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EDITORIAL 

Passado um ana sobre 0 mandato desta Direcc;ao, julgamos ter cumprido com 0 prometido 
aos nossos associados; temos a consciencia tranquila que demos 0 nosso melher. 

Sabemos que ha os que nao concordam, e para nos estes seriam uteis para nos tornarmos 
melhores, nao se desse 0 caso de serem sempre os mesmos a discerdar de tudo 0 que a diree<;:ao 
faz e que os seus designios, p~r todos sobejamente conhecidos, nao fossem contra 0 

desenvolvimento e independencia do Clube. 

Neste boletim para ah§m do que ja era habitual com a publicac;ao dos selos editados p~r Portugal 
e Macau, estendemos esta publicac;ao a outros Paises. Pensamos ir ossim, ao encontro do interesse 
de alguns dos nossos associados. Comec;amos p~r Espanha per ser 0 Pais com que temos maiores 
afinidades, mas vamos dentro das possibilidades estender a outros Paises, para podermos satisfazer 
os desejos da maioria gostariamos que nos fizessem chegar ate nos as vossas preferencias. 

A informac;ao e as imagens dos selos que apresentamos, sao recolhidas no site das 
respectivas direcc;oes posta is pelo que, per vezes, nao so os dados nao estao disponiveis como a 
qualidade das imagens nao e a melhor; tentaremos contacta-Ias alertando-as para esse facto. 

A Sociedade Historica da Independencia de Portugal e 0 Clube Filatelico de Portugal, no 
primeiro trimestre deste ana levaram a efeito uma acc;ao formativa de divulgac;ao da filatelia 
para iniciados. 0 sucesso desta acc;ao excedeu todas as expectativas dos organizedores, pois 
iraQ ter de agendar outra, devido ao numero de inscric;oes terem ultrapassado a capacidade da 
sala que era de 15 participantes. Ao longo de oito sessoes foram abordados temas como, Historia 
Postal. Filatelia Tradicional, Aerofilatelia, Maximafilia, Filatelia Tematica e Inteiros Postais. Todos 
estes temas feram apresentados pel os nossos associados que maior conhecimentos tem sobre a 
materia versada, e desde ja aqui fica 0 meu agradecimento geral pel a colaborac;ao que deram a 
esta acc;ao que tanto agrado teve. 

No mes de Marc;o, realizou-se em Faro a Assembleia Geral do PPS, para os que nao 
conhecem estas siglas, elas significam Portuguese Philatelic Society of Great Britain, Clube com 
sede em Inglaterra cujos socios se dedicam a coleccionar filatelia Portuguesa. Tem alguns membros 
comuns com 0 CFP e nao seria noticia se nao fosse a capacidade que os seus membros tem de se 
mobilizar, tendo conseguido reunir na cidade de Faro, durante tres dias, cerca de 40 pessoas, 
membros e suas familias, vindos do Canada, America e Inglaterra e is to sem contar com os 
Portugueses que tambem estiveram presentes. De realc;ar tambem a harmonia e 0 civismo com 
que decorreram os trabalhos. 

Para nosso proximo leilao alugamos um espac;o contiguo ao anfiteatro que costumamos 
utilizer e fizemos um convite a todos os comerciantes que quisessem estar presentes aproveitando 
assim a presenc;a dos filatelistas para podermos fazer a to Feira de Filatelia do CFP 

Abordamos no Relatorio da Direcc;ao da actividade de 2006, a situac;ao dificil em que se 
encontram as relac;oes entre 0 Clube Filatelico de Portugal e a Federac;ao Portuguesa de Filatelia, 
se ja estavam mal, de ha um mes para ca ainda estao piores; as provocac;oes sucedem-se. 

Porque foi nossa politic a desde que assumimos a responsabilidade desta publicac;ao nao 
trazer disputas internas para ela "Iavando a roupa suja em casa". Em breve enviaremos a todos os 
associados um relato pormenorizado dos acontecimentos e qual a posic;ao da direcc;ao do CFP. 

MANUEL JANZ 





o transporte de correspondencia pelos paquetes 
britanicos durante 0 cerco do Porto. 

1 - Os portes aplicados na correspondencia de Lisboa para 
o Porto 

LUIS Frazao FRPSL 
Iuisvbp.frazao@netcabo.pt 

The transport of mall by the British packets during the siege of Porto (1832/3) 

After Armando Vieira 1979 work on the subject, two large Porto archives have been available. 
From this study we can now go several steps further in the explanation of the rates applied in 
Porto on incoming mail brought by the Lisboa packet. A tentative rate table has been constructed, 
and although there is no official backup to sustain it, we believe that is was in force, since all the 
known examples are in agreement with it. 

"-~---
1 • Introdu~ao 

A historia postal deste conturbado perfodo da vida da cidade do Porto. foi descrita em por
menor por A. Vieira em 1979 em «Os Correlos e 0 Cerco do Porto I». Nesse estudo foi real<;:ada a contri
buic;:oo que os paquetes britonicos deram no transporte de correspondemcia para a cidade sitiada, 
pois que 0 seu estatuto de neutralidade no conflito permitia que entrassem na barra do Douro sem 
serem alvo da artilharia das forc;:as sitiantes2• 

Em 1997, quando da realizac;:oo da Lubrapex 97. na Alfandega do Porto, publicamos no cato
,logo do referido certame um pequeno trabalho intitulado «As Marcas do Correlo Marltlmo do PortO», 
onde entre outros pontos se tratava da "Barra do Porto - As marcos e portes utilizados durante 0 cerco 
do Porto 1832/3". Complementava-se entoo umas das lacunas apresentadas no trabalho de A. Vieira, 
pois como 0 proprio escrevera, "Noo 
se conhecem cortos deste perrodo 
transportadas por esta via (paquete 
ing/es) entre Lisboa e Porto. sao 
porventura muito raras ou nenhuma 
ter6 chegado oos nossos dios, para 
poder ilustrar 0 opoio dado por /ng/a
terra ao nosso Pars" 

o aparecimento do arquivo 
Butler, permitiu serem arrolodas umos 
25 cartas enviodas de Lisboo para 0 

Porto, durante 0 referido perfodo e 
apresentar 0 trabalho acima referido. 

Anos mois tarde aparece ou
tro extenso arquivo, tambem de uma 
firma inglesa, Hunt. Newmann, Roope, 
estando agora reunidas as condic;:oes Figura 1 
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SERV1QO DA BAtlIlA. 

EIITu'aAo- Agosto !eG. 

B. sueco Tilton, Ion. 114, capitao J. G. 
Huitlllon, de Memel, dins 44, com Ilduela 
e Iwho, II VallZ.t:II~r5 & C.' 

Brlg-u" porI. d .. guerra Conde de Villa Flor. 
Brtgue-escuna port. dl! j:ruerrA Liberal • 

.. /godo :Zi -
E. lOgl. May Flower, do Governo, 1:18 

laSlro. 
Aguila ~9. 

Escuna de Guerra 1'0rlllgueZi' Graciosil ,la
bida ha tres oU qUblro dius. 

.Ago Ito 50. 
B. ingl. Izabella, Ion. 164-, copilno John 

Dishman, de New-Ca91Ie, dillS f8, com cor
yan, a Quarie9 HOrTIs Senior, James Daulon 
Horris &. C: 

H. porL. S. Jose &. Maria, ton. 16, mes
tre Jose PedrQ dll StlVB, de S. Miguell, dial 
Ie, com mIlo" e Lrtgo, 00 mesmo Capitaii. 

Agosto 31. 
B. ingl. (Tron!pOrLe) W plcome. 

SolHIUii- AgoJlo S6. 
B. ing. Jane, ton. Ifl9. caplLoo Roberto 

Bullck, para LOOllres. COlD vinhn "corLic;a. 
B. Amero Hercules. ton. 174, capiLoo 'fhi

molteD SLeners, parn New· Yorck , com vinho. 
_ Agolla g7. . _ ' 

B. ing. Camoe!, Lon. 178, ~apltao John 
Harrison, pllm Liverpool, com vlnbo e frucLa. 

.d~allo 28. 
B. Ing!. Siren, Ion. 141, capita'; William 

Clampit, para a Terrn-Nova , com sal. 
B. (rancet Luiza &. Anna, capitao Hamel, 

para Bordeaux, em lastro. 
-Agollo 50. 

B. russia no Cavallo Muriuho, capitao Joao 
Jorv;e I para Cadiz. com trigo rijo. 

B. Ingl. Sarab, Ion. 88, capitao Henty 
Kenney, para Belfast, em laitro. 

A g oilu 31. 
Brigllc dc guerra port. COOlIe de Villa Flor. 
Bri"'ue-Escunn port. Llm·ra!' 
E. ~ng. KlOg Gp.orge IV, capiLlio (CorlOI 

Warelous, para S. Miguel, com a carga d. 
chumbo 01 sohao com que enLrou . 

&tembro 1.' 
Brigue dc gucrrn porL. Mindello. 
E. Ing!. Concorella, que andn em 5er,i~0 

do Esquodrll. 
B. porI. Anno, capitao Jose Joaqllim Fer

reira ell' Carvalho, de SonLos , COlD ac;ucar e 
arro? 90 elias, 110 Caplloil . 

B. porI. Uniao, CapiLao Antonio Jose No
gueira de Pernambuco, com 1IC;lIcar, va
quelos '&.c., 4fi dIOS, II Jooi; FerreIra dos San
to! Silva &. Ftihol. 

Insen;co 1 

para reanalisar 0 que entoo foi escrito. 

o estudo que ora se apresenta tem por objectivo 
ampliar e completar os referidos trabalhos, analisando a 
correspondencia transportada pelos paquetes, assim como 
explicar os portes aplicados a chegada 00 Porto nos car
tas assim transportadas. 

2 - Considera90es gerais 

o dia 9 de Julho de 1832 do entrada das tropas 
liberais no Porto, marco tambem 0 infcio do progressivo 
cerco a cidade por parte das tropas miguelistas, que 56 se 
tornou em bloqueio efectivo em finais de 1832. Assim 0 re
lata a "Chronica Constitucional do Porto", que informa que 
das dificuldades existentes, assim como do movimento de 
entrada e safda no barra do Porto 

A situac;:oo do barra tornou-se diferente desde 0 
dia 7 de Dezembro 1832 pois que «des de esse dia (7 de 
Dezembro) ate 00 levantamento do cerco (20 de Agosto 
de 1833), mais nenhum navio mercantre conseguiu arribar 
00 PortO)), e posteriormente em Janeiro de 1833, data do 
fecho definitivo (nem entradas nem safdas) do Barra. 

As comunicac;6es com 0 Porto por terra estavam 
j6 cortadas. Numa carta escrita em Lisboa a 20 de Julho 
de 1832, e destinada 00 Porto podemos ler " ... the 
communication with your city by land being interrupted ... " 

No perfodo anterior a tomada do Porto pelos libe
rais, a comunicac;oo postal entre Lisboa e 0 Porto era feita 
por terra, em mala fechada, e a durac;oo do trajecto era 
em media de 3 dias. No figura 1 apresenta-se umas das 
ultimas cartas que chegou 00 Porto pela via terrestre, ten
do partido de Lisboa a 4 de Julho para chegar 00 seu des
tino no dia 7. Foi lanc;ada no correio de Lisboa, onde levou 
a marco do dia assim como 0 porte a pagar de 40 reis. 

A tomada do Porto por D. Pedro levou a interrup
c;oo das comunicac;6es com 0 Porto, pelo que tambem 
cessou a mala terrestre para aquela cidade. 

No figura 2 mostra-se uma carta destinada 00 Por
to, que passou pelo correio de Lisboa onde ficou retida e 
que 56 foi entregue ap6s 00 fim das hostilidades, passado 
mais de um ano. 

Parecia assim haver por parte do correio de Lisboa 
a vontade de cortar as comunicac;6es epistolares com 0 
Porto. Como era feita entoo a comunicac;:oo com 0 Porto, 
j6 que esta existia como 0 provam as cartas conhecidas? 

o recurso 005 navios mercantes, com partidas irregulares afigurava-se diffcil, tanto mais que 
D. Miguel tinha mandado encerrar a Barra de Lisboa e com a declarac;oo do estado de sftio impedia
se qualquer comunicac;oo com 0 Porto. Restava a possibilidade de recorrer 00 «Paquete de Lisboa», 
nome pelo qual era conhecido 0 Paquete Britanico que quinzenalmente ligava Falmouth a Lisboa. 

o estatuto de navio do Almirantado britanic03 que gozava 0 Paquete de Lisboa, permitia-Ihe 
a entrada e safda do porto de Lisboa, conforme 0 demonstra as inserc;6es no Gazeta. A Gazeta de 
Lisboa d6-nos conta das chegadas e partidas do paquete: 



.. 19 de Julho(l832). Entrou em Belem um barco guerra ingles. mov/do a vapor de Falmouth. em 4 
dlas com mala e passage/ros. 

21 de Julho. Escuna de guer
ra Inglesa saiu." 

Por vezes 0 paquete de Lis
boa sara no mesmo dia: 

"16 de Agosto a 08.50. Entra
da do barco de guerra ingles. de 
Falmouth. 6 dias e uma mala. 

Tornou a sair as 5.35 do tarde." 

A necessidade de manter 
aberto um canal de comunicac;:oes 
com 0 Porto. fez com que os carres
pondentes lisboetas das firmas in
glesas do Port04, recorressem aos 
bons offcios do agente dos paque
tes britanicos em Lisboa, afim de 
que fosse permitido 0 transporte de 
correSpOndElncia par esta via des
de Lisboa ate 00 Porto. 

• 

Nao sabemos em que can- ~ .I/) 
dic;:oes foi este pedido formulado, ( #.;!,/ _ 
nem em que moldes foi autorizado, I:;:/;7'<-Z V 
mas do que nao restam duvidas e 
que passados poucos dias j6 as car
tas enviadas de Lisboa chegavam 
00 Porto. flgura 2 
Como 0 paquete de Lisboa, uma 
vez sardo de Belem nao aportava 00 Porto, tinha que entregar a correspondencia de Lisboa a um dos 7 
navios de guerra ingleses fundeados 00 largo do Porto, para que estes a fizessem chegar a cidade, 
transpondo a Barra e entregando os sacos 00 vice-consul de sua Majestade Britanica. 

Uma carta do Porto para Londres, data do de 3 de Agosto de 1832 e publicada no "Courier" 
daquela cidade, traduzida depois no "Gazeta de Lisboa" diz: 

"as navios Ing/eses que estoo no Barra do Porto acham-se ancorados a 2 milhas do costa, para 
receberem e mandarem cartas de Ing/aterra e para Ing/aterra. pelo paquete de Lisboa" 
A primeira data que conhecemos de uma carta assim transportada e de 20 de Julho (data de Lis
boa), com chegada aos destinat6rios a 28 desse meso 

Estas datos estao conformes 00 que descreve a Gazeta, como referimos atr6s: 
.. 19 de Julho(l832). Entrou em Belem um barco de guerra Ingles mavido a vapor de Falmouth em 

Figura 3 

4 dias com mala. etc. 
21 de Julho. Saida do re

ferido navio." 

Esta carta e as seguin
tes j6 aparecem marcadas 
com «Barra do PortO» conforme 
se pode observar no figura 3. 

Numa destos cartas 
escreveu 0 remetente . ... .1 have 
not the pleasure of reading from 
you since the I l/h instant when I 
received yours est. of the 8'hS ••• " 

Do ponto de vista do 
historia postal, 0 facto mais in
teressante e 0 de que este trans
porte se fazia sem passar pelo 
correio de Lisboa, dado que do 
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centeno de cartas observadas 
nem uma tem qualquer marco 
expedidora. 

Tratava-se assim de um 
arranjo particular com a agen
te dos paquetes. certamente 
feito sem 0 consentimento of i
cial das autoridades de Lisboa. 
mas tambem segura mente 
com 0 conhecimento das mes
mas. 

A interven<;:oo efectiva 
do agente dos .paquetes brita
nicos. esta patente no carta 
que se apresenta no figura 4. 
expedida de Lisboa a 4 de 
Agosto. que tem no frente a 
marco LISBON do agente. e 
que chegou 00 porto a 6 de Agosto. 

Tambem esta partida vem noticiada no Gazeta: 

Figura 4 

If 2 de Agosto(J 832). Barco guerra Ingles. movido a vapor. he de guerra. de Falmouth. 6 dias 
mala. etc. 

4 de Agosto. Saida do acfma:" 

Numa notfcia do Gazeta do dia 27 de Setembro le-se: 

"26 de Setembro(J832). Entrou barco ingles movido a vapor. de Falmouth. 5 dias. e ultimgmente 
do Porto. 24 horas. 3 passageiros e uma mala. 

28 de Setembro. Saida do barco ingles." 
dando assim conta do passagem do paquete pela barra do Porto. 

Mas noo 56 0 paquete de Lisboa che
gava 00 Tejo. Nos notfcias vem tambem re
feridas as chegadas de navies de Guerra in
gleses ("Royalist". "Pike". "Britania". etc.) to
dos safdos de Falmouth com uma dura<;:oo 
de viagem ate Lisboa de 10 dias. 0 que qua
se certamente permite conciuir serem velei
ros. 

A leitura das cartas deste perfodo. 
escritas em Lisboa. revelo que se viviam mo
mentos de apreensoo no capital. temendo
se um confronto entre a esquadra inglesa. 
fundeada fora do Barra do Tejo. e a esqua
dra miguelista quando safsse de Lisboa. 

Em Lisboa. onde a barra foi fecha
do. admitia-se que a barra do Porto ainda 

Figura 5 estivesse aberta. pelo que eram enviadas 
instru<;:6es para que 0 peixe do Terra Nova (0 

famoso bacalhau). of fosse todo desembarcado ou alternativamente no Figueira do Foz. 

Outra constata<;:oo que se pode fazer e a de que as cartas. escritas a medida que era neces
sario. e logo entregues em Lisboa 00 agente dos paquetes. noo tinham uma data de partida certa. 
pois que por exemplo. do mesmo expedidor e para 0 mesmo destinatario se conhecem duos cartas 
datadas respectivamente de 27 e 31 de Agosto de 1832. recebidas ambos a 7 de Setembro. 

A analise destas cartas para 0 Porto permite ainda concluir que no dia seguinte a terem 
recebido a missiva de Lisboa. ja se respondia a mesma. ou seja sabia-se do existencia de um canal 
de comunica<;:oo entre a cidade sitiada e Lisboa. 



3 - Os portes apllcados pelo 
correio do Porto. (Durante 0 

Cerco do Porto) 

Num primeiro conjunto de 
cartas, todas elas marcadas com 
«Barra do PortO», 0 porte aplicado 
e 0 do to bela das cartas 
estrangeiras de navio, ou seja 160 
reis por cartas ate 1/8 onc;a com 
acrescimos de 80 reis por coda V2 
oitava de onc;a. 

Estes portes devem ter side 
considerados como excessivos pela 
comunidade mercantil portuense, 
po is que no realidade noo se 
tratavam de cartas estrangeiras, 
mas sim de cartas de Lisboa 

Figura 6 

, 

, 

transportadas pelos paquetes do almirantado britonico, com os quais havia um acordo quanta 00 

prec;o a pagar (80 reis) por coda onc;a de cartas transportada de Inglaterra. Quais os argumentos 
invocados noo sabemos, mas 0 certo e que a 4 de Dezembro, a to bela aplicada pelo correio do 
Porto ate entoo foi revista, de que resultou um abaixamento significativo dos portes a pagar. 

Mappa das taxas das cartas do ultra mar segundo 0 decreto da criac;ao 
do Correio Maritimo, reguladas de 4 oltavas de onc;a 

A carta que pesar 
Oitavas de onc;a 

Ate 4 
Taxas 

80 
120 
160 

de 4 ate 6 
de 6 ate 8 

Tabela 1 

Esta alterac;oo de portes foi acompanhada por uma diferente marcac;oo das cartas, que em 
vez do Barra do Porto ate entoo utilizado, comec;aram por ser marcadas com 0 CORR. MARITIMO, 
muito embora esta nova marcac;oo apenas tivesse durado alguns dias (possivelmente um s6 dial, 

pois foi somente nos cartas chegadas por um determinado 
paquete que aparece tal marcac;oo. 

INSPJ:Cc;XO GLRAL DOS conR~:!OS E POSTAS DO 

nnl\o. 
o Adulini&lrador do Cor,reio ~ljpJ.!f. cida.q«; 

lfique·na inLelli(!'eneia dt' que, our~lnl'c :IS cir. 
cllnst!ancJaIl qU'e moLJvam '0 ser IransportaciA 
a eorreliponclencia de Lisbon para t!sla cidade 

'JHI ~a'llle'tc qllgiez, dcvcr:i'lolla a corrcspon
.deaelll proct'denl'e daqueJla G:lpJlal p:lgar de 
parle 0() que llC lIcha eslipul"do no mappa Ilas 
tllXOS das cartnll do Vltramnr, 8eguntio 0 De
creto d" cre:lfjuo (~o. C~io nnJrl t rmo, Jlelo 
qUill '\') mesn,o Adnllnlslratior se regt;lani, cum 
(Jeclarll'!iao depagareruns carLns, cujo,pt'zo ex
ceder b 11I3xiruum marcndo 110 mcncil nndl) 
mappa. IIIillS ~o reis par cada oilaYn, e sert'm 
Ilvres lie qUlllqocr taxa -todos os 30rnaes; 110-
venda essa }\-cltn in is lr:l<;llo , depois de haver 
reil!) pe7.ar a corresponaencia de IJisboa. que 
rclo CUIlSUllldo lngiez the for uirig-iua, rp.8-
ponsabjlis~r.se perante elle pela inuemnidade 
correspolldentc ;iquellia que tie arbiLra as caHall 
villdas peio Paguelf', que vem a lIer '80 reis por 
ClItia onl('n 1.Ie pezo. Porlo em • de Dezewbro 
de 1832. = Egostmho Josl' Freire. 

Inserc;:ao 2 

A carta que se apresenta no figura 5, esc rita em 
Lisboa a 2 de Dezembro e recebida a 9 de Dezembro ilustra 
bem essa mudanc;a. 

Esta carta foi transportada no paquete britonico, 
tendo sido entregue no consulado britonico no dia 
seguinte, de onde seguiu par 0 correio do Porto. 

No carta recebida a 21 de Dezembro, de novo se 
aplicava a marco Barra do Porto, como se ilustra no carta 
do figura 6. 

Esta carta, escrita em Lisboa a 11 de Dezembro 
apresenta 0 porte manuscrito de 100 Reis, que teremos 
de interpretar, com base no determinac;oo de 4 de 
Dezembro. 

Como esta previa um aumento de 20 reis por coda 
oitava de onc;a, parece razoovel admitir estarmos perante 
uma carta de peso ate 5 oitavas, de porte 100 reis. 

° Mapa aplicado as cartas vindas de Lisboa pelo 
paquete ingles serio portanto: 

9 
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o Mappa apllcado as cartas vlndas de L1sboa pelo paquete Ingles 

A carta que pesar 
Oltavas 

Ate 4 
De 4 a 5 
De 5 a 6 
De 6 a 7 
De 7 a 8 
De 10nc;a ale 1/8 
De 1 e 1/8 a 1 a 2/8 

Figura 7 

Estas cartas tem data do (Por
to) de Fevereiro de 1833 e 25 de Marc;o 
de 1833. 

Todos os portes pareceriam ex
plic6veis, nao fora 0 aparecimento de 
3 taxas que nao se encaixam na tabela 
acabada de construir. 

Sao eles de 410, de 270 e de 250, 
em cartas de Lisboa com datas (Porto) 
de 23 de Fevereiro, 23 e 26 de Marc;o 
de 1833, todas dirigidas a Butler & 
Nephew. (figura 8) 

A caracterlstlca comum a estas 
3 cartas e que qualquer uma delas ser
via de capa a outras cartas que de L1s
boa pedlam 6 firma Butler para reenca
mlnhar (para Braga, por exemplo) ou 
para entregar no Porto. 

Estaremos perante um desdo
bramento suplementar da tabela, con
templando acrescimos de 10 reis por 
cada meia oitava de onc;a, tal como 
era feito para as cartas estrangeiras? 

1 e 2/8 ale 3/8 
1 e 3/8 ale 4/8 

Tabela 2 

.. ~ 
l 

Taxas 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

E assim sucessiva
mente com incrementos de 
20 reis por cada oitava de 
peso. 

Quer isto dizer que e 
possivel aparecerem as taxas 
que na tabela estao a ver
melho, e que nao constam 
da tabela original dos correi
os maritimos. 

De facto assim pare
ce ter sido, pois nos duos car
tas que se apresentam na fi
gura 7, estao aplicados res
pectivamente os portes de 
220 e de 140 reis . 

Figura 8 



o 2° Mappa apllcado as cartas vlndas de L1sboa pelo paquete Ingles 

A carta que pesar 
Oltavas 

Ate 4 
De 4 a 4 V2 
De 41/2 a 5 
De 5 a 5 V2 
De 5 lh a 6 
De 6 a 6 lh 
De 6 1/2 a 7 
De 7 a 7 lh 
De 7 lh a 8 
De 10n<;a ale lh /8 
De 1 e lh /8 ale 1/8 
De 1 e 1 /8 ale 1 lh /8 
De 1 e 1 lh /8 ale 2/8 
De 1 e 2/8 ale 2 lh /8 
De 1 e 2 1/2 /8 ale 3/8 

1 e 3 /8 ale 3 lh /8 
1 e 3 V2 /8 ale 4/8 

Tabela 3 

Taxas 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

Se tal for 0 caso, estariam explicados as tres taxas acima. Carece esta hip6tese no entanto de 
confirma<;oo, embora seja pouco provavel que qualquer documento normativo venha a ser 
encontrado. 

A Chr6nica Constitucional do Porto atraves das suas 
noticias da-nos uma visoo dos acontecimentos militares 
que se iam desenrolando, assim como das chegadas e 
partidas dos navios ao Porto. Ate 17 de Dezembro, embora 
com irregularidades noticia-se as chegadas e partidas de 
alguns navios, sobretudo navios mercantes ingleses, mas 
a 2 de Dezembro ja 56 se noticiam saidas 

Ainda a 4 de Novembro e publicado um decreto 
para que nenhum barco portugues saisse do Porto sem 
levar as malas do correio.6 A partir de 17 de Janeiro de 
1833, ja a descarga dos navios era feita fora da barra, 0 
que indica ciaramente que devido ao bloqueio efectivo, 
se tornava impossivel transpor a barra. 

o estado do mar tambem noo ajudava, como se 
pode ler pela noticia publicada a 7 de Fevereiro. 

"0 mar tem estado multo agltado estes dlas, de 
manelra que nem a mala de Llsboa nem a de Londres 
puderam desembarcar ate hontem a nolte." 

Outras noticia davam conta de: 
J8 de Feverelro(J833). Recebemos mala de Llsboa 

com cartas de 2 e 9 de Feverelro. 

7 de Mar~o. Recebemos correlo de Llsboa de 26 de 
Feverelro. 

Temos alguma dificuldade em explicar 0 tempo 
decorrido entre a data das cartas e a sua entrega aos 
destinatarios, mas ha que ter em conta as dificuldades 
varias que se deparavam aos correios e aos intervenientes 
em todo este complicado processo, no qual intervinham 
a marinha Inglesa, 0 consul de Inglaterra, e 0 correia da 
cidade. 

SER\:190 D BAall \. 
&jllaUO - Dco.."llrr. _. 

B. pori. S. Jonqulw .' 111';1<10-. Rl If Di.. ("IU
POS. paru ':;OnLo. pelo RfO tlc.1 "'''0 In • I 

H. pOll. SUlll16sima Troll"_ ~, n: Irt 0,.; "ra 
S. 1M Ill',el, '!III luslro. ' }I 

.1:1. mg . .Murlhu., cap. \\ sl I 

com vlnhl> , corli~.. c fruCI • 
.B. Iqg. Thomol &. Alary, ap. 

moulh, ~m 10.1/". 
" E. mg. ~hDm/ock, cop. \\ 001 n m, per L-

verpool, com vlnho e CO/lI~O. 
CI. mg. Waler W dclr, cop. 8.xI01I, p<lra 

till Il1slro. 
ll. ing. A·noon, cop. Smilh, po OJ C 

laSIICl. 
ll. lug. Ro •• hilt, cap Ihw n, p ra Gl t Itar, 

em 10il/0. 

n. JIlg. Jobn, cop. Slo/rg, r- ta'" for ,. lUI • 
.D. mgl. Oporto, cop .. M Dlun, p./.. lIlt, rill 

luilro • 
.1:1. IOg.P,avidence, cap llrorkinglon, f-"' T r

ro-noyo, em Inslro4 
BI mg. Anne, cup. TDUlP • 

B. ing. I.enud.r, cap. Mau 
novo, em lMlro. 

E. brat. J\lonle 1)_1 to • rip \' , 
Grand., por Cabo "cr ", m I 

Gl. sueca FtH60k Ie, CliP· 
com v In ho e frueln. 

