativos 00 20 semestre do ana corrente, pelo qual V. 
Ex.a se dignara ver que as estampilhas de 80 e 300 reis nao tem sido vendidas, tornando-se portanto 
desnecessarias neste Forte; outre tanto, porem, nao acontece com as estampilhas de 5, 10, 20 e 25 reis, 
que pec;:o me sejam enviadas 50 de coda especie bem como de selos para documentos de taxa de 20 
reis que nao existem aqui. Parece-me conveniente para evitar a deteriorac;:ao das estampilhas que 
acima me refiro, que elas sejam devolvidas a Repartic;:ao de Fazenda de onde foram recebidas, coso V. 
Ex.a nao determine 0 contrario." 

Fig. 13 • Marca admlnlstratlva do Forte de S. Joao Baptista de Ajuda 

Pelos valores a que este oficio se refere se conclui tratar-se do emissao de 1893-95 de D. Carlos, 
pois a emissao seguinte de 1898-901, compreende tambem os valores de 500 e 700 reis que nele nao se 
mencionam e alias, a data em que foi remetido 0 documento, ainda nao deviam ter chegado a Ajuda. 

E em aditamento a este assunto, logo em offcio urgente de 7 de Outubro do mesmo ano, acrescenta 
o mesmo tenente: 

"Comunico a V. Ex.a para os fins convenientes que acabaram ja as estampilhas de correio das 
taxas de 2 'h , 5,10 e 20 reis. Rogo a V. Ex.a que se digne resolver sobre 0 assunto de que trata a minha nota 
N.D 37 de 1 de Julho do corrente ana cujo a urgencia no remessa solicito a V. Ex.a." A chegada dos 
valores esgotados e acusada pelo oficio de 31 de Outubro de 1890: "Acuso a recepc;:ao do nota de Sua 
Ex.a N.D 113 de 26 de Setembro ultimo, cobrindo 2 guias, uma de estampilhas postais e outra de estampilhas 
do imposto de selo." As estampilhas de 80 e 300 reis, que nao tinham saida em Ajuda, eram no mesma 
data devolvidas a Sao Tome: "Tenho a honra de enviar a V. Ex.a as estampilhas postais que foram 
abatidas a cargo dos valores selados deste Forte, por nao terem consumo nesta localidade e que 
constam no mapa junto." Em 1 de Novembro de 1901 0 tenente Antonio Mendes do Costa apresenta 00 

Inspector de Fazenda a seguinte requisic;:ao de selos: 
Requisic;:ao N.D 1 

Estampilhas postais: de 25 reis ..... 50 

Estampilhas posta is: de 50 reis ..... 50 

Em lOde Setembro de 1902 apresentava 0 mesmo oficial outra requisic;:ao de selos 00 chefe da 
Fazenda Militar: 

Requisic;:ao N.D 2 
Estampilhas postais: de 25 reis ..... 20 

Estampilhas posta is: de 20 reis ..... 20 

Estampilhas postais: de 5 reis ..... 20 
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Num outr~ oficio de 20 de Fevereiro de 1905, 0 tenente Jose de Deus Pires, enderec;ado ao Chefe 
do Estado Maior, le-se "Remeto selos do antigo padroo para trocar", mas sem indicar qual a emissoo 
que era recolhida. 

Como j6 foi amplamente referenciado ao longo deste artigo, eram escassas e muito irregulares 
as comunicac;6es efectuadas com Ajud6, por navios Portugueses. Tambem era reduzido 0 numero de 
habitantes assim como as correspondencias por estes enviadas para 0 exterior, utilizando os selos de 
S. Tome, no correio de Ajud6. 
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Fig. 14 - Passaporte Real do navio Mercante Portugues "Africano" 

Como alternativa 
era sempre possivel 0 

recurso ao transporte do 
correia pelos paquetes 
Ingleses, a partir de 
Lagos e mais tarde pelos 
poquetes Alemoes. Soo 
raros os documentos 
postais des-te pequeno 
enclave Portugues na 
Costa da Mina. 

Ate hoje, e desta 
epoca, s6 soo con he
cidos selos tipo "coroa" 
obliterados com uma 
marca, aparentemente 
administrativa, do Forte 
de Ajud6, com a 
inscric;oo GOVERNO DO 
FORTE DE S. JOAO 
BAPTISTA D'AJUDA / 
COSTA DA MINA. 

Irregularidade 
do Servic;o Postal com 
Sao Tome 

A malfadada 
questoo do falta de 
regularidade com que 
era recebida a cor
respondencia em Ajud6 
mereceu do tenente 
Aguiar uma tentativa de 
soluc;oo. Assim, em 15 de 
Abril de 1899 propunha 
ao administrador dos 
Correios de S. Tome: 

"Afim de evitar graves transtornos, tanto para 0 servic;o oficiaL como particular, vou rogar a V. 
Ex.c se digne ordenar que toda a correspondencia dirigida a este Forte seja enviada pela repartic;oo a 
seu mui digno cargo, em mala especial, para que se noo deem casos como tem acontecido, de se 
receber correspondencia com datas muito anteriores, depois de se ter recebido outras muito 
posteriormente. " 



Mas parece que ne
nhum caso fizeram a este seu 
pedido porque em 6 de Ou
tubro do mesmo ano, quei
xava-se ao Secret6rio do 
Governo da Provincia: 

"Por diversas vezes tem 
side recebidas neste Forte, 
correspondencias, tanto of i
ciais como particulores, com 
datas muito posteriores a 
outras que deviam ter che
gada a Ajud6 dois meses 
antes. 

Para evitar este estado 
de coisas, que pode causar 
graves prejuizos, nao s6 ao 
servic;o oficial como tambem 
ao particular oficiei em 15 de 
Abril do corrente ana a 
Administrac;ao dos Correios da 
Provincia, sobre este assunto, 
fazendo-Ihe ver 0 inconve
niente que haveria em ser 
remetida a este Forte a 
correspondencia dispersa, e 
rogando-Ihe se digne mandar 
fazer mala especial para esta 
localidade e na qual fosse 
incluida toda a correspon
dencia, tanto oficial como 
particular. 
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Fig. 15 - Anuncio dos prec;os das passagens e da carga, da Companhia de 
Nao obtive resposta Navegac;ao Uniao Mercantil. na sua carreira de Africa. em 1859. 

alguma desta Repartic;ao 
continuando 0 correia de Sao 
Tome a enviar a correspon-dencia da forma a que acima me refire. e os mesmos casos apontados a 
repetirem-se. Como pode resultar graves transtornos ao regular andamento do servic;o publico. rogo a 
V Ex.a. que depois de apreciar as raz6es que apresento. se digne solicitar de Sua Ex.a 0 Sr. Governador da 
Provincia. ordem para que 0 Correio de Sao Tome envie toda a correspondencia dirigida ao Forte de 
Ajudo. em mala fechada. como pratica para com as outras Estac;6es Postais. para evitar assim 0 extravio 
da correspondencia ou a repetic;ao ou casos que deixo expostos." 

A insistencia surtiu um efemero resultado como se depreende dum seu oficio de 24 de Abril de 
1900. tambem enderec;ado a mesma entidade. 

"Novamente torno a pedir a Y. Ex.a se digne ordenar a Administrac;ao dos Correios da Provincia 
que nao mande para este Forte a correspondencia dispersa. afim de evitar extravios. que podem 
causar graves inconvenientes ao servic;o publico. 

A correspondencia de Sao Tome para esta cidade, como V Ex.a muito bem sabe transita por 
diferentes estac;6es posta is. no Congo; j6 por vezes tem acontecido irem parar ao Reino. por confundirem 
Ajud6 com Ajuda e outras vezes ainda mais longe. tudo isto por nao serem enviadas em mala fechada". 

A nota dessa Secretaria Geral N.a 687 de 22 de Novembro do ana findo. faz-me ciente de que 
haviam sido dado ordens a Administrac;ao dos Correios. no sentido do meu pedido, feito em nota N.a 59 
de 6 de Outubro ultimo. porem. aquela repartic;ao apenas cumpriu uma unica vez essa ordem. voltando 
nova mente a expedir a correspondencia da forma como deixo dito." 
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Sob 0 ponto de vista cronologico devemos assinalar que tendo sido 0 reino do Daome ocupado 
por uma expedic;:oo Francesa, comandada pelo General Dodds, numa campanha iniciada em 1892 e 
cujos preparativ~s soo relatados pelo 1.° Tenente Antonio Pinto Basto, comandante da canhoneira 
"Limpopo", em comissao a Ajuda e Daome. Durante a campanha militar dos Franceses, terminada em 
1894, funcionou um servic;:o postal militar que, logo em 1892, empregou os selos des Colonias Franceses 
de 1881 com sobrecarga "Benin". 

A partir de determinada altura, mas em data que desconhecemos, a estac;:oo postal do nosso 
Forte deve ter passado a encaminhar 0 seu correio atraves dos servic;:os congeneres Franceses como 
se deduz do oflcio de 7 de Marc;:o de 1900 enderec;:ado ao Secretario do Governo em Soo Tome: 

"Tenho a honra de comunicar a V Ex.o que a correspondemcia tanto oficial como particular, 
expedida de Soo Tome, em Janeiro ultimo, chegou a este Forte quase toda queimada. 0 correio Frances 
de Ouidah, donde foi recebida desconhece a causa que motivou tal facto, que eu atribuo simplesmente 
a falta de cuidado a que, julgo ter sido submetida nos pontos onde transitou." 

Outra referencia aos correios Franceses se encontra no oflcio de 7 de Outubro de 1900 enderec;:ada 
ao Inspector de Fazenda de Soo Tome: 

"Os documentos juntos respeitantes ao mes de Agosto passado foram enviados para Soo Tome 
em tempo devido, cobertos com um envelope igual ao que usa a Administrac;:oo dos Correios da 
Provincia. No dia 5 do corrente, porem, tendo recebido dessa capital a correspondemcia oficial. como 
V Ex.a podera verificar pelo carimbo do correio Frances, deparei que os referidos documentos sem 
contudo trazerem a capa com que daqui partiram e que tinha a direcc;:oo para 0 Correio de Soo Tome, 
o que prova, a evidencia, ter sido aberta a mala, e que por motivos que ignor~, noo foram entregues os 
documentos, na repartic;:oo destinataria tornando a vir para Ajuda." 

Descontente com 0 mau servic;:o dos correios Franceses 0 tenente Jooo de Deus Pires, em offcio 
de 1 de Outubro de 1904, enderec;:ado ao Chefe do Estado Maior, sugere nova mente 0 recurso aos 
correios de Lagos: 

"Desde 5 de Marc;:o ultimo que noo mais tornou a ser recebida aqui a mala dessa IIha 0 que V Ex.a 
bem deve calcular causa enorme transtorno ao pessoal deste Forte. Noo sei se a correspondemcia dal 
foi expedida e se haja extraviado 0 que noo me parece facil de acontecer visto que os navios que a 
conduzem serem de servic;:o costeiro e de noo haver notlcia de qualquer naufragio. 

Afim de evitar 0 retardamento da correspondencia do Forte rogo a V Ex.a que a expedic;:oo se 
fac;:a quinzenalmente (quando haja correspondencia) e que sejam aproveitados os paquete da linha 
"Woerman" e outros que dal costumam sair com escala por Lagos, visto ser, para efeitos de correio, 
aquele porto 0 melhor de todos. 

" No ana seguinte motivo imprevisto veio perturbar 0 ja irregular servic;:o dos correios, conforme 
se deduz do oflcio de 7 de Julho de 1905 dirigido pelo alferes Joaquim LUIS de Carvalho ao Chefe do 
Estado Maior. 

"Em virtude da nota N.o 326 de 26 de Agosto ultimo tenho a honra de informar V Ex.a que nos dies 
primeiros de cad a mes tenho sempre entregado no correia desta cidade toda a correspondencia 
deste Forte relativa aos meses antecedentes. Fui informado que a causa da demora a que V Ex.a se 
refere provem dos va pores Alemoes, unicos que transportam daqui correspondencia para Cabinda ou 
Londana, deixaram desde Junho a Setembro de fazer esta viagem por causa da febre amarela que 
grassava em Ajuda e Grande-Popo." 

Uma ultima referencia se encontra aos correios Franceses no oflcio de 12 de Novembro de 1909 
enderec;:ado ao Chefe do Estado Maior pelo tenente Sebastioo Lousada: "Informando de que por oflcio 
do Chefe da Estac;:Cio dos Correios e Telegrafos de Ouidah, de 10 do presente mes, fui informado de que 
por efeito de reclamac;:oo do Director dos Correios de Soo Tome tinha que ser devidamente 
estampilhada, para poder seguir para 0 seu destin~, toda a correspondencia oficial expedida por este 
Forte." 

Supomos que 0 motivo desta reclamac;:oo teve origem na isenc;:oo de franquia de que, a partir de 
determinada altura, gozavam os servic;:os oficiais Portugueses. Mas como a correspondencia tinha que 



c ircular atraves dos Correios Franceses, estes, que nco eram obrigados a respeitar a nossa legislaC;eo 
interna, nco reconheciam essa isenC;eo. 

Pelo que ficou dito ao longo do texto deste artigo, a insuficiencia e a irregularidade das 
comunicac;6es com 0 Forte de Ajud6 manteve-se desde 0 seculo XIX ate aos nossos d ias, continuando 
a fazer-se 0 encaminhamento frequente da correspondencia pel os servic;os postais dos palses vizinhos, 
nomeadamente pelo Daome e p~r Lagos, na Nigeria, em substituic;eo dos incipientes e ineficazes 
servic;os posta is portugueses. 

Exemplo do que acab6mos de afirmar, e 0 de uma carta, amavelmente cedida pelo Dr. LUIs 
Frazeo para este artigo. 

Trata-se de uma carta registada, timbrada da Residencia de S. Joeo Baptista de Ajud6, remetida 
p~r Eduardo Leiria Dias, Secret6rio da Residencia de Ajud6 (Ouidah, Dahomey, AOF) em 21 de Dezembro 
de 1957, para a Marinha Grande (28-12-1957). Est6 franquiada com selos da Africa Ocidental Francesa 

perfazendo 76 Francos, obliterados com marca de dia de OUIDAH / DAHOMEY. 

5. 
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Conclusoes: 

A localizac;ao geogratica, 0 reduzido numero de residentes Portugueses neste minusculo Forte e 
nas areas vizinhas, as diticuldades e a grande irregularidade das comunicac;5es maritimas, sobretudo 
de navios Portugueses, a alternativa possivel do encaminhamento do correio pelos comerciantes das 
feitorias Francesas e Inglesas,tornaram muito pobre a historia postal desta regiao. 

Apesar de haver referencia a instalac;ao de uma estac;ao postal no Forte no ultimo quartel do 
sEkulo XIX, continuamos a ignorar a data exacta em que iniciou a sua actividade e em que a mesma 
terminou. Sao assim rarissimos, todos os documentos posta is provenientes de Ajuda, quer do periodo 
pre-adesivo como e exemplo a carta que apresentamos, quer do periodo apos 0 aparecimento dos 
primeiros selos para a Provincia de S. Tome e Principe, em 1870, 0 mesmo acontecendo no periodo 
mais recente, ate 00 tim do presenc;a Portuguesa no Daome, em 1961 . 

E conhecida sobre selos postais e em documento nao postal, a unica marca utilizada em Sao 
Joao Batista de Ajuda, nao devendo ter existido a tradicional marco de dia, atribuida pelos correios do 
Provincia de S. Tome. 
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Os terrnos PERFINS e SPIFS - urn pouco de historia 

LUIS Armando Barroso 
lufsarmandobarroso@clix.pt 

Na continua<;oo da minha busca p~r mais elementos relativos ao estudo que, permanentemente 
mantenho sobre os Selos Perfurados, (sempre sujeito a altera<;6es) , deparei com 0 aparecimento de 
dois term os para designar os pequenos furos feitos nos selos, quando ate entoo sempre tinha visto ser 
usado apenas um - PERFINS. 

Eram eles "PERFINS" e "SPIFS" e, achei interessante vir divulgar, aqui, no nosso Boletim, essa 
descoberta. 

Henry Bessemer (1813/1898) natural de Charlton, cujo processo para produ<;oo de a<;o iria causar 
uma revolu<;oo no mundo industrial, com a idade de 20 anos, inventou uma maquina de perfurar com a 
qual pretendia fazer face aos largos roubos de selos de aplica<;oo fiscal, que entoo grassava no seu 41 
pars, a Inglaterra. 

Assirn, em 1832, Bessemer sugeriu que esses selos, em vez de serem gravados, passassem a ser 
perfurados a fim de evitar 0 seu roubo e, para tanto ofereceu-se, gratuitamente, para supervisionar 0 

desenvolvirnento desse processo. 

Aos furos produzidos pelo metodo inventado chamou PERFINS, palavra retirada da denomina<;oo 
inglesa "PERForated INitialS". 

Embora a ideia tenha tido um certo apoio inicial, a sua oferta ao governo apenas ficou guardada 
como reconhecimento, num documento oficial e, nada mais. 

Nunca chegou a ser posta em pratica e, muito provavelmente, nem chegou a ser feita qualquer 
maquina para 0 efeito. 

Anos mais tarde, tendo tomado conhecimento desse processo e da oferta que Bessemer havia 
feito, Benjamim Disraeli, primeiro ministro na altura, outorga-Ihe 0 trtulo de Cavaleiro, como recompensa. 

Passados que foram 35 anos, outr~ ingles, Joseph Sloper, tambem nascido em 1853, tem a mesma 
ideia de usar a perfura<;oo como modo de proteger roubos, embora p~r processo diferente e noo 
dirigido particularmente aos selos fiscais, antes a um campo mais abrangente e, ve resultar em exito, 
depois de muita luta, tal metodo. 

Joseph Sloper da-se a conhecer, pela primeira vez, em 1 de Setembro de 1858 quando requer 0 

registo de patente de uma sua inven<;oo. Nos livros da Indelibly Crossing or Marking Banker's Cheques & 
Co., pode ler-se, nessa data que, "com 0 nO 1985 fica inserido que Joseph Sloper, construtor e decorador, 
com morado no n° 215 de Oxford Street, no Condado de Middlesex, e 0 criador e construtor do inven<;oo 
de urn apare/ho aperfei<;oado, com rneios de indelevelmente cruzar marcas bancarias em cheques, 
letras, documentos e afins, com vista a prevenir rasuras, ou outros oltero<;oes que conduzam a froudulentos 
neg6cios atraves deles". 
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Dez anos passados, em 1868, com a patente inglesa n° 2741/68, regista uma maquina de perfurar 
bilhetes de comboio e, em 1869, com a patente n° 643/69, uma outra, destinada a "perfurar papel 
usando um sistema que, incorporando cabec;as permut6veis, permitia a escolha do desenho". 

A este tipo de perfurac;eo denominou SPIFS, iniciais das palavras da frase "Stamps Perforated by 

Initials of Firms and SOciety's". Porem, parecendo uma homenagem ao primeiro inventor, 0 termo que 
foi adoptado em todo 0 mundo, para designar tal tipo de marca de seguranc;a, foi PERFINS.Claro que a 
ideia neo foi essa pois, Bessemer, era completamente desconhecido de toda a gente. A razeD que tera 
levado a adopc;eo da palavra PERFINS, cremos estar no facto de esta, ser mais facil de pronunciar que 
o monossilabo, SPIFS. 

Neo foi nada faci!, contudo, a implantac;eo de tal metodo numa Inglaterra muito mais 
conservadora ao tempo, do que ainda enos dias de hoje. Todavia, Sloper, era um homem tenaz, um 
lutador, total mente inca paz de desistir. Contando com 0 apoio do poderosa empresa inglesa Copstake, 
Moore, Crampton & Co., firma a quem ja havia vendido uma maquina para perfurar cheques e letras de 
cambio e, que tambem fazia presseo junto dos Correios ingleses e movia influencias junto do Ministro da 
pasta para perfurar seus selos, acabou p~r vencer. 

Valha em abono da verdade dizer que, um acontecimento publico entretanto ocorrido, iria ser 
determinante para esse sucesso. 

Foi 0 caso de 0 jornal "Manchester Examiner", na sua edic;eo de 21 de Fevereiro de 1869, 
noticiar 0 caso de um armazenista de co midas, de nome John Howarth, ter fornecido peo e queijo a 
jovens empregados de varias empresas, recebendo em troca 7.820 selos que ele sabia terem side 
roubados. 0 valor total desses selos, 35 libras 19 shillings e 2 pences, correspondia, nesse tempo, 00 

ordenado de um Chefe de Posto dos Correios. 

A repercusseo que tal notfcia teve no meio empresarial e 0 aproveitamento que dela, para 
pressionar as entidades oficias, as empresas interessadas se serviriam, "aliviou" 0 caminho a Sloper e, 0 

"conservadorismo" ate enteo renitente em aceitar metod os novos, ruiu. Perante 0 acontecido, 0 

Governador Geral, resolveu proceder a um inquerito junto dos demais Administradores, para fundamentar 
a posic;eo final a tomar sobre um processo que se arrastava ha 14 anos(!). Recebidas e avaliadas as 
respostas, foi incumbido 0 "Postamaster General", de comunicar a Joseph Sloper que" Sua Grac;a noo 
via objecc;c3es a adopc;oo do plano p~r ele proposto" . 

Finalmente, em 1 de Marc;o de 1869, sai a Circular Oficial que informa todos os Correios do Reino, 
que as perfurac;c3es entravam em vigor. 

Joseph Sloper, fazendo jus a sua tenacidade, tinha ganho 0 seu lugar na Historia Postal dos Correios 
de Sua Majestade e, na de todo 0 Mundo. 

A Sloper Date 
Perforating Machine 
(And a Normal Handstamp) 



C.E.P. - Corpo Expedicionario Portugues, a Fran~a 
o Servi~o Postal Militar 

Sinopse historica 

Armando Bordalo Sanches 
desenhos de Eduardo Silva 

Se oficialmente, Portugal, s6 foi considerado beligerante a partir de 9 de Mar<;o de 1916, na 
realidade ja 0 era desde 1914, quando as for<;as expedicionarias ao Sui de Angola e a Mo<;ambique, 
come<;aram a enfrent~f os alemoes. 

Porem, era na Europa que se situava 0 cerne do grande conflito e, Portugal s6 nele participando, 
poderia retirar alguns dividendos. 

A 7 de Agosto de 1916, os ministros das Finan<;as e dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Afonso Costa e 
Dr. Augusto Soares, deram conhecimento ao Parlamento Portugues da sua missoo. 

Do que ali foi exposto merece destaque especial, 0 convite formal do governo Britanico ao 
governo Portugues, para tomar parte activa nas opera<;6es militares dos aliados, mais especificamente, 
nos seguintes termos: 

" 0 governo de Sua Magestade reconhece p/enamente a lea/dade de Portugal e a assist€mcia 
que este Ihe est6 dando, e cordia/mente 0 con vida a uma maior coopera<;oo militar, 00 10 do dos 
Aliados no Europa, que ele ju/gue capaz de pres tar. " 

Tendo 0 Congresso da Republica, dado plena satisfa<;oo a este honroso convite do governo 
Britanico, ficou assente entre as duas Na<;6es Aliadas da interven<;oo militar de Portugal no conflito 
europeu. 

Este acordo definiu p~r assim dizer, 0 futuro da " Divisoo de Instru<;oo ", concentrada e em 
manobras nos campos de Tancos. A" Divisoo de Instru<;oo "viria a ser 0 nucleo das for<;as expedicionarias 
portuguesas, que seriam enviadas para Fran<;a. 

Agora, faltava apenos, estabelecer em que termos se efectuaria a nossa participa<;oo, 0 que 
veio a acontecer em Novembro de 1916, atraves de uma nota do governo Britanico. Dessa nota 
ressaltavam tres pontos essenciais: 

1. - Coopera<;oo das tropas portuguesas em Fran<;a, sob as ordens do Comando Superior Britanico; 
2. - Instru<;oo complementar dessas tropas em Fran<;a antes de serem empregadas na frente; 
3. - Seu equipamento e transporte a cargo do governo Britanico; 

Tal convenio, ap6s sofrer algumas remodela<;6es, veio a ser assinado em 3 de Janeiro de 1917, 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Augusto Soares e p~r Sir Lancelot Carnegie. 