B .ueco Hoffuung, cap. P rrau 
In5J.ro. 

GI. hanover. Louiz • cnp. Bo,e! 
bur~o, com u~ucnr e vinho. 

E. humb. Constantia, .. ap. Drl ..... , par .. 
buroo com o~uc:ar e .inbo. 

~,' B. ousl. Enrichcua, cap. Sohichn, pn~ TrJr'I~, 
com ",\lCD', COtllO!l e ,,11;''']&0. 

B. fra';CC1. Morcu,io, cap. Roug I. pa, Ha .. d. 
Groce, com rr~cta. 

n"'l7Ibrp G. 
B. Ing. Unanmlity. < p. H, rl." ra tb", ar. 

em hu.lro. .... r 
ll. '"g. Phrenix, cap. \\ Drren , fa Dlir IDQ1: , 

ern lastrD. d' b E. mg. Lovely C',uiztr, cap. Lang on, com VIn o. 
til. f,. Silvhin. 

Inserl;co 3 
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A partir de Abril de 1833 e ate ao tim 
do Cerco do Porto. que ocorreu em 20 de 
Agosto de 1833. todas as taxas aplicadas nas 
cartas conhecidas estoo de acordo com a 
tabela 3 construida. pelo que em relac;oo a 
este periodo nada mais havera a acrescen
tar. Na figura 9 mostram-se algumas cartas 
com portes mais elevados. de acardo com 
a tabela. 

4 - Os portes aplicados pelo 
correio do Porto. (Apos 0 Cerco do 
Porto) 

Muito embora tivesse acabado 0 

cerco a cidade do Porto. nem par isso as 
comunicac;6es p~r terra com Lisboa se en
contravam normalizadas. A utilizac;:oo do 
paquete ingles noo era a que tinha as taxas 
mais favaraveis. mas nem par isso deixou de 
ser utilizada. dado que apresentava uma 
seguranc;:a e regularidade indispensaveis 
para 0 retomar da actividade econ6mica. 
too duramente abalada depois de um ana 
de cerco. As cartas dos arquivos consulta-

r-

Figura 10 

" 

r 

Figura 9 

dos. de grandes firmas comerciais. quase to
das inglesas ou com interesses ingleses deno
tam a escolha dos paquetes britanicos para 
o transporte da correspondencia enviado de 
Lisboa para 0 Porto. Ocasionalmente tambem 
se recorria ao lanc;amento das cartas no cor
reio de Lisboa. que fazia 0 seu encaminhamen
to pela primeira embarcac;oo disponivel. 

.. ADMINISTRA(:AO DO CORREIO GERAL. 
Pe/a administrac;oo Geral do correia se taz 
publico que em todos os dias se podem lan
c;ar nas caixas cartas para a cidade do Porto, 
na certeza de que seroo expedidas pe/a pri
meira embarcac;oo, que houver de sahir para 
a dita cidade. 

Lisboa. 22 de Agosto de 1833" 

A carta que se mostra na figura 10. 
escrita em Lisboa a 31 de Agosto e recebida no Porto a 4 de Setembro ilustra 0 aviso acima transcrito. 

Nesta outra carta. escrita a 11 de 
Outubro. transparece 0 habito do enca-
minhamento pelo paquete ingles, como 
vem escrito na carta. 

Porem 0 correia noo seguiu essa 
indicac;oo e a carta tera seguido na pri
meira embarcac;oo. 

Mas a maioria das cartas (as que 
conhecemos dirigidas a Hunt & Roope e 
Butler) continuavam a ser entregues em 
Lisboa ao agente dos paquetes. que a fa
zia seguir no paquete ingles para 0 Porto, 
onde era entregue ao consul ado. que p~r Figura 11 



sua vez a entrega
va ao correia. A 
marcac;oo conti
nuava a ser «Barra 
do PortO» e a por
te aplicado era da 
tabela do aviso de 
4 de Dezembro de 
1832. 

As cartos 
que se apresen
tam na figura 12 
doo conta desse 
encaminhamento 
pelos paquetes in
gleses. 

Em alguns 
casas que devem 
ser considerados 
como excepc;oo, 
foi a correspon
dencia marcada 
em Lisboa pelo 
agente britanico 

.. , 

, 

~r" . 1/' ,. I 

Figura 12 

com a LISBON. Nestes casas ainda pode ter acontecido terem as cartas sid a entregues ao correia do 
Porto au directamente entregues ao seu destinat6rio sem passar pelo correia do Porto, em manifesta 
contravenc;oo com a monop61io postal do estado (figura 13). 

A comunicac;oo pelos paquetes ingleses cessa a 18 de Marc;o de 1834 (data do Porto), noo se 
encontrando de pais dessa data mais nenhuma carta transportada desse modo. 

5 - A correspondencia do Porto para Lisboa 

Se a totalidade das cartas expedidas de 
Lisboa para a Porto e conhecidas neste momenta 
noo ultrapassa a centena de exemplares (na sua 
grande maioria dos arquivos Butler e Hunt & 
Roope), as que se conhecem no sentido oposto, 
expedidas do Porto para Lisboa noo chegam a 
uma dezena de exemplares. A primeira vista, noo 
nos parece surpreendente esta constatac;oo. 

Em Lisboa, cidade onde durante a perio
do que estamos tratando se vivia um clima de 
tranquilidade, era possivel fazer a entrega de uma 
carta ao agente britanico, que a fazia seguir num 
dos paquetes que aportavam em Belem, de onde c'-__ ..:-_______ ....... ______ ----" 
se dirigiam para Falmouth. 0 dia da chegada dos 
paquetes era anunciado na folha oficial, sendo 
assim possivel escrever par um determinado paquete. 

Figura 13 

Ao inves, no Porto, nem sempre se sabia da passagem, par fora da barra, do paquete para 
Lisboa, muitas vezes as condic;6es metereol6gicas nem a permitiam avistor, pelo que era mais diffcil 
antecipar uma data para mandar uma missiva para a capital. 

Acresce ainda que no Porto nem todos sabiam da possibilidade au sequer tinham acesso ao 
transporte pelos paquetes britanicos. Sabemos que a correspondencia terrestre que saia era inter
ceptada e censurada, pais que isso mesmo era feito pelos guarda barreira em relac;oo com todos as 
papeis encontrados nas pessoas, que munidas de passe, atravessassem a linha de saida da cidade7• 

13 
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Send<r llecl!!SarID ~"it1tr tlfI libuse. 
tle correspollucnci:! <!Om 6& P:IIZes oc
cUJla:dbS pelbt l'l!tttrJ1:u;:tu, f! oro mesmo 
te'mpa ~t ~t!r n8' rri":~1I' dos J'l6'VO!/ 
1Tne- ~rno pr6vidd!i peto cOlnmercio da 
Cidhdt' do POrtO', dOS'l\'eTIeMt lrokm1aM 
o Je 011fr35 m~rcilddrimr elftl'lI'h~piras 
trecEIBB:lrl31I ad Sf!tr'con8UfJ\O'; Ii d'1!!I'eJIIt1~ 
dO' cOl1cllbr ~1.Mtttct"l\'I' ~'m'I crtbe 3'11 
v:lntrrgt!I)9 mffit:l'r~S !ru EJlt't"ei{u LibeJ'o 
t3ifor com <1 Inenor so!1l'nu1m'tb IltJ~ 
-ter de todow 6S P(\rtt'l'~l~eS ~ Ht-i .pri'l' 
bern, em Nome <l'n R.uftll'A, es/'1l'J;ele" 
cer dP.l1 iJ'tJ dn Calf;! d!' A rrl\'nde'g a (kill R 

Cltbdl> uma COTIl1nissai'l cnll1'poSCn de 
cillCTl l\lemhr(J8, alJlltlc fu(hs as pes:. 
sam, qtrf' pertenm:-I'l'm eXj'IQrt~1 metcau 
ilonns parrr forn dOl th~1l1t Oaa.de 1i~ 
{lflinG eXnmlrT:IT, e feehar O!l voil1met 
C\l1l1 UIIl <'ordt'l e sellb, (Itle tlCPUlS Cllr· 
(em q=mlo j1:1SI :lrtolll ni 'Ill d~s' /los/os 
:l\':tnr::uros ,sl"lldo 0 e:r::me reill'tl'Vo·sQ.. 
iileille a qllc l1ao v:u1 indlt'l'id:tl< nos volu
mes pmvistica uc ,rierrll. IH!m cltr1!11!1 
kehnrlas ~ S ·lInn dUf.lillado a ob!ll'l1r n 
'pi.,'C)I11'r e:t:rtne 00'"0 nus PQ.rtos IIII.li~a-
res. O\l'tltr JiM He! por &em D~lerrtriDrtt 
que nCl'!l rn~lI1tJ postd8 m~lrtrtre'!l ae ",lei 
punhl\ ()bot:lt:l'll~ II Ifahida eM ~ercatlori1l'!l 
"lUI' 1'lnil -j.!U-I*Mi~d/' ~~rru , ne'r'll 
tnl!l!mo 110 \-,Iilt) de n:l'll irt!ru' !J'elldil'lut 
}ll'I,\ COII\'Hili~:I~, develltlb ns.\ rttlldri" 
1~:t(IL'!I milit,lh~ e:t'alliin:tr ~ v611t'lWt1l 
{jl1'e' n;t(l Ic\'nren1 b liello, e de liM'Jtr'tt 
aln'uma. cA:l.nlinar :trJl1!'lIcs qw' 0 leva. 
rent. A (;olnluissali scr:i comjllJsla do 
G'\'noral Jonq.uim de SDl1Za do Quevp_ 
do I'iz.~rro, Presulcnlc; edc qualro olli
ciaE's da Alfalldeg:, qur· 0 Atlllllni-;trn 
uor nOnH!~lr I:ada Sl!l1lHlln, r t pra as suas 
SC9llU\!S 1I0S elias 1'111 qill' a Alf:\Jllll" a es. 
ti Vf'r auerLn, e dnselc a hora Cill qUQ 

se allre :tIe nqllclJ'l t:lJl que fif' feeha; 
(J nao COll6cllttrll a lIl('slIla Cnlllllllb&nO 

que as parlcs fatillu dCl>l'c~'a nlgum:1 
que uau ~eja a I'aga !Ius tr,lh"lho bra. 
c;:'c!1. 0 l\'Tlui~lru e Sccmt,tr)C> d' Estll
do dQs Nl!gllcins rIa Fazl!lIda 0 teuha 
nssiul <'ll[(,ntlldll') Iu",a executar. 1'a. 
c;n n:t Cidalle ,to Purto, vtnte e nove 
d'AgostQ de mil l1iloCtint.Qs e trinta e 
dous. ~ D. PEDRO, DUR!;& DE BIIA

OA~. - Jmc AflIJltI" }llou;;inJ,,, d" 
Silveira. 

]3.tl\ COil fllrnw. !,l'l'r .. t a rill c1' E9tn.
dt1 dOlI Negac'lo't ciA I'sl!t!llda "" Pdrm 
2!l d' A-~tn tie 11132. - Ca::il)III'O lIId
n'u Pan·e1la. 

Inserc;Cio 4 

Nestas diffceis condi<;:oes estamos convictos de que nao 
existia correia para 0 exterior da cidade, salvo para os negocian
tes ingleses que usavam 0 servic;:o do consulado, sem 0 consenti
mento oficial das autoridades da cidade, mas certamente com 
a sua complacencia. Cremos que os interesses comerciais se 50-

brepunham ao estrito cumprimento de uma medida cautelar com 
a qual se pretendia que nao safsse informac;:ao sobre 0 moral e 
sobre as necessidades da cidade sitiada. 

As oito cartas que se conhecem expedidas para Lisboa. 
sao as que tem a marca eM, e que j6 foram descritas e estuda
das na obra referida. Para 0 CM avan<;:ou A. Vieira a leitura Car
tas ou Conduc;:ao Marftima, depois de equacionar varias alterna
tivas. E esta leitura a que e aceite muito embora nao se possa dar 
a certeza, dado que tambem aqui nao se conhece qualquer 
documento oficial que 0 indicie. 

A descoberta de mais algumas cartas com 0 CMs, 
das quais de 1805 (mil 

uma 

oitocentos e c incol) 
veio relanc;:ar 0 

problema. ao qual 
vo ltaremos quando 
tivermos reun ido mais 
dados. 

(Footnotes) 
1 Os Correios e 0 cerco do 
Porto (1832-33) Edic;:oes 
Vitor Simarro. Porto 1979. 

2 Em anexo apresenta-se 
uma noticia transcrita da 
Chronica Constitucional 
relative a um incidente 
ocorrido na barra do Porto 

3 Estes paquetes eram 
navios do Almirantado 
Ingles. tinham por 
objectiv~ 0 trans porte de 
correspondencia e de 
alguns passageiros. e 
estavam armados em 
navios de guerra. 

" Nco cremos que este 
meio de comunicac;:co 
estivesse ao alcance de 

rign"lto Ile a ranlraprnlestar. - Por esta 
ells/lin cUUlpre-me

' 
pro\'enir-vo8 de Clue qUilll· 

~ /I U"laudra RaLI'Jl ~ellloll a cnlrada dn llnr. 
,1, t,ImUe1l1 tid Ca~tellu tla F. z, oC"upmlo 

los robehl .. s. 8,' fazI8 fogo cuutra a~ IIlJl1has 
bnloria~. 0 quo Cui necessario elllbnral(ar, b,'1n 
~.jrno di~8ipar IlJUllt31l1CIIlOS de ll1dIV/ellIO~ , 
que nil U1p.S1I1a IIl'casiao BD abl.)mern\'i!o , e 
que part'ciilu espt'rar a iUlcrposlt;llo daqllt'Jle 
1J.1Vlu elltre as nussn~ blilering para nlgulI1 tim. 
Teuho n houra de Ser de Vossas Senhorins, 
J1I1I1. aa Sr~. 1'lun;'u. S. Sorrll, e GWI/It:1 m~ 
J'lIgenl Glascud., llluiLo altento Rervo. = VIS· 
cunde de St.' Martha, Tenente Gcnpral Grn· 
dun Ill, COJl1mandnnte do Curpll do Exercito. 
- N" l1!eu Qua,'tll Gent-rni em Aguas San
ta , lU .Ie NUY"mbrn de )0:12. 

::'ecrelilria d'EsL.tdo dlls NcgocioB Eslran
gelr '8, 23 de !\oYClIlbro de IB32. = Nil au
l<;IIC II d" Ortie/"I 1\1"10r, A71lrmw Xavi~r tie 
.;fbI eu Casteli/) Brallcu. (Ga;tIU de 24) 

'HI'.''''' 

qualquer lisboeta. como 0 parece indicar as cartas enviadas sob 
capa fechada e destinadas a portugueses residentes no Porto. 

IIIm.a c F.xm.' Sr , - Tpndo-se qupixnlln 
(ormalmenle 0 Alrnir;tIIte Par/..er, Commal1. 
dante dn Esqunllra Brilanllllln, dehurn gr,"t' 
illsultu f"ito n Baurldr.1 all Sf'U Soherano, por 
tpr burna cln& Bnlerins du Sill do Douro, ft'i
tu fogo DU CUlcr dl.l 1:). M. B., Ravel~, DO 

din 10 du CIIrr~lIte. qll<1udo estn Emharcac;iio 
lie r .. tiravlI dn "nlraJa rio Rio, durandu 0 fo
gu ate que 8" poz fora do Il(lU nlcdnct'. EI1{d 
N(.~au ::, ... noor IDe~eJ(ls{l tie mnOifestar 118 Suas 
BIIlIg-avt'/S dl p .si<;oes pur a COlli a Nac;ito In· 
glez,', He .... ervldq Mn IIdar Declarar n Son 
dt'~'l'prl)\'a<;ito por 'lunlquer premeditado in
sulLo contru a l:Iandelra Inglezn, Dssim como 
:I l:)ua r eprOY8!;i\lI por hUll! lal 111'to; e na cun· 
(orJllitlade destt's ~~ntllllento~ Ordenn 0111,'0 

SIIII u J\lftBIIJU Auguslo Sl'lIhor, que 1M> I'uhli. 
(Ilia 0 Avi.u I'xptld,du peld !::IcCrtllnl ia tI' g:!
tlldo d,,~ Neg. C/Ll:; do Guerra, 1'111 24 lIe Ou
tubro ulLim • e qu., bf'JlW 1'!I<sndas !l8 Ord('ns 
parll, '''' cunfMnlldnt!£' "II~ LP19 lVIllil arcs. 
1\" procl'r1.!r a CUI1~d"o n re"pt'ito do OllicH.!, 
(IUt: I'ommett"" aIJul'lIa aggrells!1.1. 0 que 
rarticil'o a V. El.· P ,r.l SUlI 101 ellis-en cia " 
(.xccut;.l\1. Oeos /!"uurde 11 V. Ex. &, 1)111;0, 
IIlll 29 d,' l\ovembl'o cit' 183Z Vlsc"ntic de 
~U/Jt/.lrcill. = :::.enhor UOllde de S. LuurrllJo. 

5 Quer isto dizer que a mala p~r terra para Lisboa de 8 de Julho ainda 
seguiu, e que a correspondencia foi distribuida a 11 desse meso 

eA. Vieira op,cit. pg 21/22. 

7 Regulamento dos Guarda·barreira de 6 de Fevereiro de 1833. 

8 Em relac;:co 6 listagem de A. Vieira. 

Lisboa. 15 de Fevereiro de 2007 Anexo2 



MrNIISTtE'RI'o t1o§ N~ecoero~ ES1'RA NGFl'nbS. • 

nJam." Sf .. -=-'l'tt-niro II holitll tie tlrll1:irru" 
!IIiaa-f' II W. IElIlC." {a (lrltn!;8c~ii()., ClJ'tlC h,fllXlY 11110 

ti1.lllameute lmla'e-o &ca1)r~ad0 .d~ .!Co.~u-Ia
do Britannico nQ Porto ~ e 0 Official Comman
danle d.as ForqBS Navaes Inglezas elllaciona
daS' nn Unuro, Po 0 Tcnenle General Com
mandanta em Chefe do EXt'rclto de Opera
'toes contra os r.-beldt's.. por terem as bate
rias est,lhelecioa8 ao Sui daq uelle Rio im pe
dido a enlrada da Balalldra de Guerra Ingle-
2a " RflVPII. " 

Fnzenuo a V. Exc" esla communicactao ra
tificp em nome Ul) Guver.n I de Sua NllIges
taue 0 conlraprotesto feito pelo sobredito Ge
neral em resposta ao protesto, q:ue os men
cionados EllIpregadoB .Brltannic08 ""1 he dirlgi
FaOPOI' nao ter sido rermittida a entrl1da Ii 
referid'a Embar<;a<tao, llpezlir de se ac11Br 0 

l)orto em esladu de Bltio, e como tal dt-cla
rado. 

Deos guarde a V Exr.." St>crelaria d'E.
.tudo dos Negocios Estrang-eiFoB, 23 de No
veillbro de 1832. = Visconde de SanLarem. = 
Sr. W. Parker. 

Copia. 

Porto. 19 de Novembro de 1B32. = Snr. 
G~ner.al: - As baterlas de V. Exc.&, eSla
bdecid!ls a entrada do DouHI. atirarao es.ta 
manhl1 sohre a BaIandra dE' GUl'rra de ~. M. 
B., Raven, pertt'nc.ellte a Esquadr.a no Dou
ro (1\ qual tlDha bahldo os dias passadus cum 
'() obJecto de rf"Ceber a seu horoo 08 Despa
chos de treS Paquetp ,> chpgados de Inglaterra 
-e dt' Lisb,'a) nao s6 qllanrio se aproximou. ,8 
entrada do l{'io, mas mesnlO df'pois d~ ter .si
-do obrigada pelo seu fngo a atrasta·r-se da, bar
ra. 

Nestas circumstallcias he do nosso dHer 
proLestar forillalmenle con'lra este .ad~, b 
.qual nilo tareJarpmos em ie\'ar ao con'heci
mentu do Guvenlo de S. M: B. ~ e ao do Al
mirante CUlDlJlallllanLe da Esquadra Ing.leza 
DO TeJo. . 

RugnlOos a V. Exc." queira reeebpr 11 se
guran~a dns n1BSOS mais dlSliuclos sentimcn
tos. = IlIm: e Exm." Sr. Visconue dp St." 
Martha. = ( Assig nados) TllOmaz S. SortJll, 
Tt>nente Cornn"l e Consol. != W.'" lYu!Jcnt 
-Glascock, Commandante das EllIbarca~oes de 
S. M. B. no Douro. . 

Rcsposta. 

111m.·· Srs : = Recebi hoje 0 vosso pro
tpsto l'ont.ra 0 aclo, ppIII qual as bat erias es
taueleClda8 ao ul do Douro esLorv:lrao a pn
traua no dilO Rio a Balnndra de R. M. B., 
Raven, e por pIle me vejo nn I'ecessiclade de 
altl'alllT noVlUll'lrIl1.1rnTvnsSlllI at"tPm;oes-ao seu 
contelulo. a convidar-vC1!! a invest.igallo com 
• in!!enuiclaue e franqupza propria de Empre
gadvs no servi(((l de huma Naltito neutral, e 
que Sp preza de respeitadora dos Dlreitns e 
independencia dai outraa. - Depois -da Cir-

Anexo 1 

cular. · quo () meu Govemo dirigio em. 
J~Iho desle anno ao CO.f18ul de l:l 1\1. 13 . de 
Lisbon, liB qu,d 8t' the dillse: " LOIro • em 

fi 1 '" potS- nue " se Vf'. FI car a eventull Idadf' ebl'abc I d '. 
fi d D 'd eel a Du ,. re erl 0 ecrt-.. o a declar~"ao d _L 

I . ' d I' • U (~aLW " (e Slim as -rufa. e terras 1IItrritim d 
R ~ as ~/e " emos, .\c empregaruo tod" os ~ . 
~. • "I~ ·r qw'~ 

" POSSU(, I!Vllar a communzcarao Con . . 
fi d J b d • l a 1t1l7111_ " yo, can () pro II I a luno toda. I 

• • " J ~ qua qua 
•• cummumc(/'p~o com as Prajtu. C ['"as nn 
" estado df' slt10 dura7lte a preu7/,r:a do 11117111-
" go " tme 0 General meu AnLect'8sor 0 • d c~ Sloes f' renovar ,P0r vezes a lembrslJ<;lI d ... sla 
dt'clarac;ao r.ereblull pdo vosso Govern!) e 

t . d'~ , t:u o len IV continua 0 a .wzer ale que f'm 8 do 
corrent.e live a bunra de vns annuQclar que 
() referido siLio se hia Lornsr 111111 tr~tl\ 0 

ImpedInuo a enLrada no Douro a qu.lqut:; 
Embarc~'tiio mercante o~ de gUl'F a, I bran
do para IIISO em cunfurmldade dQ Dir .. iW 1I1ls 

GcnLeli ~ da Guen:a, e $perandu da v 
honra, e da. dignidade da Nu'tiib Inglcza, que 
sempre, mUl cohereole a neutmlluatk que pur 
t;lOLas vezes lendes protesLauo, relSpeltarll ill 
toILs os It'gaes meios empre-gados pelss fur
'tliS do meu commando para hoslllizar 0 fp. 

b~llps, e vigorizar huma medida, que Be em
prega para looa e qualquer Embartac;ito, e 
para todu as Bandeiras. J£sbe passo bt'1ll con
seq uente as deelara«;ot>s, e principios Jcc~bi
dus pelo ".sso Governo , e que por isso Cite 

. tev.e a vossa I.<lcila ann.uictao, soffreo cOllf lu
. du hum a modifica~ao para com vasco, P I 

.tendo diLo 0 I::lr. COlllmanda'nte das 1;'orl(1Is 3-

vaes no Oouro, 'Iue preclzava meios de • e 
communicar cum os Paq \I tes, t" propoodo pa
r.a· isso 0 uzo de .Bo~es COm Eandt'lra, e f a
mullL Ingleza, 0 meu Govt'rno bempre prom
pla a [."cHitar I.udo qUllntu nr m' e~~arl Ll 
v'ossa correspunoencia e scrvi<;J dos n1l\ lOS ue 

.Guerra surl.,,!! no Doum, ]l8SS0U orcif-ns ter
minanles WIl J 6 do correntI', e que t!U \010 

(!(,llIlIluni'lut>i 110 u·ia immeul<lW, para que ('5-

tps navlOs li\'eBsem livre saluda, e !Of' p 'rmJl
tisse 0 melh"tlu .de commulIic1lt;iio pr. Plsto 
pelo cIllo ~r. Cu'mmandanle, bern CU~O ag?
fa annul" a que 0 Barco de Vapor Echu ~ J3 
d'ora tom uianle t'm.prl'gad) naqut'lle {'rHetO , 

que 0 Sr. Consul affianlta ser s6 de trilzer e 
levar correspondencias, sem Ber porLador de" 
cousa algunJa para nenhuD1 dlls belhgerantes. 
_ Veclaua assim a entrada ;J toda e qualq~er 
Em barcllC(iio , e con~encionado e prcvel~lllo 
o meio de \·os communicardes com os Nau s, 
que vos trouxessem correspondeneias , p8rt;Ce
Ole ter sido legal 0 nct'O contra 0 q unl fll"otes
taes Gende.-tHUeio que ha taniQ tempo esta
va .d~stinado, que vas conhecieis, e que.o 
vnsso Governo ha via admi 1 tido na sua q uah
dade de neutral, e como tal mero obs~r\'a~or 
dns Direitos da minha .Nactito. e por J..!l~O Jul
gandoinCundada a VOllBa quei¥3 me veJO na 
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Abstract 

Portos Portugueses em carimbos da Marinha de 
Guerra dos USA 

Antonio Abreu 
antabreu@yahoo.com 

In US Navy. post offices first opened on ships of the Great White Fleet in 1908. Cachets 
(added designs) found on naval covers may be specific to a ship or an event. or they may be 
more generic in nature. Today. U.S. naval covers are usually considered to be any envelope. 
postcard or similar item that is mailed from or otherwise related to a navy ship. location or event. 
There are as many ways to collect U.S. naval covers as there are ships in the history of the U.S. 
Navy. I was so agreeably surprised when I found names of Portuguese harbours in the middle of 
the killer bars of some US Navy postal cancellations. I am pleased to share that. 

Introduc;ao 

Na Marinha de Guerra dos EUA existem postos de correia embarcados desde 0 cruzeiro da 
Great White Fleet (Grande Frota Branca). 1907-09. quando foram autorizados pelo Congresso (Act of 
May 27.1908). Esta Frota realizou a circum-navegac;oo do globo. numa missoo de demonstrac;oo da 
forc;a e poder americanos decidida pelo Presidente Theodore Roosevelt. 0 Departamento da Marinha 
implementou este Acto pela Ordem Geral n.o 14. datada de 14 de Junho de 1908. 0 primeiro Posto 
Naval de Correio foi instalado no cruzador (battleship) ILLINOIS (BB-7) em 8 de Julho desse ano. 

Os Postos de Correio navais eram dependencias do Correio Central de Nova York. sendo 0 

pessoal destes postos aprovado pelo Departamento da Marinha mas seleccionado pelo Departamento 
dos Correios. 

A correspondencia do pessoal embarcado depois de selada com a taxa correspondente ao 
servic;o local. era colocada no Posto de Correio do seu navio. As malas postais eram posteriormente 
desembarcadas no proximo porto para seguirem num transporte mais directo e rapido para os EUA. 

Cerca de 1930. os envelopes da Marinha dos EUA. com as marcas posta is navais e decorados 
com- motivos alusivos a eventos ou actividades do navio. tornaram-se muito populares e os 
coleccionadores comec;oram a enviar os seus proprios envelopes afim de obterem as marcas postais 
especificas dos navios. . 

As marcas postais de dia soo normalmente constitufdas. por duas partes: uma circular com 
grupo de datac;oo central na vertical e dizeres na periferia identificando 0 navio; e a outra parte. em 
bandeira que inutiliza 0 selo. constitufda por quatro barras conhecidas por "killer bars". 

As marcas posta is alE3m de identificarem 0 navio tambem podiam. e podem. assinalar algum 
evento ou ocorrencia. nomeadamente a indicac;oo dum porto de escala onde. provavelmente. a 
mala postal sera desembarcada. como acima foi referido. E entre as "killer bars" das barcas de dia 



que e inserido 0 nome do porto ou do evento, sendo entao, normalmente, eliminada uma das duos 
barras interiores. Os envelopes muitas vezes tambem apresentam desenhos alusivos 00 navio e a 
missao ou 00 evento. 