Em Dezembro de 1916, partiram para Fran<;a, Miss6es de Instru<;oo constituidas p~r oficiais e 
sargentos escolhidos de varias armas e servi<;os, com a finalidade de noo s6 se inteirarem da situa<;oo 
belica com tambem de observar " in loco" os problemas que urgia resolver. 

A 17 de Janeiro de 1917 foi publicado no Diario do Governo, 0 Decreto n.o 2 938, ordenando a 
concentra<;oo de um corpo expedicionario destinado a combater em Fran<;a. Dado 0 significativ~ 
interesse que 0 mesmo tem, noo s6 para 0 presente estudo como certamente para outros posteriores, 
reproduz-se na integra: 

43 



44 

II MINISTERIO DA GUERRA 
Repartir;oo do Gabinete 

DECRETO N. o 2: 938 

Atendendo ao que me representou 0 Ministro da Guerra e usando das autorizar;6es concedidas pelas 
leis n. 0373, de 2 de Setembro de 1915, en. 0491, de 12 de Marr;o de 1916: hei p~r bem, ouvido 0 Conselho 
de Ministros, decretar 0 seguinte: 
Artigo 1.0 Proceder-se ha desde ja a concentrar;oo de um corpo expedicionario destinado a combater 
em Franr;a contra a Alemanha, ao lade dos exercitos das nar;6es aUadas. 
Art.o 2_0 Assumira 0 comando do corpo expedicionario portugues 0 general Fernando Tamagnini de 
Abreu e Silva, que tera a competencia que pelas leis e regu/amentos em vigor e conferida ao 
comandante em chefe do exercito em operar;6es e usara como distintivo do seu posta e funr;oo, alem 
das tres estrelas de prata, 0 escudo da Republica. 
Art.o 3.0 Exercera as funr;6es de chefe do estado maior do corpo expedicionario portugues 0 major de 
artilharia e do servir;o do estado maior Roberto da Cunha Baptista. 
Art.o 4.0 Seroo expedidas com a maior urgencia pela Secretaria da Guerra as ordens e instrur;6es que 
ainda sejam necessarias para a organizar;oo, mobilizar;oo, concentrar;oo e transporte do corpo 
expedicionario portugues. 
Art.o 5. 0 tste decreto entra imediatamnente em execur;oo. 
Os Ministros de todas as Repartir;6es assim 0 tenham entendido e far;am executar. Par;os do Governo 
da Republica, 17 de Janeiro de 1917.-BERNARDINO MACHADO-Antonio Jose de Almeida-Bras 
Mousinho de Albuquerque-Lurs de Mesquita Carvalho-Afonso Costa-Jose Mendes Ribeiro Norton de 
Matos-Vrtor Hugo de Azevedo Co utinho-Augusto Lurs Vieira Soares-Francisco Jose Fernandes Costa
Joaquim Pedro Martins-Antonio Maria Silva. II 

Constituido inicialmente p~r uma so Divisoo, 0 C.E.P. - Corpo Expedicionario Portugues, a Franc;:a, 
designado pelo Comando Britanico p~r P.E.F. - Portuguese Expeditionary Force, foi mais tarde - 13 de 
Marc;:o de 1917 - elevado a Corpo de Exercito, de duas Divis6es, p~r acordo entre as duos Nac;:6es. 

A 26 de Janeiro de 1917 embarcou 0 primeiro contingente de tropas que comec;:ou a chegar ao 
porto de desembarque, Brest, a 2 de Fevereiro do mesmo ano. A 27 de Janeiro foi publicada a Portaria 
n.o 862, que concedia Isenc;:oo de Franquia as correspondencias ordinarias expedidas para 0 Continente 
e IIhas Adjacentes pelas forc;:as do C.E.P., em Franc;:a. Sendo um documento indispensavel neste estudo, 
reproduz-se na integra: 

II ADMINISTRAc:;:Ao GERAL DOS CORREIOS 
E TELEGRAFOS 
30 Direcr;oo 
20 Divisoo 

PORTARIA N.o 862 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Trabalho e Previdencia Social, que sejam 
entregues, isentas de franquia, as correspondencias ordinarias expedidas p~r intermedio do correio 
para 0 continente e ilhas adjacentes pelos oficiais, prar;as de pre e indivrduos da closse civil que 
constituem 0 corpo expedicionario a Franr;a, devendo as mesmos correspondencias ser marcadas 
com 0 carimbo especial tendo a legenda: Corpo Expedicionario Portugues - Quartel General. 
Par;os do Governo da Republica, 27 de Janeiro de 1917. - Antonio Maria da Silva, 
Para 0 Administrador Geral dos Correios e Telegrafos. II 

Como comentario, relanc;:amos apenas 0 facto do disposto na presente Portaria noo ter sido 
cumprido na integra, uma vez que desconhecemos a existencia de qualquer carimbo com a legenda II 

Corpo Expedicionario Portugues - Quartel General". 

Apos este resumo historico que julgamos util e necessario, passamos ao estudo propria mente 
dito do Servic;:o Postal do C.E.P., socorrendo-nos para 0 efeito: 

Al - Do relato de memoria, do capitoo Humberto Julio da Cunha Serroo - funcionario dos Correios, 
Telegrafos e Telefones, com a categoria de primeiro oficial em 1916, a quem coube p~r forc;:a da lei, ser 
mobilizado para 0 servic;:o postal do C.E.P. em Franc;:a, mantendo a sua categoria civil e que, devido a 



ser 0 mais graduado dos funcionarios mobilizados. exerceu 0 cargo de Chefe do Servic;;o Postal. no 
periodo de 29.12.1916 a 11.10.1918. com a equiparac;;Cio ao posta de capitCio -. publicado em 1942. sob 
o titulo. II 0 Servic;;o Postal do Corpo Expedicionario Portugues". numa separata do II Guia Oficial dos 
C.T.T. ". com uma tiragem de apenas 150 exemplares e conforme fotocopia do frontispicio na Figura 1. 
que passamos a transcrever: 

" A pedido da Revista Militar. redigi 
algumas notas a-eerca-da 
organizac;;oo e funcionamento do 
servic;;o postal do Corpo 
Expedicionario Portugues a Franc;;a. 
em 1917-1918. 
Publicadas essas notas no numero da 
mesma Revista. referente ao mes de 
Julho de 1940. mereceu 0 artigo a 
transcricoo no Bo/etim Oficial dos 
CT.T .• de Setembro seguinte. 
Convidado agora a tratar do mesmo 
assunto para publicacoo no Guia 
Oficial dos CT. T.. poderia limitar-me 
a lembrar nova e simples transcricoo 
do artigo referido. 
Essas notas. porem. foram 
organizadas para os fins que visa a 
Revista Militar. Po de ainda admitir-se 
o seu registo no Boletim Oficial dos 
CT. T .• para a hist6ria do que foi esse 
servico especial. prestado em 
condicoes diffceis. p~r funcionarios 
telegrafo-postais. Mas. pela forma 
p~r que foram compi/adas. noo 
interessariam. decerto s6 por si. os 
leitores do Guia Oficial dos CT.T. 
Resolvi. pois. ampliar. corrigir e 
modificar ligeiramente esse artigo. 
de modo a torna-Io menos arido e 
mais aceitavel e compreensfvel pelo 
publico. 

II I} Preliminares - Estudos e 
tentativas 

Figura 1 Antes de 1916. quando foi resolvida a 
participacoo de Portugal na Grande 

Guerra. noo estava prevista a organizacoo de um corpo de tropas expedicionarias. para actuar num 
pafs estranho. sem ligacoo directa eom territ6rio portugues. 
Pelo menos. no que respeita ao Servico da Posta Militar. e segundo as Instrucoes para 0 Servico de 
Campanha de 14 de Dezembro de 1912. previa-se apenas a organizacoo de um servico em ligacoo 
com a rede postal civil portuguesa. 
o servico postal da Divisoo de Instrucoo de Taneos regulou-se p~r essas instrucoes, e, embora tivesse 
trazido preciosos ensinamentos, noo podia servir de exemplo para a organizac;;oo de um servico em 
circunstoncias tam diferentes de funcionamento. 
Por esse motivo, em Janeiro de 1917, antes da partida do primeiro contingente de tropas para Franca, 
foi 0 signatario, com seis dos seus co/aboradores, enviado em missoo de estudo e de preparacoo do 
servico para junto dos elementos do Quartel General do CE.P .• que ja se encontravam na futura zona de 
operacoes do Exercito Portugues. " 

Reproduzimos na Figura 2 uma fotografia do grupo atras referido. 

" Desde logo, a misseD viu confirmadas as suas presuncoes. que acima enunciei: 0 servico postal do 
CE.P. devia ser organizado em bases absolutamente diferentes das previstas e, p~r isso. as instrucoes 
de 1912 noo podiam ter aplicacoo. 
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·em 
de estudo. Da esquerda para a direita - Sentados: Capitao Antonio Jose Antunes. 
capitao Humberto Serrao. tenente Anfbal Lameiras. Em pe: Aiferes Jose Vital Simoes. 
alferes Rodolfo Le Retord. tenente Jose Dias Ferreira e alferes Manuel Tavares 
Grelo. Desde logo se reconhece que se trata de um grupo de elvis militarizado 

Estando 0 Servic;o Postal do 
Exercito Portugues em 
contacto directo com 0 
Servic;o Postal do Exercito 
Britonico e tendo de haver 
a possrvel uniformidade 
entre os dois servic;os. a 
organizac;oo do S.P.c. do 
C.EP. teve p~r objecto a 
sua adaptac;oo 6s norm as 
gerais que regiam aquele. 
em bora conservando. no 
que foi possrvel. as 
caracterrsticas nacionais. 
o resultado desse estudo 
foi a pub/icac;oo. em 
prindpio de 1917. de novas 
Instruc;6es para 0 Servic;o 
Postal. que se ressentem 
do falta de pr6tica do 
execuc;oo do servic;o e de 
obedecerem a primitiva 
organizac;oo do C.EP .• noo 
se prevendo. p~r isso. a 
existencia de Divis6es. 
nem de outros organism os 
com que mais tarde foi 
dotado. 
Noo me deterei. pois. no 

exame dessas instruc;6es. que noo puderam. em parte. ser postas em execuc;oo. 
Se a mem6ria me noo atraic;oa - e s6 do mem6ria me sirvo. porque noo possuo documentos. e j6 16 
voo vinte e quatro anos ..... -. a organizac;oo do C.EP. definiu-se. de uma maneira est6vel. nos meados de 
1917. Houve entoo ensejo de organizar paralelamente 0 S.P.c.. modificando aquelas instruc;6es pouco 
a pouco. 6 medida das necessidades; de maneira que. com a de vida autorizac;oo do Sub-chefe do 
Estado Maior do C.EP .. de quem dependia. p~r intermedio do Repartic;oo dos Servic;os. fui organizando 
e estabelecendo normas e preceitos p~r que se regulou 0 S.P.c. ate 00 fim do campanha. mas que s6 
consegui compilar em Setembro de 1918. noo tendo havido tempo - e ainda bem - de as pub/icar. 
sao essas as instruc;6es que receberam a sanc;oo do pr6tica e que you resumir. 

2) - Organizac;oo do servic;o 

Sintetizo-a no seguinte esquema: 
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t

l
G (ink\, • I 

~ P. C. dJi Z9~a d!; i!\@9~ o. e ~ePOQJI!l'" 

I 
s.\ f; <;:7 clo Q: q. 1.' 
S. P. C. da 1.' B. lnl. 

C-S. P. C.- 1.' D ... S. 'It· Cb da 2:" ~ Inf. 
~b-c!Jcfe do E. M. ~o .c,] - J D' . '. • .. g, tt: ~; da ~. B: lpf 
uE;·l··· . ;~ ... '. '. " l€here 'do • Ii . q q -' S; p~ , dll'X~stajgeJEtapas-1.· D. 
ln~pcctor .da zona: nprU;. S. 'P. l c. , ! s. P,:a:. do g}. G: 21' 

pbs.tal, de. Exerclto BrI'l do c. E. S. P. C. da 4.' B. Inf. 
t4nlco . . • , . • .' P 'C ' r So P: C " .... 0 S P C d 5' B I r 

A. G. dos Correios e Tele- . . .. .=." . il. "n ". ' ; ' ( s: pk : d: 6:' B: I:r: 
grafos. • . . . . . . . b" l!r S.p. t .daTestadeEtapaa-2.'D. 

h' .' c.; It 9 ti ., ,'r!;. 
. (;' qu l . -. .UU1a 

, . C. { 1.·S-Corresp.geral. 
E. C. B. P. 2.' S - Regilltos. 

3.' S - Encomend8ll. 
2&8n1U S ecClo de Refugos, ReclamacOea. 

, ~Sf'"P"C,L 2;f'fmlia.. e Eatat£atica. q bE; s. P. C. do Q: G. B. . 
S. P. C. do D. M. 
S. P. C. da Base de Desembar. 

que. 
S. P. Co da Base de Embarquc. 



A rede de comunicac;c5es postais tambem po de ser representada pelo seguinte esquema: 
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Em relac;oo ao primeiro esquema, explica-se: 

o Chefe do S.P.c. do C.EP. dependia: 

a) do Sub-Chefe do Estado Maior do C.EP., na organizac;oo do servic;o dentro do C.EP., bem como na 
disciplina; 
b} do Inspector da zona norte do Exercito Britonico, no respeitante a integrac;oo do S,P,c. do C.EP, na 
rede geral do mesmo exercito; 
c} do Administrador Geral dos Correios e Telegrafos, na parte tecnica da execuc;oo do servic;o e na 
ligac;oo do S.P.c. com a rede da metrople. 

Para facilitar as relac;c5es entre 0 Chefe do S.P.c. eo Inspector Britonico, existiu sempre junto daquele 
um agente de ligac;oo ing/es. 
As restantes indicac;c5es do primeiro esquema noo necessitam de explicac;oo. 

o movimento da correspondencia na rede representada no segundo esquema era 0 seguinte: 

Recepc;oo - De Portugal. chegavam diariamente, por caminho de ferro, ma/as com correspondencia 
e encomendas postais. Diariamente, tambem, eram recebidas ma/as da rede civil francesa e da Base 
Postallnglesa, contrgua a nossa EC.B.P. 
Tudo era dividido em ma/as, depois de manipulado, expedindo-se uma mala para cada estac;oo do 
S.P.c. As ma/as para as Bases de Desembarque e de Embarque - ( Brest e Havre) e para 0 D.M. ( Calais 
) - eram enviadas por caminho de ferro. Todas as outras eram norma/mente transportadas em viaturas 
automoveis. 
Um camioo do S.P.c. fazia diariamente 0 seguinte percurso: EC.B.P. ( Bolougne ), S.P.c. da zona de 
instruc;oo, S.P.c. do Q.G.c., Testa de Etapas da 2. a Divisoo. Camic5es tambem do C.EP. faziam, dentro da 
zona de cada uma das Divisc5es, 0 trajecto do S.P.c. da Testa de Etapas para os S.P.c. divisionarios. 
As ma/as eram abertas em todos os S.P.c., manipuladas as correspondencias e encomendas, e entregues 
as ordenanc;as postais das diferentes unidades servidas por cada S.P.c. , onde compareciam 
diariamente. 
As encomendas circulavam norma/mente por caminho de ferro. 

Expedic;oo - Entregues as correspond€mcias nos S.P.c., pelas ordenanc;as postais, eram ar manipuladas 
e seguiam caminho inverso ao ja descrito para a recepc;oo. 
Entre todas as estac;c5es postais duma zona e entre as diferentes zonas havia diariamente troca de 
correspondencia, principa/mente da reexpedic;oo por mudanc;a das unidades de uma para outra zona 
postal e de oficiais e prac;as de uma para outra unidade. 

Servic;o postal das unidades - Em cada unidade havia um encarregado do servic;o postal, responsavel 
pela entrega das correspondencias e encomendas aos destinatarios, pela expedic;oo das 
correspondencias, depois de submetidas a censura local, para 0 S.P.c. respectivo, e pela reexpedic;oo 
das correspondencias e encomendas. 

Censura geral da correspondencia - A correspondencia a expedir pela EC.B.P. so podia seguir. depois 
de censurada pela comissao especial encarregada desse servic;o. A censura exercia-se sc5bre a 
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correspond€mcia proveniente das un ida des diariamente indicadas a EC.B.P. pela referida Comissoo de 
Censura. 

3) Pessoal 

Todo 0 pessoal tecnico foi, nos termos do lei, fornecido pela Administrac;:oo Geral dos Correios e Telegrafos: 
primeiros oticiais, equiparados a capitois, para dirigirem 0 S.P.c. do C.EP. eo S.P.c. do 2.0 Iinha, este 
subordinado aquele: segundos oticiais, equiparados a tenentes, para dirigirem 0 S.P.c. das Divis6es, a 
EC.B.P. e as estac;:6es mais imporiantes e para servirem de adjuntos aos dois primeiros oficiais: terceiros 
oficiais, e aspirantes, equiparados a alferes, para chetiarem as restantes estac;:6es e para adjuntos de 
estac;:6es imporiantes, principa/mente do EC.B.P. 
Sob 0 ponto de vista tecnico, eram todos subordinados 00 Chefe do S.P.c. do C.EP. e, porion to, a 
administrac;:oo Geral dos Correios e Telegrafos: no disciplina militar, coda um estava subordinado 00 

comandante do formac;:oo de que fazia parie 0 organismo postal on de prestava servic;:o. 
Alem do pessoal tecnico, havia pessoal auxiliar - sargentos, cobos e sold ados - que tentei escolher 
entre 0 pessoal menor dos correios e telegrafos mobilizado para 0 servic;:o de Iinha, mas que rea/mente 
foi recrutado entre os sargentos e prac;:as dodos por incapazes para 0 servic;:o do 1.0 Iinha. 
Com autorizac;:oo do Sub-Chefe do Estado Maior do C.EP., estabeleci a rendic;:oo ( roulement ) do 
pessoal tecnico entre as varias estac;:6es e servic;:os, depois de ter ciassificado os lugares segundo 0 

maior ou menor perigo que oferecia 0 seu desempenho. Foi 0 primeiro servic;:o do C.EP. onde se 
estabeleceu esta rendic;:oo. 

4) Evoluc;:oo e funcionamento do S.P.c.: 

A organizac;:oo descrita correspondia 00 C.EP. em pleno funcionamento e foi-se estabelecendo a 
medida das necessidades. 
De princfpio Iimitada a um rudimento do EC.B.P. e 00 S.P.c. do Q.G.C" a rede postal foi-se estendendo 
as brigadas que ram chegando a Franc;:a, depois a 1.0 Divisoo e, por ultimo, a 2.0 Divisoo. 
Depois do dia 9 de Abril de 1918, a n§de sofreu uma reduc;:oo brusca, correspondente a suporiada pelo 
C.EP" restabelecendo-se a medida que este se reorganizou. " 

Reproduzimos de um excelente artigo intitulado 01 0 SPC do CEP e 0 « 9 de Abril », datado de 9 de 
Abril de 1958 e do autoria do EngO Humberto Serrao, publicado em Separata do 01 Revista Militar 01 -

Fascfculo n.o s 8-9 - Agosto de 1958, os esquemas A, B e C, representativos 01 do movimento violento das 
unidades do SPc' provocado noo s6 pela retirada das tropas em resultado do of ens iva alemo, como 
pela deslocac;:oo anterior das diversas unidades, para descanso, como fora determinado pelo Comando 
Superior Britdnico, no vespera do ataque If, ou seja, antes, durante e apos a batalha de La Lys . 
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II A acc;oo do S.P.c., durante 0 dia 9 de Abril e seguinte, foi passiva, como era natural. Perdeu-se material 
e ma/as com correspondencia e encomendas, que as circunstoncias noo permitiram que se sa/vassem, 
a-pesar-dos esforc;os empregados pelo respectivo pessoa/. Mas 0 pessoal cumpriu 0 seu dever, noo 
tendo eu registado qua/quer acto de negligencia, antes alguns de energia e de sangue frio. As perdas 
limitaram-se a um alferes e duos prac;as, que ficaram prisioneiros. 
A minha misseD no c.E.P. terminou em Outubro de 1918, a um mes do armistfcio, por ter sido promovido 
a Chefe de Divisoo dos Telegrafos e Telefones e noo me competir ja a equiparac;oo a capitoo, posta 
maximo do S.P.c. do c.E.P. 
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A tare fa de liquidar;co do S.P.c., no fim da campanha, coube ao meu distinto colega, entco meu 
adjunto, e hoje aposentado, Moises Moreira Feijco, meu sucessor no cargo, 0 qual foi reduzindo 
gradua/mente 0 S.P.c. ate a completa extinr;co, acompanhando 0 c.E.P. ate aos ultimos momentos. 

5) Notas e Comentarios 

Nco foram poucas nem pequenas, no entanto, as contrariedades que tentaram dificultar 0 

funcionamento normal do S.P.c.: 

a) 0 desconhecimento, em Portugal, das regras a seguir para a redacr;co dos enderer;os das 
correspondencias, a-pesar-de bastante divu/gadas. 
Havia pessoas que ju/gavam que 0 c.E.P. era um aglomerado de tropas, no centro da qual existia uma 
estar;co postal, que mandava entregar as correspondencias, cujos destinatarios podiam ser identificados 
apenas pelos nomes e pelos postos. Um enderer;o vi eu, redigido da seguinte forma: « F ... , soldado do 
regimento d ... - Campos do Batalha - Franr;a» ( 1 ). Outras curiosidades foram coleccionadas num 
processo especial, cuja consulta seria interessante para documentar a minha afirmar;co. 
Nco s6 no S.P.c. do C.E.P. se notaram essas deficiencias p~r parte dos expedidores. 
Os seguintes perrodos de um artigo publicado na « Revue des Postes», da Administrar;co dos Correios 
da Suic;a, re/ativo ao servir;o postal dos contingentes militares recentemente mobilizados nesse pars, 
registam faltas identic as: 
« Comme 6 10 poste civile, les mauvaises adresses creent beaucoup de complications 6 10 poste de 
campagne. La patience est souvent mise 6 une rude epreuve, quand iI faut dechiffrer une adresse 
incomplete ou inexacte, afin de faire parvenir ma/gre tout I'envoi au destinataire. Avec beaucoup de 
devouement, un officier consacre p/usieurs heures para jour 6 traiter de pareils envois, cherchant 6 lire 
les noms du destinataire ou de I'expediteur s'efforr;ant de dechiffrer I 'incorporation». 
Desse desconhecimento provieram tentativas de campanhas, em Portugal, contra 0 S.P.c., felizmente 
desfeitas p~r falta de base seria, mas com traba/ho insane e inutil em inumeras averiguar;oes e re/atorios. 
Essas tentativas, provocadas em grande parte p~r pessoas mal intencionadas, como se chegou a 
averiguar, traduziram-se p~r violentas redamar;oes do publico interessado, contra a demora e falta de 
entrega de correspondencia aos destinatarios. 
E evidente que os redamamtes, mesmo que todos tivessem consciencia daquilo contra que 
protestavam, nco viam de Portugal, nco podiam ver 0 ambiente em que era desempenhado 0 servir;o 
postal do C.E.P., a transferencia constante de unidades de uma para outra formar;co militar e, portanto, 
de um para outro S.P.c., as mudanr;as individuais, muito frequentes, de oficiais e prar;os nas mesmas 
condir;oes, a retirada desses elementos do servir;o dos unidades, p~r baixa 6s Ambu/cncias ou Hospitais, 
p~r licenr;a, ou p~r outros motivos, a inutilizar;co e 0 desaparecimento de correspondencias e 
encomendas p~r acidentes de guerra, as dificuldades de comunicar;oes com unidades destacadas 
em pontos longrnquos, etc. Isto e, os redamantes nco se convenciam de que estavamos em guerra e 
de que, portanto, qua/quer resultado obtido, mesmo imperfeito, era para apreciar, porque poderia ser 
muito pe~r. 
Quando essas redamar;oes surgiram, eu proprio fui levado a sup~r que 0 S.P.c. do c.E.P. era francamente 
mal desempenhado, era mesmo 0 servir;o mais mal organizado do c.E.P., p~r deficiencia minha, decerto. 
Mas, os inqueritos rigorosos a que procedi, 0 exame directo das correspondencias e encomendas 
cardas em refugo, 0 conhecimento da origem da campanha, convenceram-me, nco do controrio, 
porque havia servir;os mode/armente organizados no c.E.P., mas de que, nas circunstcncias que so eu 
podia conhecer em conjunto, as rec/amar;oes nco tinham fundamento serio, de que a percentagem 
das correspondencias por entregar aos destinatorios era mrnima e de que as demoras poderiam ser 
muito maiores. 