Portos Portugueses entre as "killer bars" 

Ao procurar no internet alguma informa<;ao que explicasse 0 porque do nome do porto portugues 
FUNCHAL no zona das "killer bars" numa "marco do dia" do cruzador Wyoming, que se apresenta no 
Fig. n.o 1, aplicada num envelope com motivo alusivo a um cruzeiro desse navio, "encontrei" as 
seguintes "marcos do dia" com 0 nome de Portos Portugueses: 

Navlo Data da Marca 
dedla 

USS WYOMING BB 32 9 JUL 1937 

USS JACOB JONES DD 130 3 NOV 1938 

USS TRENTON CL 11 27 OUT 1939 

USS TRENTON CL 11 12 DEZ 1939 

USS TRENTON CL 11 21 DEZ 1939 

FotoN.O Nome do Porto Portugues 

FUNCHAL / MADEIRA 

PONTA DELGADA / AZORES 

LISBON / PORTUGAL 

LIS BOA / PORTUGAL 

LISBON / PORTUGAL 

USS HERBERT DD 160 10JUL 1941 2 "PONTA DEL" / "GADA" I AZORES 

E muito provavel que existam outras marcos de dia com 0 nome de Portos Portugueses no zona 
das "killer-bars", utilizadas por navios do Marinha dos EUA e aplicadas em envelopes normais ou com 
motivos espedficos do navio. 

Mas, adquirida a marco de dia do fragata HERBERT, aplicada num envelope corrente que 
apresento no Fig. n.O 2, pesquisei mais alguma informa<;ao sobre os dois navies a que pertenceram os 
envelopes das fotos, e que explicasse as respectivas marcos de dia. E essa informa<;ao que pretendo 17 
aqui partilhar com os leitores do nosso Boletim. 

o Cruzador (Battleship) WYOMING - SS 32 

A constru<;ao do cruzador WYOMING, (BB 32), foi iniciada nos estaleiros de "William Cramp and 
Sons" , em Filadelfia, a 9 de Fevereiro de 1910, sendo 0 terceiro navio a receber este nome. Em 25 de 
Maio de 1911 foi 0 lan<;amento a agua, sendo Madrinha a Miss Dorothy Eunice Knight, filha do ex
Presidente do Supremo Tribunal do Estado de Wyoming. 0 aumento 00 efectivo do Marinha dos EUA 
verificou-se em 25 de Se-
tembro de 1912, no Porto 
de Filadelfia, sendo Co- U. S S. W'YOJl1lJl~ 
mandante 0 Capitao de 
Mar-e-Guerra (Capt.) Fre
derick L. Chapin. 

Iniciou a sua acti
vidade como navio almi
rante do Esquadra do 
Atlantico sob 0 comando 
do Almirante Charles J. 
Badger. No inicio de 1937 
fez a travessia do Canal do 
Panama e, com base em 
San Diego, Calif6rnia, par
ticipou em exercfcios de 
desembarque de for<;as 
terrestres e de apoio de 
artilharia realizados no ilha 

Micl.hipmen'. Crui.c, 1937 
FRED VAN KA~J 

GREENLEAF, OREGON 
U. S. A. 

Fig. n." 1 - Envelope do WYOMING aluslvo ao cruzeiro de 1937, com 0 nome "FUNCHAL 
/ MADEIRA" nas "killer-bars" 
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de sao Clemente ao largo da costa. 

Em 23 de Marc;:o desse ano regressou ao porto de Norfolk, Boston, onde foi navio bandeira do 
Almirante Wilson Brown, Comandante da Esquadra de Treino, de 15 de Abril a 3 de Junho, durante a 
preparac;:ao do proximo cruzeiro de treino da Escola Naval. A saida para 0 mar verificou-se em 4 de 
Junho de 1937. 

Este cruzeiro efectuou-se a Europa tendo chegado a Kiel, na Alemanha em 23 de Junho. A 
viagem de regresso iniciou-se em 29 de Junho, com paragem em Torbay, na Inglaterra e no Funchal, 
na Madeira, antes de chegar a Norfolk em 3 de Agosto. A marca de dia da Fig. n.O 2 regista essa 
passagem pelo Funchal. 

A Fragata (Destroy) HERBERT - DO 160 

A fragata Herbert foi lanc;:ada a agua em 6 de Maio de 1919, nos estaleiros de Nova York, sendo 
madrinha a Sra. Benjamin Micon, filha do falecido Hilary A. Herbert. 

( 

W'LUAM MCKae: 
Joe eoULDEIt AVlt 
.lOL1~. U.I.IN0/8 

Fig. n." 2 • Envelope com a marca postal do USS HERBERT e 0 nome "PONTA DEL / 
GADA, AZORES" nas "killer· bars" 

Foi aumentada ao 
efectivo em 21 de Novem
bro de 1919, sendo Co
mandante 0 Capitao-de
fragata E. A. Logan. Apos 
cinco anos de actividade 
na Esquadra do Atlantico e 
desactivada em 27 de Ju
nho de 1922, no porto de 
Filadelfia. Com 0 recrudes
cimento do ambiente de 
guerra que se verifica no 
inicio dos anos trinta, e no
vamente aumentada ao 
efectivo da Marinha dos 
EUA. em 1 de Maio de 1930. 

Ate 1939 serviu 
como navio de guerra em 
ambas a costas dos EUA e, 

tambem, como navio de treino para a Reserva Naval. Com 0 inicio da guerra na Europa, zarpa para 
Portugal em 2 de Outubro de 1940. via Ac;:ores, e permanece nessa area ate Julho de 1940. A marca 
postal da Fig. n.o 2 e do fim deste periodo de servic;:o. 

Blbllografla 

hHp://www.uscs.org 
USCS Log - Universal Ship Cancellaflon Society Log (na Internet): 
Morris W. Beck Naval Covers for Collectors (na Internet) 
The Dictionary of American Naval Flghflng Ships 

• hHp://www.hazegray.org/danfs 

Participe no 20.0 LeilCio do 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
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As contingencias da II Guerra Mundial originam: 

5 anos depois uma carta chega a Lisboa 

Fernando M. Oliveira 
Delegado Portugues da classe de Aerofilatelia na F.I.P 

fernando.fmarqueso@gmail.com 

Antes do II Guerra Mundial ter comec;ado em Setembro de 1939, j6 0 conflito entre 0 Japao 
e a China durava h6 cerca de tres anos com a invasao do Manchuria e a criaC;ao do Estado 
Fantoche de MANCHUKUO em 1938. A marinha niponica controlava 0 mar do Japao e todo 0 mar 
do China a norte do IIha Formosa bloqueando todo 0 movimento maritimo de e para aquela zona. 

No coso vertente desta carta registada de SHANGHAI para LIS BOA postada a 9 de Fevereiro 
de 1941. que deveria seguir via superficie "VIA PACIFICO" foi enviada para Hong-Kong, para ser 
transportada pela Linha FAM 14 do PAN AM e assim evitar 0 cerco do marinha Japonesa. 

A Linha FAM 14 do PAN AM, Sao Francisco /Hong Kong / Sao Francisco, servia nesta data a 
cidade de Hong Kong, onde 0 Hidroaviao CHINA CLIPPER amarou a 18 de Fevereiro de 1941 e partiu 
no dia seguinte de regresso aos Estados Unidos onde chegou a 26 do mesmo mes a Sao Francisco. 21 

Enlace prov6vel p~r Caminho-de-ferro entre a cidade de Sao Francisco e a cidade de New 
York com chegada a esta c idade a lOde Marc;o de 1941 . 

I_ GHAr So 0.13 « I No. 29 

_essrs . 
VVD. . de 
Run dos 
Lisboa 
Portllgal 

Fig. 1 • Frente da carta. Dados a anallsar: Clnta de fecho de censura PC 90 tlpo A censor 
n05577 R.CL. (Registered Classified 4# 44208) Inscrlc;ao a pena, aposta na c1nta de fecho PC 
90. Marca RELEASED npo liB 

Pela linha FAM 18, voo nO 275 efectuado pelo hidroaviao "Atlantic Clipper," a nossa carta sai 
de New York tambem a l Ode Marc;o de 1941. com destin~ 6s IIhas Bermudas onde se situava 0 

Centro de Censura Ingles, sendo censurada e retida con forme vamos descrever: 



22 

. .' 

H. G. RATH 
P. O. BOX 577 

SHANGHAI/CHINA >
III 

III 
A. o 

Fig. 2 - Verso da carta. Carta censurada nas IIhas das Bermudas pelo Servlc;o Ingles de 
Censura: c/nta de fecho PC90 TIPO A - Examlnador 5577. 

Porque a carta eventualmente continha algo que ia contra as regras e seguranc;:a militar. 0 

censor n# 59266 (numero inscrito a pena no verso da cinta de fecho). confirma a retenc;:oo desta. a 
qual e registada sob R.CL. Registered Classified # 44208 inscrito a pena. e retida pelo Servic;:os Ingleses. 

Apes 0 final da Guerra 0 Censor N # 43168 (numero a vermelho no verso da carta). aplica a 
marca RELEASED e a carta e libertada e enviada para Lisboa via normal onde chega a 21 de FEV. 46. 
Carimbo de Lisboa Central. Cinco anos depois de ter side expedida da cidade de SHANGHAI na 
Republica da China. finalmente a nossa carta chega a Portugal. devido as contingemcias da guerra. 

Bibllografia: 

British Empire Civil Censorship Devices 
World War II. by A.R. Torrance and K. Morenwelser 

Lisboa. Marc;:o /2007 

Senhor Associado 

Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obriga~ao 0 pagarnento pontual 
das quotas. Elas sao essen cia is para 0 seu born funcionarnento. 

Pague atempadamente as suas quotas 



Os Carimbos de Telegrafo como obliteradores 
postais de recurso 

Altino Pinto 

valtonipais@yahoo.com 

As comunica<;6es sempre foram uma das alavancas essenciais do desenvolvimento e do 
progresso. Em Mo<;ambique, e no epoca em questoo - entre 1875 e 1925 - para alem das vias terrestres, 
(principalmente carreiros de trajectos a pe, em mac hila ou a cavalo, posteriormente alargados para 
passagem de carro<;as ou trens, as chamadas " picadas" - eram as raras estradas), foram a via fluvial 
e depois, 0 caminho-de-ferro, as principais vias de comunica<;oo e penetra<;oo para 0 interior. 

Com a chegada do Telegrafo a rapidez do comunica<;oo conseguida tornou-o um instrumento 
decisivo no estrategia de ocupa<;oo militar e no consequente afirma<;oo de Soberania. E isso tornou
se too importante que foi um designio Nacional em Africa nos finais do Seculo XIX. 

Os Servi<;os dos correios e dos telegrafos de Mo<;ambique (excluidas as areas concessionadas 
as Companhias Magestaticas, onde 0 telegrafo teve outr~ tipo de desenvolvimento) estiveram ate 
1908, divididos pelas seguintes entidades: 

Reparti<;oo Superior dos Correios do Provincia com sede em Louren<;o Marques e Direc<;6es 
dos Correios em coda Distrito; 
Direc<;oo Telegrafica do Sui do Provincia de Mo<;ambique; 
Direc<;oo dos Telegrafos do Zambezia e Chire; 
Direc<;oo dos Telegrafos do Distrito de Mo<;ambique e Circunscri<;oo Telegrafica de Tete. 

Todas eram independentes e directamente subordinadas 00 Governo-geral. 

Este tipo de organiza<;oo resultou do importoncia crescente que foi adquirindo a comunica<;oo 
telegrafica, especial mente no forma<;oo de uma rede de comunica<;6es em areas de enorme 
dimensoo e escassamente povoadas. 

Em Mo<;ambique a constru<;oo do primeira linha telegrafica, de Quelimane a Tangalane, 
numa extensoo de 20 km, foi mandada executor em Abril de 1879. (Figs. 1 e 1 A) 

Fig. 1 Flg. 1A 

Porem menDs de 20 ones depois, em 1896, apenas no Direc<;oo do Zambezia e Chire, ja existia 
as seguintes esta<;6es telegraficas: Quelimane, Tangalane, Mugurrumba, Mopeia, Inhassunge, Sombo, 
Chinde, Maquival, Vila Condida, Macuse, Chamuara, Pinda, Maganja, Netumbe, Chilomo, Sinjal, 
Sangara, Bondar, Matundo e Inhamamona. 

23 



24 

A ligac;:oo destas estac;:6es correspondia a mais de mil quilometros de linha telegrofica, apoiada 
em milhares postes de madeira.!!! A manutenc;:oo destas lin has em funcionamento, era decerto uma 
tare fa extraordinoria, sabendo-se como em Africa a focil e peculiar a destruic;:oo dos postes de madeira, 
por exemplo. Para alem das causas naturais, como cheias ou tempestades, por causa das "queimadas", 
por acc;:oo de animais de grande porte, (por exemplo, elefantes), e principalmente das formigas 
brancas que atacavam os postes e os tornavam completamente ocos (ficava apenas uma delgada 
capa exterior) em incrivelmente pouco tempo! Mas tambam em Africa houve relato de postes que 
enraizaram .. . ! 

No Relatorio do Governador do Distrito de Quelimane, referente ao ana de 1906/1907, respiguei 
os seguintes dados que tambam doo bem ideia da extensoo e manutenc;:oo da rede telegrofica: 

Extensoo das linhas em kms. - 1027,211; 
Numero de postes - 12068 sendo 4990 de ferro e 7078 de madeira. 
Numero e natureza das avarias: 

Postes destrufdos por causas naturais - 56; 
pela formiga branca - 31 ; 
por outras causas - 35. 

Numero de empregados nas estac;:6es Telegroficas: 45; 
Pessoal subalterno (guarda-fios e serventes) 74. 

Tambam no Relatorio do Governador do Distrito de Tete do mesmo ano, se refere a extensoo 
da rede Telegrofica - cerca de 620 km - toda assente em postes de madeira. Poram foram os dados 
demogroficos que mais me chamaram a atenc;:oo. Assim refere a existencia em todo 0 Distrito de 
Tete, de 159 Europeus, (sendo 124 de Portugal. 14 da Alemanha, 10 de Inglaterra 9 de Franc;:a e 2 da 
Holanda) e de 68 Asioticos (sendo 35 de Bombaim e 33 da fndia Portuguesa). E segundo 0 mapa 
elabarado pelos arrendatorios dos Prazos: 177297 Africanos. Nada se diz sobre a taxa de analfabetos 
mas a focil de imaginar ... 

Do bem ideia de como, a apoca, eram escassos os utilizadores dos Servic;:os Telegroficos e dos 
Servic;:os Postaisll. Algumas estac;:6es eram apenas telegroficas e outras eram telegroficas e tambam 
posta is, porem funcionando independentemente. 
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FIg. 2 - Telegrama envlado do Chlnde para Louren~o 
Marques. Pormenor do carlmbo de Telegrafo, apllcado no 
local proprio 

Fig. 2A - Pormenor do carlmbo do telegrama 

Cada estac;:oo telegrofica deveria pos
suir um carimbo proprio, datado e com 0 nome 
da estac;:oo, para a marcac;:oo dos telegramos 
expedidos e recebidos , e tambam para 
inutilizac;:oo dos selos utilizados como pagamen
to de impressos e/ou taxas adicionais. (Figs. 2 e 
2A) 

Nos estac;:6es Postais os carimbos tinham 
os dizeres " Correlos Moc;:amblque " enquanto 
nas estac;:6es telegroficas os dizeres eram " Te
legrafo " ou " Telegrafos da Zambezla" . Noo so 
no relatorio dos Governadores de Distrito, como 
no Relatorio da Inspecc;:oo efectuada por 
Juvenal Elvas, da mesma altura (1 903) , 0 funcio
namento dos servic;:os, era sistematicamente 
considerado como muito deficiente, entre ou
tras raz6es pela mo qualificac;:oo do pessoal. 



Por todos estes motivos e tambem por causa de compromissos internacionais no ambito do 
U.IJ., tornou-se indispensavel uma alterac;oo do situac;oo. A portaria n° 34 de 21 de Janeiro de 1908, 
aprova a organizac;oo dos Servic;os Telegrafos-postais do Provincia, que ficam unificados. 

A sua regulomentac;oo e metodoJogia, foi sendo estabelecida pelo decreto de 20 de Janeiro 
de 1910 e pela Portaria Provincial n° 432 A de 8 de Agosto de 1911, data a partir do qual ficou completa 
a reorganizac;oo. 

Noo tenho nenhuma duvida em afirmar que dos 2 exemplos que apresento, os carimbos de 
Telegrofo foram usados como obliteradores postais de recurso, provavelmente p~r estarem inoperativos 
os carimbos postais do respectiva estac;oo, ou simplesmente p~r estarem mais a mao ... (Fig. 3 E 4) 

Fig. 4 - Postal ilustrado remetido 
de Micahune (10.02.1910) para 
Italia (11.03.1910), com carimbo 
de transiro do Chinde (12.02.1910), 
batido no verso. 

?rrv6-~ -~ 
~fc£~aW 

Fig. 3 - Inteiro postal de 20 (eis, 
D. Carlos I Mouchon, remetido 
da Bellavista (10.01.12) para 
Ponts-de-Martel I Suil;:a 
(04.02.1912), com transito por 
Lourenc;o Marques (12.01.02 

Possuo mais exemplares, curiosa mente tambem todos eles com datos posteriares a unificac;oo. 

Analisemos agora os selos soltos com estes carimbos. Com datos anteriores ou posteriores a 
unificac;oo, sao conhecidos selos obliterados com carimbos de Telegrafo. Como devem ser 
considerados? 

De um modo geral os carimbos aparecem sobre selos de taxas relativamente baixas - de 2,5 
Reis a 25 Reis - 0 que pod era corresponder 00 pagamento de impressos ou taxas telegraficas. Mas e 
especulativo. (Figs. 5 e 5A) 
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Bajone 17/Nov /1916 Sable 15/ Nov /1911 

E como explicar sobre selos soltos de taxas mais a ltas? (Figs. 6 e 6A) 

Ponta Vermelha .. ./Malo/1913 Nhamacurra 16/ Nov /1904 

Quer uns quer outros pod em ter sido usados como obliteradores posta is de recurso, e 
posteriormente retirados da respectiva pec;a. Noo se pode provar nem isto nem 0 contrario. 

Par outr~ lado, como explicar a existencia destes carimbos a obliterar selos (por vezes em 
multiplos) em datas como 1936 e 1939? Nestes casos muito provdvelmente foram utilizados como 
C.T.O" pois noo e credivel, que nas estac;6es postais onde aparecem, noo houvessem outros carimbos 
obliteradares posta is, em condic;6es de serem utilizados. Conhec;o-os em Inhambane e Quelimane 
por exemplo. (Fig. 7) 

Inhambane 26/ Julho/1929 

Considero os carimbos de Telegrafo um desafio muito interessante na marcofilia de 
Moc;ambique, desde logo porque noo os conhec;o em todas as estac;6es telegraficas. 

Depois e principalmente em pec;a circulada, soo escassos. Acresce ainda 0 facto de que, 
quando da unificac;oo dos servic;os, houve reorganizac;oo das estac;6es. 

Algumas Telegraficas desapareceram ou tiveram alterac;6es toponimicas, enquanto se 
estabeleceram estac;6es Postais em muitas estac;6es dantes apenas telegraficas. 

Mas isso ja esta fora do ombito destes breves apontamentos ... 

Blbllografla: 

Relatorlos dos Governadores dos Dlstrltos da Zambezla e de Tete -Imprensa Naclonal de Moc;:amblque -1908 
- pg. 43/45 e paglna 55 respectlvamente. 
Revlsta Suplemento ao Boletlm dos C.T.T de 1956 - Pgs. 9 a 11. e de 1957- Pg. 19 
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Os selos Coroa do Guine 

Esclarecimentos ao artigo do Dr. Luis Frazeo 

Oliveira Pinto 
cfportugal@mail.telepac.pt 

-os selos coroa "Guine" pequena continuam bem vivos e tanto que ate comprei 0 5 reis 
no ultimo leilao de Pedro Figueiredo. 

1- Introdu~ao 

No Boletim do CFP n° 411. de Morc;:o de 2006. 0 Dr. LUIs Frozao publicou um artigo sobre os selos 
coroa "GUINE" pequeno onde conclula: 

-nao sao selos postais 
-devem ser considerados como "nao emitidos". 29 

Ora. se a coracterlstica fundamental de um selo postal. ver Dicion6rio de Filatelia de Paulo S6 
Machado e a 

de autenticar "0 pagamento de uma taxa pogo pelo servic;:o a ser prestado" e se houve cartas 
circuladas onde a taxa foi pogo com selos coroa "GUINE" pequeno. a unica conclusao a tiror e de que 
os selos coroa "GUINE" pequeno sao selos postais. 

E recorrendo de novo 00 Dicion6rio de Filatelia de Paulo S6 Machado. selos naG emitidos sao 
aqueles que "nao chegaram a ser emitidos ou que. uma vez impressos e com emissao anunciada. nao 
chegaram a entrar em circulac;:ao". 

Ora. apesar de terem circulado. e isso ser j6 razao bastante para serem considerados selos posta is 
oficialmente emitidos. em reforc;:o do minha afirmac;:ao nao posso deixar de lembrar toda a 
documentac;:ao do livro que escrevi. que nao you. como e evidente. reproduzir mas que nao poderei 
deixar de referir simplificadamente: 

a- Faustino Martins (F.M.) em 1879 ao aflrmar a IIsta dos selos em curso (todos) com sic 
Gulne pequena (Gp). F. M. que vendeu selos (Gp) a Marsden que declarou serem 
verdadelros outros que Ihe foram presentes para perltagem. 

b- Marsden que publlcou artlgos dlversos em Le Timbre Poste aflrmando a exlstencia 
de selos (Gp) a que acabou por atrlbulr como data de clrcula~ao 1879 e que 
aflrma que os selos foram mandados concentrar em Bolama. ordem que pude 
comprovar ser verdadelra por estar documentada. 

c- Le Timbre Poste que publlcou varlas referencias aos mesmos selos. 
d- Vltorlno Magalhaes Godlnho - Carlos Trlncao - Carlos George - Pires de Figueiredo 

que poderlam ter problemas quanta a precedencia mas nao quanta a exlstencia. 
e- Governador Pedro Inaclo de Gouveia 
f- Catalogos divers os da epoca 
g- Outros fllatellstas emlnentes como Eng.o Armando Vieira 
h- Decreto de 8 de Outubro de 1900 



A argumentac;oo do Dr. Frazoo baseia-se no texto do resposta que Cesar Correia Pinto (CCP) 
deu em res posta a uma carta cujo texto se desconhece. 

E transcrevendo-se do artigo do Dr. Frazoo: 

Neste oficio, e com toda a clareza afirmado que tmaO teve lugar nesta provincia 
emissao alguma provisorla de estampilhas postaisl). E quem 0 afirma e Cezar Correia 
Pinto, que, para noo restarem qualsquer duvidas quanta a sua habilitac;;oo em dar a resposta 
acima, faz questeD em a complementar com a frase: llSirvo na Alfandega e Correio desde 
J 878, e durante todo 0 tempo decorrido ate ao presente, que me conste, emissao alguma 
de sellos postais foi feita com ou sem autorizac;;ao do Governo da Metropole" e alnda 
nao constando da escrlpturac;;ao, entrada para 0 Correio durante todo 0 tempo que 
esteve anexo a Alfandega e depois da separaC;;ao, de sellos a que 0 officio alude. Este 
oficio vem assim por um ponto final no controverso assunto das ((Guine Pequenasll, pois 
que esclarece que Noo exlsHu no provincia do Gulne uma emissoo Dostal de selos de 
Cabo Verde com a sobrecarga ((Guinell em letras pequenas nem deram entrada no 
correio os referldos selos. 

2 - Comentario 

Sem nos debruc;armos por enquanto sobre quem era Cezar Correia Pinto (C.C.P.) em Agosto de 
1879, como mais adiante faremos, 00 ler-se com atenc;oo a informac;oo constante do pogo 8 do artigo 
do Dr. LUIs Frazoo no Boletim do CFP nO 411 de Marc;o de 2006, sente-se ser diffcil imaginar 0 texto que se 
desconhece e onde foi pedida a infarmac;oo a (C.c.P.) depois de se lerem frases como as seguintes: -
que se pec;a para a Guine informac;oo sobre este facto que se me afigura irregular-Noo me parece que 
se deva autorizar 0 que se pede.-O attestado que se pede, autorizado par despacho official. serio 
suficiente para dar aos tais selos um valor excepcional.Parece-me pois que sobre 0 caso se deva 

30 mandar proceder a averiguac;6es na Guine. 

Noo sabemos como foi feita a pergunta, mas da res posta dada, forc;oso e concluir que noo 
perguntaram a Cezar Correia Pinto se os selos vindos de Cabo Verde foram ou noo sobrecarregados 
com Guine pequena. 

Alias ele esto a responder em 1895 e a sobrecarga foi feita, ate provo em controrio, em 1879,16 
ones antes. Ese nos lembrarmos que os primeiros nativos da india datam de 1871, 24 anos antes, porque 
noo estaria (C.C.P.) a pensar em selos do mesmo tipo quando afirma: 
tmaO teve lugar nesta provincia emissao alguma provisoria de estampilhas postaisl)? 

Parque coisa bem diferente e os selos vindos de Cabo Verde terem sido sobrecarregados «Guine 
pequena» ou ter tido It •• .Iugar nesta provincia emissao ... provisoria de estampilhas postalsl). 

Mas mais estranho ainda e quando afirma: 
..... nao constando da escripturac;;ao, entrada para 0 Correio durante todo 0 tempo que esteve anexo a 
Alfandega e depois da separaC;;ao, de sellos a que 0 officio alude. 

Quer dizer, 0 offcio aludia a selos e de tal maneira que a terem side emitidos teriam de ter side 
tambem contabilizados na escriturac;oo dos Correios. 

Coisa diferente se passava com os selos vindos de Cabo Verde que jo tendo sido escriturados em 
Bissau, antes de seguirem para Bolama, noo careceriam de nova escriturac;oo porque os selos eram os 
mesmos, mas agora carimbados com "GUINE" pequeno. 

(C.C.P.) esto a dizer a verdade. E que os selos requisitados por Cabo Verde a INCM em 17-12-1878 
(pog. 172 do meu livro) devem ter chegado a Cabo Verde em prindpios de Fevereiro de 1879 (pog. 173 
do meu Iivro) . E daqui seguiram para Bissau antes do independelncia do Guine em relac;oo a Cabo Verde 
(18-3- 1879). E de Bissau para Bolama, nova capital. em 22-4- 1879 todos os selos como Marsden afirmou 
e eu comprovei (pog. 135 do meu Iivro). (C.C.P.) devia, se Ihe tivessem perguntado, referir os movimentos 
com os selos vindos de Cabo Verde, via Bissau, mas nada diz que contrarie a sua certeza tmaO teve lugar 
nesta provincia emissao alguma provlsoria de estampllhas postaisl), com a qual eu alias concordo. 



(C.c.P.) refere-se a escriturac;:ao dos correios e 0 Dr. Frazao aceita essa referencia como um 
dada bastante. Mas quem leu 0 meu livro sabe bem que: 

1°_ Marsden tambem consultou essa documentac;:ao e recolheu muita informac;:ao 0 que 
muito irritou Faustino Martins. mas ela era tao pouco fiovel que comec;:ou por afirmar que os 
primeiros selos idos do Coso do Moeda para a Guine s6 0 foram em 1-4-1881. 0 que estava 
errado e ele teve oportunidade de corrigir. 

Os primeiros selos Guine Grande foram do INCM para a Guine em 5-11-1879 (pog. 53 do meu 
livro) e nao em 1-4-1881 como dizia Marsden inicialmente. 

2°_ Nem sempre nos primeiros tempos. a receita proveniente do venda de estampilhas 
postais foi separada do receita do venda das estampilhas fiscais ate porque a separac;:ao 
entre alfandega e correios s6 se tornou efectiva em 1885. 0 que obrigou 0 Governador a 
publicar em 1882. portaria n° 216 e circular nO 28 (pog. 93 do meu livro) instruc;:oes para a 
separac;:ao do rendimento do correio do rendimento aduaneiro. 

3°_ Em 1888. dizia 0 Governador no seu Relat6rio: "Esta provincia esto fora do Uniao Posta 
pelo que diz respeito a estatisticas por nao ter quem as fac;:a" (pog. 87 do meu livro). 

Em resumo. a documentac;:ao dos correios nao era fiovel e alem disso tinham passado 16 anos. 
tempo suficiente para muito esquecimento e 0 facto de: IInao teve lugar nesta provincia emlssao 
alguma provls6rla de estampllhas posta Is)), nao impedia que os selos vindos de Cabo Verde tivessem 
side escriturados quando chegados a Guine. a Bissau e depois terem side sobrecarregados em Bolama 
porque para alguma coisa eles ai foram concentrados, e tudo sem necessidade de nova escriturac;:co 
e portanto sem rasto para (C.C.P.). 16 anos depois. 