( I ) Nota da Oirect;oo da « Revlsta Militar» - Registamos este enderet;o duma carta recebida de 
Mossamedes e vinda de qualquer aldeia do nosso Minho: A meu filho Antonio Soisa, soldado 0 18 nas 
terras negras de Africa. 

b) As dificuldades de imp/antar;Bo, numa organizar;co militar, de um servir;o civil, que creio eu, 
funcionava pe/a primeira vez nessas condir;oes, desempenhado, de mais, p~r funcionarios civis que, na 
sua grande maioria - e ne/a me induo -, nBo tinham qua/quer preparar;Bo militar. 
Estas dificuldades foram focilmente superadas pe/a inte/igente e pronta intervenr;Bo dos autoridades 
militares do c.E.P. 

c) A dificuldade de aceitar;co, p~r parte da Administrar;co Geral dos Correios e Telegrafos, de normas 
contrarias 6 orgcnica dos respectivos servir;os, mas que eram impostos, p~r motivo de seguranr;a, 
pelo servir;o de censura. 



Como se pode facilmente compreender, 0 segn§do das operac;c5es, do movimento de tropas, da 
localizac;oo das unidades, e abso/utamente essencial para um exercito em campanha. 
Por isso, a censura postal, exercida p~r oficiais, estranhos ao S.P.C, era rigorosrssima. 
Para ela, noo existia nem podia existir, 0 respeito pela Convenc;oo Postal Universal, nem pelas leis e 
regu/amentos do servic;o postal nacional. Determinava sem dizer as razc5es e tinha de ser obedecida. 
as servic;os da Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos, de que eu dependia tc?icnicamente, 
legalistas em extremo, noo reconhecendo que estavamos em guerra, nem conhecendo os poderes 
dos servic;os de Censura, - noo queriam, p~r vezes, conformar-se com as indicac;c5es que eu Ihes transmitia 
em contrario dos textos em vigor no tempo de paz. 
Eram, pois, manifestas as dificu/dades das relac;c5es entre 0 S.P.C e os servic;os da mesma Administrac;oo, 
tanto mais que, p~r ser prorbido, eu noo podia muitas vezes justificar esses atropelos as leis. 

d) As naturais deficiencias de material proprio para desempenho de um servic;o completamente novo 
em campanha, principalmente em meios de transporte. No entanto, noo so se adaptou 0 material 
existente e se conseguiu mateial proprio do Exercito Britonico ( B.E.F. ), como se puderam utilizar viaturas 
automoveis, dispensaveis em outros servic;os. 
a material distriburdo, no prindpio, ao S.P.C, aproveitavel para uma campanha em Portugal, 
reconheceu-se ser improprio para 0 desempenho desse servic;o, em condic;c5es abso/utamente 
diferentes. 
as transportes p~r vercu/os de tracc;oo animal e p~r estafetas a cavalo ou ciclistas, noo podiam ter 
aplicac;oo num organismo em que se utilizavam quasi exclusivamente transportes automoveis. as 
moveis distriburdos as estac;c5es noo eram facilmente transportaveis, tornando-se necessario substitur
los p~r outros modelos desmontaveis: a deslocac;oo freqOente das estac;c5es assim 0 exigia. 
A proposito do material usado nas estac;c5es do S.P.C, e interessante reproduzir 0 modelo das marcas 
de dia adoptado. 
As estac;c5es eram designadas p~r numeros, constiturndo segredo a 
formac;oo militar que correspondia a cada numero. Ainda como precauc;oo, 
as marcas de dia deviam ser trocadas de tempos a tempos, de modo a 
diminuir a probabilidade de ser, pelo mumero do S.P.C, identificada a 
formac;oo a que a estac;oo estava adstrita. 
A marca de dia reproduzida faz parte do Museu dos CT.T. 

e) A falta de aproveitamento, no S.P.C, de prac;as do CE.P. que, na vida 
civil, pertenciam ao pessoal menor dos correios e telegrafos, e afalta de 
legislac;oo que permitisse requisitar esse pessoal a Aministrac;oo Geral dos 
Correios e Telegrafos, porforma identica a usada para a requisic;oo do pessoal Figura 3 
tecnico. 
Como disse, 0 pessoal auxiliar foi recrutado entre as prac;as incapazes para 
o servic;o de 1.0 linha, das mais variadas proveniencias, lendo e escrevendo algumas com dificu/dade. 
tsses auxiliares foram devidamente industriados e prestaram servic;os muito apreciaveis. Mas, teria 
sido mais eficiente recrutar esse pessoal, p~r escolha, como 0 pessoal tecnico, nos carteiros e 
distriburdores do servic;o da Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos, costumados a lidar com as 
correspondencias e c6nscios das responsabilidades do servic;o postal. 

f) A dificu/dade havida em obter da metrople maior numero de funcionarios tecnicos, como exigia 0 

aumento dos efectivos militares do CE.P. 

As causas disso foram diversas, noo sen do estranho a falta de preenchimento e de aumento dos quadros 
do S.P.C 0 desconhecimento, p~r parte das entidades respectivas de Portugal, da justic;a das 
necessidades, tantas vezes manifestadas, e tendo influrdo para 0 agravamento da situac;oo as convulsc5es 
polrticas que 0 nosso pars passou nessa epoca. 

T6das essas dificu/dades, todavia, foram compensadas pela satisfac;oo de ter side levado a cabo, ju/go 
que com agrado para a maioria dos utilizadores, um servic;o na aparencia tam insignificante e tam 
modesto. 
Na aparencia, digo e repito: so na aparencia, porque 0 servic;o postal num exercito em campanha, 
longe de desempenhar um papel banal e dispensavel, representa um dos factores de maior importoncia 
para a manutenc;oo, se noo elevac;oo, do nfvel moral, noo so das prac;as, mas tambem dos oficiais ( 1 
). 
Eu proprio sentia pessoalmente essa influencia. Melhor do que eu, porem, poderoo atesta-Ia aqueles 
que, nas unidades, assistiam a chegada e distribufc;oo do correio, a alegria dos contemp/ados e a 
decepc;oo dos esquecidos. 
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Ainda do artigo da « Revue des Postes », ja referido, permito-me citar os ultimos perro dos, em refon;o 
da opinioo que acabo de emitir sobre 0 papel do servic;o postal de campanha: 

« Le role de notre service est particu/il?rment precieux et estime, tant par les soldats que par Ie public. 
Notre film « Le fusilier Tanner» , presente chaque semaine a la troupe, offre chaque fois un moment de 

. detente aux soldats et leur explique la marche de notre service, ce qui Ie rend plus comprehensible et 
plus popu/aire. 
Consciente de I'importance et de I'utilite de sa tache, la poste de campagne travaille avec zele. Ses 
services contribuent puissamment au raffermissemenf, dans I'armee, du facteur moral, ce facteur qui, 
au cours de notre histoire, joua toujours un role decisif.» 

( J) Nota da Direcc;Cio da «Revista Militar». - Sob 0 aspecto moral e um dos servic;os mals Importantes 
para as tropas em operac;oes. Em Marrocos, ja depols da Grande Guerra, 0 general frances Boichut, 
assumindo 0 comando e vendo que multa cousa faltava, teve um prlmeiro cuidado, que fol organizar e 
assegurar 0 funcionamento do Servic;o Postal. 

Creio que do S.P.C do CE.P. teroo ficado recordac;6es agradaveis, como de um servic;o simpatico, 
noD pelos seus executores, mas pela missoo que Ihe coube. Mas, se alguma influencia para isso teve 0 

pessoal do S.P.C, ao esforc;o dos meus colaboradores se deve; e a eles, portanto, enderec;o 0 meu 
profundo agradecimento. 
Nas autoridades militares de quem dependia encontrei sempre 0 mais decidido apoio 

para 0 cumprimento da minha missoo, por vezes diffcil. A elas, pois, 0 meu maior reconhecimento, 
especialmente ao entoo Sub-chefe do Estado Maior do CE.P. e hoje ilustre genera/' Sr. Lurs Augusto 
Ferreira Martins. 
Eis 0 que foi 0 S.P.C do CE.P. 
Fac;amos votos para que noD haja mais necessidade de organizar um servic;o postal semelhante. " Fim 
de transcrjcoo 

Apesar da eloqu€mcia, clareza e objectividade do texto atr6s transcrito, ousamos um breve 
52 coment6rio sobre: 

"A escassez dos recursos humanos - tecnicos e auxiliares -, j6 que, encontrando-se Portugal a 
participar activamente no conflito belico europeu e, dada a preponderoncia moral do servic;o postal 
no seio das forc;as portuguesas, noo tenham side atendidas as solicitac;6es do Chefe do Servic;o Postal 
do CE.P. Mais estranho e incompreensfvel ainda, se tivermos em conta 0 reflexo imediato da publicac;oo 
do Decreto n.o 3:327 e da Portaria n.o 1 :078, abaixo transcritos: 

" PRESID~NC/A DO MIN/STERIO 

Decreto n.O 3:327 

Atendendo ao estado de guerra em que se encontra 0 pars e a necessidade de manter no melhor 
funcionamento os servic;os telegrafo-postais; 
Tendo ouvido 0 Conselho de Ministros e usando das faculdades que me conferem as leis n. ° s 373, de 2 de 
Setembro de 1915, e 491, de 12 de Marc;:o de 1916: 
Hei por bem decretar 0 seguinte: 

Artigo 1. ° E considerado mobilizado e fazendo parte do exercito em campanha, sob a suprema 
autoridade do Ministro da Guerra, todo 0 pessoal dependente da Administrac;oo Geral dos Correios, 
Telegrafos, Telefones e Fiscalizac;oo das Industrias Electricas. 
Art. 2. ° Todo 0 pessoal a que se refere 0 artigo antecedente fica sujeito as leis e regu/amentos militares. 
Art. 3.0 A Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos passa a funcionar junto do Ministro da Guerra. 
Art. 4.0 tste decreto entra imediatamente em vigor. 
Art. 5. ° Ficam revogadas as disposic;:6es em contrario. 
Os Ministros de todas as Repartic;6es assim 0 tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Govern"o 
da Republica, 1 de Setembro de 1917. - BERNARDINO MACHADO - Afonso Costa - Artur R. de Almeida 
Ribeiro - Alexandre Braga - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Jose Antonio Arantes Pedroso -
Augusto Lurs Vieira Soares - Hercu/ano Jorge Galhardo - Ernesto Jardim de Vilhena - Jose Maria Vilhena 
Barbosa de Magalhoes - Eduardo Alberto Lima Basta. 

D.G. n.o 148. " 



.. MINISTERIO DA GUERRA 
Repartic;oo do Gabinete 

Portaria n.o 1 :078 

Em harmonia com 0 decreto n.o 3:327, desta data, determino 0 seguinte: 
1.0 Que todo 0 pessoal dos correios, te/((?grafos e telefones se conserve nas estac;6es, postos ou servic;os 
que Ihe estavam distribuidos antes do mobilizac;oo, durante as horas regulamentares e executando 
com 0 maior cuidado as func;6es que Ihe competem. 
2.0 Que, estando sujeitos as leis e regulamentos militares: 
oj Seroo considerados como desertores e presos como tais, nos termos do Codigo de Justic;a Militar, os 
funcionarios, empregados e outr~ pessoal dos correios, te/((?grafos e telefones que estejam ausentes dos 
seus lugares por mais de quarenta e oito horas, a con tar das doze horas de hoje. 
b) Seroo castigados com penas disciplinares, nos termos do regulamento disciplinar do exercito, os 

mesmos funcionarios, empregados e demais pessoal, que estejam ausentes dos seus lugares e servic;os 
por menos de quarenta e oito horas. 
cj Seroo considerados como crimes de destruic;oo de objectos militares e punidos nos termos do 
citado Codigo Militar toda e qualquer inutilizac;oo de material telegrafo-postal ou de artigos necessarios 
a execuc;oo dos servic;os dos correios e telegrafos. 
dj Sera considerada como crime de insubordinac;oo, e punida nos termos do Codigo de Justic;a Militar, 
a recusa, por parte do pessoal dos correios e telegrafos, a executor as func;6es que Ihe competem ou 
outras do sua especialidade que Ihe sejam determinadas pelos seus superiores militares e civis. 
ej Sera punido nos termos do mesmo Codigo Militaro funcionario ou empregado dos correios, telegrafos 
e telefones que incite os seus camaradas a pratica de qualquer crime ou aetos ilrcitos, que evite ou 
tente evitar que os seus camaradas exerc;am as suas func;6es ou cumpram as ordens recebidas ou que 
os aconselhe a declararem-se em greve, revestindo tais aetos excepcional gravidade desde que sejam 
praticados por dois ou mais daqueles funcionarios ou empregados coligados ou revoltados. 
Pac;os do Governo do Republica, 1 de Setembro de 1917.- 0 Ministro do Guerra, Jose Mendes Ribeiro 
Norton de Matos. 

D. do G. n.O 148-supl. " 

A2. - Do Relatorio, incluindo 20 Mapas anexos e das Instruc;6es para 0 Servic;o Postal em Campanha, 
elaborados e dactilografados em folhas A 4, em popel com 0 logotipo dos Correios, pelos dois Chefes 
do Servic;o Postal do C.E.P., atr6s referenciados, em Maio de 1920, documentos impresdndiveis para 
qualquer estudo sobre 0 Servic;o Postal do C.E.P., e que passamos, parcialmente, a transcrever: 

" I - PREAMBULO 

Terminada a misseD do Servic;o Postal de Campanha, junto do Corpo Expedicionario Portugues em 
Franc;a, cumpre aos signatarios apresentar 0 relatorio do trabalho executado durante a guerra europeia 
de 1917-1918, indicando a organizac;oo desse Servic;o, 0 modo como a sua misseD foi cumprida, as 
deficiencias notadas e as dificu/dades vencidas, e tirando do experiencia as conclus6es e conceitos 
que serviroo de ensinamento para a organizac;oo de identico servic;o em futuros, embora pouco 
provaveis, conflitos internacionais. 

Apenas duos experiencias - em Tancos enos linhas de Torres Vedras - se tinham feito, no Exercito 
Portugues, de um servic;o postal proprio; e assim mesmo, nessas duos experiencias, houve a cooperac;oo 
do servic;o Postal Civil, que, por meio das suas estac;6es fixas e ambulantes, tornou de relativa facilidade 
a execuc;oo do trabalho. 

As unidades e as formac;6es do c.E.P. noo conheciam, portanto, 0 popel distriburdo 00 Servic;o Postal de 
Campanha. Acostumados a servir-se do Posta Civil, em tempo de Paz, como qualquer colectividade 
particular, noo apreenderam, no sua maioria, que esse servic;o, como 0 do abastecimento de viveres 
ou de munic;6es, representava uma das partes do misseD que a elas estava confiada; noo viram que 0 
Servic;o Postal de Campanha, longe de ser uma instituic;oo a tolerar, representava 0 principallenitivo 
para suavisar as circunstdncias, por vezes penosas, em que se encontrava 0 so/dado por motivo dos 
azares de campanha. 

Por outr~ 10 do, os funcionarios civis militarisados, isto e, lanc;ados num meio estranho, os oficiais 
equiparados do S.P.c. lutaram com as dificu/dades proprias do resistencia desse meio: oficiais no 
aparencia sem 0 serem de facto, sofreram as consequencias do situac;oo. 
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E ainda, ao passe que os outros servic;os do exercito dispunham dos recursos proprios, quer em material 
quer em pessoal auxiliar, 0 Servic;o Postal de Campanha, na impossibilidade de utilizar as viaturas 
antiquadas e improprias, que de Portugallhe tinham sido remetidas, viu-se na necessidade de utilizar 0 

que nos outros servic;os era demais: e 0 pessoal auxiliar teve de ir recruta-Io entre as prac;as que, quando 
sabiam ler e escrever, noo tinham, para esse servic;o especial, a menor preparac;oo. 

Noo que os oficiais equiparados possuissem, por igual, a necessaria competencia para 0 desempenho 
dos seus cargos. A Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos noo obedeceu a criterio soo na 
escolha desse pessoal, pois, ao passe que muitos - a maior parte - dos funcionarios comissionados 
possuiam competencia pro fission al para a execuc;oo do servic;o, outros houve que 0 executaram 
satisfatoriamente depois de 0 aprenderem em Franc;a e ainda outros, embora em redusido numero, 
noo 0 conheciam, noo 0 aprenderam e noo 0 desempenharam, portanto. 

Os faetos que deixamos expostos podem dar a ideia das circunstoncias em que 0 Servic;o Postal de 
Campanha teve de se desempenhar da sua missoo. Com perseveranc;a, com prudencia, com 
consciencia nftida das responsabilidades que sobre eles impendiam e com 0 convencimento do dever 
cumprido, conseguiram os signatarios - disso estoo convencidos - impor 0 Servic;o, cuja direcc;oo Ihes 
foi confiada, como um dos que mais trabalharam durante a campanha, com sinceridade e com 
honestidade de processos. 

Houve, por vezes, pequenos desmandos? E em que servic;o se noo notaram? Houve irregu/aridades? 
Mais aparentes do que riais, pois, na sua quasi totalidade, os rec/amantes eram individuos que, em 
Portugal, se viam envolvidos, directamente, na campanha; noo conheciam as dificu/dades d'ela 
resultantes, vendo quasi sempre desfeitas as acusac;:oes formu/adas, quando os signatarios noo 
conseguiam desmascarar quaisquer intuitos de deslialdade que porventura ditassem essas rec/amac;oes. 

Nenhum dos servic;os do C.E.P. foi mais discutido do que 0 S.P.c., sobretudo na imprensa, facto 
compreensfvel, se atendermos a que era um dos poucos servic;os em contacto directo com 0 publico. 
Mas, porque as discussoes eram muitas, a sua essen cia era quasi nu/a e a prova encontra-se em desenas 
de documentos, em resposta, emanados da Secretaria do SPC. 

A verdade insofismavel e esta: em tempo de guerra, as correspondencias postais expedidas de Portugal 
para qualquer militar do c.E.P., a mais de 2. 000 qUilometros de distoncia, atarves de m pafs neutro, 
chegavam as moos dos destinatarios em 5 dias, noo contando com os atrazos ocasionais, como 
provaremos mais adiante. 

o reconhecimento da boa vontade no desempenho dos servic;os e 0 de grande esforc;o produzido, 
bastam aos signatarios, em nome dos funcionarios que compunham 0 S.P.c., como recompensa moral. 

Como esc/arecimento e para discriminac;oo de responsabilidades, nota-se que 0 Chefe de Divisoo, 
Humberto Julio da Cunha Serroo, ex-capitoo equiparado, dirigiu 0 S.P.c. des de a sua formac;oo, em 29 
de Dezembro de 1916, ate 11 de Outubro de 191 B, data em que, por promoc;oo, abandonou 0 cargo; 
e que 0 1.0 oficia/, capitoo equiparado, Moyses Moreira Feijoo, chefiou esse servic;o desde 12 de Outubro 
de 191 B ate a sua completa liquidac;oo. 

1/- ORGANIZACAO DO SERVICO E EVOLUCAO 

1 - ANTECEDENTES 

o servic;o postal em campanha, antes do infcio da guerra, em 1914, era regu/ado, em teoria, pelas " 
Instruc;oes para 0 Servic;o Postal ", aprovadas por decreto de 14 de Dezembro de 1912. Efeetivamente, 
estamos convencidos de que, nas manobras e exercfcios realizados antes da guerra, em varios pontos 
do Pafs, 0 abastecimento postal das tropas era realizado pelas Estac;c3es Civis. 

No proprio Regu/amento de 1912, embora se previsse a dormac;oo de um Corpo proprio para 0 

desempenho do Servic;o Postal, uma parte importante das func;c3es a preencher era distribuido as 
Estac;c3es Civis, fixas e ambutantes, pois que n 'ete se previa apenas uma guerra cujo teatro de operac;c3es 
Fosse no continente da Republica. 



Dec/arada a guerra e prevista a cooperac;oo do Exercito Portugues com os dos aliados, realizaram-se 
os exercfcios de Tancos e de Torres Vedras. Junto das fbrc;as em operac;oes funcionou ja um servic;o 
postal proprio, 0 qual, em harmonia com as circunstoncias e com as disposic;6es do Regu/amento 
citado, teve como principal auxiliar 0 Servic;o Postal da Aministrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos. 

Determinada a cooperac;oo efectiva do Exercito Portugues com 0 Exercito Britonico em territorio 
frances, pensou, desde logo, este exercito em organizor, com elementos seus, um servic;o postal militar 
para servir as un ida des portuguesas, visto que, do projecto de organizac;oo do C.EP., noo constava a 
criac;oo desse servic;o. " 

Esta tentativa noo foi posta em pratica, porquanto, noo sabemos se por pedido do exercito britonico, 
se por iniciativa do exercito portugues, se pensou na organizac;oo de um servic;o postal proprio, sendo 
requisitados varios funcionarios, para esse fim, a Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos, cabendo 
ao primeiro dos signatarios, por dever de menor ida de, dentro da sua categoria, 0 encargo de dirigir 0 

Servic;o Postal de Campanha. 

o problema a resolver podia enunciar-se, nas suas linhas gerais, pela seguinte forma: 

- Realizar a permutac;oo de correspondencias postais entre Portugal e 0 Corpo Expedicionario Portugues 
em Franc;a; 
- Realizar as comunicac;6es postais internas entre as varias unidades e formac;6es, em Franc;a; 

As incognitas deste problema eram: 

- Via a utilizar - ( terrestre ou marftima ); 
- Organizac;oo e situac;oo relativa das tropas, na area a ocupar, em Franc;a; 
- Organizac;oo interna, consequente, do Servic;o Postal do Corpo Expedicionario Portugues. 

Desde logo foi ponderado pe/os funcionarios comissionados que a realizac;oo desse problema so podia 
ser estudada no local, 0 que deu origem a que seis dentre eles, constitufdos em Missoo de Estudo e de 
Organizac;oo, f6ssem enviados a Franc;a, para onde partiram em 6 de Janeiro de 1917, tendo adquirido 
o material e utenst1ios tecnicos que as experiencias anteriores Ihes faziam prever necessarios. 

Chegada a Paris, essa Missoo foi, pelo Snr. Adido Militar Junto a Legac;oo de Portugal, mandada 
apresentar em Abbeville, ao General Comandante da Linha de Comunicac;6es Britonica que, por sua 
vez, a poz em contacto com 0 Coronel Chefe do Servic;o Postal Britonico ( B.A.P.S. ). 

2 - ORGANIZACAO DO SERVICO 

As condic;6es expostas pe/o B.A.P.S. as quais deveria obedecer 0 S.P.c. do C.EP., eram: 

- A Base Postal (EC.B.P. ) que deveria manter as Iigac;6es com Portugal e com as Postas Civil Francesa 
e Militar Britonica, seria estabelecida em Boulogne-sur-Mer; 
- 0 S.P.c. deveria funcionar muito semelhantemente ao Servic;o Postal Britonico ( B. A. P.S. ), para que a 
cooperac;oo Fosse efectiva, embora mantivesse abso/uta independencia de processos; 
- 0 centro actual da area de concentrac;oo das tropas seria em Aire-sur-Ia-Lys; 
- Para facilitar a organizac;oo e 0 funcionamento do S.P.c., junto do respectiv~ Chefe haveria um 
agente de ligac;oo britonico. 