Porque os correios venderam os selos coroa vindos de Cabo Verde. sobrecarregados ou nao. e 
p~r isso estes teriam de ter sido escriturados e (C.C.P.) nem isso refere. Pena e que ainda nco tenha 
aparecido 0 relat6rio do comissao criada em 3-5-1879-Portaria 9 para inspeccionar a contabilidade e 
escriturac;:ao da Alfandega e direcc;:ao do correio de Bolama (pog. 90 do meu livro). 

Eo Dr. Frazao. esquecendo isso. tiro conclusoes das afirmac;:oes de C.C.P. que se nos afiguram 
menos correctas como se pode concluir do quadro abaixo onde se reproduzem afirmac;:oes e conclusoes: 

C.C.P.:ccSlrvo no Alfandega e Correlo desde J878, e durante todo 0 tempo deco"'do ate 00 
presente, que me conste, emlssao alguma de sellos postals fol felta com ou sem autorlzatrao 
do Governo do Metr6pole" 

Dr. Frazao:Nao exlstlu na proYlncla do Gulna uma emlssao postal de selos de Cabo Verd, 
com a sobrecarga IIGulna)) em letras pequenas nem deram entrada no correlo os r,',rldos 
selos. 

3 - Selos em clrculat;ao na Gulne 

A pogs. 97 e 98 do meu Livro escrevi: Ainda em 1884. depois de Pedro Inocio de Gouveia se referir 
a falta de bilhetes postais que se previa existirem e que ate tinham sido devidamente requisitados, e 
depois ainda de dizer das dificuldades "em reconhecer a marca Guine com letras escuras em estampilhas 
de cor tambem escura". acrescentava no seu relat6rio de 26/1/1884: 

"As estampilhas em uso na provincia ainda sao do tempo em que a Guine era distrito. sendo as 
mesmas de Cabo Verde com a diferenc;:a do impresso em letras de cores =Guine=. A fiscalizac;:co torna
se dificil. indo talvez bastantes cartas fronqueadas com selos de Cabo Verde. em vez dos da Guine. 0 

que diminui 0 rendimento d'esta provincia. em beneficio d'aquela. Se na totalidade. 0 Estado nada 
perde pelo rendimento ser 0 mesmo. a provincia sofre e 0 seu orc;:amento de receita deixa de representar 
a verdade. 

Alem d'esta causa bastante importante. e ilegal 0 facto. visto que os selos de uma provrncia 
ultra marina nao reverte para a outra. assim como os das ilhas adjacentes ou da Madeira. nco podem 
ser usados no Continente e reciprocamente". 
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Esta posit;ao clara permite-nos constatar que os selos de Cabo Verde s6 poderlam circular 
oficlalmente na Guine devidamente sobrecarregados (realce nosso agora) . 

Isto escrevi eu, mas ate se poderia pensar que os selos eram enviados pel a INCM sem qualquer 
sobrecarga, mas disso naG ho noticia, ou entao que do Guine iriam comprar selos a Cabo Verde e 
portanto sem sobrecarga e com esses selos franqueariam a correspondemcia que circulava no Guine, 
interna e externamente, tudo hip6teses para justificar os afirmac;6es do Governador. 

Mos ho um dado muito importante, e que s6 podendo circular oficialmente no Guine selos 
devidamente sobrecarregados, ana e meio antes, mais propria mente em 28-6-1882, 0 Governador 
tinha mandado que fossem enviados selos existentes nos correios para a imprensa do provincia para 
serem marcados com a palavra Guine (pog. 161 do meu livro) e do leitura do ordem nada permite 
sequer concluir que era a primeira vez que tal era feito . 

E natural mente que uma ordem do Governador e bastante para oficializar a sobrecarga, mesmo 
que do antecedente ainda naG tivesse sido dada, naqueles selos enos anteriores, logo os selos "Guine" 
pequeno naG sao clandestinos, nem como diz 0 Dr. Frazao: Selos postais de Cabo Verde onde foi 
aplicada uma sobrecarga, mas naG com 0 intuito de serem utilizados postalmente. 

Mas como eu jo tinha dito (pog. 170 do meu livro): Tambem 0 Ministro e Secretorio de Estado dos 
Neg6cios do Marinha e Ultra mar, no preambulo do decreto de 8 de Outubro de 1900, referindo-se aos 
selos Corea do Guine refere 1879 (no decreto vem p~r erro 1897, quando devia vir 1879, ate porque em 
1897, havia muito, os selos Coroa do Guine naG circulavam. Tentamos consultar 0 original do decreto 
para dissiparmos duvidas, mas infelizmente, apesar de term os procurado quer no Assembleia, quer no 
Ministerio, quer no Torre do Tombo, em parte alguma 0 conseguimos) porque diz 0 que seguidamente do 
decreto transcrevemos: 

"Assim, por exemplo: faltando, em 1897, estampilhas 0 venda nos correios da Guine, foram appostas 
duas sobrecargas em estampilhas de Cabo Verde, para servirem 0 franqula das correspondencias 
n'aquella provincia. 

A simples circumstancia de uma sobrecarga ter sldo feita em caracteres mlnusculos, 0 parte 0 

quantitativo da emissao, importa hoje 0 bastante para que um sello da taxa prlmltlva de 5 rels, com 
sobrecarga fabricada na colonia, seja cotado de 25$000 a 30$000 rels, ao passe que um sello da mesma 
epocha e da mesma taxa, com sobrecarga apposta na casa da moeda em caracteres maiusculos, e 
cotado a 140 reis, quando inutilisado, e de 40 a 50 rels, quando novo: sao os chamados sellos de coroa da 
Gulne, avidamente procurados pelos colleccionadores". 

Isto escrevi eu no meu livro e com base nisso ate 0 Dr. Frazao escreveu no seu artigo: "Este texto 
garante e do realidade aos Gulne pequenas ..... 

Em resumo, 0 Dr. Luis Frazao s6 porque (C.C.P.) escreveu que "nao teve lugar nesta provincia 
emissao alguma provls6rla de estampilhas postals", logo considerou os selos "Guine" pequeno como 
naG emitidos e numa conclusao diffcil de entender caflrma mals que (C.C.P.), quando diz: Nao existlu na 
proYlncla da Gulne uma emlssao postal de selos de Cabo Verde com a sobrecarga ((Gulnen em letras 
peguenas "em deram entrada no correlo os referldos selos. 

E de repente, ficam muitas coisas por explicar: 
Marsden, que esteve no Guine, diz ter comprado os selos no correio. 
o Governador que deu ordens para os carimbar e os reconheceu como originais. 
Le Timbre Poste que noticiou a sua existencia pela primeira vez jo em Novembro de 1882. 
o Ministro em 1900 00 publicar 0 Decreto onde os refere. 

Diz 0 Dr. Frazao, em resumo, que naG sao selos postais porque levaram uma sobrecarga "nao com 
o Intuito de serem utilizados postal mente" . E coso para perguntar, entao para que? Mas circularam. 
E para desvalorizar a circulaC;ao, admite para que nao faltasse a prova da realldade postal que: "para 0 

director do correia de Bissau (Anibal Vicente) era focillant;ar no seu correlo uma carta franqueada com 
os Gulne pequena, sem que Isso levantasse qualquer suspelta" 

Durante a minha investigaC;ao tive oportunidade de fotocopiar um louvor de Anibal Vicente 
como funcionorio exemplar, pelo que me custa a aceitar que se prestasse a cometer essa irregularidade. 
Ate pode ser verdade Marsden ter-se apercebido, como grande filatelista que era, do raridade das 
cartas com selos corea "Guine" pequeno, mas isso nada tem a ver com a verdadeira clossificaC;ao dos 
selos. 



Lembremos entretanto algumas datos: 

Marsden passou por Lisboa a caminho de Bissau em Maio de 1884 e os selos "Guine" 
pequeno jo existiam, ate provo em controrio, desde 1879. 

Em 1882, 0 Governador mandou sobrecarregar os selos entretanto encontrados e s6 
em Maio de 1884 Marsden passou p~r Lisboa e tomou conhecimento do existelncia de selos 
"Guine" pequeno p~r os ter comprado a Faustino Martins. 

Em Abril ou Maio de 1885, antes de Marsden sair do Guine, jo Le Timbre Poste afirmava 
a existencia do quase totalidade de selos "Guine" pequeno desde 1879 e que teriam sido 
timbrados no imprensa nacional (de Bolama - pogo 131 do meu Livro). 

E embora sendo posslvel ter sido Marsden a dar a informac;:oo desde Bissau, e pouco 
provoveL porque dois anos depois, em 1887 (pog. 132 do meu Livro) , localiza as duos 
emissoes, "Guine" pequeno e grande em 1881 , ignorando as duos primeiras remessos do 
INCM com "Guine" grande. . 

Em Julho de 1895, dez anos depois de ter regressado do Guine, Marsden autenticou 
selos "Guine" pequeno para Faustino Martins querendo ate compro-Ios, is to antes do pedido 
de informac;:oo 00 Ministerio, intenc;:oo que s6 p~r si ajudaria muito se fosse preciso para dar 
valor postal aos selos porque um grande especialista como Marsden noo ia desperdic;:ar 0 

seu dinheiro com mas com pros. 

Em resumo, Faustino Martins e Marsden, no epoca, nunca puseram em causa 0 valor postal dos 
selos "Guine" pequeno, e eu entendo que com razoo. 

4 - Cesar Correia Pinto 

Em 20-8-1895, Cesar Correia Pinto era chefe do Servic;:o Postal e s6 esse facto noo nos parece 
razoo bastante para que as suas afirmac;:oes tenham mais valor que ados outros intervenientes que 
tambem fizeram afirmac;:oes que alias puderam ser documentadas como exactas. 

Alem de terem passado 16 anos sobre a timbragem dos selos, e alem das deficiencias que fomos 
apontando e que existiam no escriturac;:oo dos correios, de molde a induzir Marsden em erro, (C.c.P.) 33 
noo estava em situac;:oo privilegiada de saber, porque em Agosto de 1879 era apenas escrivoo interino 
do Alfondega, conforme documento no final do artigo e que eu jo referia a pogo 10 do meu livro. 

E um escrivoo interino do Alfondega, embora os servic;:os, alfondega e correios s6 mais tarde 
fossem separados, 16 anos depois, para responder, teria que se basear em documentos e teria de 
entender bem 0 que Ihe era perguntado. 

Noo se sabe 0 que Ihe foi perguntado. 

E respondeu quanta a n6s com a verdade, porque noo sendo filatelista, para ele por um carimbo 
noo significava uma emissoo nova e p~r isso escreveu: "nao teve lugar nesta provincia emlssao alguma 
provlsorla de estampilhas postals". 

E tambem noo sabemos como foi vertida para a carta a preocupac;:oo constante do informac;:oo: 
"Parece-me pols que sobre 0 caso se deva mandar proceder a averlgua~oes na Guine ... ". 

Mas p~r certo teria talvez respondido bem diferente, e digo talvez, porque Marsden tentou e noo 
ia conseguindo descobrir os selos coroa "Guine" pequeno, se Ihe tivessem perguntado se conhecia os 
selos coroa de Cabo Verde com sIc Guine em letros pequenas e onde teria sido posta essa sobrecarga. 
E que a epoca j6 eram raros. 

5 - Correcc;co de uma das conclusoes do meu livro 

No pogo 171 do meu livro, nos conclusoes, eu escrevia: Terceiro, porque tendo voltado a Guine, 
como Governador outra vez, Pedro Inocio de Gouveia tambem noo enviou c6pia do seu despacho 
para 0 Ministerio porque se 0 tivesse feito e estando entoo Marsden vivo, certamente tudo se 
esclareceria. Depois do artigo do Dr. Frazoo, tenho que corrigir 0 que escrevi, jo que 0 pedido de 
informac;:oo foi feito em 5-7-1895. A resposta foi dada em 24-10-1895 e 0 Governador Pedro Inocio de 
Gouveia tomou apenas posse neste seu segundo mandato em 21-1-1896, jo depois do resposta dada 
pelo seu ante-cess~r, comandante de Marinha, Eduardo Jooo do Costa Oliveira . Noo teve pois 
responsabilidade no amissae do resposta . 
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ANEXO: Requerimento de Cesar Correia Pinto 
de 11-8-1879 

SenhorDiz Cesar Correa Pinto. Escrivoo interino 
d'Alfandega da ilha de Solama. que tendo 
completado em 15 de Maio d'este anno. um 
anna de iffectivo servi.;o no exercicio do mesmo 
cargo. e julgando-se apto para continuar a 
exercel-o de modo e com os requesitos 
exigidos no Decreto de 21 de Desembro de 
1877. que regula 0 provimento dos logares da 
Fasenda no Ultramar. como comprova pelos 
documentos juntos. por isso mui 
humi'dementePede a Vossa Magestade Se 
Digne. achando-o justo e com dire ito ao 
beneficio garantido no supracitado Regimento. 

6 - Conclusoes 

Queria felicitar 0 Dr. 
Frazeo pela sua firme determi
naC;eo em procurar elementos 
que Ihe permitam contrariar a 
minha concluseo dos "Guine" 
pequena terem side os primei
ros selos da Guine. 

Quando investigo, procu
ro a verdade e para mim nco e 
qualquer desgosto que afinal a 
verdade nco seja aquela que 
eu pensava ser com a docu
mentac;eo que tinha. 

Serei 0 primeiro a felicitar 
o Dr. Frazeo quando documen
tada-mente conseguir provar 
que as minhas conclus6es quan
to a precedencia estavam er
radas. 

Mas continuo convicto 
que ainda nco conseguiu. 

E a terminar, queria aqui 
afirmar que continuo a crer que 
os selos coroa "Guine" peque
na continuam bem vivos e tan
to que ate comprei 0 5r no ulti
mo leileo de Pedro Figueiredo. 
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MOC;AMBIQUE - Emissoes Locais 

Carlos Kulberg 
cfportugal@mall.telepac.pt 

Embora muitas Direcc;:oes do Correio jo tenham tido a iniciativa e/ou necessidade de promover "Emissoes 
Locais", ocupam lugar de destaque os Territorios do Ex-Ultramar Portugues, como para exemplo a fndia 
Portuguesa com os seus famosos e bem estudados "Selos Nativos", 
emissoes de 1871/1883, capazes de alimentar um tratado filatelico . 
Igualmente de interesse e ate polemicas soo as sobretaxas locais de S. 
Tome e Principe, emissoes de 1889/1892 com as suas variedades e erros. 

Moc;:ambique tem bastantes "Emissoes Locais" cuja origem e 
oportunidade soo justificadas p~r fazerem face a necessidades imediatas 
do correio, outras p~r iniciativas diversas. Recorrendo a elementos de 
consulta (transcric;:oes de Boletins Oficiais, Jornais da epoca, 
apontamentos de estudiosos de entoo, etc.), num criterio pessoal you 
dividir em cinco diferentes grupos as "Emissoes Locais" de Moc;:ambique, 
noo considerando neste trabalho os "Distritos" e as "Companhias 
Majestaticas" 

1- Emissoes tendo por finalidade fazer face a necessidades imediatas 
do Correio 

2- Emissoes de sobrecargas e/ou sobretaxas destinadas ao 
aproveitamento de selos em existencia nos depositos dos Correios 
do Territorio 

3- Emissoes de Sobrecargas Comemorativas com aproveitamento 
dos selos em existencias locais 

4- Emissoes originorias do Territorio e destinadas ao Correio Geral 
5- Emissoes destinadas a circular somente ao Correio Interno, 

independentemente da origem do seu fabrico. 

Assim teremos: 

1) Emissoes tendo por finalidade fazer face a necessidades 
imediatas do Correio 

1882 - "Franquia Provisoria Adesiva" 

Emitida pel a Direcc;:oo do Correio de Quelimane tendo em vista 
supriro esgotamento do selo de 50 reis Tipo Coroa (1876), situac;:oo mantida 
ate a posterior emissoo Tipo coroa (1881/85). Esta "Franquia Provisoria 
Adesiva" (fig. 1) apresenta-se assinada pelo Director Jose Pedro de So e 
com a taxa igualmente manuscrita, tendo impresso - " Por noo haver 
estampilhas pagou ... reis de franquia. Correio de Quelimane. 0 Director." 
Esta pec;:a que se pode considerar rara noo vem mencionada em qualquer 
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catalogo editado em Portugal aparecendo no entanto no 
Catalogo Stanley Gibbons que menciona as taxas de 25 e de 
50 reis. (fig. 2) 

1893 e 1898 - Selos de D. LUIs I (1886) com sobretaxa/ 
sobrecarga local 

Para obtenc;:ao de taxas necessarias para os portes de 
Jornais, foram emitidos somente 1.000 selos de coda uma das 
duos sobrecargas/sobretaxas de 2-1/2 reis e 2.500 selos de 
coda uma das sobrecargas/sobretaxas de 5 reis. (fig. 3) 

No Anuario de Moc;:ambique referente 00 ana de 1894, 

. , 

Fig. 1 

Joaquim do Grac;:a Correia Lanc;:a, depois de descrever 0 movimento do Correio de Moc;:ambique com 
o respectiv~ rendimento, escreve - "houve tambem, em 1893 duos emissoes em Lourenc;:o Marques 
ordenadas pelo Governo Geral do Provincia para remediar a falta que havia de selos de 2-1/2 reis e 5 

reis. Para isso empregaram-se selos das taxas de 40 reis do emissao de 1885 
e imprimiram-se primeiro 2.000 com a sobretaxa a preto de 2-1/2 e 5 reis e 
a palavra jornais tendo-se emitido 1 .000 de coda taxa entrando nestes 
algumas cartas de 5 reis que carimbaram a encarnado par experiEmcia 
mas que tambem se venderam 00 publico, e depois 2.500 com a 
sobrecarga jornais no alto e 2-1/2 em coda ongulo inferior, e 2.500 com a 
palavra provisorio no alto e 5 em coda ongulo inferior". 

Fig. 3 

Nao encontrei quaisquer referencias as semelhantes sobrecargas/ 
sobretaxas de 1898 . 

2) Emissoes de sobrecorgos e/ou sobretoxas destinodos 00 aproveitomento de selos em 
existencia nos depositos dos Correios do Territorio. 

1897 - Selos de D. Carlos (1893) com sobretaxa local - 50 rs s/ 300 rs 

Postos em circulac;:ao a 2 de Janeiro de 1897 tendo per finalidade aproveitar 
os muitos selos do taxa de 300 rs. em deposito nos cn e pouco utilizada, e obter selos 
do taxa de 50 rs de escassa existencia no altura. (fig. 4, com sobretaxa dupla) . 

1915/20 - Selos de D. LUIS leD. Carlos (1902) com sobrecarga local REPUBLICA 

Emitidos em 1915 com excepc;:ao dos selos com a sobretaxa 
de 400 rs , os quais foram emitidos em 1920. Posteriormente chegaram 
00 Territorio os selos das mesmas emissoes com sobrecarga REPUBLICA 
impressa no Coso do Moeda (fig. 5). 

1917 - Selos de D. Carlos I com sobrecarga local REPUBLICA 

Por portaria datada de 27 de Janeiro de 1917 foram 
sobrecarregados no Imprensa Nacional de Moc;:ambique selos do 
emissao de D. Carlos I (1898 e 1903) num total de 12 diferentes taxas. 
(fig. 6) 

Fig. 5 

1918/20 - Selos de Imposto Postal "Taxa de Guerra" com sobrecarga/sobretaxa 

Por portaria n.o. 1.341 devidamente autorizada por S. Ex.o 0 Ministro das Colonias, 
em telegrama de 21 de Outubro pp. - "Hei par conveniente determinar que sejam 
sobrecarregados no Imprensa Nacional os seguintes selos do "Taxa de Guerra", para 
servirem de selos de franquia, por serem necessarios para completar os portes de 6 e 
4 centavos estabelecidos por decreto n.o 5.849, de 31 de Maio. Foram assim emitidos 
150.000 selos de 1 c. com sobrecarga/sobretaxa "Correios 1 c.", e 100.000 selos de 5 
c com sobrecarga/sobretaxa "Correios 1-1/2 c .". Posteriormente, por se terem 
esgotados os referidos selos, a portaria 1.385 datada de 1920 manda emitir mais 
800.000 selos do taxa de 1 c . e 600.000 selos do taxa de 1-1/2 c .. No mesmo ano, a 
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portaria n.o 1.597 de 14 de Agosto. determina "Considerando que. p~r 
decreto n.o 6254. de 27 de Novembro de 1919. foram alterados os portes 
das correspondencias" ... "Artigo 2° - SenSo sobrecarregados na Imprensa 
Nacional. com as taxas abaixo mencionadas. os seguintes selos. para serem 
aplicados como franquia : 800.000 selos postais da taxa de 2-1/2 com 
"Quatro centavos" - 500.000 selos da "Taxa de Guerra" de 5 centavos 
com "Seis centavos" . (fig . 7). (os selos de "Quatro centavos" s/ 2-1/2 noo 
foram emitidos) . 

1921/22 - Selos "Tlpo Ceres" e "Taxa de Guerra" com sobretaxa local 

A Portaria Provincial nr.128 de 12 de Novembro de 1921 manda sobretaxar na Imprensa Nacional 
os seguintes selos "Tipo Ceres" - 150.000 selos de Y2 c . com lOco, 500.000 
selos de 1-1/2 c. com 30 c .• e 250.000 selos de 2-1/2 c. com 60 c. e 
100.000 selos de 5 c. "Taxa de Guerra" com 2$00. Para as sobretaxas de 
10 e 30 centavos foram utilizados selos Tipo Ceres de Mo<;ambique (fig.8) 
e de Louren<;o Marques. 

1923 - "T1po" Ceres com sobretaxa 
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Pela Portaria Provincial nr.387 de 31 de Mar<;o de 1923 "Hei p~r ' • .,.." _ .,..-.r.;_-.A) 

conveniente determinar que 500.000 selos postais da taxa de 4 centavos Fig. 8 Fig. 9 
sejam sobrecarregados. na Imprensa Nacional. com a taxa de "50 centavos". para serem aplicados 
como franquia." (fig. 9). 

1929 - Selos de Porteado com sobrecarga "Correlos" 

Tendo havido uma altera<;oo de portes para a correspondencia interna. surge 
a Portaria Provincial nr.838 de 22 de Dezembro de 1928 - "Atendendo 00 que me 
expos 0 Director dos Servi<;os de Fazenda. sobre a talta de selos posta is de 50 
centavos. taxa aplicada pelo diploma legislativo da Colonia. n.o 96 de 14 de Setembro 
deste ano. para as cartas a permutar na Colonia. 

... - _.. .. .".#~, 

Noo existindo selos dessa taxa em quantidade suficiente e noo sendo possivel 
obte-Ios da Casa da Moeda com a urgencia indispensavel para que os servi<;os 
publicos noo sejam prejudicados". "Artigo unico - Aos selos de porteado de 50 Fig. 10 
centavos. no total de um milhoo. sera aposta a palavra "Correios" a tinta preta. sobre a palavra 
"Porteado". sendo eliminadas. a tinta vermelha. as palavras "a receber". para poderem circular como 
selos postais. Cumpra-se." (B.Oficial n.o 51 de 22 de Dezembro). (fig. 10). 

1938 - Selo "npo Lusiadas" com sobretaxa 

A Portaria Provincial n.o 3.289 de 26 de Janeiro de 1938 determina - "Tornando-se 
necessario suprir a talta de selos de franquia da taxa de oitenta centavos requisitados 
em tempo competente a Casa da Moeda e Valores Selados. mas ainda noo recebidos." ... 
"Artigo 1° - Que sobre um milhoo de selos de franquia da taxa de quarenta e cinco 
centavos seja aposta a sobrecarga de quarenta centavos. 2° - Que a dita sobrecarga 
seja executada na Imprensa Nacional. em tipo numero 10. impresso a cor preta. 
inutilizando-se a taxa primitiva com dois tra<;os de tres milimetros de comprimento. 
Cumpra-se." (B.Oticial n.o 4 de 26 de Janeiro de 1938). (fig. 11 ). 

1946 - Selos do Imperio Colonial Portugues com sobretaxa 

A Portaria Provincial n.o 6377 de 2 de Mar<;o de 1946 (B.Oficial nr.9 de 2 de 
Mar<;o de 1946). determina - "Havendo necessidade de sobrecarregar com a taxa 
de $60 um milhoo de selos de franquia de 1 $75. em virtude de os daquela taxa 
estarem esgotados e terem um largo consumo. 

" A Porta ria Provincial n.o 6493 de 15 de Junho de 1946 (B.Oficial n.o 24 de 15 
de Junho de 1946). determina - "Havendo necessidade de sobrecarregar com a 
taxa de 10 centavos. 500 mil selos de tranquia da taxa de 15 centavos. em virtu de 
daqueles estarem esgotados e terem grande consumo." (fig. 12). 

Fig. 11 

Fig. 12 
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1946 - Selos do "4° Centenorlo de Lourenc;o Marques" e da Avlac;ao "Imperio" 
com sobretaxa 

A Portaria Provincial n.O 6645 de 2 de Setembro de 1946 
(B .Oficial n.o 44 de 2 de Setembro de 1946), determina 
"E autorizado 0 Director dos Servic;:os dos Correios, 
Telegrafos e Telefones, a mandar sobrecarregar, no 
Imprensa NacionaL 700.000 selos de 20$00 do IV 
Centenario de Lourenc;:o Marques com a taxa de 2$00, 
e 150.000 selas de 5$00 do emissao "Imperio Colonial 
Portugues - Aviao" , com a taxa de 3$00, devendo as 
impress6es ser feitas, respectivamente a carmim e 
preto." (fig. 13). 

Fig. 13 

3) Emissoes de "Sobrecargas Comemorativas" com aproveitamento dos selos em existencias 
locais 

1895 - Selos de D. LUIS I com sobrecarga Comemoratlva do "7° Cent. do Nascimento de St. Antonio" 

A Portaria 164 do Governo de Moc;:ambique, datada de 28 de 
Junho de 1895, publica do no Boletim Oficial n.o 26 de 29 de Junho do 
mesmo ano, determinava - "1°_ As sobrecargas nos selos posta is desta 
Provincia, autorizado p~r S. Ex.o 0 Conselheiro Comissario Regio, para 
comemorar 0 Centenario de Sto Antonio, sera a tinta vermelha nos 
selos de 5 reis e a tinta preta nos das restantes taxas, (fig. 14) e constara 
do seguinte legenda impressa no sentido diagonal do esquerda para a 
direita de baixo para cima - 1195/Centenario/1895 . 2° - A sobrecarga 
a que esta portaria se refere sera feita nos selos do emissao anterior a 
actual e ate a importancia de reis 21.000$000". Embora 
oficialmente nao tenham side indicadas quantidades, no opiniao 
de Alexandre Guedes de Magalhaes teriam side emitidos 21 mil 
selos do taxa de 10 rs e 28 mil selos das restantes taxas (5, 20, 25, 
40,50,100,200 e 300 rs), 0 que totalizaria 0 facial de 20.910$000. 
As referidas sobrecargas foram impressas no Imprensa Nacional 
de Moc;:ambique e os selos circularam nos meses de Julho e 
Agosto, conforme determinado no Artigo 3° do Portaria 164. 

1924 - Selo "TIpo Ceres" com sobrecarga "Vasco da Gama 
- 1924" 

o Diploma datado de 20 de Dezembro determina "Artigo 
1 ° - e autorizada a sobrecarga especial de "Vasco do Gama -
1924" em 50.000 selos posta is do taxa de 80 centavos, (fig . 15) 
em uso nesta PrOVincia, para serem vendidos nos dias 23, 24 e 25 
do corrente." "Artigo 2° - Os selos de que trata 0 numero anterior 
terao curso, somente nos relac;:6es posta is internas do PrOVincia, 
inciuindo Companhias Privilegiadas." 

4) Emissoes originartas do Territorio e destinadas ao 
Correio Geral 

1932 - Etlquetas de Correlo Aereo 

Emitidas localmente a partir de 1932, modele M/6B, com 
a finalidade de servirem de porte a correspondencia Via Aerea, 
(fig. 16) foram impressas na Imprensa Nacional de Moc;:ambique 
em folhas de 20 etiquetas, com as legend as "PAR AVION - POR 
AVIAO - Afranchissement perc;:u : Frs ... " As respectivas taxas eram 
afixadas manualmente. No mesmo ana surgiram com as mesmas 

Fig. 14 Fig. 15 



legendas as etiquetas modelo M-13 e posteriormente, nos anos de 1933, 1935, 1936 e 1937 outras 
etiquetas do modelo M/13 com diferentes legend as e tipos de letra - 1936/37 "Taxe Perc;ue:" e 1937 
"Taxa Recebida - Taxe Perc;ue" . Inexplicavelmente, durante mais de cinco decadas, foram estas 
"etiquetas adesivas" ignoradas nos catalogos filatelicos. 

1946 - Correio Aereo "Tipo Aviao" 

A Portaria nr.6646 de 2 de Novembro de 19046 determina - "Par 
falta de selos postais de algumas taxas de maior consumo, ha 
necessidade de utilizar vinhetas na franquia das correspondEmcias 
postais a expedir par via aerea, nos termos das disposic;oes especiais 
da ConvenC;ao Postal Universal de Buenos Aires, em vigor. Atendendo 
ao que se propos a Director Dos Servic;os dos Correios, Telegrafos e 
Telefones." ... "Artigo 1 ° -E autorizado a Director dos Correios Telegrafos 
e Telefones a utilizar, para franquia das correspondencias postais a Fig. 17 
expedir da Colonia par via aerea, vinhetas litografadas na Imprensa 
Nacional (fig. 17) nas quantidades, taxas e cores seguintes : 500.000 de 1 $20 vermelha - 200.000 de 1 $60 
azul- 100.000 de 1$70 violeta - 100.000 de 2$90 castanho claro - 500.000 de 3$00 verde." 0 desenho 
destes selos e de autoria do cartografo litografico Artur Possacos. 
Existem falsificac;oes, facilmente identificaveis, de todos as selos desta emissao. 

1947 - Correio Aereo "Tipo Aviao" com Legenda "Taxe perc;ue" 

A Portaria n.o 6721 de 28 de Dezembro de 1946 determina - "Em consequencia das alterac;oes das 
tarifas no transporte das correspondencias aereas para a exterior da Colonia, que passa a utilizar via 
diferente da actual, ha necessidade de se proceder a emissao de uma segunda serie de vinhetas 
destinadas a franquia das correspondencias posta is a expedir por esta via." ... "Artigo 1 ° - E autorizada a 
DirecC;ao dos Correios, Telegrafos e Telefones, a emitir e a par em circulaC;ao, para franquia das 
correspondencias postais a expedir da Colonia par via aerea, 
vinhetas litografadas, na Imprensa Nacional. (fig. 18) nas 
quantidades, taxas e cores seguintes : 500.000 de $50 preta -
500.000 de 1 $00 rosa - 200.000 de 10$00 azul oriental - 100.000 de 
20$00 violeta escuro - 100.000 de 50$00 laranja." 

Pasteriormente, a Portaria n.o 6768 de 1 de Fevereiro de 1847, 
determinou a emissao de 300.000 vinhetas de 4$50 verde e 500.000 
vinhetas de 5$00 castanha .. Por nao existir qualquer alusao a taxa 

Fig. 18 

de 3$00, admite-se que foi impressa a legenda "Taxe perc;ue" nos selos ainda existentes da anterior 
emissao. 

Existem falsificac;oes, facilmente identificaveis, de todos as selos desta emissao. 

Segundo dados oficiais publicados na epoca, quando em 1949 foram pastas em circulaC;ao as 
selos "Globo Terrestre" destinados ao Correia Aereo, foram queimadas todas as "vinhetas" de 1946 e 
1947 ainda existentes, a que na verdade alterou em muito as quantidades reais das respectivas emissoes. 

Neste contexto e tendo em conta as 13 selos emitidos podemos observar - taxas / total emitidos 
/ total queimados / vendidos -

$50 500.000 216.288 283.712 
1$00 500.000 187.883 312.117 
1$20 500.000 500.000 
1$60 200 .000 34.085 165.915 
1$70 100.000 25.472 74.528 
2$90 100.000 4.377 95.623 
3$00 500.000 125.893 374.107 (emlssoes de 1946 e 1947) 
4$50 300.000 88 299 .912 
5$00 500.000 278.310 221.690 

10$00 200.000 138.107 61.893 
20$00 100.000 75.945 24.055 
50$00 100.000 88.053 11.947 
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5) Emissoes destinadas a circular somente no Correio Interno, independentemente da 
origem do seu fabrico 

1920 - Emissao "MuHlados de Guerra" 

A Porta ria n.o 1.677 de 23 de Outubro de 1920 determina -"Atendendo 
00 que me representou a Comissao a Comissao Central de AssistEmcia 
Social do Provincia de Moc;ambique. e tendo em vista comemorer 0 

aniversario do Restaurec;oo do Independemcia de Portugal" ... " 1 ° - E 
autorizada a emissoo e venda. nesta Provincia. de selos especiais. com as 
legendas: "Mutilados de Guerra". "Assistencia Social". "1-12-1920". cujo 
produto se destina, em partes iguais. aos Mutilados Portugueses do Guerra 
e 00 fundo do Comissao Central de Assistencia Social. das taxas e 
quantidades seguintes : 12.000 de 1.4 c.- 12.000 de Y2 c. - 12.000 de 1 c. - fig. 19 
12.000 de 2 c . -12.000 de 3 c. -12.000 de 4 c.-12.ooo de 5 c . -12.000 de 6 c. -11.000 de 7-1/2 c. - 11.000 
de 8 c. - 11.000 de 10 c. -11.000 de 12 c. -11.000 de 18 c . -10.000 de 24 c. -10.000 de 30 c. - 10.000 de 
40 c . - 10.000 de 50 C.- 10.000 de 1 Escudo." (fig.19) "20 - Os selos de que trata 0 numero anterior teroo 
curso. somente no dia 1 ° de Dezembro de 1920. nos relac;oes posta is internas do Provincia, incluindo 
Companhias Privilegiades." "3D 

- A Repartic;oo Superior dos Correios e Telegrafos dara as instruc;oes 
necessarias sobre a venda destes selos" "40 - A Imprensa Nacional do Provincia fica encarregada de 
organizar os desenhos e tomar todas as previdencias necessarias de modo que entregue os selos das 
taxas indicadas no n.o 1. ate 10 de Novembro". 

Os desenhos e gravures sao do outorio de Artur Possacos. do Imprensa Nacional de Moc;ombique. 

1930/31 - Emissao "VH6rias de Mousinho de Albuquerque 

Com a finalidade de se obterem verb as destinadas a construc;oo de um monumento a Mousinho 
de Albuquerque, foi emitida uma serie de 7 selos apresentando 0 busto do homenageado. a taxa de $50 
eo uma legend a recordando os com bates de Macontene (selo carmim). Mujenga (selo vermelhoo). 

42 Coolela (selo Hlas vermelho). Chaimite (selo verde). Naguema (selo violeta). 
Ibrehimo (selo azul cinzento) , Macuto-Muno (selo azul). (fig. 20) Os selos foram 
fotogravados em folhas de 100, no Imprensa Nacional de Berlim. sendo as taxas e 
as legenda com as designac;oo dos combates, tipografadas a preto no Imprensa 
Nacional em Lourenc;o Marques. 

A Portaria n.o 1.126 de 7 de Junho de 1930 determina - "Tendo side pelo 
Governo Central autorizada a Colonia de Moc;ambique a fazer uma emissoo de 
selos posta is. para circularem no mesma Colonia. comemorativos do epoca das 
operac;oes militares - 1895-1897. Considerando que 0 produto total dessa emissoo 
revertera a favor do monumento a Mousinho de Albuquerque. Atendendo 00 que 
me propos 0 Director dos Servic;os dos Correios e Telegrafos. 0 Governador-geral 
de Moc;ambique. determina : Artigo 1 ° - Em toda a correspondencia entregue nos fig. 20 
estac;oes postais e telegrafos-postais do Colonia de Moc;ambique. parte 
administrada pelo Estado. e para circularem no mesma Colonia nos dias 21 de Julho. 19 e 20 de Outubro. 
7 de Novembro e 28 de Dezembro de 1930. e 1 e 6 de Marc;o e 7 de Maio de 1931. e obrigatoria a 
afixac;oo de um selo especial do taxa de 50 centavos (effgie de Mousinho de Albuquerque). 
comemorativo dos combates de Mecontene. Mujenga. Coolela. Chaimite. Naguema. Ibrahimo e 
Macuto-Muno." "Artigo 20 - 0 produto total do venda revertera a favor do monumento a Mousinho de 
Albuquerque." "Artigo 30 - Nenhum outr~ selo sera exigido nos correspondencias entregues no correio 
para circularem no Colonia nos dias mencionados no Art.o 10 desta Portaria. "- "Cumpra-se. Lourenc;o 
Marques. 7 de Junho de 1930 (B.o n.O 25. de 7 de Julho). 

1953 - Emissao "Lutuosa dos Empregados dos err" 

Deliberado pelos empregados dos crr em sessoo 2/6/1952. conforme consta do respectiva 
acta. foi apresentada em 4/8/52 a Direcc;oo dos crr de Moc;ambique. um pedido - "Que a Lutuosa dos 
Empregados dos CIT der Moc;ambique seja autorizado a emitir selos especiais. de utilizac;oo facultativa. 
semelhantes 00 desenho que se junta. das taxas de 1 $50. 1 $00 E $10. Estes selos seriam fabricados a 
expensas do Lutuosa. segundo desenho alusivo aos fins do instituic;oo e seriam vendidos nos Estac;oes 
Postais a quem os desejasse comprar. sem prejulza do pagamento das taxas legais. como acontece no 
Metropole com selo identico. vendido pelos crr para auxflio des Obras Sociais dos mesmos servic;os." 



Por parte do Director geral dos cn de 
Moc;:ambique. como Fiscal do Governo junto 
da Lutuosa. teve este pedido 0 despacho -
"Concordo. suba as. Ex.a 0 Ministro - 8/8/52". 
Seguindo as vias oficiais. 0 pedido foi remetido 
ao Ministro das Colonias acompanhado do 
oficio 3268/6541/S/1/6/L do Governador-geral 
de Moc;:ambique. datado de 14/8/52 com 
informac;:oo favoravel. Em 15/9/52 0 Ministerio 
das Colonias. Direcc;:oo Geral de Fomento 
Colonial. Servic;:os de Valores Postais. enviava 

Fig. 21 

ao Governador Geral de Moc;:ambique 0 oficio 1322 - "Em relac;:oo ao oficio desse Governo Geral n.a 
3268/6541 /S/1 /6/L de 14 de Agosto findo. tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que Sua Ex.a 0 Subsecretario 
de Estado do Ultra mar. por seu despacho de 12 do corrente. houve por bem nos term os do artigo 10D do 
decreto n.D 37.050. de 8 de Setembro de 1948. conceder a autorizm;oo solicitada para a emissoo e 
fabrico de selos especiais privativos de utilizac;:oo facultativa. da Lutuosa dos Empregados dos crr 
dessa Provincia. das taxas de $10. 1 $00 e 1 $50. conforme 0 desenho enviado. Ass. 0 Director Geral 
Sanches da Gama". Em 27/1/53 0 mesmo Ministerio das Colonias atraves da Repartic;:oo dos correios 
Telegrafos e Electricidade. em oficio n.D 138/IV precisa 0 despacho de S. Ex.a 0 Ministro - "Autorizo a 
emissoo e venda de selos. mas com a condic;:oo expressa de se noo fazer a menor pressoo sobre 0 

publico para a sua compra". 

Depois de mais algumas trocas de offcios entre entidades. a 25 de Agosto de 1953 surge 0 oficio 
n.D 1494 do Ministerio do Ultramar. Direcc;:oo geral de Fomento. Servic;:os de Valores Postais - "Em 
aditamento ao oficio 1322 de 15 de Setembro do ana findo. tenho a honra de comunicar a V. Ex.a para 
os devidos efeitos que. pelo correio e sob registos. foram expedidos 21 pacotes contendo os seguinte 
selos especiais privativos da Lutuosa dos Empregados dos crr dessa Provincia : 25.000 da taxa de $10. 
125.000 da taxa de 1 $00. 50.000 da taxa de 1 $50" . (fig. 21 ) Impressos na Casa da Moeda em folhas de 100 
selos. foram postos a venda em Outubro de 1953. sendo utilizados como taxa acessoria facultativa. e 
durante um periodo para pagamento da taxa de "Ultima Hora". que assim revertia a favor da Lutuosa. 

1955 - Franquia Provisoria de "UlHma Hora" 

As etiquetas adesivas foram emitidas 
em cadernetas de 100. impressas sobre papel 
liso. com as legend as "C.T.T. - Provincia de 
Moc;:ambique - ULTIMA HORA - 1$00" e 
denteado 10-1/2 . (fig. 22) . 

o proposito desta emissoo est eve 
relacionado com a finalidade de se poder 
avaliar 0 valor das receitas de "Ultima Hora". 
ate entoo pago com os selos correntes. e 

«:. T. T. 
CIA DE M~AMBIQUE 

TIMA BORA 

1$00 

bem assim 0 mesmo poder reverter a favor f" 22 -.0 ~ 
da Lutuosa. recompensando assim os Ig. 

funcionarios que voluntariamente trabalhavam na referida hora de atendimento ao publico. 

Porteado 

1916 - Emissao PORTEADO com sobrecarga local REPUBLICA 

Por portaria datada de 27 de Janeiro de 1927 - "Havendo em deposito selos e 
mais formulas de franquia dos correios do antigo regime incluindo os de porteado 
que circulam sem a legend a "REPUBLICA". "Hei por conveniente determinar que 
essas formulas sejam sobrecarregados cam a referida legenda que sera impressa na 
Imprensa Nacional". 

Em virtude desta portaria foram sobrecarregados os selos ... de 1904 de 
porteado de Moc;:ambique. taxas/tiragens ("Portugal Filatelico" de Novembro de Fig. 23 
1919) - 5 rs verde 2.298 • 10 rs violeta cinzento 956 • 20 rs castanho claro 488. 30 rs 
laranja 873 • 50 rs castanho 444 . 60rs castanho Hlas 544. 100 rs lilas 411. 130 azul 10.455. 200 rs carmim3.111 
. 500 rs • 1649 ". (fig. 23) 
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1918/21 - Selos de Imposto Postal com sobrecarga PORTEADO 

A Portaria n.o 913 determina - "Tendo 0 Inspectar Superior da Fazenda 
pedido providencias sobre a falta de selos de porteado para consumo na 
Provincia, por noo ter a Casa da Moeda e Papel Selado satisfeito ainda as 
requisic:;6es em devido tempo feitas. Sendo urgente adaptarem-se medidas 
tendentes a obviar aos inconvenientes e prejuizos que resultam dessa falta 
para 0 servic:;o publico." 

"Hei por bem determinar : 1 ° - Que os selos da taxa de guerra de um 
centavo necessarios para 0 consumo circulem nesta Provincia como selos Fig. 24 
de porte ado com a legenda de "PORTEADO". - 2Q - Que nos selos da taxa 
indicada no n.o 1 ° seja tambem aposta a sobrecarga de cinco centavos e a legenda "PORTEADO" para 
o mesmo fim. - 3° - Que tanto a impressoo como a sobrecarga sejam executadas na Imprensa Nacional." 
"Lourenc:;o Marques, 10 de Setembro de 1918". 

o paragrafo 1 da Portaria foi cumprido e 0 paragrafo dois noo. Em seu lugar foram sobrecarregados 
"PORTEADO" os selos da taxa de 5 centavos. (fig. 24) 

1921 - Selos "TIpo Ceres" de Moc;ambique e L. Marques com sobrecarga PORTEADO e sobretaxa 

A Portaria n.o 127 de 12 de Novembro de 1921 determina - "Tendo 0 Director dos Servic:;os de 
Fazenda pedido providencias sobre a falta de selos de "Porteado" das 
taxas de 5centavos, 6 centavos, 10, 20 e 50, para consumo nesta 
Provincia, por noo ter a Casa da Moeda e Valores Selados satisfeito 
ainda as requisic:;6es em devido tempo. Sendo urgente adoptarem-se 
medidas tendentes a obviar aos inconvenientes e prejuizos que resultam 
desta falta para 0 servic:;o publico. 

Usando das faculdades de poder executivo, nos term os da base 
12° da Administrac:;oo Civil e Financ:;as das Col6nias, aprovadas por 
decreto n.o 7.008, de 9 de Outubro de 1920. Hei por conveniente Fig. 25 
determinar que na Imprensa Nacional seja aposta em 100.000 selos postais 
a legenda "Porteado" e com as sobrecargas seguintes : 10.000 selos de Y2 c. com sobrecarga 5 centavos, 
10.000 selos de 1 c. com sobrecarga 6 centavos, 30.000 de 1-1/2 c. com sobrecarga i 0 centavos, 20.000 
de 2-1/2 c. com sobrecarga 20 centavos, 30.000 4 c. com sobrecarga 50 centavos." "Unico - as 
sobrecargas nos selos de 1f2, 1, 1-1/2 e 2-1/2 seroo feitas a tinta encarnada e os da taxa de 4 c. a tinta 
preto." (fig. 25) 

1924 - Selos "TIpo Ceres" de Moc;ambique com sobrecarga PORTEADO e sobretaxa 

A Portaria n.o 751 de 12 de Julho de 1924 determina - "Informando a Secretaria 
Provincial dos Servic:;os de Fazenda, haver falta de selos de "porteado" das taxas de 
$20 e $50, par noo ter a Casa da Moeda e Valores Selados satisfeito ainda a requisic:;oo 
em devido tempo feita. Sendo urgente adoptarem-se medidas tendentes a obviar aos 
inconvenientes e prejuizos que podem resultar dessa falta. 

o Conselho Legislativo aprovou e 0 Governador-geral da 0 seu assentimento a 
este diploma. Hei por conveniente determinar que na Imprensa Nacional seja aposta 
em 1.000.000 de selos posta is, sendo 500.000 da taxa de $30 e 500.000 da taxa de $60, 
a legenda "Porteado" com as sobrecargas, respectivamente de $20 e $50 ." (fig. 26) 

1952 - Emissao Regular - Novo TIpo 

A Portaria n.o 13.921 do Ministerio do Ultramar, datada de 5 de Abril de 1952 
determina - "Manda 0 Governo da Republica Portuguesa ... que sejam emitidos e 
postos em circulac:;oo, na Provincia de Moc:;ambique 2.300.000 selos de porteado, 
com as dimens6es de 22x25 mm., das taxas, cores e quantidades : 600.000 da taxa de 
$10 - 500.000 da taxa de $30 - 400.000 da taxa de $50 - 300.000 da taxa de 1 $00 -
300.000 da taxa de 2$00 - 200.000 da taxa de 5$00." (fig. 27) 

Fig. 26 

Fig. 27 



IMPOSTO POSTAL 

1925 - Selo de "Porte Franco" - "Cruz do Oriente" com sobretaxa 

Por determina<;ao do Direc<;ao dos Correios e Telegrafos de Mo<;ambique - "Tendo side 
autorizada, por P.P. n.o 195 de 3 do corrente, a sobrecarga de 50 centavos nos selos privativos do 
Sociedade Humanitaria Portuguesa Cruz do Oriente, (fig. 28) cujo produto de venda reverte a favor do 
seu cofre, e convindo regular os preceitos a que deve obedecer a circula<;ao dos 
mesmos selos nesta Provincia, sera obrigatorio, fa<;o constar 0 seguinte : - Nos dias 
23 e 24 de Novembro proximo, sera obrigatoria, como sobretaxa a afixa<;ao do 
referido selo especial no correspond{mcia postal e telegrafica e encomendas a 
permutar no interior do Provincia. 11- A correspond€mcia retirada dos receptaculos 
no primeira tiragem do dia 23 fica obrigada a franquia adicional a que se refere 0 

numero anterior, eo retirada no primeira tiragem do dia 25 fica isenta dela. 111- Sao 
isentos de selo adicional os jornais, os livros impressos e a correspond{mcia isenta 
oficialmente de franquia. IV - A correspondencia nao franqueada com 0 referido 
selo, como sobretaxa, nos dias acima indicados, sera porteada nos term os usuais, 
utilizando-se 0 mesmo selo. V - terminado 0 prazo obrigatorio para a afixa<;ao dos 
referidos selos, poderao eles ser vendidos nos esta<;6es posta is, para fins filatelicos, Fig. 28 
durante os quatro dias seguinte 00 do "terminus" daquele prazo e, findos estes, 
sera 0 produto do venda acompanhado dos selos que sobejarem remetidos imediatamente a 1° Divisao, 
quando as esta<;6es de distrito de Louren<;o Marques, e as respectivas direc<;6es telegrafo-postais nos 
restantes distritos, os quais liquidarao as contos com a Reparti<;ao Superior dentro do mais curto prazo 
de tempo. VI - A 1 ° Divisao providenciara no sentido de que as esta<;6es do distrito de Louren<;o 
Marques e as dos restantes distritos do Provincia, por intermedio das direc<;6es telegrafo-postais sejam 
fornecidos os selos calculados necessarios para 0 consumo, competindo-Ihes fazer observar 0 rigoroso 
cumprimento destas instru<;6es, de forma a poder efectuar a liquida<;ao de contos com a Direc<;ao dos 
Servi<;os d4e Fazenda no mais curto prazo possivel. Louren<;o Marques, 8 de Setembro de 1925." 

1926 - Selos de "Porte Franco" - "Cruz do Oriente" com sobrecarga/sobretaxa 

A Portaria n.o 294 de 17 de Abril de 1927 determina-"Atendendo 00 que me requereu a Sociedade 
Humanitaria Portuguesa Cruz do Oriente, criada nesta Provincia por Alvaro de 11 de Janeiro de 1924, 
pedindo autoriza<;ao para sobrecarregar os seus selos privativos com as taxas de $40, $50, $60, $80, 
1 $00 e 2$00, (fig. 29) a fim de serem obrigatoriamente afixados, no dia 1 de Junho proximo, no 
correspondencia postal e telegrafica, revertendo 0 produto do venda a seu favor. Considerando que 
se trata de uma institui<;ao ainda nascente, de fins meramente humanitarios, a qual devem ser 
concedidas todas as facilidades para 0 seu progressivo 
desenvolvimento. Ouvida a Secretaria Provincial do Fomento. 
Hei p~r conveniente, nos termos do n.o 3° do artigo 6° do 
regulamento para 0 servi<;o dos correios das Colonias Portuguesas, 
aprovado por decreto nr. 8.807, de 27 de Novembro de 1922, 
conceder a referida Sociedade autoriza<;ao para sobrecarregar 
150.000 selos, sendo 25.000 de coda uma das taxas acima 
indicadas, com a palavra "Correios", que deverao ser 
obrigatoriamente afixados em toda a correspondencia postal e 
telegrafica a permutar no interior desta Provincia, no dia 1 de 
Junho proximo, alem do respectiva franquia, do seguinte forma: 
a) - A importancia a afixar em selos, quer nos correspondencias 
postais, quer telegraficas, sera igual a que se acha estabelecida 

Fig. 29 Fig. 30 

pelos Correios e Telegrafos para est a classe de correspondencias. - b) - Para correspondencias cujo 
porte seja inferior a $40, serao afixados os do taxa de $40 . Louren<;o Marques, 17 de Abril de 1926 (B.o 
nr.16 de 17 de Abril" 

As sobrecargas/sobretaxas foram tipografadas pela Imprensa Nacional de Mo<;ambique. 

1927 - Selos de "Porte Franco" - "Cruz do Oriente" com sobrecarga/sobretaxa 

A Portaria n.o 600 de 11 de Outubro de 1927 determina - "Atendendo 00 que me requereu a 
Sociedade Humanitaria Portuguesa Cruz do Oriente, criada nesta Colonia p~r Alvaro de 11 de Janeiro 
de 1924, pedindo autoriza<;ao para sobrecarregar os seus selos privativos com as taxas de $05, $10, $20, 
$30, $40, $50, $60, $80, 1 $00 e 2$00 (fig. 30) a fim de serem obrigatoriamente afixados no dia 14 de 
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Novembro Proximo, na correspond€mcia postal e telegrofica, revertendo 0 produto da venda a seu 
favor. Considerando que se trata de uma institui<;ao ainda nascente, de fins meramente humanitorios, 
a qual devem ser cbncedidas todas as facilidades para 0 seu progresso e desenvolvimento. Ouvida a 
Direc<;ao dos Servi<;os dos Correios e telegrafos. Hei por conveniente, nos termos do n.o 3° do artigo 6° 
do regulamento para 0 servi<;o dos correios e telegrafos das Colonias Portuguesas, aprovado por decreto 
nr. 8.507, de 27 de Novembro de 1922; conceder a referida Sociedade autoriza<;ao para sobrecarregar 
206.000 selos, sendo 23.000 de cada uma das taxas de $40 e $50, e 20.000 de coda uma das outras taxas 
acima indicadas, com a palavra "Correios", que deverao ser obrigatoriamente afixados em toda a 
correspond€mcia postal e telegrofica a permutar no interior desta Colonia, no dia 14 de Novembro 
proximo; alem do respectiva franquia, do seguinte farma : 

a) - Para cartas, $40 
b) - Para os bilhetes posta is, $20 
c) - Para os jomais, $05 
d) - Para as amostras, impressos e manuscritos, $30 

As restantes taxas seraa afixadas em encomendas postais, telegramas e outras correspond€mcias. 
Louren<;o Marques, 11 de Outubro de 1927" (B.o n.o 42 de 15 de Outubro). As sobrecargas/sobretaxas 
foram tipografadas na Imprensa Nacional de Mo<;ambique 

1928 - Selos de "Porte Franco" - "Cruz do Oriente" com sobrecarga/sobretaxa 

A Portaria n.o 753 de 14de Julho de 1928 determina-"Atendendo ao que me requereu a Sociedade 
Humanitoria Portuguesa Cruz do Oriente, criada nesta Colonia por Alvaro de 11 de Janeiro de 1924, 
pedindo autorizo<;oo para sobrecarregar os seus selos privativos 
triangulares com as taxas de $05, $10, $20, $30, $40, $50, $80, 
1 $00 e 2$00, a fim de serem obrigatoriamente afixados no dia 8 
de Setembro proximo, no correspond€mcia postal e telegrofica, 
revertendo 0 produto do venda a seu favor. Consideranda que 
se trata de uma institui<;ao de fins meramente humanitorios, a 
qual devem ser concedidas tadas as facilidades para 0 seu 
progressivo desenvolvimento. Ouvida a Direc<;ao Superior dos 
Correios e Telegrafos. 0 Governador Gera!. usando das 
faculdades que Ihe confere 0 n.o 25° do artigo 23° da Carta Fig. 31 
Orgonica do Colonia, aprovada por decreto nr. 12.499 B, de 4 
de Outubro de 1926, enos term os do n.o 3° do artigo 6° do regulamento para 0 servi<;o dos correios das 
Colonias Portuguesas, aprovado por decreta nr. 8.507, de 27 de Novembro de 1922, determina: E 
autorizada a Sociedade Humanitoria Portuguesa Cruz do Oriente, a sobrecarga com a palavra "Correios" 
155.000 selos, sendo 18.000 da taxa de $05, 17,000 de $40, e 15.000 das taxas de $10, $20, $30, $50, $60, 
$80, 1 $00 e 2$00, (fi9.31 ) que serao obrigatoriamente afixados, alem da respectiva franquia postal. em 
toda a correspondencia postal e telegrofica a permutar no interior desta Colonia no dia 8 de Setembro 
proximo, pela forma seguinte : 

a) - Para as cartas, $40 
b) - Para os bilhetes posta is, $20 
c) - Para os jornais, $05 
d) - Para as amostras, impressos e manuscritos, $30 

As restantes taxas seroo afixadas em encomendas postais, telegramas e outras correspondencias. 
Louren<;o Marques, 14 de Julho de 1928" (B. O. n.o. 28 de 14 de Julho). 
As sobrecargas/sobretaxas foram tipografadas no Imprensa Nacional de Mo<;ambique 

ASSIST~NCIA 

1929/39 - "Assistencia Publica" 

A Portaria n.o 890 de 18 de Maio de 1929 determina - "Tendo side apresentado a este Governo 
pelo Provedor do Comissao de Beneficencia e Assistencia Publica sobre a conveniencia de se dar 
cumprimento ao disposto na alinea e) art. 9°, do diploma legislativo nr. 29, do Colonia, de 11 de Outubro 
de 1927. Ouvido 0 Director dos Servi<;os dos Correios e Telegrafos e sob sua proposta : Nos term os do 
parografo unico do artiga 31° do Organiza<;ao dos servi<;os dos Correios e Telegrafos do Colonia, 
aprovado pela porta ria n.o 783, de 18 de Agosto de 1928 - Hei por conveniente tornar obrigatoria a 
afixa<;ao do selo de "Assistencia", do taxa de $40 em toda a correspondencia postal e telegrofica a 
permutar no interior da Colonia (parte administrada pelo Estado), nos dias 23 a 31 de Dezembro." 



A referida alfnea e) do art. 9.D determina "Pelos rendimentos de estampilhas postais 
especiais de Assistencia a adoptar em dias fixados em diploma especial". 