Assentes estas bases, em princfpio, e ratificado 0 ac6rdo pelo Estado Maior do Corpo Expedicionario 
Portugues, tratou 0 primeiro dos signatarios da organizac;oo do servic;o, e para isso: 
-estabeleceu desde logo a EC.B.P. em Boulogne-sur-mer, em ediffcio fornecido pe/o B.A .P.S.; 
- realizau um ac6rdo com a Administrac;oo Francesa dos Correios e Telegrafos, para 0 transporte das 
malas, por via terrestre, entre a Estac;oo Civil de Bou/ogne-sur-Mer e Portugal, atraves da Espanha, por 
onde essas malas passariam a coberto, em virtude de se tratar de um pafs neutro; 
- realizou um ac6rdo com 0 RA.P.S" para as relac;6es directas entre 0 Servic;o Portugues e Britonico; 
- recebidas do Estado Maior Portugues as necessarias indicac;6es sobre a composic;oo do C.EP. e sobre 
a orientac;oo geral a dar ao servic;o, organisou as" Instruc;6es para 0 Servic;o Postal" de Marc;o de 1917, 
apensas a este relatorio. 

Estas instruc;6es, elaboradas, como se ve, por simples indicac;6es de momenta e em exemplos tirados 
da experiencia dos exercfcios de Tancos e de Torres Vedras, alem de obedecerem aos preceitos 
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tecnicos para a permutac;oo de correspondencias postais, enfermavam de defeitos graves que s6 a 
experiencia, mais tarde, daria a conhecer. Serviram, no entanto, para a organizac;oo do servic;o, tendo 
mesma sido apreciadas lisongeiramente pelas autoridades britonicas, a quem foi fornecida uma 
traduac;oo . . 

Para compreensdo do que se segue, damos os princfpios essenciais a que obedeciam essas Instruc;6es. 

- Em gera/' a cada Quartel General e estabelecimento importante, correspondia uma Reparticoo 
Postat. junto a qual funcionava uma Estacoo Postal. 0 servic;o era dividido em 10 e 20 Linha. 0 Chefe 
do Servic;o Postal do CEP. era, cumulativamente, 0 Chefe da respectiva Estac;do Postal. Junto da 
Testa de Etapes e dos pontos de rebastecimento, funcionavam tambem Estac;6es Postais. 

o movimento da correspondencia realizava-se pe/a seguinte forma: 

Portugal El 
Posta Francesa __ ECB.P. 
Posta Briton. 0 

x 
X 

C Ferro 

Depo. Pessoal 
da Base 

Aut. o 
Testa de 
Etapes 

- A subordinac;do do servic;o obedecia ao seguinte esquema: 

Repart. e Estac;oo Postal do Q.G. do CEP. 

Ponto de 
ReabastO 

viat. 

hip. 

r 
QG Corpo 

lQGBrig . 
QGBrig. 
QG Brig. 

.... .. do Q.G. 1°.8.1. G 
do Q.G. 2°. B.I. ____ 1° . Linha 

.... .. do Q.G. 3°. B.I. 

Est. Postal no Ponto de Reabastecimento I Chefe do 
S.P.C do 
CEP. I 

Chefe do Servic;o 
Postal da 2° Linha 

Repart. e Estac;oo Postal da Base 
Estac;oo Postal da Testa 
de Etapes; 

Repartic;oo e Estac;do Postal, 
junto dos Dep6sitos 
de Pessoal da Base. 

- Na correspondencia a expedir pe/as unidades e formac;6es noo se obedecia as disposic;6es do 
Regulamento de Censura, servic;o entoo ainda noo organizado. 

- Previa-se que os registos seriam transportados pe/o oficial que Fosse a ordem diariamente aos Quarteis 
Generais, disposic;oo que noo pode ser levada a efeito. 

Noo concordou, em absoluto, 0 primeiro dos signatarios com as disposic;6es gerais destas Instruc;6es 
que obedeceram, em parte, a indicac;6es do Estado Maior do CEP .. No entanto, esse facto e os 
inconvenientes, previstos uns e noo conhecidos outros, noo impediram que 0 servic;o Fosse iniciado. 

Gradual e sucessivamente se foram introduzindo modificac;6es nessas Instruc;6es, aperfeic;oando-se 0 

servic;o em harmonia com as exigencias tecnicas e com as sucessivas modificac;6es por que passou 0 

CEP., ate que, em Outubro de 1918, foram propostas novas Instruc;6es, a que nos referiremos, mais 
adiante, em titulo especial. 

3 - EVOLUCAO OOSERV/CO 

A - Ligacoo dQ CEP. ~ as ~ civis. 



As correspondencias de Portugal, desde a organizac;oo do ECB.P., em lOde Fevereiro de 1917 ate 19 
do mesmo mes, foram transmitidas 00 CEP., pela Legac;oo de Portugal em Paris, por intermedio do 
Posta Civil Francesa de Bou/ogne-sur-Mer. Do mesma forma eram transmitidas as correspondencias do 
CEP. para Portugal. 
Realizado 0 acordo entre 0 Chefe do S.P.C, a Administrac;oo dos Correios do Republica Francesa e a 
Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos de Portugal, iniciou-se em 19 de Fevereiro de 1917 a 
permuta de ma/as directas entre a ECB.P. e a Estac;oo Central dos Correios de Lisboa; e em 9 de Abril 
de 1917 a permuta com a Estac;oo Central dos Correios do Porto. 

Como ja foi indica do, essa perm uta realizava-se em ma/as directas, fechadas, transmitidas por via 
terra, atraves do Espanha, e compreendia a permuta de correspondencias ordinarias e registadas. 

Simultaneamente, estabelecia-se perm uta identica com a Estac;oo Central Francesa de Bou/ogne-sur
Mer, mediante determinadas disposic;oes, exigidas pelo Regu/amento de Censura. 
tste regime manteve-se ate 00 fim do campanha. 

o servic;o de perm uta de encomendas s6 mais tarde foi iniciado. Em primeiro lugar, a Companhia de 
Caminhos de Ferro do Norte do Franc;a, com quem teriamos de realizar a perm uta directa, considerando 
o S.P.C como uma entidade particular, noo Ihe reconhecia a qualidade de Estac;oo de Permutac;oo 
Internacional, 0 que complicava sobremaneira 0 expediente. 

Removidas estas dificuldades, depois de longas negociac;oes, iniciou-se 0 servic;o de encomendas 
postaisQ.e.Portugal QSJ[QQc.EL em 9de Abril de 1917, servic;o que se manteve ate 00 final do campanha, 
tendo sofrido consideraveis melhoramentos. 

o servic;o de remessa de encomendas do CE.P. para Portugal, que exigiu mais longas e dificeis 
negociac;oes do que 0 primeiro, nunca chegou a ser iniciado, porque a Administrac;oo Geral dos Correios 
e Telegrafos nunca concedeu, para isso, a de vida autorizac;oo, solicitada pelo primeiro dos signatarios, 
em __ . 

B - Ligacoo QQ ~ ~ ~ militar britonica. 

Estando 0 CEP. integrado no organizac;oo militar britonica; e havendo muitas un ida des que prestavam 
servic;o no zona britonica, destacadas do CEP., eram intensas as relac;oes entre os servic;os postais dos 
dois exercitos. 

Assim, noo s6 havia oficiais, prac;as e unidades em servic;o junto de unidades britonicas, que recebiam 
a sua correspondencia por intermedio de estac;oes d'aquele exercito, como ainda casos houve em 
que brigadas inteiras se deslocaram para essa zona, tendo, portanto, as respectivas estac;oes postais 
de ser alimentadas por intermedio de estac;oes testas d'etapes ou identicas daquela nacionalidade. 

Embora 0 sistema geral adoptado nos dois servic;os postais Fosse identico, nos suas linhas gerais, detalhes 
havia em que diferiam, sendo, pois, necessario estabelecer normas para a ligac;oo dos dois servic;os. 

A ligac;oo estabelecia-se norma/mente em Bou/ogne-sur-Mer, entre as duos Estac;oes Centrais e entre 
as Estac;c5es Testa d'Etapes e as correspondentes do exercito britonico. 

A organizac;oo das ma/as obedecia as normas gerais, com pequenas modificac;c5es, provenientes das 
diferenc;as de sistema. 

As encomendas postais que no rede do S.P.C eram consideradas registadas e na rede britonica como 
ordinarias, estavam sujeitas a regras especiais, que consistiam, principa/mente, em realizar 0 transito 
pela rede britonica, a coberto, de modo a poderem-se mencionar sempre nas cartas d'aviso os sacos 
que as continham. Quando noo era posslvel usar este sistema, mencionavam-se as encomendas em 
cartas de aviso, as quais, como noo podiam ser transmitidas a rede britonica, eram arquivadas nos 
estac;c5es expedidoras, com a dec/arac;oo dos empregados de que as encomendas tinham seguido 
para aquela rede como ordinarias. 

As relac;c5es entre as unidades destacadas na zona britonica e as respectivas estac;c5es postais eram 
regu/adas pelas normas do servic;o postal britonico. 

Devemos observar que, noo obstante a diversidade do sistema, as estac;c5es britonicas prestaram 
sempre bom servic;o, auxiliando valiosamente 0 S.P.C. 
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Os pontos de IigQ(;oo principais entre as duas redes podem notar-se nos esquemas apensos a este 
relat6rio. 

C - Ugacoo QQ ~ ~ Q. ~ militar francesa. 

Como dissemos, a Iigac;oo entre 0 S.P.c. e a rede civil francesa fazia-se por intermedio da estac;oo civil 
de Bou/ogne-sur-mer. 

As relac;6es postais com 0 exercito frances e, em geral, com a organizac;oo postal militar francesa, 
realizou-se des de 16 de Outubro de 1917, por meio de malas directas permutadas entre a E.C.B.P. e 0 

Bureau Central Militaire em Paris, con tendo correspondencias para Franc;a, para paizes neutros e para 
o exercito frances, sujeitas a determinado regime de censura rigorosa, na Base Portuguesa, antes de 
serem expedidas. • 
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Contributo para a Historia Postal Militar 
de Mo~ambique - 1914 a 1917 

Antonio Abreu 
antabreu@yahoo.com 

Abstract. In the article of Eduardo Barreiros and LUIs Barreiros in the Bulletin 412, June 2006, of 
Clube Filatelico de Portugal, were shown three different types of military daily postmarks used on 
the letters (covers and cards) by the Military. 

The aim of this article is to show a set of covers sent from Moc;:ambique by the same officer, e 
AlferesViriato de Lacerda, later on Tenente" since the Second Expedition in 1915, up to 1917, two 
of them sent from Kionga, and to propose some starting dates for the daily postmarks. 

Introdu~ao historic a (1) 

Desde a declarac;:oo de guerra da Inglaterra a Alemanha, em 5 de Agosto de 1914, 0 Governo 
Portugues pretendeu reforc;:ar as guarnic;:6es militares de Angola e Moc;:ambique cujos territ6rios 
confrontavam com duas importantes col6nias alemos - a Damaralondia no Sui de Angola e a Africa 
Oriental Alemo a Norte de Moc;:ambique. 

A FRONTEIRA DO ROVUMi~ 

GraGeo da frontdra do RO~'~lrIa 

(1) Introduc;co baseada no IIvro do Gen. Ferreira Martins, "Portugal na Grande Guerra" 

o 
lJ 
-...., 
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Nesse sentido. entre 1914 e 1917. foram enviadas de Portugal quatro expedi<;i5es militares para 
Mo<;ambique. todas elas constitufdas por pessoal deficientemente treinado. educado e equipado 
para enfrentar a guerra e as condi<;i5es naturais do local. tais como 0 clima. 0 tipo de alimenta<;ao e a 
falta de instala<;i5es. 

A declara<;ao de guerra do Alemanha a Portugal foi em 9 de Mar<;o de 1916. mas j6 em 24 de 
Agosto de 1914 for<;as alemas tinham efectuado um ataque a um posta fronteiri<;o no Norte de 
Mo<;ambique. posta de Maziua. no rio Rovuma. a mais de 400 km da foz no Oceano Indico. 

No ataque foram mortos 0 sargento chefe do posta e os soldados indfgenas que 16 se encontravam. 
primeiros mortos portugueses do Grande Guerra. 

Este acontecimento justificar6 a 1 ° expedi<;ao que. sob 0 comando do Tenente-coronel Massano 
de Amorim. desembarca em Porto Amelia a 1 de Novembro de 1914. Por total falta de prepara<;ao. 
quer das tropas quer do local. nao consegue desenvolver qualquer ac<;ao significativa. sendo as suas 
depauperadas tropas rendidas pelas do Expedi<;ao seguinte. 

A 20 expedi<;ao. sob 0 comando do Major Moura Mendes. desembarcou em Porto Amelia a 7 de 
Novembro de 1915. Foi um destacamento desta expedi<;ao que. sob 0 comando do Major Portugal do 
Silveira. reocupou a povoa<;ao de Kionga (ou Quionga) em 10 de Abril de 1916. De notar que esta 
ac<;ao s6 ocorre depois de grande pressao desenvolvida nao s6 pelo Governo de Lisboa mas tambem 
por parte do Governador Geral de Mo<;ambique. 0 Quartel General do Expedi<;ao s6 sai de Porto 
Amelia para Palma. mais perto de Kionga e do fronteira do Rovuma. em 23 de Abril de 1916. 

A 19 de Maio de 1916. 0 Governador Geral chega a bafa do Rovuma no cruzador Adamastor. 
vindo de Louren<;o Marques. Foi a partir dessa data que tiveram infcio ac<;i5es ofensivas que visaram a 
invasao do faixa Sui do territ6rio Africa Oriental Alema com emprego das tropas do 20 Expedi<;ao. Esta 
fase operacional activa terminou. sem sucesso. em 27 de Maio. 

Ao centro General Ferreira Gil, comandante da 3." 
expediciio (1916); a esquerda Major AZ3mbuja 
Martins, seu ehere do Estado Maior; a direita Major 
Moura Mendes, comandante da 2,· expedi~10 (1915) 

Dr, Alvaro de CastroGovernador 
Geral desde a 2D Expedlc;ao 

A 30 expedi<;ao. sob 0 comando do General Ferreira Gil. come<;ou a desemborcar em Palma a 3 
de Julho de 1916. mas s6 no principio de Setembro a unidade de transportes of chegou e fo i 
desembarcada. As For<;as do 2° Expedi<;ao sao incorporadas nesta nova Expedi<;ao e nao evacuadas. 

o reinicio das ac<;i5es no fronteira do Rovuma ocorre de 151 Agol 1916. com reconhecimentos 
ofensivos. A 4° expedi<;ao come<;ou a ser embarcada em Lisboa a 5 de Janeiro de 1917. mas as ultimas 
unidades s6 embarcaram em 2 de Julho desse ano. Inicialmente ficou sob 0 comando do Governador 
Geral. Dr. Alvaro de Castro; e em 17 de Setembro 0 comando foi assumido pelo Coronel Sousa Rosa. 

As marcas de dia mllltares (2) 

Do 2° Expedi<;ao fez parte o. entao Alferes Viriato Lacerda. que vem a morrer como her6i. j6 
Tenente, em 8 de Dezembro de 1917, no combate do Serra Mecula. 

2) Segu/mos a c/asslficat;oo das marcas de dla do Servlt;o Postal Mllltar do artlgo de Eduardo Sarre/ros e LUIS 
Sarre/ros no So/etlm 4 J 2. de Junho de 2006, do C/ube fllaf{d/co de Portugal. 



Deste militar possuo um conjunto de sete cartas (envelopes) que voo de 8 de Novembro de 1915 
a 23 de Outubro de 1916. 

Empresa Naoional de Navega9lio 
~ 

PAQUETE II M~MBIQUEIt 

Envelope 1 

o envelope 1.0 mais antigo. timbrado do "PAQUETE MOCAMBIQUE". navio em que foi transportada 
a 2° Expedi<;:oo. tem na frente a marca postal militar "Tlpo I" com data "·8 NOV. 1915" (0 numero 3. 
manuscrito a vermelho. deve indicar ser a terceira missiva recebida). 

Noo tem marca postal de recep<;:oo. Penso que a marca postal militar lin po I" fol com a 2° 
Expedi<;:oo. e 0 primeiro dia de aplica<;:oo em Mo<;:ambique tera sido 8/Nov/1915. dia seguinte ao do 
desembarque em Porto Amalia. 

Noo tenho conhecimento de correspondencia de militares da 1 ° Expedi<;:oo. isto a. de Novembrol 63 
1914 a Novembro/1915. nem de marcas postais mllitares utilizadas em Mo<;:ambique neste perrodo. 

o envelope 2. deste conjunto. a de papel pardo. tem remetente e a marca postal a do "Tlpo 
I" com data de "13 DEI. 1915" (0 numero 5. ou 6. manuscrito a vermelho. deve indicar ser a quinta. 
ou sexta. missiva recebida). Tambam noo tem marca postal de recep<;:oo. 

~ • (Q~ .M,.~~ - I 'r - 1"- /.,: 

JJ 
Envelope 2 

Os dois envelopes seguintes. com os numeros manuscritos 16 e 18" e com censura postal de 
Louren<;:o Marques (L.M.) . tem marcas postais do "npo I". de "16 MAIO 1916. 



~ 

t &~~ . " , 

r- ! 

Envelope 4 - Frente 
Envelope 3 - Frente 

No verso, cad a um destes envelopes tem duas marcas postais de transito, tambem de L.M., um 
com as datas de 3 e 6 de Junho, e 0 outro com 3 e 7 de Junho, alem de, ambos, terem a marca postal 
da estac;ao de recepc;ao, Lisboa Central 

o 
Envelope 3 - Verso 

c~\ -
Envelope 4 - Verso 

As marcas posta is sugerem que esta carrespondencia, entregue no servic;o postal de campanha 
no Norte de Moc;ambique, foi encaminhada ate Lourenc;o Marques com a demora de 18 dias. Oaf foi 
expedida para Lisboa onde recebeu a marca postal da estac;ao central de lOde Julho. 

Nao e possfvel saber, ao certo, 0 local onde a correspondencia foi entregue ao servic;o postal 
de campanha. A marca postal "Tlpo I" muito provavelmente era aplicada na base onde se localizava 
o Quartel General (Q.G.) da 2° Expedic;ao, local onde seria centralizada a correspondencia entregue 
pelos militares estacionados nos diferentes postos ao longo da fronteira Norte de Moc;ambique. 
Inicialmente 0 Q.G. da 2° Expedic;ao localizava-se em Porto Amelia, donde terao sido expedidos os dois 
primeiros envelopes atros apresentados. S6 a 24 de Abril de 1916 e que 0 grosse da 2° Expedic;ao chega 
a Palma. 

E a partir desta data que a marca postal "Tlpo I" af passaro, talvez, a ser aplicada na 
correspondencia enviada pel os militares estacionados ao longo da fronteira, 0 que se verificaro com 
os terceiro e quarto envelopes apresentados. 

Apresento a seguir dois envelopes (5 e 6) com marcas postais da estac;ao de Kionga, carimbo de 
borracha. No envelope 5 a data e de 1/ Jul/1916 e tem, no verso, a marca postal militar "Tlpo I", de 2/ 
Ju1/1916, que julgo ter sido aplicada em Palma, como estac;ao de transito, mais a marca de chegada a 
Lisboa Central. 

No envelope 6 a data de Kionga e de 3/Ago/1916, mas tem, no verso, duas aplicac;6es da marca 
postal militar "Tlpo II", de 4/ Ago/ 1916, como marca de transito, que tambem tero side aplicada em 
Kionga. Uma das aplicac;6es parece ser para justificar a abertura do sobrescrito pela censura, pois foi 
aplicado sobre a tarjeta de fecho. No transito par Palma tero side aplicada a marca postal militar "Tlpo 
III a", da 3° Expedic;ao que af comec;ara a desembarcar em 3/ Jul/ 1916. 



A marca "npo I" (da 2° Expedic;oo) tera side aplicada em Palma ate 2 (ou 3) de Julho e a "npo III 
a" (da 3° Expedic;oo) a partir do dia seguinte, isto 13, 3 (ou 4) de Julho de 1916. Estas hipoteses estoo 
directamente relacionadas com a data de chegada da 3° Expedic;oo a Palma (3/JuI/1916) e a rendic;oo 
dos comandos entre as 2° e 3° Expedic;6es, pois creio que as referidas marcas postais foram "proprias" 
de cada uma dessas Expedic;6es Militares. Contudo, julgo possivel terem, eventual mente, coexistido 
as sum aplicac;6es nos primeiros dias apos a chegada da 3° Expedic;oo. 
,, - - - - ~ 

( 

- - - -.---------------
Envelope 5 Envelope 6 

Relativamente a marc a postal militar "Tlpo JI", que unicamente aparece aplicada em 
correspondelncia de Kionga, creio que tera sido mandada executar, conjuntamente com a marca 
postal civil "npo A", pelo Governador Geral. para serem aplicados em Kionga (3). Saliento que no 
artigo de Eduardo Barreiros e Luis Barreiros 13 referido que "a abertura da Estac;oo Postal de Kionga foi 
estabelecida pel a Portaria n° 112, de 1 de Julho de 1916, data do marco no "Envelope 5". 

Dado que 0 periodo de aplicac;oo 13 de "AGO 41916 a SET 4 1916", levanto ainda a hipotese de 
a marco postal militar "npo II" ter sido prevista para as Forc;as que a partir do Kionga iriam atravessar 
o Rovuma e conquistar/ocupar territorios do Africa Oriental Alemo (AOA). Estas acc;6es iniciaram-se a 
15 de Agosto de 1916 com reconhecimentos ofensivos, ocorrendo a travessia do Rovuma em l/Set/ 
1916. 

Seguiu-se alguma progressoo que, porem, nunca estabilizou de modo a permitir a montagem 
dum "posto" do servic;o postal militar onde esta marco postal pudesse ser utilizada. Assim a marco 
postal militar "npo II" tera saido de Kionga em OS/Set/1916 para a frente, mas noo volta a ser utilizada 
p~r falta de condic;6es. 

(3) Comentarlos: 

(3. J) - A justlflcat;oo para a crlat;oo destas marcas e, multo provave/mente, a apresentada no artlgo de 
Eduardo Barrelros e LUIs Barrelros para os se/os do Klonga: .... .fol decldldo por razoes polltlcas e patrIotic as. Hav/a 
necess/dade de mostrar ao Mundo a restaurat;oo da soberanla de Portugal .. " 

(3.2) - Consldero poss/vel que estas duas marcas postals, a "Tlpo 1/" e a "Tlpo A" tenham sldo executadas no 
cruzador Adamastor, por ordem do Gov. Gera/, apos 0 Insucesso da JO tentatlva para atravessar 0 Rovuma (27/ 
Malo!J9J6): em alternatlva, ponho a hlpotese de terem s/do executadas na Belra, cldade com multa Influ~nc/a 
Ing/esa 0 que podera justlflcar 0 mode/o seguldo para estas duas marcas postals. 0 local de ass/natura da 
Portarla n° JJ2 pode dar a/gum suporte (ou noo) a esta "especu/at;oo". 
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Quanto a marca postal militar "Tlpo '" a", creio que desde 3 (ou 4) de Julho de 1916 esteve 
localizada em Palma, tendo-se af mantido (?) ou side transferida para Kionga quando a "T1po II" seguiu 
as Forc;:as que foram invadir 0 territorio Inimigo. Aproveito para mostrar alguma admirac;:ao pelas marcas 
posta is militares da Fig. 10 do artigo de Eduardo Barreiros e Lufs Barreiros - "Tlpo II" , "T1po III a" e "Tlpo 
A" - terem todas a mesma data, isto embora a distancia entre Kionga e Palma seja cerca de 12 km (mas 
p~r areia). 

A finalizar, apresento 0 "Envelope 7", com a marca postal militar "Tlpo '" b", de 23/0ut/1916. 

/ 

~,/~~~ 

A'-~ ~ - /7'-7'='/ : 
, tl: 

Envelope 7 - Frente 

.. 

No verso apresenta um carimbo circular de censura postal da Expedic;:ao a Moc;:ambique e a 
marca postal de chegada Lisboa Central, de 13/12/1916. Esta marca militar inicialmente tera estado 
localizada em Palma. Mais tarde, em 1917,ja com a 4° Expedic;:ao aparece em correspondencia enviada 
de Mocimboa da Praia. 