Os 10 selos desta emissoo foram fotogravados. em diferentes cores. pela 
Imprensa Nacional de Berlim. em folhas de 50 selos sob desenho de Artur Possacos. 
sendo as taxas tipografadas no Imprensa Nacional de Mo<;:ambique. (fig. 32). Embora 
noo tenham sido expressas as quantidades a emitir. ha elementos que determinam 
um total de 500.000 selos. 50.000 para coda um dos 10 selos. Durante os anos de 
1929 a 1942 foram vendidos 265.970 selos. tendo sido inutilizados por queima os 
restantes 234.030 . 

1942 - "Assistencia Publica" 
Fig. 32 

o Diploma Legislativo n.D 784 de 18 de Abril de 1942. elevou a taxa do selo de "Assistencia" de 
$40 para $50. determinou que fosse editado pela Imprensa Nacional de Mo<;:ambique. "segundo modele 
a publicar em Portaria". tornou obrigatoria a sua aposi<;:oo no correspondencia postal e telegrafica a 
permutar no interior do Colonia nos meses de Janeiro e Dezembro de coda ana e. ainda a partir de 1 de 
Julho seguinte. "nos requisi<;:oes de vales do correio que representam 
permuta<;:oo de fundos dentro do Colonia. de importoncia igual ou superior a 
200$00". A Portaria n.D 4.770 de 27 de Junho do mesmo ano. fixou as 
caracteristicas destes selos. de harmonia com 0 citado D. L. Nr.784. criando 
assim 0 2D tipo - "$50 impressos a carmim e teroo as dimensoes de 36.5 mm x 
27.5 mm. com as legendas "Colonia de Mo<;:ambique" em cima "Assistencia 
Publica" em baixo. a taxa e impressa a preto nos cantos inferiores. os 
algarismos "50" no esquerdo e a letra "C" no direito". 

Como anteriormente. 0 motivo do selo e quantidade a emitir. noo Fig. 33 
foram determinados. havendo no entanto conhecimento de terem sido 
emitidos 1 .000.000 de selos. 0 desenho de Artur Possacos representa a figura do Patria protegendo a 
Familia. e a impressoo litografica feita no Imprensa Nacional de Mo<;:ambique em folhas de 120 selos 
(duos meias folhas de 60 selos). Como se pode verificar. 0 desenho foi inspirado no gravura do selo de 
Assistencia do Companhia de Mo<;:ambique. emitido em 1933. (fig. 33) 

1943/51 - "Assistencia Publica"- TIpo "Pelicano" legend a "Colonia de Moc;amblque" 

A Portaria n.D 5.058 de 27 de Fevereiro de 1943. alterou 0 tipo dos selos de "Assistencia". criando 
o 3D denominado "Pelicano" com as caracterfsticas "$50 - impressos a carmim e teroo as dimensoes de 
0.34 x 0.26 com as legend as "Colonia de Mo<;:ambique" em cima e "Assistencia 
Publica" em baixo. A taxa e impressa a preto no canto inferior direito" . 

o desenho de Frederico Ayres representa um pelicano do ninho. alimentando 
os tres filhos com 0 proprio sangue. Litografados no Imprensa Nacional de 
Mo<;:ambique em folhas de 120 selos divididos em duos meias folhas de 60 coda (os 
Tete-beche conhecidos resultaram do facto das meias folhas noo terem sido 
separadas e se encontrarem em posi<;:oo invertida). As taxas foram postas em 
segundo impressoo e no coso do selo vermelho desta emissoo. primeiro do serie. a 
taxa apresenta-se em tipo mais pequeno nos primeiras folhas litografadas. pelo 
facto do encarregado do composi<;:oo pretender que a mesma noo ultrapassasse 0 

escudete a tal fim destinado! Inutilizada posteriormente a respectiva chapa. foi a 
mesma substitufda por outra que utilizaram nos restantes selos e emissoes seguintes. 

Fig. 34 

Noo foram indicadas as quantidades a emitir. havendo no entanto elementos que apontam para 
1.000.000 de coda um dos selos emitidos. (fig. 34) 

1952/56 - "Assistencia Publica" - TIpo "Pelicano" legenda "Provincia de Moc;amblque" 

A Portaria n.D 9.118 de 22 de Dezembro de 1951 determinava a emissoo de 9.000.000 de selos com 
diferentes gravuras e caracterfsticas. apresentando um dos ediffcios do Assistencia Publica. Instituto 
Jooo de Deus. Instituto Mousinho de Albuquerque. e Infantario. mas por razoes que se admitem de 
ordem economica. estes selos noo chegaram a ser emitidos. 

A Portaria nr.9.410 de 5 de Julho de 1952. revogando a anterior determinando nova emissoo nos 
cores laranja. verde-oliva. e castanho. mantendo as caracteristicas das anteriores emissoes e alterando 
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a legenda "Colonia de Moc;ambique" pela legenda "Provincia 
de Moc;ambique". Foram impressos no Imprensa Nacional de 
Moc;ambique em folhas de 108 selos (duos meias folhas de 54 
selos cada).Noo foram determinados as quantidades a emitir. 
havendo no entanto elementos que apontam para 3.000.000 
de coda um dos selos emitidos. (fig. 35) 

Os selos Tipo "Pellcano" mantiveram-se em circulac;oo 
ate 1964. surgindo as ultimas emiss6es em 1957/58. Em 1964 
foram emitidos os primeiros selos com nova gravura de 
autoria de Artur Possacos (fig. 36) que em tres emiss6es (1964/ Fig. 35 Fig. 36 
69 - 1972/73 - 1974) apresentaram em 11 selos de diferentes 
cores. as taxas de $30 • $50 e 1 $00 nos quantidades julgadas necessarias para 0 servic;o do Correio. 

TELECOMUNICAC;OES 

1965 - Emlssao "Rede de Telecomunica~oes" 

o Diploma Legislativo n.o 2587 de 20 de Marc;o de 1975 determina - "Reconhecendo-se a 
necessidade de. urgentemente. melhorar os condic;6es do rede de telecomunicac;6es dos Correios. 
Telegrafos e telefones do Provincia. cujo estado e precario em muitos sectores . Noo comportando 0 

orc;amento ordinario dos mesmos Servic;os os elevados en cargos que resultaroo daquela melhoria. 
torna-se necessario criar 0 meio financeiro para 0 efeito. Assim - Usando do competencia atribuida 
pelo artigo 151 0 do ConstituiC;oo. conforme 0 voto do Conselho Economico e Social. 0 Governador 
Geral de Moc;ambique determina 0 seguinte : Artigo 10

_ E criada e posta em vigor no Provincia. a partir 
de 1 de Abril de 1965. uma serie de quatro selos especiais denominada "Rede de Telecomunicac;6es". 
cujo rendimento se destina a financiar os melhoramentos a fazer nos redes de telecomunicac;6es dos 
Correios Telegrafos e Telefones do Provincia .. Artigo 20 

- A serie de selos referida no artigo 1°. que sera 
utilizada somente no servic;o interno do Provincia. e constituida pelos seguintes valores : 

a) - Para a correspondencia de 1 a classe (cartas e bilhetes postais) 
telegramos 

b) - Para outras classes de correspondencia 
c) - Para as encomendas posta is 
d) - Nos vales do correia e telegraficos e nos vales de embolso. a cobrar 

no acto do pagamento 
e) - Nos operac;6es acessorias do servic;o de vales 

e para os 
$50 
$30 

1$00 

2$50 
2$50 

Artigo 3° - A falta ou insuficiencia do selo criado pelo presente diploma nos correspondencias ordinarios 
referidos nos alineos a) e b) do artigo 2° e cobrada dos 
destinatarios das correspondencias. pelos seus valores simples. 
mediante selos que seroo colados e inutilizados pelos 
empregados do Correio no momento do entrega das 
correspondencias. Paragrafo unico - A responsabilidade pela 
falta do selo nos telegramas. nos correspondencias registadas. 
nos encomendos postais e no servic;o de vales pertence 
inteiramente 00 empregado que tiver a seu cargo a operac;oo 
que implica a sua cobranc;a . 

Artigo 4° - Os selos a emitir nos term os deste diploma seroo 
executados no Imprensa Nacional de Moc;ambique. conforme 
desenho a aprovar pelo Governo Geral. Publique-se e cumpra-
se como nele se contem. Residencia do Governo Gera!. em Fig. 37 
Lourenc;o Marques. aos 20 de Marc;o de 1965 - 0 Governador 
Geral. Jose Augusto do Costa Almeida" . Inserto no Boletim Oficial n.o 12. 1 a serie de 20 de Marc;o de 
1965. 

Os selos "Telecomunicac;6es" foram desenhados pelo artist a Marinho. impressos no Imprensa 
Nacional de Moc;ambique sobre papelliso e popel porcelana. em folhas de 50 e 100 selos com denteado 
14-1/2 . Emitidos nos quantidades julgadas necessarias para 0 servic;o do Correio. tiveram uma tiragem 
inicial de 2 milh6es do taxa de $30. 10 milh6es do taxa de $50. 500 mil do taxa de 1 $00 e 500 mil do taxa 
de 2$50 . (fig. 37) 



PORTE FRANCO 

1923/25 - Emblema da Socledade Humanltarla Cruz do Oriente 

Alguns Membros da Direcc;oo da Sociedade Humanitaria Cruz do Oriente eram admiradoresl 
praticantes da filatelia resolvendo mandar fazer na Alemanha selos com 0 emblema da Sociedade 
para serem utilizados na correspondencia. como forma demonstrativa da isenc;oo de porte. Apresentado 
ao Governo 0 pedido de autorizac;oo para a 
pretendida aposic;oo. 0 Governo concordou 
e mandou publicar 0 seguinte diploma: 
"Portaria n.o 782 - Atendendo ao que me 
requereu a Sociedade Humanitaria Cruz do 
oriente. criada nesta Provincia por alvara de 
11 de Janeiro ultimo. pedindo isenc;oo de 
franquia para as suas correspondencias a 
permutar dentro desta Colonia. Considerando 
que se trata de uma instituic;oo de fins 
meramente humanitarios ainda nascente. A 
qual devem ser concedidas todas as Fig. 38 Fig. 39 

facilidades para que possa desenvolver-se e radicar-se. Ouvido 0 Subdirector. servindo de Director dos 
Correios e Telegrafos. Hei por conveniente. nos termos do n.o 3° do artigo 6° do regulamento para 0 

Servic;o dos Correios das Colonias Portuguesas. aprovado por decreto nr. 8.507. de 27 de Novembro de 
1922. conceder a referida Sociedade Isenc;oo de franquia para as suas correspond€mcias a permutar 
no interior desta Provincia. quando transitem abertas e sejam autenticadas com um selo especial 0 

qual sera inutilizado no correio com a marca do dia da estac;oo como se procede com a correspondencia 
da Sociedade Portuguesa da Cruz vermelha. Lourenc;o Marques. 30 de Agosto de 1924" (B.o n.o 35. de 30 
de Agosto). 

Os referidos selos. com desenho de Artur Possacos. foram impressos tipograficamente por Giesecke 
& Devrient. de Leipzig sobre papelliso. em 11 diferentes conjuntos de cores. (fig. 38) cujas quantidades 
noo foram esclarecidas. sabendo-se no entanto que ainda foram utilizados para as emissoes de "Imposto 
Postal" de 1925. 1926 e 1927 depois de sobre os mesmos incidirem as respectivas sobrecargas/sobretaxas. 

1928 - Emblema da Socledade Humanltarla Cruz do Oriente 

Com desenho de Artur Possacos • foram impressos tipograficamente a duas cores por R & R sobre 
papelliso. em folhas de 100 selos (fig. 39) . Os selos desta serie. de formato triangular. serviram de base 
a emissoo de "Imposto Postal" de 1928. para a qual receberam a sobrecarga/sobretaxa "Correios" e os 
valores de 5c .. 1 Oc .• 20c .• 30c .. 40c .. SOc .• 60c .. 80c .. 1 E .. e 2E .. 

Caro Assoclado 
Vamos tornar 0 nosso Clube malor 

Fa~a urn seu amigo fllatelista socia do Clube Fllatelico de Portugal 

A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.D 101 , 3.° - 1200-358 L1SBOA - Tel. : 21342 1514 Fax: 21342 95 34 

( COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSiVO DE TODO 0 MATERIAL FiLATELlCO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA I KABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3 . 0 ANDAR (Elevador) 
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C.E.P. - CORPO EXPEDICIONARIO PORTUGUES, A 
FRANCA 

o SERVICO POSTAL MILITAR 

(ConciusCio) 

II 11/ - PESSOAL 

1 - Pessoal tecnico 

Em virtude do disposto no Decreto n.O 2 911 de 28 de 
Dezembro de 1915,0 pessoa/ tecnico destinado a executor 
o Servic;o Postal em Campanha era requisitado a 
Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos. Sustentou
se umas vezes a doutrina de que esse pessoal devia ser do 
quadro te/egrafo-posta/. outras vezes do quadro dos correios. 
o que e certo. e que. no ocasioo do organizac;oo do S.P.C. 
em Dezembro de 1916. se adoptou 0 primeiro criterio. tendo 
sido requisitados dois primeiros oficiais. equiparados a 
capitoes. seis segundos oficiais. equiparados a tenentes e 
11 aspirantes. equiparados a alferes. Neste numero estavam 
compreendidos 1 tenente equiparado e 6 a/feres 
equiparados. dois dos quais do quadro dos correios. que ja 
tinha desempenhado servic;o nos exerclcios de Tancos e de 
Torres Vedras. e que. nos termos. do mesmo Decreto. 
deviam fazer parte do S.P.C ". 

II A que criterio obedeceu a fixac;oo do numero de 
funcionarios requisitados? Noo 0 sabemos. porquanto as 
Instruc;oes para 0 Servic;o Postal. de Dezembro de 1912. unico 
dip/om a entoo em vigor. noo continham qualquer quadro 
com 0 efectivo correspondente ao requisitado. 

Tendo 0 C.E.P .• durante a campanha. sofrido varias 
a/terac;oes. foram sucessivamente requisitados os 
correspondentes funcionarios. nem sempre enviados com 
a prontidoo que seria para desejar. 

De principio. os efectivos eram suficientes para as 
necessidades do servic;o. porque 0 CE.P. se noo tinha ainda 
desenvolvido e porque todos os funcionarios se mantinham 
ao servic;o. Mas. ampliado 0 CE.P. e tendo sido alguns 
funcionarios repatriados por doenc;a e achando-se outros 
retidos em Portugal. depois de terem de acabado de gosar 
as suas licenc;as de campanha. momentos houve em que 
a situac;oo. por falta de pessoal. se tornou insustentavel. 

Armando Bordalo Sanches 
desenhos de:- Eduardo Silva 

Figura 1 
A fotografJa supra reproduzlda do 1· oflclal 
dos C.T.T. equlparado a capHao. Humberto 
Serrao. chefe do S.P.C. do C.E.P. no periodo 
compreendldo entre. 29.12.1917 e 11.10.1918. 
Integra 0 excelente e erudlto trabalho de 
Investlga~ao Intltulado. .. Percursos 
proflsslonals/Humberto Julio da Cunha 
Serrao/De praticante/a director de servlc;os 
". da autorla da Dr.· Julia Saldanha ( quadro 
superior da FPC e responsavel pelo Arqulvo 
Historico da Fundac;ao Portuguesa das 
Comunlcac;oes ) e publlcado no n.o 11 ( 1°. 
Semestre de 2003 ) da Revlsta da cltada 
Fundac;ao. Cortesla da Dr- Julia Saldanha 



chegando mesmo a suspender-se alguns dos servic;os do Estac;oo Central do Base, que noo diziam 
directamente respeito 00 movimento diario das correspondencias. 

A data do armistfcio, no entanto, 0 numero de funcionarios era suficiente para a execuc;oo do servic;o, 
embora noo Fosse aquele que os quadros exigiam. 
Em pleno funcionamento do c.E.P., com duos Divis6es, 0 numero necessario era de: 

2 primeiras oficiais, equiparados a capitoes, 
5 segundos oficiais, equiparados a tenentes, 
35 terceiras oficiais ou aspirantes, equiparados a alferes, distribufdos conforme 0 quadro anexo 00 

Regulamento de 1918. 

Durante a campanha prestaram servic;o no c.E.P.: 

Equiparados a capitoes 
a tenentes 
a alferes 

Total 

4 
9 

J.2 
52 

Com estes funcionarios deu-se 0 seguinte movimento: 

a) - Repatriados, por terem tido baixo, por doenc;a: 
Equiparados a capitoes I 
Equiparados a tenentes 4 
Equiparados a alferes 9 

b) - Repatriados, por terem side promovidos no quadro telegrafo-postal e noo haver 
correspondencia de posta no c.E.P.: 

Equiparados a capitoes 

c) - Repatriados, por terem sido promovidos no quadro telegrafo-postal e excederem 0 

efectivo: 
Equiparados a tenentes 

d) - Por terem sido feitos prisioneiros: 
Equiparados a alferes 

e) - Promovidos no quadro telegrafo-postal. continuando a prestar servic;o no c.E.P., nos 
novos postos de equiparac;oo: 

Equiparados a capitoes 2 
Equiparados a tenentes 2 

Sobre a competencia profissional, ou seja, sobre a qualidade dos funcionarios fornecidos pela 
Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos, temos a informar que nem sempre a escolha obedeceu 
ao criterio do competencia, porquanto alguns funcionarios houve que nunca tinham desempenhado 
servic;o postal, sendo necessario instrur-Ios em campanha, quando ja deviam ter 0 desenvolvimento 
bastante. 

Este comentario devera servir de aviso para a organizac;oo de um servic;o identico. 

Como ja acentuamos no preombulo deste relatorio, os funcionarios do S.P.c. foram equiparados a 
oficiais, com os direitos e reg alias inerentes aos postos correspondentes. 

Ora destes direitos e regalias, 0 unico que Ihes foi p/enamente concedido foi 0 de receberem as 
subvenc;6es e abonos que competiam aos oficiais do exercito. 

Recrutados sem instruc;oo mi/itar previa, tendo-Ihes sido decretado um fardamento, cujos distintivos 
dos postos eram colocados por forma que foci/mente poderiam ser confundidos com oficiais inferiores 
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- procedimento discordante do adoptado nos exercitos alia dos, onde os oficiais do servir;o postal 
usavam distintivos id€mticos aos do efectivo - a sua acr;oo disciplinar viu-se, p~r vezes, comprometida 
p~r esse facto. 

Noo seja isto tido na conta de vaidade porque, funcionarios civis que muito se presam com tal qualidade, 
os signatarios noo teriam desejo a/gum de se confundirem com oficiais do exercito, funr;6es para que 
noo tinham sido educados; mas e nosso dever acentuar que, encontrando-se num meio absolutamente 
militar, onde todo 0 procedimento obedecia a disciplina militar, noo acham justo que, estabelecendo
se diferenr;a entre oficiais do exercito e oficiais equiparados, se Fosse provocar uma quebra dessa 
mesma disciplina. 

Que culpa teem os funcionarios que, na situar;oo do primeiro dos signatarios, foram obrigados p~r lei a 
desempenhar uma comissao junto do c.E.P., de que antes de os integrarem no exercito, Ihes noo 
tivessem ministrado instrur;6es militares, a eles, que tinham sido isentos da prestar;oo de qua/quer 
servir;o no exercito? 

Se todos os oficiais, do activo, milicianos e equiparados, devem ter a mesma instrur;oo militar, de-se
Ihes essa instrur;oo, mas noo se far;a notar que soo intrusos na c/asse militar aqueles que, pelo menos, 
tanto como os oficiais do exercito, se sacrificaram e trabalharam pelo bom nome do c.E.P .. 
A situar;oo especial que acabamos de descrever, e que noo podiamos deixar de frisar neste relatorio, 
acarretou dificuldades para os funcionarios em questeD e obrigou-os a manter uma linha de conducta 
- p~r nos fa/amos - tanto mais dificil. quanto noo tinha a apoia-/a qua/quer diploma ou resolur;oo oficia/. 

Ju/gamos ter side compreendidos nesse modo de proceder; e, p~r isso, aos signatarios e grato reconhecer 
e patentiar que. da parte das autoridades militares dirigentes do c.E.P .• houve para com 0 S.P.c. uma 
forma de proceder digna e correcta, sen do para notar a gentileza com que foram tratados os signatarios, 
como dirigentes do S.P.c. . 

2 - Pessoal auxiliar: 

Noo previa a legis/ar;oo em vigor a requisir;oo. a Administrar;oo Geral dos Correios e Telegrafos, de 
carteiros e distribuidores para auxiliares do pessoal tecnico do S.P.C .. Quanto a nos, foi um erro, de que 
se ressentiram os servir;os, devendo ser modificada a legis/ar;oo nesse ponto. 

Teve. pois, 0 S.P.c. de recorreras prar;as das unidades do c.E.P., para esse efeito. Mas. no recrutamento, 
surgiram dificuldades. 

Em primeiro lugar. se em algumas unidades era pequena a percentagem de anQ/fabetos, Brigadas 
houve - a sa. B.I .• p~r exemplo - em que dificilmente se conseguiram 3 prar;as para auxiliares da 
respectiva Estar;oo Postal. sabendo ler e escrever correctamente. 

Fomecidas essas prar;as. era necessario educa-/as; pois, embora parer;a simples, a manipular;oo de 
correspondencias. exige aprendisagem demorada. E quantas vezes, depois de educados, noo eram 
essas prar;as mandadas recolher as unidades. para completar os efectivos? 

No entanto, devemos frisar que muitas dessas prar;as prestaram excelentes servir;os, pois se tornaram 
bons funcionarios auxiliares do S.P.c.. 

o Pessoal auxiliar necessario ao funcionamento do S.P.c. consta dos quadros anexos ao Regu/amento 
de 1918. que faz parte deste relatorio. sendo 0 numero de prar;as indicadas no quadra respectiv~ 
precisamente 0 que prestou servir;o no S.P.c.. em seu pleno funcionamento. 

IV - MATERIAL 

A maior parte do material tecnico utilizado no S.P.c. do c.E.P. foi fomecido pela Administrar;oo Geral 
dos Correios e Telegrafos. e pago pelo Ministerio da Guerra. 

Nada nos oferece dizer. em especial. sobre esse material. p~r ser dos tipos usuais: ma/as de lista para as 
relar;6es com Portugal. ma/as suir;as para as relar;oes intemas do c.E.P. e para as unidades. sacos para 



a correspondencia registada e encomendas, taboas e malas estofadas para marco<;:oo, etc., dos 
modelos adoptados pela Administrac;:oo Gera/. 

As marcas de dia diferiam das adoptadas em Portugal: em logar de conterem rodas de tip os, eram do 
sistema de componedor, vu/garmente em uso na Franc;:a e na Inglaterra. 

Os modelos de cacifos adoptados na ECB.P. nenhuma particu/aridade ofereciam. 0 material usado 
nas Estac;:oes de campanha, sujeitas a deslocac;:oes rapidas e contfnuas, e que obedeceu a normas 
especiais. 

Cada Estac;:oo de Brigada - tipo das estac;:oes moveis - dispunha de: 
- I mesa para escriturac;:oo, de 1,50m + I m, cujos pes, com dobradic;:as, se podiam fechar; 

I mesa para manipu/ac;:oo, de 2m + 1,20m., sobre dois cavaletes; 
- 2 sistemas de cacifos, composto de 2 series horizontais de 5 cacifos, em madeira. Este sistema foi 

mais tarde substitufdo, com vantagem, por 0 de cacifos de lona, de muito menor volume, quando 
fechados, e, portanto, de transporte mais facil; 

- I cofre arquivo, do tipo de cofre para companhia ou esquadroo; 
- 3 bancos de tesoura. 

Como se ve - e foi essa a preocupac;:oo ao organizar-se 0 servic;:o - 0 material de uma Estac;:oo postal 
podia ser transportado, com facilidade, num carro de companhia, onde ainda tinham logar 0 Chefe da 
Estac;:oo e as prac;:as auxiliares. 

A propria Secretaria do S.P.C noo dispunha de mais que: 4 mesas para escriturac;:oo, 4 bancos-tesoura, 
dois cofres arquivos e duas series de cacifos. Por esse motivo, deslocava-se tambem com a maior 
faci/idade. 

Ju/gamos estas indicac;:oes de grande importoncia para futuras organizac;:oes e acentuamos que em 
nenhum outr~ servic;:o do CEP. havia material de deslocac;:oo tam foci/, pela disposic;:oo e pouco volume 
que ocupava. 

v - EST A TlSTlCA 

Com a elaborac;:oo dos mapas estatisticos que acompanham 0 presente relatorio, em numero de 20, 
trabalho bastante fastidioso, como alias todos os deste genero, dam os uma ideia nftida da importoncia 
que assumiu 0 Servic;:o Postal de Campanha. 
Assim, do mapa I, que mostra 0 movimento de malas havido nas Estac;:oes do S.P.C, durante a 
campanha, tiram-se as seguintes conc/usoes: 

10. -Que 0 numero total de malas recebidas e expedidas pelas Estac;:oes foi de 98.543,0 que corresponde 
a uma media de 113 malas diarias. Notando-se, porem, que as malas trocadas entre as Estac;:oes eram 
manipu/adas na expedic;:oo e na recepc;:oo, 0 numero total de malas manipu/adas sobe a 135.043, 
elevando-se a media diaria a 155 malas; 

20. - Que, computando-se em 4 0 numero diario de malas manipu/adas em cada Estac;:oo de Brigada, 
de Divisoo, do Corpo e fixas, e em 20 malas diarias 0 movimento das Estac;:oes Testa de Etapes, 0 
movimento da ECB.P. se pode avaliar em 88 malas diarias. 
E necessario considerar que estas medias soo tiradas como se as Estac;:oes do S.P.C tivessem todas 0 
mesmo tempo de Servic;:o, 0 que noo se deu e faci/mente se verifica no mapa n.o 19. Se atender-mos, 
pois, a este facto e a circunstoncia, de os efectivos do CEP. terem atingido 0 maximo das suas forc;:as 
num perfodo que se pode considerar de Outubro de 1917 a Marc;:o de 1918, conc/uiremos que as 
medias indicadas triplicaram durante este perfodo, e assim se explica que 0 movimento de malas na 
ECB.P. fosse, no mes de Dezembro de 1917 - 0 mais intensivo de toda a campanha -, num total de 
7.500; 

30. - Que, nas relac;:oes com as redes estranhas, fora 0 movimento havido entre a ECB.P. e as estac;:oes 
de Lisboa e Porto, se pode considerar a mais importante a perm uta de malas com a Posta Militar 
Britonica, num total de 19.049. ~ste facto e devido a terem estado, durante quasi toda a campanha, 
em servic;:o junto do Exercito Britonico, destacadas do CE.P., muitas unidades portuguesas. Dessas 
malas, a maior parte era permutada com as Estac;:oes Britonicas que serviam as unidades portuguesas 
e outras, con tendo encomendas, permutadas directamente com as unidades, p~r intermedio daquelas 
estac;:oes "; 
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Figura 2 
CariCio postal Ingles remetldo 
pelo alferes do 1· Grupo de 
Batarlas de Obuses do Corpo 
Expedlclonarlo Portugues, 
Manoel Miranda, em servlc;o 

Junto do Exerclto BrltCinlco -
.. Army Post Office /13 MY /17 

/ S. 19 " - onde fol vlsado pelo 
censor Ingles 2 060, vIa Esta
c;ao Central da Base Postal ( 

E.C.B.P./ S.P.C. 8) -14.5.1917-
, onde fol censurado nova
mente pelo censor n.· 1, para 

L1sboa. 

POST CARD r 
7Hl ~ I III I::' TO HE "i I TF. 0"1 T HI" IDE 

" 40
• - Que, supondo que 0 giro de uma mala se efectuava, em media, em 5 dias e que se estraviavam 

2% das ma/as em servi90 - 0 que noo e exagerado e se verificou - se pode ca/cular em 800 0 numero de 
malas em giro constante no S.P.C e em 2.000 no perrodo mais intensivo; 

50. - Que, noo sendo muito sensrvel a diferen9a entre 0 numero de ma/as expedidas, com 
correspondencia, da E.CB.P., para as esta90es de Lisboa e Porto, essa diferen9a e muito not6vel entre 
o numero de malas recebidas das mesmas esta90es, numa propor900 de 2 para 1. Este facto teve 
origem na falta cometida por inumeras esta90es do norte do Paiz, de concentrarem em Lisboa as 
correspondencias destinadas ao CE.P., quando 0 deveriam fazer, com muito mais vantagem, na 
esta900 do Porto; 

60
• - Que, a diferen9a entre a propor900, nas rela90es com Portugal, das correspondencias expedidas 

e recebidas - 14 para 17 - e a propor900 das ma/as expedidas e recebidas - 6 para 16 - se deve a falta 
absoluta da reciprocidade de jornais, cuja expedi900 de Portugal obrigou a utiliza900 de milhares de 
ma/as; e 6 diferen9a entre 0 numero de amostras expedidas e recebidas, numa propor900 de 6 para 
25; 

70
• - Que a propor900 entre as ma/as expedidas e recebidas de e para Portugal, que nos anos de 1917 

e 1918 fora respectivamente, de 1 para 3 e de 1 para 25, passou no ana de 1919 a ser de 2 para 1, devido 
ao aproveitamento intensivo, que as for9as do CE.P. na sua evacua900 para Portugal, fizeram do S.P.C 
para a expedi900 de amostros com objectos de uso pessoal " . 

UNION FOSTALE UNIVERSEL 
PORTUGAL 

BILHETE POSTAL- CARTE POSTALE 
Correspo~do~cla <> E"dlcrc.rtfi. ' 

,fI-r~ 11/ ~~-a. 

::-L "'eo> e~ ~ -<- 1F=~F=ir= 

Figura 3 
Bllhete postal lIustrado remetldo de 
L1sboa -4.7.1917-, onde fol visa do 
pelo censor n.· 65 (?) aos 6.7.1917 
( e nao 1918, como erradamente 
evldencla ), para 0 alferes 
Esmeraldo Corle Real do Grupo de 
Artllharla 3, cuJa recepc;Cio ocorreu 
no S.P.C. 8 ( Base Postal) aos 
9.7.1917. 
Como as correspondenclas 
destlnadas aos mllltares do C.E.P., 
expedldas de Porlugal e IIhas , nCio 
gozavam de Isenc;Cio de Franqula, 
o remetente ( IrmCio do alferes 
Esmeraldo ), pagou 0 porle devldo 
de 1 Centavo ( equlvalente ao porle 
Interno ). 



II AS mapas 2 e 3 indicam 0 numero total das correspondencias que transitaram pelas Estac;:oes do 
S.P.C, durante a campanha. 

Desses mapas podem tirar-se as seguintes conc/usoes: 

10. - Que, sendo de 32.862.989 0 numero total de correspondencias e encomendas e sofrendo cada 
uma delas duas manipu/ac;:oes, nas estac;:oes de origem ou destin~ e nas de permutac;:oo ( ECB.P. e 
Testas de Etapes ) e computando-se em 10% a percentagem de correspondencias e encomendas 
reexpedidas, se pode avaliar que, nos Estac;:oes do S.P.C, se manipularam 72.298.576 objectos, 0 que do 
uma media diaria de 80.710 manipu/ac;:oes, metade das quais era executada na ECB.P.; 

20. - Que, computando-se, respectivamente, em 10, 5, 50, 20, 1.000 e 500 gramas 0 peso medio de 
cada carta, bi/hete-postal. jornal ou impresso, of{cio, amostra expedida e amostra recebida e em 4 
qui/os 0 de cada encomenda, e calc ulan do em 10% a percentogem nas reexpedic;:oes nos 
correspondencias e encomendas recebidas, se pode avaliar, portanto, em 988.900 qui/os 0 peso total 
das correspondencias e encomendas que foi transportado na rede do S.P.C do CEP.; 

30. - Que, a quantidade de of{cios considerados de Posta Interna, isto e, permutados entre as unidades 
do CEP .. representando uma cifra importante e superior a totalidade das demais correspondencias 
de Posta Interna, e s6 a que transitou entre as Estac;:oes do S.P.C, vis to que pelo Servic;:o Telegrafico do 
Corpo foi estabelecido, durante quasi toda a campanha, um servic;:o de permutac;:oo de 
correspond€mcias oficiais, mais rapido, a cargo de motocic/istas e estafetas a cavalo. 

DESTINO DAS CORBRSPONDRRCIAS EXPEDIDA 

ORDINARIAS B RIGISTADAS 

r-----------------:-------------------r------------------T----------------r-------------------r~--------
: 1 1~17 1 lilS I 1~1~ " so A i "L 
'Deatinoa' " 'Ntal 55 
I ~-----------r------r----------i-------t--------i-------}-----------r-------~ 
, '1 ' I 1 'R I 1 'R ' ... u_ 'R ' I , Ord n-•• , Res., Ord n., 8S. I Rod n., 'S. I O~·...... log. , 

~-----------------~-----------t------~-------.-.L-------t--------L-------~-----------~-------t---------
: : I : I :: 
Ip ~rtu8al : ?le2.neo 5.051! 6.a6~.~~0 14.651 177G.~ 111.008 114.381.550 134.~06 11~.35e.~ 
I , I I I I 
: llhu .......... 1 5.220 IS 1 6.000 101 1 '40 48 I 11.740 I 148 11. 
: \ : I I I I 
I Ultre....al' ....... 1 1.G30 1B 1 a.~70 3i 1 210 II I 4.610 I &2 I 4.117 

J • • • I f ! Jatrangoiro •••• L ____ ~::~~~_L __ :~~_L __ :~~:~~~~ ___ ~~~_l_~~:~~~~ ___ ~~~_l ___ ~~::~~_L ___ ~:~_I ___ ~~~:~ 
I I I I I I I I , ~ 
1 .:io .... : ?~3.0~0 :5.16316.;;57.4110',15.631 IS11.450 ,1.5.215 114.592.030 \36.02i \14.&26.011 
I I I I I I I I I 
~ _________________ ~ ___________ L _____ ~ _________ ~ _______ L _______ ~ _______ ~ __________ L _______ L ________ _ 

Figura 4 

as mapas 4 a 6 mostram 0 desenvolvimento das correspondencias por anos, suas origens e destin~s, 
verificando-se: 

10. - Que, a permutac;:oo de correspondencias ordinarias com Portugal foi mais intensa no ana de 1917, 
sofrendo uma reduc;:oo de 12% no ana imediato. Sendo certo que a reduc;:oo dos efecfivos do CEP., foi, 
no ana de 1918, maiordo que aquela percentagem, ha a en tender que no ana de 1917 os efectivos do 
CEP. tambem noo foram completos desde 0 in{cio da campanha; 

20. - Que, no ano de 1918 se observa um aumento sens{vel na recepc;:oo de encomendas de Portugal. na 
permutac;:oo de correspondencias registadas com Portugal e no movimento da Posta Interna e com 0 

Estrangeiro; 

Tendo sido 0 servic;:o de encomendas iniciado s6 em Abril de 1917 e dada a circunstoncia de 0 seu 
transporte ser muito mais demorado que 0 das outras correspondencias, dahi a justificac;:oo do aumento 
na recepc;:oo no ano de 1918. a segundo coso tem origem no repatriac;:oo de oficiais e prac;:as do CEP. 
que, ao mesmo tempo que recebiam va/ores de Portugal, para esse efeito, se desfaziam de objectos 
de uso pessoal para os enviarem pelo correio. 
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Essa repatriac;oo, que, previamente, dava logar a constantes mudanc;as de situac;oo, contribuiu para 0 

aumento das correspondencias de Posta Interna. 

Fina/mente a intensificac;oo do movimento com 0 Estrangeiro em plena justificac;oo nos re/ac;c5es 
criadas, durante a campanha, entre os membros do CEP. e a popu/ac;oo civil estrangeira. 

3°. - Que, 0 aumento, que se nota igua/mente no ana de 1918, no permutac;oo de correspondencias 
com as ilhas e 0 ultramar deve atribuir-se a longa dis ton cia a percorrer e principa/mente a dificuldade 
e demora nos transportes ". 

Reproduz-se na Figura 4 0 Mapa n.o 5 

" No mapa n.o 7 vamos encontrar a confirmac;oo do que ja expusemos, quando nos referimos 00 

movimento de ma/as entre 0 S.P.C e as estac;c5es de Lisboa e Porto. Ao passe que 0 numero das 
correspondencias registadas, com destin~ a Portugal, expedidas por intermedio do estac;oo de Lisboa 
igua/a 0 numero de correspondencias expedidas por intermedio do estac;oo do Porto, vemos que a 
desproporc;oo e enorme nos correspondencias recebidas. 

Devemos dizer que, sob 0 ponto de vista de excelencia de processos no execuc;oo do servic;o, 
prefeririamos fazer toda a permutac;oo de correspondencias registadas com a estac;:oo central de 
Lisboa. Porem, desde que essa permutac;oo era feita com ambos as estac;c5es, noo encontramos 
motivo para que a maior parte das correspondencias registadas, provenientes do norte de Portugal, 
Fosse concentrada em Lisboa. 

No mesmo mapa verifica-se que a intensidade nos re/ac;c5es postais internacionais foi feita, 
especia/mente no recepc;oo, com a Posta Militar Britonica. Efectivamente, mas sem que encontremos, 
para isso, um motivo justificado, a maior parte do correspondencia proveniente de Franc;a era recebida 
por intermedio daque/a Posta, quando e certo que a ECB.P. esteve sempre em re/ac;c5es directas com 
as estac;c5es francesas de Boulogne-sur-Mer e de Paris ( Bureau Central Militaire ) ". 

Figura 5 

Intelro postal frances remetldo do 
S.P.C. 6 (Quartel General Central) 
-16.2.1919-, pelo alferes capelao, 
Domingos Pals, para Levlgnac/ 
Garonne ( Franc;a ) -21 de 
Feverelro de 1919, atraves da 
rede Postal Francesa. 

" A correspondencia origin aria de Portugal, recebida por intermedio das postas Francesa e Britcnica, 
deixou de ser convenientemente encaminhada pelas vias normais - Lisboa - S.P.C e Porto - S.P.C -
devido 00 excessive abuso que se fez dos enderec;os em /inguagem estrangeira, 0 que atriburmos mais 
a snobjsmo do que a falta de conhecimento de um servic;o postal portugues no CEP .. 

No mapa n. ° 8 , re/ativo 00 movimento das encomendas postais, devemos esclarecer que as 
encomendas, provenientes de Portugal, recebidas por intermedio do Posta Militar Britcnica e Rede 
ferro-viaria francesa, eram no sua maioria destinadas a topas que anteriormente nco estavam 
incorporadas no CEP., como os Corp os de Artilharia Pesada,em instruc;oo em Ing/aterra e junto do 
Exercito Frances. 

o mapa n.o 9 mostra a intenssidade das re/ac;c5es postais entre 0 S.P.C e os poises estrangeiros - a/iados 
e neutros -, no que respeita a correspondencias registadas. 



Assim, vemos que os poises com quem se manteve maiores relac;6es faram por ordem decrescente: 
Franc;a, Brasil, Ing/aterra, E.U. do America e Espanha: e que a percentagem sabre a totalidade de 
correspondencias registadas permutados foi, respectivamente, de 65, IS, I I, 4 e 2 Y2 porcento. Como 
se ve, a Franc;a sobressai notavelmente nessas relac;6es postais, e que noo e alias, para estranhar". 

Reproduz-se no Figura 6 0 Mapa nO 9. 

~--!:-~~ 

:;·r 
D~SCnlIo!I!l"l<lO D,\S CORR!':SPONDtRCIAS REGISTADAS 

PBRIIIUTAS C 0 )I BSTRANGEIRO 

~-----------------·r------------------------------------------------------------------------------r----------
: PAISJ:S I /-------l-------,------r--------r-------r-------r---------r------oy------r-- ----I 5 0 A 
l.rranqalInglatA :Brnail:E.u.Al.:lr..'1 "'PaDhIlIB'lgiC&:~~ptibltilo:llId.lla;BU1a .. loutr08 : • • ., ! I .... gon ns. • , ! 

-------------------:------t-------1------t--------r-------t-------t---------t------i------t------lr---------
orrup. oxpodidaa I :197 I 203 1 40 : 16 : 20 I 8 I 7 : 6 1 12: 6 1 nil 

, : : : t J : : : r : 
orrc.Jp. roefibidlUl : 3.677 : 637 I 9:18 : 2;51 I 131 I 32 : 32 : 23 : 15 : ~ I 5 . M3 

I I I I I • • I I I I 

~------f-------~------~-------~-------~-------~---------~------~------~------~---------, I I I fl' I I • • 

So.:.a .... : 4.274 1 639 1 998 : :WI 1 lin I 40 : 39 : 31 : 27 I 31 : ". 78 
• I • I t I • I I I • __________________ ~ ______ 1 _______ 1 ______ 1 _______ JL _______ l _______ t _________ l ______ l ______ l ______ JL _________ _ 

Figura 6 

M O·V I U EN TOG ERA L D AS EST A ~ 0 E S 

DOS. P. C. 

r-------,,---------------------,----------------------------r---------------------------,----------------, 
I' I • " I : Expodido8 1 RBeobldao I P. Interns I : 
: £S~ r-------;-----r-------l-------;-----~-----~-------li------~------~-----~------l TOT A L : 
I : ordin.: Reg. I Soma: Ordin · 1 Reg. I Ene. I Soma : Ordin.: Rog. : Ene. : Soca : I 
• • I I I I • • • • I I I I 

~-------~-------~-----~-------~-------~-----1-----'--------r------~------r-----r------,_----------------, • I " , • I I " , 
S.p.C.1 180000: 1442: 1814421 208000: 3683 990: 2121173: 6350: 54: 9: &U31 400.528: 
S.p.C . 2 900(.00' 75' 90075. 125000' 1542 124.1211111111. :3400. 23. -. :3423. 220.1114. 

3 llll05001 1820: 1162320 11225500:17493 829611251259: 25500: 203 I 5 1 25709: 2.439.317 : 
4 ll25000: 1278:ll26276114410001190611 8955:1469021: 2720~ I 1581 39: 25397 I 2.e22.6~ • 
5 1041000' 2500.1043500.1226500.121102 3856.1244958.21500. 181, 4. 21685. 2.310.143 : 
6 15465001 6H7:1552717 11823000: 20315 729311650508 I 99550 I 15U: 7: 101073: 3.504.398 : 
7 17238001 60C7: 1729807 :20176001 20509 5905 :2044014 1128250 1 383' 9i 11287271 3.1102.548 • 
6 1~0121l0' -'1501290'1803660'20573 8121'1832454 37565 • -. 37565. 3.371.30P(1) 
8 1580001 7572: 165572: 2465001 2S47 456: 249805 2e025 I 2872 235 1 31132: 446.509(2) 
9 l~r:.Oul :592: 155192: 169560: 3169 484 1 173213 8400: 152 3411 I BODO I 367.303 

10 780000' 818' 780816'1025050' 98&8 3597'10387~5 23500. 98 -, 23598. 1.843.201 
11 eooov": 8091 800BC911030000:17592 7~4411055436 19000: 511 5 19061: 1.675.306 
12 1247000: 7751124777511535000116228 91117:1560845 28800: 121 8 25929: 2.637.549 
13 l5Ob760' 3711'1592471'180J530 J 2072510439,1831694 33000 J 249 14 33263. 3.457.429 
14 4100001 255: 410258: 4950001 ab22: 3645: 507467 12000: 46 II 12052: 929.777 
15 400000: 259: ~Ou2bg: 4550001 9089: 5675: 4699G4 11000: 23 11023: 881.27& 
16 48390~ 1748: 485648: 656660: 716112529: 566370

1
25000 : 1311 34 2&345 1 1.078.36~ J 

20 ... -I -. -I -I -. -. -I -. -(3). 
21. 2558« 41: 25621: 3211001 831 20: 330031 4500: 46 12 4558: 63.182; 
22: 14590~ 277: 1~6177: 157090: 964: 141: 1581951 7500 1 118 2 76201 311.992! 

:-------~-----~-------}-------~--~--~-----+-------i-------~-----·~-----r------4-----------------~ 
, 50= .. IH59!:;:)scl 3C029: 14626G5bl737557L a..: ui 98ilg 1 1767646d 5SJ040 : 7610: 820 I 556470: 32.86B.g89 : 
I I I I I I I I I I I " • 1 ________ ~ _______ J ______ L _______ L _______ L _____ 1 _____ L _______ J _______ L _____ ~ ____ J _______ J _________________ J 

(1)- P.~pr_senta 0 ~vi~~nto d~D eOlres?o~~~neleo s e~rgo de Este~3~s Brit&nicco; 
(2)- Reprosents 0 movlQ~nto 1oeu1 da esto~~o; 
(3)- :':ovi"'~nto eBt~ ineluido no S.P.C.6. 

Figura 7 
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pa n" 11 

1\ 0 V I It B II or 0 DOS s. P. C. 

POR AllOt! 

" Os mapas n° s. IDe I I indicam 0 

movimento postal de tadas as Esta<;oes do 
S.P.c., durante a campanha. 

Comparando esses mapas com 0 n. ° 19, que 
indica 0 tempo de servic;o de cada estac;oo, 
veremos que a estac;oo que maior 
movimento teve, proporciona/mente com 
a sua efectividade, foi a do a.G. da 6°. 8./. ( 
S.P.c. 12), com uma media diaria de 8.800 
objectos expedidos e recebidos. 

r--------1U;;ld;d:;--1-------1-----------1---.,. -- -----r----------------
• , , I I I 

: £st..~~ •• : d. quo : 19l7: la18: lVlg : Total o facto deve-se a ter estado aberto ao 
servic;o durante 0 per;odo mais intensivo da 
campanha e servir uma Brigada, constitu;da 
p~r unidades com sedes em Lisboa e 
Setuba/, porconsequencia, poraque/as cujos 
membros mantiveram mais intensamente, 
como era de esperar e se viu, as re/ac;oes 
postais com Portugal. 

I I • I I I 

~-__ - .. ---~~!2!P~2:--~--- .. _____ ..: __________ ~---- .. -----_~----_-----_---_. 
I , , f 

: SIP.C.l fl.T.s.la.D: 03.276: 2,(7.228 aO.OM 

: 2 : .. 2&.0' 1043.840: 76.3U 220.164 
I I I 
: a :Q.O.lI&B.I. 1..1l!S.~lG: 1.185.220 140.:1:11 

! 4 : .. 1." 1.217.179: 1.M7.4G9 oe.Hg a.6ll2.6gO 
" I • ~ : "la.D. 1.468.0~U: 770.716 6ll. 336 2.310.1"3 

& : ~.G.C. 1..&aa.V37 : l.M'l.H~ 
I I 

170.719 

7 : Q.G.B. 1..06&.235: 1.77" .3&1 
e :X.C.B.I'. 1..716.05.: 1.an.H' 

I I 
~.570 3.617. 61.8 

V: P.D. 1&9.70V: 165.14.1 le. ~,,::; 367.303 

- 10 :Q.G.2&.D. 0&11.3211: O~O.511li :l7.1:n 1.S4.3.l!Ol Oas restantes estac;oes, destacam-se, 
: ~~ !: ::::~: ~:~:~:~~~! :::::: !::::::: como tendo maior movimento, as do a.G. 
- 13 ! - Z-.- : 1..778.741': 1.4ti5.!I?l 222.009 1I.<l57.UB da Base, E.C.B.P. e a.G. do Corpo, que 
- 1. i&acolae ! 104.017 i 465.100 9::l1.?7? estiveram abertas ao servic;o p~r um 
• 111 iQ•G.5&B.I.! U43.660! :l37.nD 1l61.2?6 periodo superior a 26 meses; e a do a.G. da 
• 16: D.II.B. : 338.001: G15.30~ 125.0&1) 1.076.363 
• I!l: D.BeS. : : 55.0:11:1 2S.12. 63.162 2°. B.I. (S.P.c. 13) que, como estac;oo de 

I - 22: P.E. i ':! 67.7M t:-1L238 I 3U.VV2 Brigada e depois da do a.G. da 6°. B.I., se 
r--------.!----------i----------i·---------+----------+-------------- -. not a b iliz 0 u pel a in ten si dad e des e u 
L __ ._~_~.~~_::::::1~~:~=~:~~~J=~:~~~:~~j~~=~:~~~ __ L~~:~~~:~~~ _____ , movimento, numa media de 5.000 objectos 

Fi 8 diarios, n um per;odo de 700 dias. Oesta 
gura Brigada faziam parte os bata/hoes de 

infantaria n° s. 24, 23, 35 e 7, sen,do 0 do segundo 0 movimento mais intenso. 

A subdivisoo do movimento da EC.B.P. ( S.P.c. 8) teve p~r fim demonstrar a importoncia do servic;o 
local e a da quantidade de correspondencias que, originarias e destinadas as unidades e servic;os 

ovr ll NTO DA V 3 DA DB S E LOS 

b OUTR A S . OR K ULAS D B lRAH~UIA 

N A S EST A Q D ! S DOS. p, C. 

------------------------------r---------------r---------------r--------------r--------~---------~ ---------j- I I 1 I I!otal IIaport'. 
I ",al~a 1 oenU I dUoe 8 oent- ,Siloll a,5 oentQ '~'loa 5 oent;. 'B.P. a oent-, 1 I 
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------. J I t I • f • I I 
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4' ~O J I ~~OO 500: I J IOO I : 11001 07,eO I I ?2,50: 2&:.2& 
I I 6501 6.~O 650' 13,00 , 13051 63,30 I' ~,eo' 28a.~ 
6 : ~30: 11~50 1~0: 3~,90 ~OO I 60, 00 4 233 ' 21~,73 : I 317,13 I 1060,10 
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J I vOd' 10,~ ull8. 17,96 4 l 62: 124,05 187g ga, g& I 246,00 I 8?2.01 
\I 1 .~ : 1445 180 : ~,50 I ~7 B l~feo I 2~,?5 I 78.70 

10 5\1: , :Ii 120 : ,' ,56 I 515 26,75 , 2:1,90 I 9cl .40 
11 36d ' ~, ~~ ~16: 0,32 • ' ~1 36,05 I ~,05 I 161,110 
12 1311 1F;jll 1611,,,34 I I'll ti,Ci3 I 13,10, 40.dO 
13 ~(' 6 ~ 1 ::5, :0 I 1110: 3 ,20 , 3154 157,70 I 22~f50: 7.t4, 45 
1'\ 50' , 00 I 20: ,40: :UI 4,30 6,20 I la,80 
1 oJ: , 60 I 45 , ,~O , 12u 6,40 , 7,gO , 26,65 
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Figura 9 



portugueses destacados no exercito Britonico, foram recebidas e expedidas da EC.B.P. por intermedio 
das Estac;oes Postais Britonicas. ~sse movimento, representado por uma percentagem de 87% sabre a 
tota/(dade das correspondencias permutadas pela EC.B.P" e quasi precisamente 0 mesmo da estac;oo 
do a.G. da 2°. B.I. (S.P.c. 13 j, de onde se conc/ui que 0 numero de forc;as que estiveram destacadas no 
Exercito Britonico, durante tada a campanha, e equivalente 00 numero de forc;as que compunham a 
referida Brigada. 

A execuc;oo desse servic;o no EC.B.P. representou, porem, um esfarc;o muito superior 00 que se 
despenderia numa estac;oo de Brigada, servin do 00 mesmo tempo tadas as unidades, porque a 
permuta das correspondencias era feita simultaneamente com as inumeras estac;oes britonicas que 
serviam as unidades portuguesas e obedecia a prazos diferentes das que se seguiam com as estac;oes 
portuguesas. 

As estac;oes britonicas, com quem 0 S.P.c. permutou correspondencias, foram em numero de 75, 
aproximadamente, especializondo-se pela intensidade do servic;o, os A. P. O. S 41, 47, 48, 51, 53 e 58, as 
quais serviram as unidades do Batalhoo de Sapadores de Caminho de Ferro, que estiveram quasi 
permanentemente destacadas no Exercito Britonico. 

o movimento local do EC.B.P., durante a sua estada em Bou/ogne-sur-Mer noo foi a/em de 3%, inc/ufndo 
as correspondencias cafdas em refugo por insuficiencia de enderec;o, tendo subido a 13% em virtude 
de, nos meses de Maio e Junho de 1919, ter servido, em Cherbourg, as unidades que aguardavam a sua 
evacuac;oo para Portugal. 

o S.P.c. 20, que serviu 0 1° esca/oo do a.G. do Corpo, quando do sua mudanc;a de Roquetoire para S. 
Venant, noo acusa movimento, 0 qual vai inC/ufdo no S.P.c. 6, que servia 0 2° esca/oo, onde as 
correspondencias de ambos os esca/oes eram concentradas ". 

Reproduzem-se nos Figuras 7e 8 as Mapas n°. s 10 ell. 

II No mapa n. ° 12, sabre 0 movimento do venda de selos e outras formulas de franquia nos estac;oes do 
S.P.c., ve-se que foi a franquia de 5 centavos que mais venda teve, par ser a que se aplicava para 
pagamento do premio de registo das correspondencias. 

A importoncia do venda, porem, teria side superior, se as formulas de franquia noo fossem tao 
tardiamente fornecidas 00 S.P.c., facto que j6 esclarecemos convenientemente no capftu/o respectiv~. 
Analisando os mapas das correspondencias registadas expedidas, vemos que a importoncia dos selos 
a aplicar nessas correspondencias, so como premio de regis to, serio aproximadamente de 1.823 
escudos. A diferenc;a para mais entre esta quantia e a que foi efectuada com a venda de selos adquiridos 
por outros meios, com os coment6rios que soo de supar ". 

Reproduzem-se nos Figuras 9 e 10 0 Mapa n.o 12 e uma correspondencia registada. 

Figura 10 

Sobrescrlto, .. Reglstado / N! 40 / 
Portugal ", remetldo do S.P.C. 8 -
18.1.18-, onde fol censurado pelo 
censor n! 59, atraves da rede Postal 
Francesa, para Paris ( marca 
pouco leglvel no verso ). 
Apesar do expedldor ter 
beneflclado do prlvlleglo de 
Isenc;ao do Porte do correlo 
ordlnarlo ( 2,5 Centavos) ao abrlgo 
da Portarla n.o 862 de 27.1.1917 ( 
pais allado ), teve de pagar 0 

correspondente premlo de reglsto 
(5 Centavos). 
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" Do mapa n. ° 13 observa-se que, dos tn§s c6mbios estabelecidos durante a campanha, foi 0 segundo 
o mais estavel, sem ser, todavia, 0 mais consentaneo com os interesses do Estado. as motivos, 
apresentados a seu tempo, basearam-se no deprecia900 do moeda portuguesa e numa possrvel 
concorrencia, ainda que ilegal. no venda de selos. 

as mapas 14 a 17 desenvolvem 0 movimento das correspondencias cardas em refugo e das 
correspondencias perdidas. Destas, a maior parte deve-se 00 abandono a que foram for9adas, em 
virtude do violento combate de 9 de Abril de 1918, por motivo do qual se perdeu, alias, material de 
muito maior import6ncia, pertencente a outros servi90s do CEP .. 

Dos correspondencias cardas em refugo verifica-se: 
1°. - Que a sua totalidade representa II por 1000 do correspondencia recebida no S.P.C e do Posta 
Interna, assim discriminada: 1%0 sobre as correspondencias ordinarias, 4%0 sobre as correspondencias 
registadas, 3%0 sobre as encomendas e I % %0 sobre a correspondencia do Posta Interna. 
a aumento do permilagem sobre as correspondencias registadas explica-se, porque, havendo, sobre 
esta qualidade de correspondencia, cuidados especiais, e, por consequencia, maior certeza de, no 
coso de noo serem entregues, voltarem a procedencia, com as anota90es devidas, muitas pessoas se 
serviram desse meio, para inquirirem do situa900 dos destinatarios. 
A permilagem, igualmente superior, sobre as encomendas, resultou do demora que elas sofriam no seu 
transito ate 00 S.P.C e dahi noo serem encontrados os respectivos destinatarios. 
2°. - Que, relativamente aos motivos que originaram a noo entrega das correspondencias indicadas no 
mapa n. ° 14, a percentagem sobre a totalidade das correspondencias cardas em refugo e representada 
pelos seguintes numeros: 34% por serem desconhecidos os destinatarios; 27% por motivo de repatria900; 
19% por os destinatarios terem desaparecido ou sido feitos prisioneiros e 2% por motivo de falecimento. 
A maior percentagem recai, pois, no correspondencia destinada a militares que, fazendo parte do 
CEP., eram dodos como desconhecidos nos unidades onde prestaram servi90, quando e certo que, se 
por essas un ida des fossem facilitadas as necessarias indica90es sobre a nova situa900 dos destinatarios, 
essa percentagem teria baixado a um numero insignificante. 
Pelo contrario, ela teria sido em numero muito maior, se no Sec900 de Refugos do ECB.P. noo estivesse 
devidamente montado um servi90 de verbetes, com a situa900 de todos os oficiais do CEP., em 
presen9a dos quais se procedia a reexpedi900 das correspondencias para oficiais. Alguns destes com 
uma situa900 preponderante no CEP., foram dodos como desconhecidos no proprio Q.G. do Corpol . 
Por sua yes, a Reparti900 dos Servi90s Estatrsticos do CEP. prestou-nos indica90es muito uteis sobre a 
situa900 de pra9as que, nos unidades destinatarias, eram dodos muitas vezes, errada e 
inconscientemente, como repatriadas, desaparecidas e ate falecidas. 
3°. - Que, das encomendas e amostras registadas cardas em refugo, foi inutilizada, 00 abrigo dos 
regulamentos em vigor, uma grande quantidade - 361 -, em virtude de se terem deteriorado os 
respectivos conteudos, constituidos, no maior parte, por comestrveis, frutas, etc .. 
4°. - Que, das correspondencias ordinarias que noo puderam ser devolvidas aos remetente, por falta de 
indica90es, foram enviados 93.521 objectos as Sec90es de Refugos dos poises de procedencia, sendo 
inutilizados, no Sec900 de Refugos do Base Postal do CEP., 7.125 objectos de Posta In tern a, cujos 
remetentes noo foi possrvel apurar-se, depois das opera96es indispensaveis e regulamentares ". 
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Figura 11 

Bllhete postal lIustrado 
remetldo por Jose Ramos, do 
S.P.C. 12 ( 6° Brlgada de 
Infantarla) -18.6.17-, onde fol 
censurado pelo proprio ( n." 
43 ), via S.P.C. 2 (Estac;:ao 
Testa de Etapes da 2° Dlvlsao 
) -19.6.17-, para Llsboa -
25.6.17-, onde fol novamente 
vlsado pelo censor n." 7. 