Envelope 7 - verso 

Blbllografla: 

1. Eduardo Barrelros e Luis Barrelros. Historia Postal do Territ6rio do Kionga. Marcas posta is militares. Boletim 
do Clube filah~lico de Portugal n.o 412, de Junho de 2006. 

2. Ferreira Martins. Portugal na Grande Guerra, Volume Segundo. Editorial Atica, 1938. 
3. Antonio de Certima. Epopeia Maldita (0 drama da guerra d'Africa). Portugal-Brasil. Lisboa.1924. 
4. Ernesto Moreira dos Santos. Combate de Negomano (Cobic;:a de Moc;:ambique). Edic;:oo do Autor, 1961. 



Correio Militar do Afeganistao II 

Joaquim Manuel Cortes 
cfportugal@mail.telepac.pt 

No Boletim do Clube Filatelico de Portugal n° 411 de Marc;o de 2006, foi publicado um artigo com 

Figura 1 

Forc;a Militar ISAF (International 
Security Assistance Force). Em 
que data tinha side instalado 0 

posta de correia em Warehouse 
Camp. Se havia cartas inteiras 
taxadas para os cinco Continen
tes ou era usada a da Europa com 
complemento de taxa em selos. 

Se os posta is distribuidos 
aos militares no Afeganistoo 
eram turisticos ou Inteiros Posta is. 
Estas foram as principais duvidas 
publicadas no Boletim do C.F.P. e 
ja referido. Com 0 passar do tem
po e a incondicional cola bora
c;oo do 1 ° Cabo "CMD" Andre 
Adriano em mlssao no 
Afeganistoo desde FevO a Agos
to de 2006, erros de informac;oo, 
omissoes e duvidas ficam agora 
dissipadas. 

o titulo em epigrafe e com as parcas informa
c;6es que dispunha na altura, prometendo, tra
zer ao conhecimento dos leitores do Boletim do 
C.F.P. informac;6es mais precisas. 

E not6rio no artigo citado, que havia muitas 
imprecis6es e algumas duvidas ja que as infor
mac;6es que na altura dispunha eram minimas 
levando-me a escrever algo, que com 0 passar 
do tempo e da pesquisa se vieram a verificar 
noo corresponder bem a verdade, como foi p~r 
exemplo ter escrito, que 0 posta de correia em 
Warehouse Camp desempenhava todas as fun
c;oes posta is, quando de facto, 0 servic;o que e 
prestado e apenas correia ordinario e encomen
das. (Fig.l e2) 

No que diz respeito a duvidas constam: 
quantos e quais os paises que faziam parte da 
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Figura 2 

67 



68 

Noo so porque 0 havia 
prometido. mas tambem por me 
parecer que e de bastante 
interesse para um futuro proximo. 
aqui ficam registados os paises 
que estoo representados na 

Figura 3 Forc;a Militar ISAF em 2006 pel a 
sua ordem alfabetica: Afega

nistoo. Albonia. Alemanha. Azerbaijoo. Belgica. Bulgaria. Canada. Croacia. Dinamarca. Espanha. Estonia. 
EUA. Finlondia. Franc;a. Holanda. Hungria.lr1anda. Islondia.ltalia. Letonia. Utuonia. Luxemburgo. Macedonia. 
Noruega. Polonia. Portugal. Reino Unido. Rep. Checa. Romenia. Suecia. Suic;a e Turquia num total de 
trinta e dois paises. Para que a informac;oo fique mais completa. devo acrescentar que. todos os militares 
inseridos na Forc;a ISAF. ostentam no seu uniforme 0 seu nome na lingua patria de cada pais e em lingua 
afegane. (Fig.3) 

Outra duvida apontada ante
riormente. era 0 desconhecimento desde 
quando estava a funcionar 0 posta de 
correia em Warehouse Camp. Embora se 
trate de uma informac;oo ainda incompleta 
por falta de mas e dia. fica-se desde ja a 
saber que comec;ou a funcionar em 2002. 
Sobre as cartas inteiras a venda em 2005 no 
posta de correia de Warehouse Camp. 
todas eram taxadas com taxa para a Europa. 
os militares de paises noo europeus (excepto 
Africa que tinha 0 porte da Europa) tinham 
que apor um complemento adicional em 
selos. 

Quanto aos postais que tambem 
existiam no posta de correia e se des
conhecia se eram inteiros ou turisticos. 

~ I.Oi oUM! o-tdD .,I., I 
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Figura 4 

tambem se pode confirmar. que se trata de posta is ilustrados com varias vistas do Afeganistoo onde 
esta sempre presente a componente militar e soo distribuidos gratuitamente aos militares pela ISAF. 
podendo os mesmos circular pelo correio com 0 porte de 0.65€ (taxa 2006 Europa) menos 0.05€ que 
uma carta ate 20 gramas. (FigA) 

Feitas as correcc;6es e desfeitas a maior parte das duvidas existentes no meu primeiro artigo 
sobre correio militar do Afeganistoo. e altura de passar a novas informac;6es resultantes de algumas 
diligancias efectuadas. 

Com a chegada da 2° C. CMDS do Afeganistoo. indaguei junto de elementos da mesma para 
saber mais algumas informac;6es sobre 0 processamento do correio em Warehouse Camp. Das varias 

LUFTPOST 

Figura 5 

de que fui elucidado 
houve uma delas que me 
deixou irresoluto e me 
levou a interrogac;oo! Por 
qual a razoo. na aqui
sic;oo de uma carta 
inteira ja com a taxa 
impressa para a Europa. 
o funcionario do posta de 
correia em Warehouse 
Camp cobrava mais 
0.10€ em cada exemplar 
que vendia aos militares? 

Pensando positi
vamente. poder-se-ia 
admitir. ter havido uma 
actualizac;oo de taxas. 



pOattJGAL 

_~ OL\VAlS NORTE m TAXAPAGA 
'--- -

ExmoSenhor 
BATALHAO SERVH;OS TRANSPORTES 
JoaquIm Corl8s 
R. Hero. CarvaIJo. 42 SIC DI" 
ReboIeR 2720·272 AAfADORA 
PORTUGAL 

Figura 6 

Arend Leyens a residir no Alemanha. se me 
podia dar alguns esclarecimentos sobre 0 

assunto. recebendo como resposta. que os 
correios alemces nco davam informac;6es 
par se tratar de um assunto militar. 

Assim sendo. e nco havendo lapso 
de memoria do parte dos nossos militares. 
you manter 0 meu pensamento negativo 
em relac;co aos militares alemces que ti
nham 0 correio a seu cargo: os mesmos re
forc;aram os seus vencimentos per meios 
dolosos!. 

Como foi citado e meramente p~r 
imposic;co. 0 socio do C.F.P. em nada me 
pode ajudar no que concerne 00 esclare
cimento que pretendia. todavia. 0 

contacto com 0 mesmo foi muito util e im
portante como mais adiante se comprova. 

\. 

mas neste coso. a carta teria obrigatoria
mente que ter um selo adicional com a di
ferenc;a pogo 0 que nco aconteceu como 
nos mostra 0 exemplar reproduzido. (Fig.5) 

Perante 0 documento comprova
tivo. e fazendo fe no informac;co dada p~r 
um dos nossos militares regressados do 
Afeganistco. fui obrigado a pensar negati
vamente: os militares alemces encarrega
dos do posta de correia em Warehouse 
Camp estavam a cometer uma falsidade 
para beneffcios proprios! 

Contudo. e nco querendo fazer jufzo 
precipitado ou errado. tentei fazer uma 
certificac;co do facto escrevendo para 0 

socia do Clube Filatelico de Portugal Sr. 

ExmoSenhor 
1° cabo "CMD" Adriano 
Portug_ Contingent 
Ware House Camp 
Kabul- AFEGANISTAO 

Figura 7 

Inicialmente. 0 objectiv~ principal. era saber se as nossas tropas em servic;o no estrangeiro esta
yam ou nco isentas de porte de correspondencia e como podiam receber e expedir 0 seu correio. 
Sobre 0 assunto tudo ficou explicado no meu primeiro artigo. faltando apenas a reproduc;co de uma 

ExmoSenhor 
• Cabo "CMO" Andr6 Adriano 

~!WiUeIIIt'Contingente 

Figura 8 

pec;a filatelica que confirmasse 0 paragra
fo "Envio 4". ou seja a isenc;co de porte e 
que hoje se apresenta (Fig.6) e p~r aqui 
devia ter ficado. 

Mas. como em filatelia ha sempre 
mais qualquer coisa para descobrir conti
nuei a desenvolver 0 trabalho inicial. ou 
seja: saber se havia outra hipotese dos mili
tares portugueses receberem correio sem 
ser as convencionadas oficialmente e pe
los meios indicados pelas autoridades mili
tares. Para chegar a uma conclusco so ha
via que fazer experiencias atraves de cor
respondencia postal e foi 0 que fiz. 
Enderec;adas sempre para a mesma pessoa. 
foram enviadas em 27.02.2006 um total de 
tres cartas no modalidade de correio azul 
e correia ordinario. (Fig.7) e em 03.04.2006 
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uma sob registo (Fig.8) ambas directa-mente ao Afeganistoo. 

As primeiras, chegaram todas a Cabul em 23.04.2006, ou seja, quase 2 meses depois de terem 
sido expedidas, chegando as moos dos destinatario s6 a 05.05.06. Tratando-se apenas de correia 
prioritario e ordinario noo e posslvel saber qual foi 0 seu itiner6rio mas deduzo que teve 0 mesmo 
encaminhamento que 0 registado, mas, nas qualidades referidas, levou 0 dobro do tempo do que a 
registada. A carta que foi sob registo ja e posslvel descrever todo 0 seu trajecto. (Fig.9) 

Figura -9 

Foi expedida da Reboleira - Amadora em 03.04.06. Teve expedic;oo de Lisboa para Karachi -
Paquistoo em 05.04.06. Em 15.04.06 e recepcionada e reexpedida pel os correios do Afeganistoo para 
um Departamento Postal Militar na America (?) onde deu entrada em 28.04.06. Em 01 .05.06 sai do 
referido Departamento Militar com destin~ a Frankfurt - Alemanha onde chega no dia 03.05.06 (segun
do historial da carta na Net) e com a indicac;oo manuscrita ISAF tal como as do correia ordinario 
chegando a Lisboa devolvida pelos correios de Frankfurt Flugh em 09.05.06 e entregue ao remetente 
no dia seguinte. 

Duas curiosidades: a primeira e a 
do correio ordinario e prioritario ter chega
do as moos do destinatario( embora tives
se levado dois meses e meio ap6s ter sido 
expedido), e 0 registado ter vindo devolvi
do. A segunda, nem 0 Departamento MiIi
tar nem os correios de Frankfurt apuseram 
qualquer carimbo de Devolvldo ao Reme
tente, a razoo porque aconteceu desco
nhec;o, assim como, 0 motivo que os cor
reios de Frankfurt Flugh noo terem aposto 0 

carimbo de recepc;oo daquela estac;oo 
postal ap6s a sua chegada da America. (?) 

Para a conciusoo que pretendia 
tirar e insignificante a carta ter ou noo 
leva do as marcas referidas ja que 0 Figura 10 



essencial que procurava saber ficou 
esclarecido: os nossos militares (embora se 
pague mais e leve muito mais tempo) 
podem receber correio sem ser pel os 
canais oficiais e os correios do Afeganistoo 
noo fazem distribuic;:oo directa de correio 
as Forc;:as Militares que integram a ISAF pese 
embora a curta distancia entre Cabul e 
Warehouse Camp. Enquanto as missivas por 
mim expedidas andavam em transito, 
recebi res posta do s6cio do Clube Filatelico 
de Portugal Sr. Arend leyens que, em 
virtude de nunca se ter interessado por 
correio militar noo estava apto a dar-me 
uma resposta muito concreta sobre 0 

assunto. Contudo, e como registe i 
anteriormente, deu uma ajuda preciosa, 
indicando-me, a quem me devia dirigir, Figura 11 
enviando-me junto a sua missiva um artigo 
publicado na Revista Deutschland da 
autoria da pessoa por si indicada a qual escrevi e ja recebi resposta. Trata-se de um Capitoo das Forc;:as 
Armadas Alemos de seu nome: Armin Blase, primeiro responsavel de um grupo de coleccionadores que 
se interessam por correio militar. Mesmo sem saber qualquer palavra em lingua alemo, pelas pec;:as 
reproduzidas na ilustrac;:oo do artigo, algo mais fiquei a saber: existem varios Campos Militares no 
Afeganistoo, quando inicialmente eu julgava s6 haver um em Warehouse Camp. 

Em ambos os Campos Militares existem postos de correio incluindo um no Quartel-General em 
Cabul. A correspondemcia expedida por militares alemoes, e obliterada com um carimbo de esqueleto 
igual ao reproduzido na Fig. 5, mas em vez da consoante "b" apresenta a vogal"a", podendo haver dois 
carimbos com 0 mesmo numero no mesmo Campo Militar apenas diferenciados pel a consoante ou 
vogal como nos mostra 0 quadro abaixo e que com a devida venia reproduzo do artigo escrito pelo Sr. 
Capitoo Armin Blase na Revista Deutschland. 71 
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Warehouse Camp I 
Warehouse Camp II 
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Figura 12 
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6430 a 
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6431 a 
6432 a 
6432 b 
6433 a 
6434 a 

Registo tambem, pel as pec;:as repro
duzidas pelo Cap. Armin Blase, que todos os 
Campos Militares, alem do carimbo 
obliterador, possuem outros ilustrativos que 
soo apostos nas cartas quando solicitados. 
(Fig.10) 

Ja no final da sua missoo, foram desco
bertos no posta de correio de Warehouse 
Camp pela pessoa com quem mantive cor
respondencia durante a sua missoo de ser
vic;:o no Afeganistoo mais dois carimbos Ii
gados ao servic;:o postal militar que, ate 
entoo, ainda noo tinham sido apostos em 
qualquer correspondencia enviada para 
Portugal. Embora descobertos dias antes 



72 

da sua partida daquele pais asiatico, nao quis 0 meu correspondente sair do 
mesmo, sem primeiro enviar apostos em tres missivas os exemplares dos carim
bos por si encontrados. (Fig.ll) 

Por fim, ja que estou a fazer referencia a carimbos nao obliteradores de 
selos, e oportuno dizer, que 0 carimbo particular usado por alguns militares da 1 a 

C. CMDS com 0 remetente do local onde estiveram em missao, existem 6 em 
tinta vermelha, como express a 0 autor numa sua missiva num Post Scriptum no 
final da mesma. "Pe~o desculpa por Ihe envlar sels sobrescritos batidos a vermelho, 
pols nao tinha almofada de outra cor." (Fig.12) 

Figura 13 A concluir este trabalho sobre 0 correia militar do Afeganistao, seja-me 
permitido dizer e agradecer publicamente, que este s6 foi possivel, gra<;:as a 

incondicional colabora<;:ao do 10 Cabo "CMD", Andre Adriano,(Fig.13) que alem do seus afazeres militares 
e nao sendo "ainda" coleccionador, foi incansavel, quer no campo da pesquisa quer no campo da 
informa<;:ao sobre todo 0 processamento do correia militar em Warehouse Camp - Afeganistao, 
informa<;:6es, que irao servir a todos os coleccionadores no presente e no futuro. Um grande bem-haja 
para ele e para todos aqueles quem bem sabe servir Portugal e os portugueses mesmo que 0 seu acto 
seja modesto. 

SELOS DE OURO 2006 

PATROCINADOS PELA 

FILATELIA DO CHIADO 
RUA D O CARMO 98 * 1200-094 LISBOA 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.a a G.a das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marcat;ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Enderet;o: 
http://www.filatelia.tv 

FILA TELIA·NUNlISNlA TICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/Ayores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

cellPIIA • Utili. 
Grandes Colec<;6es e 

pe<;as isoladas 

Apartado 4511 
9001·801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 30 70 
Fax:291 230805 



Etiquetas de registo de Mo~ambique 

Contributo para a sua cataloga~ao 

Altino Pinto 

valtonispais@yahoo.com 

Em Mo<;ambique as etiquetas de registo surgiram provavelmente em 1890. Porem a sua utiliza<;oo 
inicial foi muito anarquica (como alias toda a organiza<;oo(?) dos Correios nessa altura). Assim para 
identificar a correspondemcia registada. foram utilizados ao mesmo tempo. noo s6 as etiquetas. como 
diversos tipos de marcas e carimbos. 

A partir de certa altura. que consigo localizar ao redor de 1904 (ap6s as reform as do Director 
Juvenal Santa Barbara ). a utiliza<;oo de etiquetas de registo passou a ser organizada e aplicada nas 
esta<;6es posta is. 

Para a cataloga<;oo das etiquetas de registo de Mo<;ambique ( epoca Colonial 1890 - 1975) 
que agora apresento. consultei 0 estudo publicado no "Registration Labels of the World" do Postal 
Label Study Group - Rev 3 de 1995. Pgs 278 e seguintes. mas apresento uma classifica<;oo resultante das 
observa<;6es que fiz ao longo dos (Jltimos anos. 73 

Os principais criterios que utilizei para a cataloga<;oo e identifica<;oo dos diversos tipos e sub 
tipos de etiquetas foram. por ordem de importoncia: 

1 - As legendas ou dizeres das etiquetas: 

2 - Os diferentes tipos da letra .. R .. de registo: 
3 - A existencia ou ausencia de molduras e suas caracterfsticas; 
4 - Outras pequenas diferen<;as (como por ex. II N II com ou sem arabescos, tipos de letra 

diferentes. etc.). 

Embora houvesse circula<;oo simultonea de diversos tipos de etiquetas. tentei ordenar 
cronologicamente os diferentes TIPOS por datas de aparecimento. Dentro de cada Tipo tentei seguir 0 

mesmo criterio. na ordena<;oo dos SUB TlPOS. tendo consciencia de que nem sempre foi possivel. 

o nome das esta<;6es. quando noo esta impresso. pode estar manuscrito (ou escrito a maquina) 
ou posta atraves de carimbo. - seja aproveitando 0 top6nimo do carimbo obliterador normal (geralmente 
na parte inferior desse carimbo) seja por carimbo de borracha pr6prio. Nestes carimbos. obviamente 0 

tipo e a dimensoo das letras e muito variavel. Considerei-os todos como manuscritos. por terem sido 
postos manualmente e noo serem impressos. 
Ja no que se refere ao numero do registo. considerei separadamente os que foram manuscritos daqueles 
que foram II impressos ". sendo que estes foram aplicados. na maioria das vezes. por maquina numeradora. 

Noo fa<;o referencia aos denteados. que existem em alguns dos Tipos destas etiquetas. noo s6 
porque soo muito variaveis (desde denteados de linha - 11 a 14 -. denteados de roullette. etc. - em 1. 
em 2. 3 ou nos 4 lados da etiqueta) consoante 0 modo como foram impressas. mas tambem porque 
depende de como foram posteriormente destacadas (cortadas a tesoura. p.ex). 

Indico as esta<;6es. e as datas. de que tenho conhecimento que existem (por observa<;oo 
directa ou atraves da colabora<;oo preciosa de alguns Filatelistas Amigos. nomeadamente 0 Eng.o J. 
Trindade. Carlos Kullberg e Carlos Leitoo a quem agrade<;o). 
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Certo de que havere outros subtipos, outras esta<;oes e datas diferentes do que as que apresento 
agrade<;o todas as contribui<;oes para a actualiza<;oo deste estudo. 

TIPO 1 (1893) - SUB TlPO 1 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 47 x 20 mm 
Legenda " REGISTADO " 
" R "longo, de haste longa e ligeiramente 
recurvada - 9 x 4,5 mm 
" N° " com arabescos. 
Papel - de car branca 
Com nome da esta.;oo impresso. 
A Vermelho. 

TIPO 1 (1894?) - SUB TIPO 2 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 48 x 26 mm 
Legenda" REGISTADO" e "PORTUGAL" 
" R "longo, de haste muito longa e curva - 20 x 4 mm 
" N° " com arabescos. 

Papel - de cor branca 
Com nome da esta.;oo impresso( Correio de Quellmane) 
A Vermelho. 

Pela disposi<;QO dos elementos graficos e semelhante aos modelos de Portugal de 1894. 

TIPO 1 (1895) - SUB TIPO 3 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 43,5 x 22,5 mm 
Legenda "LOURENC;O MARQUES" 
" R "longo, de haste longa e recta - 8 x 3 mm 
" N°" de linhas rectas 

Papel - de cor cinzenta 
Com nome da esta.;oo impresso. 
A Verde 

R 
. lOUREHCO •• R9JlIS J 

N .o ... ?6 
MANBIQA . . i f 

Conhe<;o em Manhi<;a e Ponto Vermelha. He indica<;oo de existir em 1895 .. 

TIPO 2 ( 1904) - SUB TIPO 1 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 42 x 21 
Legenda " PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE " 
Com" Modelo nO 6 " por cima da moldura 
" R "comprido, de haste recta - 11 x 3 mm 
" N° " com arabescos 
Papel - de cor de rosa a cor de laranja 
Com nome da esta.;oo impresso. 
A preto 

Conhe<;o na esta<;co de Louren<;o Marques, Mo<;ambique, entre 1904 e 1905. 

TIPO 2 - SUB TIPO 2 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 42 x 21 
Legenda " PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE " 
Com" Modelo n° 6 " p~r cima da moldura 
" R "comprido, de haste longa e nco recurvada - 11 x 3 mm 
" N° " com arabescos 
Papel - de cor de rosa a cor de laranja 
Sem nome da esta.;oo impresso( manuscrito ou carimbo). 
A pre to 
Conhe<;o na esta<;co de Quelimane, Inhambane,. Entre Julho e Agosto de 1905 



TIPO 2 - SUB TIPO 3 ( A e B ) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 42 x 21 
Legenda " PROVINCIA DE MO~AMBIQUE " 
Com II Modelo nO 6 II por cima da moldura 
II R II menos comprido, de haste recta - 9 x 3 mm 
II N0 II com arabescos diferentes 

Papel - de cor de rosa a cor de laranja 
Com (A J e sem nome da esta~ao impresso ( B J 
A preto 

Quelimane, Chilomo e Lourenc;:o Marques. Entre Agosto e Dezembro de 1911 

TIPO 2 - SUB TIPO 3.1 
Igual ao anterior 
II R II menos comprido, de haste recta - 9 x 3 mm 
II N0 II com arabescos 

Com nome da esta~ao impresso 
A preto 

Conhec;:o em Lourenc;:o Marques em Dez 1906 

TIPO 2 - SUB TIPO 3.2 
Igual ao anterior (tipo de /etra diferente) 
II N0 II de lin has rectas 
Sem nome da esta~ao impresso 
A preto 

Cais Gorjoo em 1916 

TIPO 2 - SUB TIPO 4 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 42 x 21 
Legenda " PROVINCIA DE MO~AMBIQUE " 
Com II Modelo n° 6 II por cima da moldura 
II R "comprido, de haste longa e recurvada - 9 x 3,5 mm 
II N0 II com arabescos 
Papel - de cor de rosa a cor de laranja 
Sem nome da esta~ao impresso( manuscrito}. 
A preto 

Conhec;:o na estac;:oo de Moc;:ambique, Bella Vista, Cais Gorjoo. Entre 1906 e 1910. 

TlPO 2 - SUB TIPO 5 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 42 x 21 

Legenda " PROVINCIA DE MO~AMBIQUE " (tipos de /etra diferentes) 
II Modelo n° 6 II par cima da moldura 
II R "muito comprido, de haste recta - 15 x 3 mm 
II N0 II de linhas rectas 

Papel - de cor de laranja a vermelho 
Sem nome da esta~ao impresso. 
A preto 
Conhec;:o na estac;:oo de Quelimane. Em 1914. 

TIPO 2 - SUB TIPO 5.1 
Igual ao anterior 
Sem II Modelo nO 6 II por cima da moldura 
Papel - de cor amarelo 
Nome da esta~ao impresso. 
A preto 

Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques. 
Em Fevereiro de 1914. 
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I 
TlPO 2 - SUB TIPO 6 (A e B ) 

Com Moldura - dimensoes do moldura - 42 x 21 
Legenda II PROVINCIA DE MOC;AMBIQUE II 

" Modelo nO 6 " por cima do mol dura 
" R "muito comprido, com "serifs", de haste longa e 
recurvada - 15 x 3 mm 
" N° " de linhas rectos 

Popel - de cor amarelo a laranja 

1\ ......... . 

~ RP~~'mn 
&tIIiI .......... - ---

Nome da esta~ao impressa (A). ou sem nome da esta~ao (8) (manuscrito). 
A preto 

Conhec;:o no estac;:oo de Lourenc;:o Marques, Quelimane, Inhambane. Entre 1914 e 1915. 

TIPO 3 (1907 ) - SUB TIPO 1 
Com Moldura de cantos ornamentados- dimensoes do moldura - 41 x 20 
Legenda II PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE II 

" Modelo nO 6 " por cima do moldura 
" R " comprido. com "serifs" , de haste long a - 11 x 3,5 mm 
" N° " de linhas rectos 
Popel - de cor de laranja a vermelho 
Sem nome da esta~ao (nome manuscrito). 

A preto 

Conhec;:o no estac;:oo de Moc;:ambique, Quelimane, Lourenc;:o Marques, Cais Gorjoo, 
Inhambane. Entre 1907-1913. 

TIPO 3 - SUB TIPO 2 
Com Moldura, de cantos ornamentados- dimensoes do moldura - 41 x 20 
Legenda II PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE .. 
" Modelo nO 6 " por cima do moldura 
" R " comprido, de linhas rectos - 11 x 3,5 mm (?) 
" N° " de linhas rectos 
Popel - de cor de laranja a vermelho 
Com nome da esta~ao impresso. 
A pre to 

Conhec;:o no estac;:oo de Lourenc;:o Marques, Moc;:ambique. Entre 1912 e 1914. 

TlPO 4 ( 1916) - SUB TIPO 1 (A e B ) 
Com Moldura - dimensoes do moldura - 39 x 14 
Legenda II PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE .. 
" Modelo n° 6 " por cima do moldura 
" R " comprido, com "serifs", mais fino, 
haste longa e recurvada - lOx 2,5 mm 
Com trac;:o vertical separador 
" N° " de linhas rectos 
Popel - de cor de rosa a vermelho 
Nome da esta~ao impressa (A). ou sem nome da esta~ao(8) ( manuscrito). 
A pre to 
Conhec;:o em Lourenc;:o Marques, Chinde, Moc;:ambique entre 1916 e 1918 

TIPO 4 - SUB TIPO 2 
Com Moldura - dimensoes do moldura - 39 x 14,5 mm 
Legenda II PROVINCIA DE MOC;AM8IQUE II 

" Modelo n° 6 " por cima do moldura 
" R " comprido, de tipo diferente, haste longa e recurvada - 11 x 2,5 mm 
Com trac;:o vertical separador 
" N° " de lin has rectos 
Popel - de cor de rosa a vermelho 
Nome da esta~ao Impressa. 
A preto 
Conhec;:o em Lourenc;:o Marques em 1917. 



TIPO 4 - SUB TIPO 3 (A e B ) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 39 x 14 
Legenda .. PROVINCIA DE MO~AMB/QUE " 
" Modelo nO 6 " p~r cima da moldura 
" R " comprido, de linhas rectas - lOx 3 mm 
Com tra<;:o vertical separador 
" N° " de Iinhas rectas 
Papel - de cor de rosa a vermelho 
Sem nome da estac;ao(B) ou com nome da estac;ao impresso(A) .. A preto 
Conhe<;:o em LM, Quelimane, Inhambane, Chai-Chai, Tete, Mo<;:ambique, Mocuba. Entre 1919 a 
1926. 

TIPO 4 SUB TIPO 4 ( A e B) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 39 x 14 
Legenda " PROVINCIA DE MO~AMB/QUE " (tip os de letra diferentes) 
" Modelo n° 6 " p~r cima da moldura 
" R " comprido, com "serifs", de haste longa e 
recurvada - lOx 3 mm 
Com tra<;:o vertical separador 
" N° " de Iinhas rectas 
Papel - de cor de rosa a vermelho 
Nome da estac;ao impressa (A). ou sem nome da estac;ao(B) 
A preto 
Conhe<;:o na esta<;:oo de Louren<;:o Marques - Gare, Tete. Mo<;:ambique, Quissico, Moatize, 
Polan a, Mugeba e Quelimane. Entre 1923 e 1931. 

TlPO 4 - SUB TIPO 5 (A e B ) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 18 
Legenda " PROVINCIA DE MO~AMB/QUE " 
" Modelo nO 6 " p~r cima da moldura. 
Com tra<;:o vertical separador. 
"R " curto e grosso, de lin has rectas - 7 x 4 mm 
Papel - de cor de rosa a vermelho 
Sem nome da estac;ao(B) ou com nome da estac;ao impresso(A) .. 
A preto 
Conhe<;:o em Louren<;:o Marques, Cais Gorjoo, Inhambane, Mo<;:ambique entre 1920 e 1921. 

TIPO 4 - SUB TIPO 6 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 18 
Legenda " PROVINCIA DE MO~AMB/QUE "(tipos de letra diferentes) 
" Modelo n° 6 " p~r cima da moldura. 
Com tra<;:o vertical separador. 
"R " curto, grosse e estreito. de Iinhas rectas - 7 x 3 mm 
Papel - de cor de rosa a vermelho 
Com nome da estac;ao impresso. 
A preto 
Conhe<;:o em Louren<;:o Marques, em 1921. 

TIPO 5 ( 1917)- SUB TIPO 1 (A e B) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 15 mm 
Legenda " COLONIA DE MO~AMBIQUE " 
" Modelo nO 6 " e " C. 5" p~r cima da moldura. 
Com tra<;:o vertical separador. 
" R "largo, de haste longa e curva - 7 x 5 mm 
" N° " de linhas rectas e " ° " grande 

Papel - de cor de rosa a laranja 
Sem nome da estac;ao(B) ou com nome da estac;ao Impresso(A). 
A preto 
Conhe<;:o na esta<;:oo de Vila Cabral. Angoche, Chinde, Louren<;:o Marques, Luabo. Moamba. 
Nampula. Tete, Alto Mae, Mocimboa da Praia. Maxixe. Cais Gorjoo, Quelimane. Ressano Garcia. 

Entre 1917 - 1944. 
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TIPO 5 - SUB TlPO 1.1 (A e B) 
Igual ao anterior 
" N° " de linhas rectas e " ° " pequeno 

Papel - de cor de rosa a larania 
Sem nome da estat;oo(B) ou 
com nome da estat;oo impresso(A). 
A preto 
Conhe<;o na esta<;oo de Pebane, Louren<;o Marques, Mocuba, , Carreira do Tiro, Xinavane, 
Nampula. Entre 1940 - 1948. 

TIPO 5 - SUB TIPO 1.2 (A e B) 
Igual ao Tipo S. 1 , mas sem II C.S II por eima da moldura. 
TIpo de letra da legenda diferente. 
Sem nome da estat;oo(B) ou 
com nome da estat;oo impresso(A) .. 
A preto. 

Conhe<;o na esta<;oo de Porto Amelia, Quelimane, Ravene, Inhambane. Entre 1932 e 1947. 

TIPO 5 - SUB TlPO 2 (A e B) 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 19,5 mm 
Legenda II COLONIA DE MOC;AMBIQUE II 

" Modelo n° 6 " e " C. 5" p~r cima da moldura. 
Com tra<;o vertical separador. 
" R "largo, de haste longa e recta - 7 x 5 mm 
" N° " de linhas rectas e " ° " grande 
Papel - de cor de rosa a larania 
Sem nome da estat;oo(8) ou com nome da estat;oo impresso(A). 

78 A preto 
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" 

" 

Conhe<;o na esta<;oo de Furancungo, Chanculo, Angoche, Inhambane, Munhamade, 
Quelimane. Entre 1938 - 1948 . 

. TIPO 5 - SUB TIPO 3 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 19,5 mm 
Legenda II COLONIA DE MOC;AMBIQUE "( tipos de letra diferentes) 
" Modelo n° 6 " e " C. 5" p~r cima da moldura. 
Com tra<;o vertical separador. 
" R " com serifs, de haste longa e muito curva - 7 x 5 mm 
" N° " de linhas rectas e " ° " pequeno 
Papel - de cor de larania a vermelho. 
Com nome da estat;oo impresso. 
A preto 

Conhe<;o na esta<;oo de Beira, Alto Mae, Louren<;o Marques. Entre 1945 - 1948 . 

. TlPO 5 - SUB TlPO 4 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 39 x 14 mm 
Legenda II COLONIA DE MOC;AMBIQUE II ( tipos de letra diferentes) 
" Modelo n° 6 " e " C. 5 " (/etras mais pequenas que tipos anteriores) por cima da moldura. Com 
tra<;o vertical separador. 

" R " estreito, com serifs, de haste longa e curva - lOx 3 mm 
" N° " de linhas rectas e " ° " pequeno 
Papel - de cor de rosa a larania .. 
Com nome da estat;oo impresso. A preto 
Conhe<;o na esta<;oo de Beira, Louren<;o Marques, 
Vila de Jooo Belo .. Entre 1931 - 1939 

Continua no proximo numero 



Pagino do Maximofilio 

Ano Internocionol dos desertos e do 
desertifico~ao 

o que e um deserto? E uma area 
mais ou menos extensa. praticamente sem 
vegeta<;oo. Oeve-se isso a grande 
escassez ou mesmo ausencia de chuva. 
Existem desertos frios. com cerca de 16 
milh6es de km2.; com 0 solo gel ado quase 
todo 0 ana em profundidade variaveis; e 
ha desertos quentes. com cerca de 14 
milh6es de km2 .• onde as varia<;6es de 
temperatura do ar pod em ultrapassar os 
50 0 C e as do solo os 80 0 C. 

Como surgiu um deserto? Pela 
escassez de chuvas? Altas temperaturas? 
Localiza<;oo geografica? Ventos? 

Observando 0 mapa de Africa. 
podemos ver que as principais manchas do 
deserto encontram-se ao longo do Tropico 
de Concer. no hemisferio norte. e Tropico 
de Capricornio. no hemisferio suI. 

Ora e exactamente ao redor dos 
tropicos que se encontram as chamadas 

Jooo Pinheiro da Silva 
cfportugal@mail.telepac.pt 

1 - Troplco de Cancer 2 - Tropico de Capricornio 
3 - Deserto da Patagonia 4 - Deserto Monjave e Sonora 
5 - Deserto do Grand Canyon 6 - Deserto do Sahara 
7 - Des. Namibia / Mo~amedes 8 - Deserto do Calahari 
9 - Deserto de Gobi 10 - Deserto da Nubia 

11 - Desertos australianos: Areia. Simpson. Gibson e Vltoria 

zonas de alta pressoo. onde predomina 0 Fig 1 - Yvert 378 • Angola - Visita Presidencial - Mapa Mundi. 
ar seco. Oal ele se prolongar alem do Nilo e Oblitera~ao ordinaria de Luanda. de 24.12.1959 

do Mar Vermelho. constituindo os desertos 
da Arabia e Siria. ja na Asia. Neste planisferio (Fig. 1) estoo indicadas as zonas deserticas da terra: 

America do Norte: Oeserto de Monjave 
Oeserto de Sonora 
Grande Bacia 
Chihuahua 

America do Sui: Oeserto de Atacama 

Africa: 

Asia: 

Australia: 

Europa: 

Oeserto da Patagonia 
Oeserto do Sahara 
Oeserto do Calaari 
Oeserto da Namibia 
Oeserto de Mo<;amedes 
Oeserto de Gobi 
Oeserto de Thar 
Grande deserto de Areia 
Grande deserto Vitoria 
Oeserto de Simpson 
Noo ha desertos. mas sim desertifica<;oo 
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Fig, 2 - Yverf 1837 • Sulc;a - Mapa de Africa. 
Obllferac;ao de 1.0 dla de Zermatt 08.03.2005 

Fig. 3 - Yvert 298 • Argella. Congresso de Geologia em Alger. 
Maclc;o de Hoggar. Obllferac;ao de 1.0 dla Alger, em 09.09.1953 

Sahara - 0 maior deserto do mundo, com 7.700.000 
Km2 (Fig. 2). Estende-se do Atlontico ao Mar Vermelho 
(5.000 km.) e do sui do Atlas a latitude de Cartum (2.000 
km.). 0 relevo e de planalto, contendo, porem, os macic;os 
de Hoggar (3.000 m.) (Fig. 3) e Tibesti (3.400 m.). 0 clima 
apresenta elevado grau de secura e grandes amplitudes 
termicas tanto diurnas como anuais. A desertificac;oo do 
Sahara deu-se cerca de 3.500 ac.; ate entoo teve 
numerosos lagos, rios e vegetac;oo abundante. 

Em toda a area deste deserto, osoasis alimentados p~r fontes naturais ou poc;os artesianos, 
somaroo cerca de 200.000 Kms2, habitados per cerca de 2 milhoes de habitantes. Este deserto encontra
se repartido p~r varios parses: Marrocos, Argelia, Tunrsia, Lfbia, Egipto, Mauritonia, Mali, Nrger, Chade e 
Sudoo. Em arabe a palavra "sahara" significa "planrcie dura" ou "campo de areias", em suma: 0 deserto 
p~r excel€mcia. Mas a sua fama de "pars da sede", como figura nos mapas antigos, pouco a pouco 
torna-se impropria. Recursos naturais noo Ihe faltam: possui 
grandes jazidas de cobre, petroleo, manganes, ferro, 
carvoo, gas natural, etc .. 0 problema e explora-Ias: as 
condic;oes do ambiente soo bastante difrceis. 

o Sahara forma basicamente tres paisagens, que 
os locais chamam: hamada, reg e erg: 0 hamada e a zona 
rochosa. Apresenta-se desnudo, polido, liso, pela acc;oo 
constante do vento carregado de poeira. Enquanto 0 reg 

Fig. 4 - Yverf 138 • Argella - Tlpo 1936 - Dunas de Sable. 
Obllterac;ao comemoratlva de Alger em 13.04.1952 

Fig. 5 - Yvert 531 • Libla - 1.0 Felra Inf. de Tripoli. 
Obllferac;ao ordinaria de Tripoli em 03.02.1976 



Fig. 6 - Yvert 47 • Fezzan (Terrltorlo militar) - Nora - Oblitera!;oo 
ordinaria de Sebha 24.06.1951 

e constitufdo por uma camada de cascalho e pedregulho 
que teria sido transportada pelos rios em tempos pre
historicos, 0 erg e a grande planfcie arenosa, em forma de 
dunas (barcanas), semelhantes as ondas do mar. Existem 
ainda macic;:os montanhosos como 0 Tibesti, no Sahara 
central. cujo ponto mais alto e 0 Emi Koussi, com 3.408 
metros. 

o camelo, animal de carga do deserto, transporta 
nos tecidos agua para quatro dias. Os olhos estoo 
protegidos por longas pestanas e os cascos oferecem uma 
larga superffcie de apoio na areia. (Fig. 4) 

Fig. 7 - Yvert 476 • Tunisia. Serle base. Cavalelro 
Oblltera!;oo comemorativa (data em arabe) 

Nubia - E uma regioo historica do NE de Africa, que abrange a parte norte do Sudoo e parte sui do 
Egipto, entre Cartum e Assuoo. A maior extensoo contfnua de areia e a famosa Terra Vazia. parte do 
deserto da Arabia, que cobre 647.500 km2• 

No deserto nada se desperdic;:a. Depois deste tuaregue (Fig. 5)do Ahaggar ter bebido 0 seu 
cha, as folhas voo para os camelos. 

"Tuareg" e uma palavra arabe que tera vindo da raiz "terek" que significa "aqueles que foram 
abandonados por Deus", visto este povo nomada noo ser devoto do islamismo. Outra explicac;:oo 
semelhante diz que a palavra "tuaregue" vem de "Targa". regioo do Sahara. chamada agora Fezzan 
(Fig. 6). 

Os tuaregues apelidam-se eles proprios de Kel Tagelmoust. "povo do veu". 0 veu e usado so 

Fig. 8 - Yvert 48 - Eglpto. Esfinge de Glse. Oblltera!;oo ordinaria 
de Plramlds-Calre de 1914 

pelos homens. distanciando-se simboli
camente dos outros aqueles que os usam. 
Creem que cobrindo a boca afastam os 
espfritos malignos. os Kel Asouf. que 
aparecem a noite em lugares solitarios. Os 
Harratins e os ex-escravos tuaregues 
tambem usam veu. 

Este guerreiro tuaregue esta prestes a 
atravessar um mar de dunas de areia. Estes 
povos do deserto, tem uma enorme 
capacidade de se orientar no meio de 
quilometros de dunas de areia iguais. 
Perder-se no deserto pode ser um erro fatal. 
(Fig. 7) 

A areia transportada pelo vento tem 
uma poderosa acc;:oo corrosiva. Nas 
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Fig. 9 - Yvert 413 • Angola - Welwitschia mirablis. Obliterac;ao 
ordinaria de Moc;amedes em 03.04.1963 

Moc;amedes. (Fig. 9) 

Quando existe um obstaculo que 
sustem as areias levantadas pelo vento, estas 
depositam-se em camadas sucessivas e 
formam uma duna. Se 0 vento sopra sempre 
no mesmo sentido, e encosta exposta ao 
vento e varrida e a areia e arrastada por sobre 
o cimo: toda a duna se desloca. (Fig. 10) 

o deserto da Namibia tem, pelo 
menos, 55 milh6es de anos e e um dos mais 
antigos do mundo. Sob a 5 suas dunas actuais, 
ha dunas antigas com cerca de 40 milh6es de 
anos . Ambas sao formadas por areia 
transportada pelos ventos fortes das costas 

regi6es deserticas, 0 vento, carregado de 
areia, modela as rochas escavando ranhuras 
ou concavidades profundas. Os proprios 
graos de areia gastam-se no choque de uns 
com os outros e as suas arestas arredondam
se. Este exemplo mostra que a areia corroeu 
a Esfinge da Piramide de Gize. (Fig. 8) 

A "Welwitchia mirablis" e caracteristica 
dos desertos sui ocidentais de Africa. Tem 
caule grosse e muito curto: as folhas sao 
grandes e arrastam-se pelo chao, com 
franjas nas pontas. Esta planta e famosa por 
ser uma curiosidade botanica, pois cresce 
muito lentamente e vive durante um seculo, 
pelo menos. Esta estranha planta tem so duas 
folhas que parecem fitas desfiadas e uma 
enorme raiz que chega a tingir 1 metro de 
largura na sua parte superior. Esta cresce em 
planicies de cascalho no deserto de 

proximas. Algumas das suas dunas atingem 244 Fig. 10 _ Yvert 578 • Sudoeste Afrlcano. Dunas de Sossusvlel. 
metros de altura. (Fig. 11 e 12) Obliterac;ao de 1.0 dla de Windhoek em 03.03.1988 

o deserto de Gobi, ocupa uma area 
enorme de 1.000.000 km2., Nao obstante a sua populac;ao nao exceder umas lOa 15 mil pessoas. 
Mongois nomadas na sua quase totalidade. Cercado por tres lados pelas montanhas da China e da 
Siberia a sua atmosfera e seca, brilhante e incrivelmente transparente. 

Fig. 11 - Yvert 81 • Africa do SuI. Bantustao de Venda. Arvores 
indigenas. Obliterac;ao de 1.° dia de Nzhelele em 03.08.1983. 

E um planalto, cuja altitude oscila 
entre 800 e 1000 metros e estende-se por 
dois paises. A parte norte corresponde a 
regiao sul-sudoeste da Republica da 
Mongolia, perfazendo um terc;o da sua area 
total. A parte suI, chamada Mongolia 
Interior, e uma regiao autonoma dentro da 
Republica Popular da China. 

Os chineses chama-Ihe "Sha-Me", 
que quer dizer deserto de areia, ou "han
Kai", mar seco. Ja os mongois tem uma 
palavra que significa depressao, areia e 
rochas: e Gobi, 0 deserto. 

A mais antiga referencia ao deserto 
de Gobi feita por um cronista ocidental data 
do Sec. XIII, e seu autor foi Marco Polo. 



Fig. 13 - Yvert 3211 - China. Luta contra a desertifica.;oo - Du
nas. Oblitera.;oo ordinaria de 21.04.1994 

o deserto de Gobi e 0 quarto do mundo em 
extensoo. E menor que 0 Sahara. mas em muitos aspectos 
e mais terrivel que este. (Fig. 13) 

Fig. 12 - Yvert 556 • Sudoeste Afrlcano. A vida em 
Caprlvi. Oblitera.;oo de 1.0 dla de Katlma Mulilo 
em 06.11.1986 

Noo ha nuvens. e as chuvas soo rarissimas. No 
ceu. 0 azul agressivo. quase absoluto. No choo. pedras. 
oreia e rochas. No or sem humidade. os olhos humanos 

enxergam dezenas de quilometros. mas tudo 0 

que veem soo pedras. areia. rochas e azul. Noo 
ha rios. nem cursos de agua. 

Nos limites do deserto. vivem os lobos e 
alguns roedores. alem de cabras e ovelhas 
selvagens. Ha tambem os pequeninos poneis. 
cuja altura noo ultrapassa 1.30 m .• Tambem 
existe uma especie de burra. 0 kulan e 0 

estranho cavalo de Przewalski, que e um 
descendente directo do cavalo pre-historico. 
(Fig. 14) Arvores noo existem. Todo 0 verde se 
comp6e de vegetac;oo de estepes e mesmo Fig. 15 - Yvert 174 • Australia. Aborfgene da trlbo Arunta. 

Oblitera.;oo ordinaria de Sondl Beach de 21.06.1959 

Fig. 14 - Yvert 3050 • China. Animals selvagens com cornos. 
Oblitera.;oo ordinaria de 10.05.1991 

est as. a medida que se entra no deserto vai 
escasseando. 

A maior parte dos desertos e muito 
quente de dia e muito frio de noite. No 
deserto de Gobi. a temperatura diurna 
durante 0 inverno pode chegar aos 20° 
negativos. As suas dunas douradas contam
se entre as mais espectaculares do mundo. 
Aqui, 0 vento cria esculturas que 
apresentam contornos simultaneamente 
suaves. 0 deserto de Gobi, no meio do 
continente asiatico. esta durante 0 inverno 
coberto de neve. 

Os desertos australianos ocupam 
1.500.000 km2 .• ou seja metade da Australia. 
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Fig. 16 - Yvert 1832 • Australia. Serle base. Paisa gens. Obliterac;oo 
de 1.° dla de Sidney em 20.06.2000 

Na costa oriental da Australia, os nativos 
viviam completamente nus e eram nomadas 
e ca<;adores (Fig. 15). Quando a coloniza<;oo 
come<;ou, os aborigenes constituiam uma 
popula<;oo calculada em cerca de 250 mil 
individuos. Actualmente, apenas uns 50.000 
podem ser considerados de pura 
ascendencia nativa. Destes, 2.000 ainda 
vivem no estado tribal. isolados do 
colonizador branco. 

Soo homens altos e esbeltos, de pele 
cor de chocolate, mais clara que ados 
negros africanos. Os cabelos tambem noo 
500 encarapinhados, mas crespos e 
ondulados. Nesses clos a lideran<;a social 
cabe aos mais velhos, sentinel as dos mitos e 
rituais. 

Estes pinaculos de calcario (Fig. 16) 
com 2 metros de altura, encontram-se no deserto da Australia Ocidental. Formaram-se em torno de 
raizes de plantas das dunas, ha mais de 20 
mil anos. Durante milhares de anos, 0 

calcario dissolveu-se e criou estas 
forma<;6es rochosas, que apareceram 
quando 0 solo envoi vente foi levado pelo 
vento . 

Estes cangurus vermelhos, (Fig . 17) 
vivem nos desertos australianos. Como as 
suos patos posteriores sao muito fortes, 
conseguem deslocar-se aos saltos a grande 
velocidade. 

Os desertos nao soo, geralmente 
planicies sem vida, como se pode imaginar. 
Nalguns existe grande variedade de plantas 
e numerosos animais passa ai a vida inteira. 
Ha-os tambem em que 0 solo e apenos 
formado p~r areia, como p~r exemplo, as 
dunas que cobrem uma parte do deserto de 
Sonora, no sudoeste do EUA. Em 1935 as secas 

Fig. 17 - Yvert 2350 • Australia. Serle base. Fauna do deserto. 
Obliterac;oo de 1.0 dla de Olina em 07.06.2005 

Fig. 18 - Yvert 37 Pre-obliterado • USA. Montes estilizados, tlpo 
1995. Obliterac;oo comem. de Four Corners Station, Arizona em 
12.07.2000 

de que algumas regi6es dos EUA sofriam 
ha ja alguns anos assumiram propor<;6es 
de uma verdadeira calamidade. Vento 
seco de grande intensidade, levantando 
violentas tempestades de poeira e 
varrendo milhares de quilometros 
quadrados de terras ferteis, leva va para 
leste a camada superior do solo. Esta 
erosao foi em grande parte devida ao 
facto de 0 solo noo ter sido cultivado com 
metodos racionais. Milhares de culturas 
ficaram completamente destruidas; uma 
vasta regioo do Kansas, gravemente 
atingida por esta erosoo eoHca, passou a 
ser conhecida pelo nome de "Dust Bowl", 
is to e, "bacia de poeira". (Fig 18) 

Alguns anos depois fizeram-se 
pali<;adas para impedir que a poeira se 
levantasse e plantaram-se filas de arvores 



Fig. 19 - Yvert 2868 • USA. Natureza. Deserto de Sonora. Oblitera
c;ao de 1.. dia de Tucson em 06.04.1999 

ramificadas, podem absorver as mfnimas 
quantidades de agua do subsolo. (Fig. 19). 

"Cereus giganteus" e "carnegiea 
gigantea" sao chamados de "saguaro". sao 
as plantas mais caracterfsticas dos desertos 
americanos, que se identificam p~r suas 
formas estranhas: 0 caule e cilfndrico, com 0 

mesmo diametro dos ramos. Nas 
extremidades nascem belas flores. Fornecem 
agua, alimento e abrigo a muitos animais do 
deserto. 

para cortar 0 vento, recuperando-se assim 
a antiga regiao. No entanto, ainda hoje se 
verificam desastres semelhantes p~r falta 
das necessarias precauc;:6es. 

Os desertos rochosos sao tfpicos da 
parte ocidental dos EUA e as suas plantas 
caracterfsticas sao os cactos, que 
pertencem ao grupo das plantas suculentas 
ou carnosas. Os caules sao grandes, grossos 
e armazenam a agua absorvida durante as 
escassas chuvas. Sendo verdes, os caules 
desempenham tambem a func;:ao de 
fotossfntese, porque as folhas - que 
usualmente as executam - sao substitufdas 
p~r espinhos. Estes servem de protecc;:ao 
contra os animais. As rafzes, muito 

GRAND CANYON 

No deserto frio da Grande Bacia, 
pode nevar durante 0 inverno. 0 vale da 
Morte, na Calif6rnia, e um dos lugares mais 
quentes do mundo. Fig. 20 - Yvert CA 127 * USA. Serie base. Grand Canyon - Arizona 

Obliterac;ao ordinaria de Grand Canyon em 20.01.2000 

Fig. 21 - Yvert CA 82 * Argentina. Pinguim Antaarctico. Obliterac;ao comemorativa de Ushuaia (cidade da 
Terra do Fogo, a mais proxima da Australia) em 25.02.1961 
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Fig. 22 - Yvert 806 • Argentina. Mapa da Antarctlda argentina. Obll
terac;ao comemoratlva e Ushuala em 07.02.1968 

o Grande Canyon. no noroeste do Arizona. e uma das 
maravilhas naturais do mundo. Tem de comprimento 466 kms .. 
No fundo carre 0 Rio Colorado. que comec;:ou a erodir 0 
planalto ha mais de 1 milhao de anos e que continua a retirar 
materiais do seu leito. Nas paredes do canyon podem ver-se 
varias eras geologicas. As rochas mais antigas. no fundo. tem 
mais de 1.600 mil hOes de anos. (Fig. 20) 

E frequente haver nevoeiro em desertos costeiros. 

Fig. 23 - Yvert 2054 • Grecia. Europa. Obll
terac;ao de 1.0 dla de Atenas em 15.05.2001 

como 0 de Atacama no Chile. Ao longo da costa ha correntes oceanicas frias que arrefecem 0 ar sobre 
ela; a humidade do ar condensa-se sob a forma de nevoeiro. que e uma fonte vital de agua. 

o deserto da Patagonia. situa-se na sombra da chuva dos Andes. E uma estepe arida. com 
moitas de arbustos e plantas herbaceas. (Fig. 21) 

Nos desertos da Antarctida. sao raras as manifestac;:6es de vida vegetal. (Fig. 22) 

A Assembleia Geral da OrganizaC;ao das Nac;6es Unidas (ONU). declarou 0 ana de 2006 como 0 
"ANO INTERNACIONAL DOS DESERTOS E DA DESERTIFICACAO". Felizmente para a Europa a sua situac;:ao 
ainda naG se pode considerar alarmante. embora ja existam alguns focos de desertificaC;ao. 

Eis um aspecto desolado da Grecia actual (Fig. 23). Os seus terrenos argilosos de subsolo 
impermeavel. em que as chuvas 
formam barr~. Pela evaporaC;ao. 
o barro enrijece e racha em 
torr6es poligonais. A vegetac;:ao 
e muito esparsa. limitada a 
arganismos vegetais efemeros. 
algas. grama e arbustos 
espinhosos. 

Quanto a Portugal mais 
de um terc;o do seu territorio e 
susceptivel a desertificac;:ao. 
Tomemos como exemplo a regiao 
do Alentejo. que com 0 seu 
despovoamento conduz ao 
abandono da agricultura. assim 
como tambem 0 Algarve e Tras
os-Montes. estao sob ameac;a. Em 
Portugal esta data foi 
comemorada em 17 de Junho de 

Fig. 24 - Yvert 3037 • Portugal - Ano Internaclonal dos Desertos e Oeser- 2006. com a emiss60 de dois selos 
tiflcac;ao. Obllterac;ao ordinaria de 1.0 dla de Mertola em 21.06.2006 alusivos (Fig. 24). 



Jantar Comemorativo do 63.0 Aniversario do nosso Clube 

o tradicional jantar comemorativo do 
nosso aniversario tera lugar dia 28 de Outubro de 
2006, pelas 20 horas, numa sola privada do Hotel 
Travel Park, sito no Avenida Almirante Reis, 64 em 
Lisboa (um pouco abaixo do sede social do Clube). 

Esperamos e desejamos que os nossos 
prezados associados comparec;am mais uma vez 
em grande numero, pois a sua presenc;a e 
necessaria para tornamos este evento, que se 
repete anualmente, em momento 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 momento raro do vossa vida filatelica. 

Atendendo 00 sucesso que foi 0 Jantar do 
ana passado, no qual estiveram presentes cerca 
de 70 pessoas, em excelente convivio, foi razao 
suficiente para mantermos este Jantar nos moldes 
em que tem sido programado. 

A ementa escolhida, que acreditamos sera 
do vosso agrado, sera a seguinte: 

Couvert: bolinhos de bacalhau, pao, 
manteiga e azeitonas. 

Entradas: Coktail de camarao 
Prato de peixe: Bacalhau a Lagareiro 
Prato de carne: Picanha a Brasileira 
Vinho: Vinho do coso, bronco e tinto 

maduro. 
Sobremesa: Fruta ou doce variados. Bolo 

de Aniversario e Espumante 
Cafe 

o custo do refeic;ao e de 25,00 Euros, e as 
inscric;6es devem ser enviados para a Sede do 
nosso Clube ate 00 dia 24 de Outubro. 

Durante 0 jantar serao distribuidos as 
medal has de 50 e 25 anos de associados do Clube, 
bem como a atribuiC;ao dos "Selos de Ouro", 
premios anuais instituidos pelo Clube aos 
associados, entidades individuais e colectivas, 
que se tenham distinguido durante 0 ana em prol 
do Filatelia e do Clube. Estes premios sao 
patrocinados pela Filatelia do Chiodo, a quem 
desde ja enderec;amos os nossos agradecimentos 
pela colaborac;ao que tem prestado. 

BOLETIM DE INSCRICAO 

JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, COMEMORATIVO DO 62.0 ANIVERSARIO DO CFP 

Nome 

Morada 

Localidade __________ Codlgo Postal _______ _ Telefone 

Numero de pessoas ___ x Euros 25,00 = ____ _ 

Junto remeto dlnhelro 1 cheque 1 vale de correlo n.o 

s/Banco __________________ de valor Igual ao atras referldo. 

Data ___ 1 __ 1 __ 

Asslnatura 
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A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.· DE DEZEMBRO, N.· 101 , 3.· - 1200-358 L1SBOA - Tel. : 21 3421514 Fax: 213429534 

( COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

8astos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. : 2181341 08 

1170·215USBOA PORTUGAL 

SELOl\fANI A 
o Gula do Colecclonador 
Director: Ant6nio Caetano 

Fllatelfa - Numlsm6tfca - Notafllfa - Maxlmafllfa 
Cat61ogos - Llteratura Fllatelfca - Material Undner 

Boisa de Trocas - Publfcldade - Anunclos 
Recep4;ao de artJgos 

Sollcite urn exemplar gratis 
Apartado n.o 5273 2831-904 Barreiro 

Portugal 
nm: 936637639 - Ttf: 21 0163244 

E-mail: to.caetano@cllx.pt 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

1Wa tIo Crucifixo. 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa 
7'elf. 213431167 :Fax 213432154 7'm. 917286310 
e-mail: a.p_eoncafves@maiLte12pac:pt 



Caixa de Correio 

Catalogo de selos fiscais 

Do autoria do nos
so associado Eng.o Pau
lo Rui Barata e colabo
rac;oo dos igualmente 
nossos associados John 
Dahl e Hal Reynolds, 
acaba de ser publicado 
o excelente catalogo 
de Selos Fiscais de Por
tugal e Col6nias "REVE
NUES OF PORTUGAL 
AND COLONIES". 

Edic;oo em ingles 
com 136 paginas for
mato A4, contem uma 

listagens de 15220 estampilhas fiscais e respectiva 
cotac;oo em euros. 

Com 1200 ilustrac;5es que permitem identifi
car facilmente todas as estampilhas descritas, tra
ta-se de um trabalho notavel. auxiliar precioso para 
os amantes deste tipo de Filatelia. 

Ao prec;o de 40 euros, pode ser adquirido 00 

seu editor Philatelia Esmoriz * P .O.Box 455 * 443-906 
Vila Nova de Gaia, 00 distribuidor para a Europa, 
Leil5es P. Dias Ld:o * Rua do Carmo, 31 - 4.° B * 1200-
906 Lisboa ou 00 distribuidor para os EUA sr. Eric 
Jackson * P.O.Box 728 * Leesport * PA 19533-0728 * 
USA. Pelo exemplar oferecido para a nossa biblio
teca, os nossos agradecimentos. 

ETIQUETAS - 25 anos 

No dia 19 de Maio passaram 25 ones sobre 0 

lanc;amento do primeira Etiqueta fornecida p~r 
distribuidores automaticos de acesso 00 publico 
- as conhecidas FRAMA. A primeira maquina a fun
cionar naquele dia foi a de Vila Real de Sf.° Ant6nio 
(005). 

Seguiram-de a 1 de Setembro as Portimoo 
(001), Faro (003), Albufeira (006) e Lagos (007). 
Outras se seguiram ate completar as 10 unidades 
que funcionaram ate 1990. 

Um pouco "desprezadas" a principio, torna
ram-se hoje um dos ramos do filatelia que atrai 
mais coleccionadores, especialmente aqueles 
que agora comec;am e que tem dificuldade em 
penetrara no ambiente cerrado do filatelia tradi
cional. Numerosos suportes e maquinas se segui
ram, tornando esta colecc;oo das mais aliciantes. 

Tal facto parece ter passado desapercebi
do a nossa Administrac;oo Postal, too prolifica no 
lanc;amento de novas emiss5es de selos. Uma "eti
queta" era 0 minima que 0 evento requeria. 

Se considerarmos que existem cerca de 40 
suportes diferentes, diversas maquinas originando 
diferentes tipos de impressoo, diversas taxas, ta
xas em Escudos, em Escudos e Euros e em Euros, 
facil e imaginar a diversidade de tal colecc;oo. 
Ao assunto voltaremos provavelmente com mais 
pormenor. 

Nota: No Alemanha, que desde 1981 modi
ficou apenas 4 vezes 0 suporte das suas etiquetas 
fornecidas sempre pel as maquinas KIOssendorf, foi 
emitido um envelope comemorativo reproduzin
do os 4 tipos utilizados. 

Editado p~r Manuel Loureiro 

Historia do Servi~o Postal Militar 

o livro Hist6ria do Servi
c;o Postal Militar do au
toria dos nossos associ
ados Luis e Eduardo Bar
reiros acaba de ser 
galardoado com 0 
premio do melhor obra 

sobre inteiros posta is, para 0 ana de 2006, pela 
"United Postal Stationery Society". 0 Clube 
Filatelico de Portugal noo pode deixar de felicitar 
os autores pel a distinc;oo que noo e mais queo re
conhecimento internacional de too notavel obra, 
ja 0 ana passado galardoado pelo CFP com 0 "Selo 
de Oure" para 0 melhor livro de 2005. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 

A fim de facilitar 0 pagamento de quotas e de aquisic;:6es nos leil6es 0 CFP vem proporcionar. 
a partir desta data. as seguintes formos de pagamento aos seus s6cios. 

1. Soc los residentes em Portugal 

1.1 - Por cheque endossado ao CFP. Se enviado pelo correio solicita-se que noo se use 0 

correio registado; 
1.2 - Em dinheiro. na sede; 
1.3 - Por Vale Postal; 
1.4 - Por transferencia banc6ria para 0 seguinte NIB do Millenium Bcp: 

0033.0000.0000.4270.7626.4 
1.5 - Neste formato h6 a referir as seguintes duas alternativas. a saber: 
1.6 - Via Internet ( "Home banking") 

Mencionar no espac;:o reservado a mensa gem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota. 
leiloo. outro); 

gl Via Multibanco 
Atendendo a que nos e impossivel identificar a origem da transferencia. os s6cios devem enviar
nos. pelo correio. uma c6pia do taloo do Multibanco. Poderoo. igualmente. enviar-nos a informac;:oo 
relevante (NIB da conta emissora) por correio electr6nico para 0 seguinte enderec;:o: 

cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

2. Soclos residentes no Estrangeiro 

Importante: S6 se aceitam transferencias em EURO. 
Eventuais despesas nos transferencias seroo sempre suportadas pelo s6cio.Para estes s6cios 
possibilitamos as seguintes duos modalidades: 

2.1 - Soclos resldentes na CE ( zona Euro 1) 
Podem fazer as suos transferencias utilizando: 

IBAN: PT50.0033.0000.0000.4270.7626.4 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 

Mencionar no espac;:o reservado a mensa gem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota. 
leiloo. outro); 

2.2 - Soclos resldentes no Resto do Mundo 

Poderoa usar 0 sistema PayPal&(www.paypal.cam) fazendo os envios para 0 seguinte recipiente: 
Cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

As quantias devem ser acrescidas de 6,0% para suporte das despesas do Pay Pal. Mencionar no 
espac;:o reservado a mensagem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota.leiloo. outro). No 
caso de pretenderem pagar por cheque sobre um Banco estrangeiro deveroo incluir a quantia de 
13.00 € para suportar os elevados custos banc6rios. 

1 Alemanha, Austria, Bc!lgica, Espanha, Finliindia, Fran'Ya, Grecia, Irlanda, Itlilia, Luxemburgo, Paises Baixos e Portugal 

PAYMENT METHODES 

In order to take easy the payment of annual member fees and the auctions purchases the CFP come 
to provide to its members the following payment methods. 

1 . Members living In Portugal 
1.1 - By personal check endorsed to the CFP. 
1.2 - By cash, payed on the headquarters; 
1 .3 - By Postal Order 
1.4 - By banking transference for the following NIB of Millenium Bcp: 0033.0000.0000.4270.7626.4 

In this way there are the following two alternatives: 



a) By Internet ("Home banking") 
Please, in the private message space write the Member Number and the reason of payment 

(annual fee, auction, another one); 
b) By Multibanco 
Please, because in this way it is impossible to identify the source of the transference, the members 

must send to us, by mail, a copy of the Multibanco counterpart. Also it will be possible send to us, by 
email.theNIBofsendingBankaccounttothefoliowingaddress:Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 

2. Members living In the Foreigner 
Important: Payments in EURO currency only accept. Eventual fees charged by Bank or other mediator 

always will be payed by the member. For these members the CFP make possible the following 2 methods: 

2.1 - Members living in the CE (Euro zone countries1 ) 
They can make its transferences using: 

IBAN: PT50.0033.0000.0000.4270. 7626.4 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 

Please, in the private message space write the Member Number and the reason of payment 
(annual fee, auction, another one); 

2.2 - Members living in the Remaining portion of the World 
They will be able to use the PayPal® system (www.paypal.com) making the money sendings for 

the following container adress: Cfp-tesourarla@mail.telepac.pt 
Any amounts payed by this method must be charged by 6.0% to support the PayPal fees. Please, in 

the private message space write the Member Number and the reason of payment (annual fee, auction, 
another one). These members can also to pay by Check which will be charged by € 13,00 to support high 
bank fees. 

1 Austria, Belgium; Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Nederland, Spain and Portugal 

Base de dodos de enderec;os electronic os dos socios 

A fim de criarmos uma base de dados de enderec;:os electr6nicos dos s6cios que, no futuro. venha 
a facilitar e a permitir 0 envio de informac;:6es e importante que complementemos aquela que ja 
possufmos. 

Assim. vimos por este meio, solicitar aos s6cios que possuem e usem 0 correio electr6nico como 
forma de comunicac;:oo que nos facultem 0 mesmo. Para isso bastara que enviem para 

cfp-geral@mail.telepac.pt ou cfportugal@mail.telepac.pt 
uma mensa gem em que em Assunto mencionem 0 vosso N° de S6cio e, eventualmente, 0 Nome (para 
despistar eventuais erros de digitac;:oo). 

Novos enderec;os electronicos para contactar 0 Clube 
Prezado s6cio a partir deste mes podera contactar 0 CFP por correio electr6nico nos seguintes 

enderec;:os: 
~ 

cfp-geral@mail.telepac.pt ou cfportugal@mail.telepac.pt 

Assuntos de pagamento de Quotas e Itens adquiridos em Leil6es 
cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 

Assuntos relativos a Leil6es 
cfp-Ieilao@mall.telepac.pt 

Assuntos relativos ao Boletim 
cfp-revlsta@mail.telepac.pt 

Assuntos dirigidos ao Presidente do CFP 
cfp-presldente@mall.telepac.pt 

Gratos pel a sua colaborac;:oo. 
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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.° Dr." -1150-020 L1SBOA - Telef.: 218123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotiza!;oes dos s6cios: 

JUNIOR 

EFECTNO -Portugal 

EFECTIVO -Estrangeiro 

7,50 Euros 

15,00 Euros 

20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

PORTUGAL 
'~.,,)9.} 

(.~~OO 

---PRIM,IlU'-
---CORRao ~.I~O-
---TRAHSATUNTtCo_ 
- __ LISBOA-
___ -AMER'CAN _ 
___ JUNHO 1928 ___ _ 

PE9AS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILA TELIA ? 

QUER AJUDA PARA COL~CCIONAR ESTA CLASSg FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA FPF NA fEDERA,AO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

FERNANDO OLIVEIRA E-mail: tomegil@netc.pt Telef. 217160609 ou Tim 938464540 



Novas Emissoes Portuguesas 

10.0 Aniversario da CPLP 

Data da emissao: 12 de Julho de 2006 
Desenho: Joao Machado 
Impressao: Cart~r / Offset 
Popel: 110 grs/m2 

Denteado: nao divulgado 
Formato: 125x95 mm mm 
Bloco 
Plano do emissao: 

Bloco com um selo de 2,85 
Tiragem: 70.000 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgada 

50.0 Aniversario da Fundac;ao Calouste 
Gulbenkian 

Data do emissao: 18 de Julho de 2006 
Desenho: Jose Brandaa / Paulo Falordo 
Impressao: Cart~r / Offset 
Popel: 110 grs/m2 

Denteado: Nao divulgado 
Formato: 40 x 30 mm 
Folha: 50 selos 
Plano do emissao: 

0,30 
0,45 
0,60 
0,75 
1,00 
2,00 

300.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 

Bloco: 4 x 0,30 
Tiragem: 70.000 cada 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Ac;ores - Fontes Hidrotermais 

Data do emissao: 22 de Julho de 2006 
Desenho: Pedro Salgado / Vasco Marques 
Impressao: Cartor / Offset 

Popel: 110 grs/m2 

Denteado: nao divulgado 
Formato: 40 x 30 mm 
Folha: 50 selos 
Plano do emissao: 

0,20 900.000 
0,30 300.000 
0,75 250.000 
2,00 250.000 

Bloco: Com um selo de 2,00 
Tiragem: 70.000 coda 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgada 

Arquitectura Portuguesa Contemporanea 

Data do emissao: 06 de Agosto de 2006 
Desenho: Joao Machado 
Fotos: Fernando e Serdio Guerra, Filipo Jorge, 
Francisco Almeida Dias, Luis Ferreira Alves, Maria 
Timoteo, Raul Pereira do Costa 
Arquitectos: Alcino Soutinho, Alvaro Siza, Carrilho 
do Gra<;:a, Eduardo Souto Moura, Egos Jose Vieira, 
Joao Paciencia, Manuel Gra<;:a Dias, Nuno Portas, 
Pedro Botelho, Raul Hestnes Ferreira e Teotonio 
Pereira 
Impressao: Cart~r / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: nao divulgado 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano do emissao: 

10 selos de 0,30 300.000 coda 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgada 

50 Anos da La emissao de Televisao em 
Portugal 

Data da emissao: 06 de Setembro de 2006 
Oesenho: Atelier Acacio Santos 
Fotos: Arquivo R. T. P. 
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Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulgado 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano da emissoo: 

0,30 300.000 
0,60 250.000 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

Ac;ores - Vinho do Pico 

Data da emissoo: 14 de Setembro de 2006 
Desenho: Eduordo Aires 
Fotos: Comissoo Vitivinicola Regional dos A<;ores, 
J. C. Silva e Mauricio Abreu 
Impressoo: Cartor / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulga,do 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano da emissoo: 

0,30 300.000 
0,60 250.000 
0,75 250.000 
1,00 250.000 

Bloco: 4 selos das taxas de 0,45 / 0,60 / 0.75 / 1.00 
Tiragem: 80.000 cada 
FDC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

250 anos da Regioo Demarcada do Douro 

Data da emissoo: 14 de Setembro de 2006 
Desenho: Eduordo Aires 
Fotos: Domingos de Alvoo (IVDP), Francisco 
Almeida Dias e Rui Cunha 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulgado 
Formato: 125 x 95 mm 
Plano da emissoo: 

Bloco com um selo de 2.40 
Tiragem: 80.000 cada 
FDC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada e 
Peso da Regua. 

~nelH 

Pontes Ibericas 
(Emissoo conjunta com Espanha) 

Data da emissoo: 14 de Setembro de 2006 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulgado 
Formato: 80 x 36,6 mm 
Folha: 25 selos 
Plano da emissoo: 

0,30 300.000 
0,52 250.000 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

Peixes da Costa Portuguesa 

Data da emissoo: 07 de Outubro de 2006 
Desenho: Pedro Salgado / Vasco Morques 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulgado 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano da emissoo: 

0,30 300.000 
0,45 250.000 
0,60 250.000 
0.75 250.000 
1,00 250.000 
2,00 250.000 

Bloco: 2 blocos com 2 selos de 0,80 cada 
Tiragem: 70.000 cada 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

500 Anos da chegada dos Portugueses ao 
Ceiloo 

Data da emissoo: 30 de Outubro de 2006 
Desenho: Vasco Morques 
Fotos: Cofres em marfim, Residenz Museum e 
Ashmolean Museum 
lIustra<;oo: "A Cidade de Gale" , desenho de 
Barreto de Resende em "0 Livro das Plantas e 
Todas as Fotalezas" de Antonio Barroco, sec. XVII 
Impressoo: Cart~r / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: noo divulgado 
Formato: 30,6 x 40 mm 
Folha: 50 selos 
Plano da emissoo: 

0,30 300.000 
0,75 250.000 

Bloco: com um selo de 2.40 
Tiragem: 70.000 cada 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

ParHclpe no 19.0 LenCio do CFP 
21.11.2006 pelas 1 OHOO no Hotel Roma 



Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 

Portugal 

MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 
ALTERAC;OES - NOVOS s6clos 

2089 - P. Artur Luis Rodrigues * R. do Clube. 15 * 2450-027 Famalicao NZR *(M)T.C.V.60.N.U.94. 

2761- Duarte Jorge Monteiro * R. 5 de Abril. 17 * 2070-630 Vila Cha de Ourique * (M) Po.Fr.60.1. Tema 
Europa.21.90 

3211 - Engo Antonio Jose da Silva Matos Coelho * Pcta Anibal Faustino. 3 - 1 ° A * 2625-168 Povoa de Santa 
Iria I (M)Po.T.C.V.60.N.U.114. 

3947 - Arq . Manuel Fernando Gonc;alves Duarte * R. Lourenc;o Marques. 2 - 50 Esq. * 2685-347 Prior Velho 
* fernando.duarte@groundforce.pt 

3950 - Carlos Jose Rodrigues Sancho Relvas * Rua Abade Faria n.o 48 - rIc B * 2725 - 476 Mem Martins * 
carlos.relvas@officeday.pt * (P)C.60.N.U.1.2A.114 

3953 - Maria Useta Jesus Cardoso * Rua Condessa Taboeira. n.o 24* 5085-038 Pinhao * simao.cardoso 
@mail.telepac.pt * (M)T.C.V.60.N.U. 

3954 - Joaquim da Silva Ferreira * Rua Colegio Militar. lote 10 rIc * 4835 - 039 Guimaraes * (M) PO.60.N.114. 

3956 - Rosendo Antonio Ventura Borges * Rua Professor Martinho Ferron.o 24 * 7800 - 831 BERINGEL * 
rosendo.borges@clix.pt * (P).N.U.T.V.C.60.66.67B.68.Etiquetas.Po. 1 

3957 - Antonio Renato Jesus Nunes * R. Joaquim Machado de Castro. 3 - 20 Esq. - Varge Mondar * 2635-
495 RIO DE MOURO * 1.2.2 A.1 0.21 

3958 - Paula Cristina Nunes Ribeiro * R. Ferragial. 5 - cv DtO * 1249 - 045 LIS BOA * pcmrscp@hotmail.com 

3959 - Jose Pedro dos Santos Silva Tavares * Praceta Diogo Cao. lote 13 - 1 ° Dt° I 3030 - 381 COIMBRA * 
zarroba@gmail.com * (M) N.U.C.60.1.17.T10(Futebol).Po.ln.90.114. 

3960 - Maria de Lurdes Mendonc;a Ramos de Freitas * R. Joao Caminho. 51 - Porto Judeu * 9700 - 363 
ANGRA DO HEROfsMO * lurdesfreitas51@gmail.com * (M)N.U .T.C.60.1.15.30.21 .10. T1 (Renas
cimento).Felinos.91 .94.114. 

3961 - Jose Manuel Pinto de Oliveira * Rua Adelino Amaro da Costa n.o 199 - 1 ° Esq. * 4470 - 225 MAlA * 
josempo@mail.telepac.pt * (M) N.U.T. V.C.60.1.2.Po.ln. 90. 91.114 

3962 - Nuno Miguel Monteiro Varges * Rua Mario Sa Carneiro n.o 1 - 2° B I 4470 - 225 RIO DE MOURO * 
farj@maltanet.net * (M) U.C.60.1.2.19.21.114 

Brasil 
3697 - Peter Meyer * Av. Itacira 1196 * Planalto Paulista * CEP 04061 -001 Sao Paulo * (A)C.V.60.U .• Historia 

Postal Luso-Brasileira. RHM 

Espanha 
3951 - Joaquin Sanchez Gonzalez * Calle Pablo Luna. n° 8 - bajo - D 28046 Madrid * (A) Fr.Es.T.C .60.U.2A.18.27 

Estados Unidos da America 
3948 - Jose Agostinho da Silva Baptista * 40 Sargent Ave. * Providence. RI 02906-3416 

3952 - John K. Cross * 39565. Westview Dr. * Oakhurst - CA 93644 * jkcross@sierratel.com * (A) IN.Can read 
Portuguese.C.60.N.U.A.0.P.esp.Co de Moc;ambique. Postal History. Fiscals.91.93.114. 

Italia 
3949 - Arnaldo Merzari * Via Menotti 22 I 37126 Verona * (A) It.Fr.Po.C.60.U.2A.90.97 

Iraque 
3955 - Abd AI Falhi * P.O.Box 213 - Basrah 
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Bolsa Filatelica 

Espac;o a disposic;ao dos leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio ao prec;o econ6mico de € 0,60 por linha 

Pagelos oficiais ou particulares, 
com pro todo 0 tipo anteriores 
a 1958. 
Tambem estou interessado em 
pagelas bilingues (Portugues/ 
Frances) e com erros (falta de 
impressoo ou deslocac;:6es de 
uma das cores, etc.). 
Apartado 6189 
7801-908 BEJA. 
Tel 284389.305 Tim 967850820 

Exchange new mint sets used 200/ 
200, silver coins, bank- notes. I reply 
to all letters. 
PETER MACIAG. P.O.Box 251 . PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Compro 

Tematica de Pintura 
Autografos B.F. C.T.T.U, FDC, PM, 

I.P., FLAM 
P. F. Fotocopia com prec;o 

J. P. Alves 
R. Padre Americo, 29 cv, esq.o 
2625-392 Forte da Coso 
Tel - 219594982 

Troco e venda selos de Portugal, 
ex-col6nias e estrangeiros. 

M. Leitoo. Rua Julio Dantos, 3 -
1.° F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

SELOS PORTUGUESES : Compro 
selos soltos de taxas baixas e altas 
com e sem charneira . Tambem 
traco par colec~oes completas 
que tenho (novas). 
Tim - 967805529 

Hlstorla Postal de Portugal e 
Colonlas 

Vendas par consulta e por ficha de 
cliente. Socio n.D 3865 do CFP 

KRUGERS 
Apartado n.D 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tim 914139383 

Agenda de actividades 

Outubro 
Dia 07 - 3.° Eliminat6ria do Trofeu CFP 2006 

Dia 14 - Conferencia Filatelica 
Dr. Altlno Pinto 
Carimbos "Provisorios " de Moc;ambique 

Dia 28 - Jantor Comemorativo do 63.° Aniversario do CFP 

Novembro 
Dia 04 - Conferencia Filatelica 

Dr. LUIs Virgilio de Brito Frazeo 
Manuel Andrade e Sousa - Vida e obra de um filatelista 

Dia 25 - 19.° Leiloo Inter-s6cias do CFP 

Dezembro 
Dia 09 - Conferencia filatelica 

LUIS Armando Barroso 
Perfurac;oes filatelicas - Sua historia 

Dia 16 - Final do Trofeu CFP 



Proposta de altera~oes dos Estatutos do 
Clube Filah~lico de Portugal 

Artlgo 1.° 
(Denomlnac;ao, sede e objectlvos) 

o Clube Filatelico de Portugal e uma associac;:oo cultural, sem fins lucrativos, pessoa colectiva 
de utilidade publica numero de indentificac;:oo fiscal 500.844.739, fundada em 27 de Outubro de 1943, 
com sede na cidade de Lisboa, instalada na Avenida Almirante Reis, numero setenta, quinto andar, 
lade direito, e fem por objectiv~s: 

a) Incrementar 0 coleccionismo filatelico, atraves da implementac;:oo de todos os tipos de 
iniciativas e realizac;:6es viaveis; 

b) Prestigiar a filatelia portuguesa; 
c) Servir de interlocutor e intermediario, e defender junto das entidades publicas e privadas 

e dos organismos dirigentes da filatelia nacional os interesses dos seus associados; 
d) Prestar assistemcia tecnica aos seus associados; 
e) Intensificar 0 estreitamento de relac;:6es entre os filatelistas; 
f) Estabelecer relac;:6es com entidades filatelicas; 
g) Editar periodicamente uma publicac;:oo para divulgac;:oo das actividades filatelicas. 

Artlgo 2.° 
(Durac;ao) 

o Clube Filatelico de Portugal tem durac;:oo i1imitada. 

Artlgo 3.° 
(Assoclados) 

Podem ser associados do Clube Filatelico de Portugal quaisquer pessoas singulares ou colectivas, 
de qualquer nacionalidade e em numero i1imitado. 

Artlgo 4.° 
(Categorlas de Assoclados) 

Os associados do Clube Filatelico de Portugal podem integrar qualquer uma das seguintes 97 
categorias de associados: 

a) Assoclados Honorarlos - todas as pessoas singulares ou colectivas, que tenham prestado 
servic;:os relevantes a filatelia ou ao Clube Filatelico de Portugal, em especial, por causas 
devidamente apreciadas e propostas pela Direcc;:oo e aprovadas pela Assembleia Geral; 

b) Assoclados Benemerltos - todas as pessoas singulares ou colectivas que anualmente 
contribuam para 0 Clube Filatelico de Portugal com uma verba igual ou superior a cinco 
vezes a quota dos associados efectivos; 

c) Assoclados Efectlvos - todas as pessoas singulares, maiores de dezoito anos, ou colectivas, 
de qualquer nacionalidade, residentes em Portugal; 

d) Assoclados Correspondentes - todas as pessoas singulares ou colectivas, de qualquer 
nacionalidade, residentes fora de Portugal; 

e) Assoclados Juvenls - todas as pessoas singulares, menores de dezoito anos, residentes em 
Portugal. 

1 - Soo direitos dos associados: 

Artlgo 5.° 
(Dlreltos dos Assoclados) 

a) Participar, de acordo com os Regulamentos Internos, nas actividades do Clube Filatelico 
de Portugal; 

b) Eleger e ser eleitos para os Corpos Sociais do Clube Filatelico de Portugal; 
c) Recorrer por escrito para a Assembleia Geral dos actos da Direcc;:oo que julgarem contrarios 

aos seus direitos ou as disposic;:6es destes Estatutos e dos Regulamentos Internos; 
d) Receber peri6dica e gratuitamente um exemplar do Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 

2 - Os associados Honorarios noo estoo obrigados ao pagamento de quotas, podendo, no entanto, 
optar pelo seu pagamento. No caso de optarem pelo noo pagamento de quotas, os associados 
Honorarios noo podem exercer 0 direito de voto nem eleger ou ser eleitos para os Corpos Sociais do 
Clube Filatelico de Portugal. 
3 - Os associados Correspondentes noo podem ser eleitos para os Corpos Sociais do Clube Filatelico de 
Portugal. 
4 - Os associados Juvenis noo tem direito de voto nem podem pertencer aos Corpos Sociais do Clube 
Filatelico de Portugal, podendo, no entanto, organizar-se em Comiss6es de Juventude. 
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Artlgo 6.° 
(Obrlga~oes dos Assoclados) 

1 - Aos associados competem as seguintes obrigac;6es: 
a) Pagar. ate ao final do mes de Fevereiro de cada ana civil. as quotas correspondentes a 

respectiva categoria. de acordo com 0 fixado nos Regulamentos Internos; 
b) Respeitar os presentes Estatutos. os Regulamentos Internos e as deliberac;6es da Assembleia 

Geral e da Direcc;oo. em tudo 0 que noo contrarie os presentes Estatutos; 
c) Exercer graciosamente os cargos para que sejam eleitos. salvo recusa devidamente 

justificada; 
d) Contribuir. dentro das suas possibilidades e da sua esfera de acc;oo. para 0 desenvolvimento 

e bom nome do Clube Filatelico de Portugal; 
e) Pedir. por escrito. a sua saida quando noo desejem manter a sua qualidade de associados. 

2 - Sem prejuizo do disposto na alinea c) do numero 3 do artigo 7.° dos presentes Estatutos. os associados 
que noo efectuem atempadamente 0 pagamento de quotas referido na alinea a) do numero 1 do 
presente artigo. noo poderoo exercer os seus direitos estatut6rios ate ao momenta em que regularizem 
o pagamento dos montantes em divida. 

Artlgo 7.° 
(Incumprlmento das Obrlga~oes de Assoclado) 

1 - 0 incumprimento volunt6rio e noo justific6ve!, por parte de qualquer associado. de quaisquer 
obrigac;6es decorrentes dos presentes Estatutos ou dos Regulamentos Internos em vigor implica a 
instaurac;oo de um procedimento disciplinar. 
2 - A instruc;oo de qualquer procedimento disciplinar. nos termos do numero anterior. e da competencia 
da Direcc;oo e obedecer6 sempre ao principio do contraditorio. 
3 - No ambito de qualquer procedimento disciplinar compete a Direcc;oo. se justific6ve!, a aplicac;oo 
de qualquer uma das seguintes sanc;6es: 

a) Repreensoo por escrito; 
b) Suspensoo dos direitos de associado por periodo noo superior a um ana; 
c) Exclusoo do associado que. depois de avisado por carta registada . noo efectue 0 

pagamento. no prazo de trinta dias. das quotas que tenha em atraso h6 mais de um ano. 
mesmo que noo tenha sido instaurado procedimento disciplinar; 

d) Com excepc;oo da alinea anterior. apresentac;oo. a Assembleia Geral. de proposta 
fundamentada de aplicac;oo da sanc;oo de exclusoo. 

4 - A Assembleia Gera!, para efeitos da aliena d) do numero anterior. poder6 aplicar a sanc;oo de 
exclusoo ao associado em causa sempre que a mesma seja fundamentada . 

Artlgo 8.° 
(Corpos Socials) 

1 - Constituem Corpos Sociais do Clube Filatelico de Portugal: 
a) A Mesa da Assembleia Geral; 
b) A Direcc;oo; 
c) 0 Conselho Fiscal. 

2 - Os orgoos referidos no numero anterior 500 eleitos em Assembleia Gera!, atraves de voto secreto. 
por um periodo de tres anos. 

Artlgo 9.° 
lElel~ao dos Corp os Soclalsl 

1 - So podem ser eleitos para os corpos sociais socios efectivos no uso pleno dos seus direitos. 
2 - Cabe ao Presidente da Assembleia Geral ou a quem 0 substitua. em caso de impedimento. convocar. 
com a antecedencia minima de 60 dias. uma Assembleia Geral destinada a eleic;oo dos corpos sociais. 
fixando a data e hora desse acto. 
3 - As listas que concorram a esse acto devem ser entregues ao Presidente da Assembleia Geral 30 dias 
antes da data fixada para a eleic;oo. 
4 - As listas teroo de ser apresentadas por escrito com a indicac;oo do nome e numero dos socios que a 
integram. obrigatoriamente subscritas por. no minimo. 20 socios no uso de todos os seus direitos socia is. 
5 - A constituic;oo das listas ser6 afixada na sede social para consulta dos socios nos 15 dias anteriores 
a data da eleic;oo." 

Artlgo 10.° 
(Assemblela Geral) 

1 - A Assembleia Geral e a reunioo de todos os associados. 
2 - A Assembleia Geral e convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. ou por quem 0 

substituir no caso de este se encontrar justificadamente impedido de 0 fazer. com a antecedencia 
minima de trinta dias. atraves de aviso publicado num jornal di6rio de grande tiragem e no Boletim do 
Clube. 0 qual dever6 ser tambem afixado na Sede do Clube Filatelico de Portugal. sem prejuizo da 
observancia do disposto no n.o 1 do Artigo 174.° do Codigo Civil. 



3 - A Assembleia Geral e dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou quem 0 substitua. sem 
prejufzo da observancia do disposto no n.o 1 do Art.O 175.° do C6digo Civil. Na ausencia do Presidente as 
suos func;:6es seroo exercidas sucessivamente pelo vice-presidente. pelo vogal cuja inscric;:oo como 
s6cio seja mais antiga ou pelo restante vogal. 
4 - Qualquer associado. encontrando-se devidamente credenciado para 0 efeito. pod era representar 
um ou mais ossociados. na medida em que ambos se encontrem no pleno goze dos seus direitos ... As 
cartas mandadeiros tem de ser obrigatoriamente assinadas pelo s6cio que pretende assegurar a sua 
representac;:oo. com a indicac;:oo expressa do seu numero de associado." 

Artigo 11.0 
(Mesa da Assembleia Geral) 

A Mesa da Assembleia Geral e constitufda p~r um Presidente. um Vice-Presidente e dois 
Secretarios. 

Artigo 12.0 
(Convocac;:ao da Assembleia Geral) 

A Assembleia Geral reune: 
aJ Trienalmente para eleic;:oo dos corpos socia is; 
b) Anualmente ate 31 de Marc;:o do ana seguinte ao termo do exerdcio para apreciac;:oo e 

votac;:oo do Relat6rio e Contas da Direcc;:oo e do Parecer do Conselho Fiscal; 
c) Sempre que 0 Presidente da Assembleia Geral ou quem 0 substitua 0 julgue conveniente; 
d) Sempre que seja requerida p~r 20 associados no exerdcio dos seus plenos direitos. com 

indicac;:oo concreta dos assuntos a tratar. 

Artigo 13.0 

(Direcc;:ao) 
1 - A Direcc;:oo e composta por um Presidente. um Vice-Presidente. um Tesoureiro. um Secretario. tres 
Vogais e dois Vogais suplentes. 
2 - Compete a Direcc;:oo dirigir a vida associativa. de acordo com os presentes Estatutos. os 
Regulamentos Internos e as deliberac;:6es da Assembleia Geral. 
3 - 0 Clube Filatelico de Portugal obriga-se pela assinatura conjunta do Presidente ou Vice-Presidente e 
outr~ membro da Direcc;:oo. 

Artigo 14.0 99 
(Conselho Fiscal) 

1 - 0 Conselho Fiscal e constitufdo por um Presidente. um Secretario e um Relator. 
2 - Compete ao Conselho Fiscal acompanhar a actividade da Direcc;:oo. acompanhar as contos do 
Clube Filatelico de Portugal. bem como emitir um Parecer anual sobre 0 Relat6rio e Contas. 

Artigo 15.0 

(Presidente Honorario) 
1 - 0 Clube Filatelico de Portugal tem um Presidente Honorario. 
2 - Pode ser Presidente Honorario do Clube Filatelico de Portugal qualquer pessoa que se tenha distinguido 
pel a sua longa e relevante contribuic;:oo para 0 desenvolvimento da vida associativa. 
3 - A designac;:oo do Presidente Honorario e da competencia da Assembleia Geral. 

Artigo 16.0 

(Alterac;:ao dos Estatutos) 
Compete a Assembleia Geral. quando convocada expressamente para 0 efeito. deliberar sobre 

a alterac;:oo. no todo ou em parte. dos presentes Estatutos. carecendo qualquer deliberac;:oo de voto 
favoravel de tres quartos dos associados presentes na Assembleia Geral. 

Artigo 17.0 
(Extinc;:ao) 

1 - A extinc;:oo do Clube Filatelico de Portugal s6 pode ser deliberada em Assembleia Geral especial mente 
convocada para 0 efeito. a pedido de. pelo menos. um terc;:o de todos os associados no pleno goze dos 
seus direitos. 
2 - A deliberac;:oo de extinc;:oo referida no numero anterior carece de voto favoravel de tres quartos dos 
ossociados presentes. 
3 - Deliberada a extinc;:oo do Clube Filatelico de Portugal. os seus bens m6veis e im6veis e tudo 0 mais 
que constitua 0 seu patrim6nio teroo 0 destino que a Assembleia Geral aprovar nos termos da legislac;:oo 
em vigor. 

Artigo 18.0 

(Entrada em Vigor) 
Os presentes Estatutos aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria em [-] de [-] de dois mil e 
sete. substituem os anteriores Estatutos e entram imediatamente em vigor. 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
M.\lu:\ CI~ciLI:\ DO S.\CR.\;\m~'l'O 
Rua do Crucifixo , 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA • PORTUGA 
www . filatelia - sacramento . com e - mail : info@filatelia-sacramento . com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Formato 21 x 24,2 ems 

Permanentes Cartollna 160 grs 
Euro 

PORTUGAL- I.' Parte ISelos do Correio Normal/ 
• Volume I ISelos de 1853 a 1969/................ .............................................................................................................. ........ 45.00 
• Volume II/Selos de 1970 a 1990/.......................................................................................................................... ... ........ 50,00 
• Volume'" Iselos de 1991 em diantel ................................................................................................................................ 77,00 

PORTUGAL - 2.' Parte I ISelos de Aviao, Imposto, Encomendas, Porteado, Olicia!. Privativos, etc./ ......................................... :....................... 22,00 
• 2.' Parte " IBlocos/ ......................................................................................................................................................... 135,00 

iLHAS ADJACENTES................... .. ....................................................................................................... ........................................................ 78,50 
ANGOLA.................. ................................................................................................................................................................................... . 30,00 
ANGOLA PALOP.......................................................................................................................................................................................... 100.00 
CABO VERDE............................. .................................................................................................................................................................. 16,50 
CABO VERDE PALOP.................................................................................................................................................................................. .. 43,50 
GUINE......................................................................................................................................................................................................... 19,00 
GUINE PALOP.............................................................................................................................................................................................. 92,50 
INDIA.......................................................................................................................................................................................................... 24,00 
MACAU....................................................................................................................................................................................................... 91,50 
MOf;AMBIOUE............................................................................................................................................................................................. 32,00 
MOf;AMBiOUE PALOP.................................................................................................................................................................................. 105,00 
s. TOME E PRiNOPE ..... .................. ................................... ................... ..................... ........... .... ............... ............... ........................... ....... 20.00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP I - N.' 1 a 59, Av. I, Bloco 1 a 53..................................................................................................................... 59,00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP 11- N.' 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109................................................................................................................ 50,00 
s. TOME E PRINCIpE PALOP '" - N.' 99 a 157, Av. 2, Bloco II 0/ 177.............................................................................................................. 66,00 
TIMOR.......................................................................................................................................... ............................................................... 18,00 
COMPANHIAS DE MOf;AMBIQUE E NIASSA.................................................................................................................................................... 16,50 
AFRICA. CONGO,INHAMBANE, LOURENf;O MAROUES, TETE, OUEUMANE, KIONGA. ZAMBEZIA E ULTRAMAR................................................ 20,50 
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................ 0.65 

Mar~o 2006 IVA Incluldo 2196 

Pre<;:arios em distribui<;:ao gratuita. 

Sergio Simoes 
Coleccionismo e Forma~ao, Lda. 

Selos, Material Filatelico e Numismatico, Obras de Arte 

Rua Dr . Artur Figueiroa Rego, 25 
Tel. 262831248 * Fax . 262843293 * TIm. 963871123 
2500-300 CALDAS DA RAINHA 

NAO ENCERRAMOS PARA FER/AS 

-+ SELECCAo III - Hist6ria postal, variedades e selos de Portugal e Ex-coI6nias. 

• Muitos milhares de series novas de todo 0 mundo, para atender as suas listas de faltas por paises e temas. 

• Variedades: ensaios de cor,nao denteados, blocos de luxo, provas de artista, erros, etc. 

• Tambem Portugal, Ultramar , Palop's. 

• Hist6ria Postal, cartas pre-filatelicas, sobrescritos. 

• Material filatelico e numismatico de conceituadas marcas: LINDNER, SAFE, HAWID, LEUCHTIURM .. 

• Catalogos YVERT,MICHEL, scon, DOMFIL, LOLLlNI, STANLEY GIBBONS ... 

LEILAO A REALIZAR EM 11 DE NOVEMBRO DE 2006 

www.filsergiosimoes .com#filsergiosimoes@filsergiosimoes.com 



Proteja a seu investimento 

e 
"" ... SYSTEMS Atendimento Comercial tel: 808 271 271 Assistencia Tecnica 

... 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
M~CAU E ESTRANGEIRO 

SEt-OS E HIST6RIA POS1AL 