" Do mapa n.o 18 relativo 00 n°. de reclamac;6es recebidas no S.P.C contra a noo entrega de 
correspond{mcias registadas e encomendas, ve-se que, tendo side de 1.119 esse numero, s6 uma 
percentagem de 10% das reclamac;6es encontraram justificac;oo no desaparecimento dos objectos 
rec/amados Dill. unidades ~ foram entregues. 
Foram levantados os respectivos processos, muito dos quais se encontram ainda pendentes de so/uc;oo, 
aguardando os rec/amantes que se Ihes pogue a respectiva indemnizac;oo, que por Lei Ihes e devida. 

o mapa n.o 19 mostra a efectividade de todas as Estac;6es do S.P.C, com indicac;oo do numero de 
locais de estacionamento e de Chefes e adjuntos que nelas serviram. 
Observa-se que 0 movimento de funcionarios foi mais ou menos intenso nos estac;6es com mais 
efectividade, quer do zona avanc;ada quer do zona do base. 

No mapa seguinte, n. ° 20, que relaciona todo 0 pessoal do Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos 
que prestou servic;o no S.P.C observa-se identico facto, isto e, que, salvo raras excepc;6es, os funcionarios 
do S.P.C serviram em estac;6es situadas no zona avanc;ada. 
Aqueles que noo chegaram a servir no zona avanc;ada, por motivos especiais, serviram em estac;6es 
no zona media, e outros se nem mesmo aqui prestaram servic;o, foi porque varias circunstancias noo 0 

permitiram, como 0 de terem sido repatriados, como indica 0 seu pouco tempo de efectividade. 
Este facto noo vem mais do que confirmor 0 que ja expusemos, relativamente 6 aplicac;oo do sistema 
de rou/ement. antes deste ter sido posta em pratica nos outros servic;os do CE.P .. 

VI - CONCLUSOES 

Noo obstante termos apontado as dificu/dades e defici{mcias com que se teve de lutar para a regular 
execuc;oo do servic;o, queremos acentuar as principais, emitindo a opinioo de que, no organizac;oo de 
um servic;o semelhante, se deve atender principa/mente a que: 

- e de abso/uta necessidade que 0 Servic;o Postal em Campanha disponha de transportes pr6prios, 
noo s6 para transporte das correspondencias, como para fiscalizac;oo assfdua do servic;o; 

- 0 pessoal maior deve ser escolhido, pela Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos, de entre 
os funcionarios que, alem das necessarias condic;6es do vigor para 0 servic;o, tenha suficiente pratica 
do servic;o postal gera/, com bom aproveitamento; 

- 0 pessoal menor, noo s6 0 auxiliar do servic;o das estac;6es, mas tambem 0 destinado a 
desempenhar 0 servic;o interne das unidades, seja recrutado entre os carteiros e distribuidores 
id6neos do Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos. 

Sem que estes pontos sejam atendidos por completo, ju/gamos noo poder executar-se com 
regu/aridade um servic;o des to natureza. 
A falta de satisfac;oo destes requisitos, atribuimos n6s as irregu/aridades que, por vezes, se notaram 
durante a campanha de 1917-1918, noo obstante os esforc;os feitos para que 0 trabalho Fosse executado 
com precisoo. 

Lisboa, em lOde Maio de 1920. 

(a) Humberto Julio do Cunha Serroo 
( a ) Moyses Moreira Feijoo " 

No universe de conclus6es que se podem retirar do teor do excelente e parmenorizado Relat6rio 
anteriormente transcrito - tendo em considerac;oo a analise do ( s ) objectiv~ ( s ) pre definido ( s ) -, 
ha duos que sobressaem devido a sua especificidade e preponderoncia global neste estudo, 
designadamente: 

a) Que, por forc;a dos acordos estabelecidos entre a Franc;:a, Inglaterra e Portugal, 0 Servic;:o 
Postal do E.C.B.P. do C.E.P. ( incluindo todos os S.P.C.'s dela dependentes), no expedic;:oo, recepc;:oo, 
distribuic;:oo, venda de selos postais, registos, encomendas postais ( s6 recepc;:oo ), etc ... , dos objectos 
postais, quer na zona de concentrac;:oo e intervenc;:oo das forc;:as expedicionarias do C.E.P., ( Posta 
Interna ), quer para Portugal e Estrangeiro (Posta Externa ), funcionou para todos efeitos como territ6rio 
Portugues, ou seja, nos mesmos moldes das Estac;:6es Centrais de Lisboa e do Porto, salvaguardadas as 
devidas proparc;:6es e 0 estado latente de guerra. 
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b) Que, podemos reafirmar, inequivocamente, que as for<;:as expedicionarias portuguesas a 
Fran<;:a, beneficiaram do privilegio de Isen<;:ao de Franquia nas correspondencias expedidas para 
Portugal, IIhas e maioria dos paises Aliados, ao abrigo do Ar.t.o 10.° do Regulamento para 0 Servi<;:o de 
Campanha de 1912, ate, presumivelmente, 9 de Fevereiro de 1917 e, entre 10 de Fevereiro de 1917 e 
Junho/Julho de 1919, ao abrigo da Portaria n.o 862 de 27.1.1917. 

Com 0 fundamento nao s6, do teor constante no " Capitulo G - Franquia das Correspondencias 
", do citado Relat6rio: II As correspondencias expedidas pe/os militares do c.E.P., destin ados a Portugal 
e a maioria dos Parses Aliados, eram isentas de franquia, embora estivessem sujeitas 00 pagamento do 
premio de registo. Ja noo sucedia assim as correspondencias destin ados aos Parses neutros, nem as 
encomendas com qua/quer destin~ "; como tambem, 

Do disposto no Art.o 5° do " Capitulo 1- Generalidades ", do Projecto de Organiza<;:ao do Servi<;:o 
Postal, da autoria do Chefe do Servi<;:o Postal do C.E.P., capitao equiparado, Humberto Serrao, proposto 
a aprova<;:ao e publica<;:ao do Sub-Chefe do Estado Maiordo C.E.P./R.S., aos 23.9.1918, nomeadamente: 
II As correspondencias indicadas nos a/rneas oj a fJ do numero 3 expedidas p~r militares e equiparados 
fazendo parte do c.E.P., para Portugal, para os parzes aliados que to/ permitam e para as unidades, 
forma<;:6es e servi<;:os do c.E.P. soo isentas de franquia. " 

Os car'mbos e/ou marcas posta's usadas no Serv'co Postal de C.E.P. 

Em Outubro/Dezembro de 1985 num artigo publica do no n.o 4 da Revista" A Filatelia ", sobre a 
" Censura Postal no C.E.P. ", escrevemos: " A 29 de Dezembro de 1916 foi criado em Lisboa, 0 Servi<;:o 
Postal do C.E.P .. 

A 6 de Janeiro de 1917 partiu para Fran<;:a uma " Missao de estudo e organiza<;:ao ", constituida 
pelo Chefe do Servi<;:o Postal em Campanha ( S.P.C. ) do C.E.P., Humberto Julio da Cunha Serrao, 1° 
oficial do CJJ. e equiparado ao posta de capitao e, seis dos seus colaboradores, tendo levando consigo 
diverse material e utensflios tecnicos. 

Entre 0 material e utensflios tecnicos atras referidos, foram sem duvida alguma, os primeiros 
carimbos "- de Censura e do Servi<;:o Postal- que foram utilizados no S.P.C. do C.E.P .. 

Tal convic<;:ao, baseia-se essencialmente no facto dessas marcas terem come<;:ado a ser usadas, 
antes da organiza<;:ao do E.C.B.P - Esta<;:ao Central da Base Postal, sita em Boulogne-sur-Mer, em 10.2.1917 
e, antes do 1 ° embarque das for<;:as expedicionarias, em 27 de Janeiro de 1917 ". Fim de cita<;:ao. 

Comprovamos depois tal argumenta<;:ao, com a reprodu<;:ao de um postal ilustrado, da colec<;:ao 
do ilustre amigo, Vitor Faria, c irculado de Calais ( Fran<;:a ) -22.1.1917- ( cinco dias antes do embarque do 
1° contingente de tropas do C.E.P., para Fran<;:a ), para Lisboa -2.2.1917-, ostentando um carimbo em 
forma de meia lua ( ferradura ), nao datado, batido a violeta e legendado " Censurado/n.o 3" e que 
passamos entao a designar p~r Tipo " Fr. 1 ". 

Na verdade, comparando-se 0 primeiro carimbo utilizado na Servi<;:o Postal do C.E.P., com 0 

Tipo 2 das marcas usadas em Portugal nas manobras de Tancos e Torres Vedras, facilmente se conciui da 
flagrante semelhan<;:a entre ambas, conforme Figura 12. 

Tlpo C.E.P. 1 Tlpo2 

Figura 12 

E, se compararmos 0 segundo carimbo do Servi<;:o Postal do C.E.P., com as marcas inglesas 
usadas em Fran<;:a, nova mente se constata a evidente semelhan<;:a entre ambas, conforme Figura 13. 



Figura 13 

Daf. reafirmarmos. tambem. que 0 primeiro carimbo do S.P.C .. foi previamente manufacturado 
em Portugal a pedido da Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos e. posteriormente. levado para 
Franc;a. 

Esta marca circular. (d= 29 mm). com utilizac;oo presumida somente no mes de Fevereiro de 
1917. de data completa. noo numerada e legend ada " Corpo Expedicionario Portugues/Servic;o/Data/ 
Postal/Estac;oo Base" e que s6 conhecemos batida em preto. continuamos a design6-la porTipo" C.E.P. 
1". 

Nos primeiros dias de Marc;o de 1917. comec;ou a ser usada uma nova marca. que se manteve 
em utilizac;oo ate Junho/Julho de 1919 (ate a completa repatriac;oo das forc;as militares do C.E.P.). 

Trata-se de uma marca de duplo cfrculo. de data completa. numerada de 1 a 27. com a legenda 
" C.E.P./S.P.C. (Corpo Expedicionario Portugues/Data/S.P.C. n.O). que tambem s6 conhecemos batida em 
preto e que continuamos a designar p~r Tipo " C.E.P. 2 ". 

o saudoso e insigne filatelista. caronel Guedes de Magalhoes. no seu estudo publicado na 
revista " Franquia ". relata-nos que: " Para uso nas diferentes estac;6es do SP.c. foram adquiridas 60 
marcas de dia a Charles Wright & Son. de Londres. firma he anos integrada noutra. Ao que parece os 
carimbos foram entregues ao exercito Portugues pe/o Exercito Ingles. sem passarem pe/o GPO (General 
Post Office). pois de/es nco he registo no Livre de Provas ". 

Segundo ainda 0 descrito no referido estudo. as marcas adquiridas. numeradas de 1 a 27. teriam 
side distribufdas da seguinte forma: 

S.P.C.8 (E.C.B.P.) 
S.P.C.1 a S.P.C. 22 
S.P.C. 23. 24. 25. 26 e 27 

8 marcas; 
2 p~r cad a S.P.C.; 
Noo distribufdas; 

Cada uma destas marcas. vinha num estojo de madeira. com tampa corredic;a e que continha 
um escaninho com alveolos para 31 grupos de algarismos dos dias do meso e outros 12 para os grupos de 
algarismos romanos que representavam os meses; is to significava que a data seria diariamente 
composta manualmente. 0 que poderia originar composic;6es erradas; e. que. 

Muito embora as 60 marcas pertencessem a mesma familia morfol6gica. elas apresentavam 
ligeiras diferenc;as de pormenor. ate entre 0 par do mesmo numero. originando deste modo diversas e 
interessantes variedades e alguns erros. 

A tftulo exemplificativo e de divulgac;oo. passamos a apresentar. algumas das que possufmos 
na colecc;oo: 

a) Diferenc;a no comprimento e na espessura das barras laterais: 
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b) Diferenc;a no tamanho das letras da legenda. "C.E.P./S.P.c. n.o ": 

c) Diferen<;:as no diometro menor: 

d) Dias em algarismos romanos. quando deveriam ser em arabe: 

64 e) Meses em algarismos arabes. quando deveriam ser em romano; 

f) Anos em algarismos romanos. quando deveriam ser em arabe: 

g) Erros por inversoo. do mes e do ana: 

A data mais antiga que conhecemos deste carimbo e de 1.3.1917 e a mais recente de 10.6.1919. 



o privilegio da Isenc;oo de Porte atras referenciado era na pratica validado e lou identificado, 
atraves da oposic;oo nas correspond€mcias (objectos posta is ) das marcas Tipo" C.E.P. 1 "e Tipo" C.E.P. 
2 ". 

Finalmente, exibimos na Figura 14, a terceira marca utilizada no S.P .C. do C.E.P., a qual 
continuamos a designar p~r Tipo II C.E.P. 3 " . 

..1-.-.. ~ (!/ /--7.:Y.e. - / / 
-~ 

/~,d 
,-/ 

Figura 14 - TIpo " C.E.P. 3 " 

Carlmbo oval, (46x27mm), nco dalado mas numerado (manualmenle), balldo a vermelho e legendado, .. 
Corpo Expedlclonarlo Portugues/N" S.P .C. 10/Censurado ". Presumlmos, que esla marca hlbrlda, de duplo obJecllvo 
- Isenc;co de Porte e Censura Poslal -, da qual so conhecemos dols exemplares clrculados em Abril de 1917 e 65 
ambos em correspondenclas expedldas do S.P.C. 10, lambem lera sldo, prevlamenle manufaclurada em Portugal e, 
poslerlormenle, levada para Franc;a. 
Sobrescrlto remelldo do S.P.C. 10 (Quartel General da 2" Dlvlsco, onde fol vlsado pela censura), via Eslac;co 

Central da Base Poslal (S.P.C. 8), onde fol novamenle vlsado pelo Censor n." 5 -1.4.1917-, para Llsboa -5.4.1917 ( 
verso ). Isenlo de franqula ao abrlgo da Portarla n." 862 de 27.1.1917. 

Queijas, 14 de Marc;o de 2007. 

+ 
Rua do Carmo, 98 • 1200-094 lISBOA· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423736 
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C.P .L.P. 
COMUNIDADE DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA 

Joco Pinheiro da Silva 
cfportuga~an.telepac.pt 

o primeiro passe no processo de criac;:oo da CPLP foi dado em Soo Luis do Maranhoo (Brasil). em 
Novembro de 1989. por ocasioo da realizac;:oo do primeiro encontro dos Chefes de Estado e de Governo 
dos paises de LIngua Portuguesa - Portugal. Angola. Brasil. Cabo Verde. Guine Bissau. Moc;:ambique. Soo 
Tome e Principe -. a convite do Presidente Brasileiro. Jose Sarney. 

Na reunioo. decidiu-se criar 0 Instituto Internacional da LIngua Portuguesa (I.I.L.P.) sedeado em 
Cabo Verde. que se ocupa na promoc;:oo e difusoo do idioma comum da comunidade. Em 20 de Maio de 
2002. com a conquista da sua independencia. Timor-Leste tornou-se 0 oitavo pais membra da 
Comunidade. 

Esta Comunidade e 0 foro multilateral privilegiado para 0 aprofundamento da amizade mutua 
e da cooperac;:oo entre os seus membros. Criada em 17 de Julho de 1996. a CPLP goza de personalidade 

66 juridica e e dotada de autonomia financeira. Alem de outros objectiv~s consta a materializac;:oo de 
projectos de promoc;:oo e difusoo da lingua portuguesa. A lingua portuguesa e uma das cerca de 3000 
linguas existentes. Hoje a setima lingua falada no mundo. depois do Mandarim (China). do ingles. po indi 
(india). do russo. do castelhano. do orabe. mas com possibilidades de nas pr6ximas decadas subir para 
quarto ou quinto lugar com cerca de 220 milh6es de Falantes -. ela e tambem a quarta lingua mais 
falada da Europa e a quinta mais falada por paises independentes . (Fig.1) 

FJg.1 - Yvert. 549 - Aflnsa 514· Mo~amblque. 5° Centenarlo Nascimento de Vasco da 
Gama. Oblltera~ao ordinaria de Louren~o Marques. de 10-06-1970. 

1) - Portugal; 2) - Angola; 3) - Brasil; 4) - Cabo Verde; 
5) - Gulne; 6) - Mo~amblque; 7) - S. Tome e Principe; 8) - Timor - Leste 



Os cn -Correios de Portugal. emitiram um bloco filatelico com 0 valor facial de 2,85 € e data 
de 12-07-2006. 0 desenho deste bloco foi executado por Joao Machado, impressao em offset, com a 
tiragem de 70.000 exemplares. 

Para ilustrar esta cronica, vamos reproduzir entre outras, as 8 bandeiras que constam desta 
emissao, com carimbos de primeiro dia de Lisboa. Sao oito realidades diferentes, situadas, nos quatros 
continentes, em que 0 mar os une em vez de os separar. 

Comecemos por Portugal: 

o territorio continental tem a forma aproximada de um rectangulo, sendo a fronteira terrestre 
com a Espanha, de 1.215 quilometros, e a linha de costa de 832 quilometros. Com a area de 92,072 
quilometros quadrados e uma popula<;ao de cerca de 10 mil hoes de habitantes, incluindo as regioes 
autonomas dos Ac;ores e da Madeira. Fica situado no extremo sudoeste da Europa, na parte mais 
ocidental da Peninsula Hispanica, ou Iberica entre 42° 9' lat. norte, na foz do rio Trancoso, afluente do rio 
Minho e entre 36° 58' 31" latitude norte, no farol do cabo de Santa Maria, no Algarve; e entre 6° 15" long. 
~c. (Meridiano de Greenvich) na foz da ribeira de Castro, afluente do Rio Douro e 9° 30' long. ~c. no farol 
do Cabo da Roca. 

Bandelra de Portugal - Simbolo da Patrla 
A actual bandeira nacional verde - rubra data de 19 de Junho de 1911 em que 0 decreto foi 

lavrado . Ficou partida de verde-escuro e de vermelho, aquele do lado da tralha, com as armas nacionais 
sobre a linha divisoria das cores, sendo 0 escudo orlado de branco e assente numa esfera armilar de 
amarelo, avivada de negro. 0 comprimento foi fixado em vez e meia a largura, devendo 0 verde 
ocupar dois quintos do comprimento e a esfera metade da altura da tralha. 

Mas a bandeira como simbolo patrio tem a sua representac;ao. Assim, 0 verde representa a 
esperanc;a e 0 vermelho 0 sangue derramado pelos seus herois. Nas armas, a esfera armilar representa 
a expansao portuguesa no mundo. No escudo, bordadura de vermelho carregada de castelos de oiro, 
os sete castelos do Algarve conquistados aos mouros - Silves, Tavira, Castro Marim, Alcoutim, Aljezur, 
Louie, e Alvor. Segundo uma tradic;ao as cinco quinas seriam as cinco chagas de Jesus Cristo. (Fig.2) 

Portugues naG e aquele que nasceu 
acidentalmente em Portugal; e aquele que 
carrega consigo uma historia uma geografia. uma 
lingua, formas de comportamento e esquemas 
de reaCC;ao, mitos e convicc;oes que 0 moldaram 
a semelhanc;a de uns e na diferenc;a com outros. 

Frases de grandes escritores lusofonos: " 
A base da ( . .. J re/ac;oo permanente entre os 
indivrduos e a lIngua e e a lIngua com tudo quanta 
traz em si e consigo que define ( ... J a nac;oo ". 

Fernando Pessoa. 

" 6 Portuguesa LIngua, quando um dia 
Floreceste nos rusticos cantares, 

Quem te diria que, por sobre os mares, 
Com tua alma 0 teu genio cresceria! " 

Afonso Lopes Vieiro 

Fig. 2 - Yvert 3051 - Aflnsa 3435 Portugal - Bloco do 10° 
anlversarlo da CPLP. Obllterac;ao 1° dla, Llsboa 1207-
2006 

" A verdadeiro lIngua viva foi 0 povo que a fez. Uma cidade com as suas fabricas. os seus museus, os 
seus palacios 0 seu roteiro complicado tudo isso noo e nada como obro humana comparodo 00 

trobalho do lIngua. Nenhuma alma existiu que noo tivesse co/aborodo nessa admiravel construc;:oo ". 
Aquilino Ribeiro 

" Sim , a LIngua noo se fixa: evo/ui mas sempre a custa do seiva que recebe das ra/zes e dos beneffcios 
que tiro do ambiente ". 

Coelho Neto 

" Felizmente, assim como a gente noo escolhe os seus parentes, tambem noo escolhe a linguagem que 
balbucia no berc;:o, e bem aventurodos os Brosileiros, porque essa e a ilustre lIngua portuguesa" 
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" ( ... ) deu-nos Portugal esta casta, sonora, forte, polida e solida Ifngua portuguesa, para a honrarmos e 
acrescentarmos, na divu/gac;:oo do grande povo que havemos de ser". 

Afr6nio Peixoto (Brasil) 

Portugal, bem como os restantes paises de lingua portuguesa, e possuidor dum imenso tesouro 
civilizacional, duma riqueza cultural planet6ria que denominamos por "A Heranc;:a dos descobrimen
tos". Uma decidida vocac;:ao maritima, veio a manifestar-se de multiplos aspectos. E como heranc;:a 
cultural, os portugueses nao deixaram apenas a lingua, mas tambem h6bitos religiosos, tradic;:oes e uma 
arquitectura caracteristica. 

os 
LVSIADAS 

de Lul~ de Ca
moes. 

Pode dizer-se que foi com a conquista de Ceuta que tudo 
comec;:ou. Desde esse remoto ana de 1415 que os povos da 
costa africana foram ouvindo, sucessivamente e pela primeira 
vez, a nossa lingua. E tanto a ouviram que acabaram tambem 
por faI6-la. Primeiro atraves dos navegadores e dos "Iinguas" 
devolvidos as suas terras de origem, em segundo navegac;:ao, 
para ali desempenarem 0 popel de interpretes. Depois, em 
contactos multiplos de comercio e missionac;:ao que foram 
sempre as duos portas por onde os portugueses passaram do 
litoral para 0 interior. 

C OM ,RIVILEGIO 
R tAL. 

Depois, foi a independencia, e com ela 0 estranho e feliz 
paradoxo de os poises saidos do colonizac;:ao declararem 0 

portugues, sua lingua oficial. A partir de entao, nova etapa 
linguista se comec;:ou a viver, apesar dos traumas do indepen
dencia e duma confusao inicial em que ambos os partes nao 
distinguiam bem entre lingua materna e lingua oficial, entre 
primeira e segundo lingua, e em crioulo era encarado como 
alternativa 00 portugues e este, a essa e outros linguas mater
nos. Dissipada que est6 hoje essa neblina, criaram-se instru
mentos, como os PALOP (sigla de Paises Africanos de Lingua 
Oficial Portuguesa) e mais recentemente a C.P.L.P. 

Fig. 3 . Yverf 310 - AFINSA 310 • PORTU· 
GAL. 40 Centenarlo do seu Nascimento. 
Obllte·ra~ao ordinaria de 10 dla de 
Colmbra de 13·11·924. 

Luis Vaz de 
Camoes (1525? - 1580) 
(Fig.3), 0 maior poeta 
portugues de todos os 

tempos. Combateu em Ceuta, onde perdeu um dos olhos. Publi
cou em 1572 "Os Lusiadas " (Fig.4), tendo 0 rei D. Sebastiao 
concedido uma tenc;:a anual de 15 mil reis, em atenc;:ao 00 poe
ma e aos servic;:os prestados no India. 

Este seu poema epico, tanto pelo seu conteudo, em que 
se reflecte toda a historia e cultura de Portugal (uma especie 
de biblia nacional), como pela sua linguagem, e considerado 0 

maior monumento Iiter6rio do lingua portuguesa. 

A opiniao abalizada do Dr. Adriano Moreira no seu livro 
"0 novissimo Principe" e bem clara: " Que as sucessivos edi
c;:oes seiscentistas de os Lusiadas constituiram 0 motor espiritual 
do resistencia portuguesa a uniao a Castelo. Mais ainda: Os 
Lusiadas fixaram definitivamente 0 portugues como lingua in- . 
dependente, e impediram a sua passagem a segundo lingua, 
face 00 idioma castelhano. 0 padre Antonio Vieira a (1608 -
1697) e entre todos os prosadores do seculo uma das figuras 
mais altas do historia da lingua portuguesa. 

Ele, que reparte a sua vida e a sua e a sua alma entre 
Portugal e 0 Brasil, e um dos grandes diplomatas do Restaurac;:ao, 
e toma nos dominios da prosa um lugar paralelo 00 de Camoes 
nos dominios da poesia: Camoes e Antonio Vieira sao os dois 
principes da Lingua. (Fig.5) 

LUIS in CAMOES 

Fig. 4 - Yverf 314 . Aflnsa 314 • Porfugal-
40 Centenarlo do seu Nascimento. 
Oblltera~ao ordinaria de 10 dla de 
Colmbra, 13·11·1924. 



Republica Popular de Angola 

o territorio nacional de Angola, delimitado na linha 
costeira pelas embocaduras dos rios Zaire e Cunene e 
incluindo, a norte 0 enclave de Cabinda, e um dos mais 
vastos entre os que constituem 0 actual mapa politico do 
continente africa no. 

Com a superffcie de 1.246.700 Quilometros 
quadrados e uma populac;:ao de cerca de 12 milh6es de 
habitantes. Suas fronteiras sao: a norte e nordeste com 0 

Zaire, a este com a Zambia, a sui com a Namibia e a oeste 
com 0 Oceano Atlantico. Sua capital e a cidade de Luanda. 
Sua moeda nacional e a Kwanza. (Fig.6) 

Angola foi descoberta por Diogo Cao em 1482, e 
logo se estabeleceu uma alianc;:a com 0 rei do Congo. Deste 
modo os portugueses radicaram-se na regiao. 

o povoamento com colonos europeus efectuou-se 
a partir de 1575, tendo Paulo Dias de Novais, 0 primeiro 
governador, fund ado Luanda, que se tornou a capital. Em 
lOde Dezembro de 1956, foi a fundac;:ao em Luanda, do 
MPLA (Movimento Popular de Libertac;:ao de Angola), sob a 
presid€mcia de Mario de Andrade. 

Em 4 de Fevereiro de 1961, uma tentativa de assalto 
a pris6es de Luanda por parte do MPLA. Esta data e 
considerada como a do inicio da luta armada, em Angola. 

Em 15 de Marc;:o de 1966, foi a fundac;:ao da UNITA 
(Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola) 
sob a presidencia do Dr. Jonas Savimbi. 

Fig. 5 - Yvert 2174 - Aflnsa 2423 • Portugal -
3° Centenarlo da sua Morte. Oblltera~c5o l' 
dla de Llsboa de 09-06-1997. 

A revoluc;:ao em Lisboa do 25 de Abril, abriu as 
portas a independencia, 0 Dr. Antonio Agostinho Neto, 
chefe de um dos tres movimentos de libertac;:ao, grac;:a 
a ajuda das tropas cubanas, conseguiu que 0 seu 
partido ficasse unico detentor do poder, 
desencadeando uma guerra civil que so terminou em 
Fevereiro de 2002, com a morte de Jonas Savimbi, 
tornando-se 0 primeiro presidente da Republica 
Popular de Angola. 

Fig. 6 - Bandelra de Angola. Yvert 3051 - Aflnsa 
3435 • Bloco do 10 ° Anlversarlo da CPLP. 
Oblltera~ao 1° dla, Llsboa 12-07-2006. 

Em 21 de Outubro de 1974, foi assinado, no 
leste de Angola, um acordo de cessar-fogo entre os 
militares portugueses e 0 MPLA. Em 25 de Janeiro de 
1975, foi assinado 0 acordo do Alvor, entre Portugal, a 
FNLA, 0 MPLA e a UNITA, com vista a descolonizac;:ao 
de Angola. Em 11 de Novembro de 1975, Angola tornou
se unilateralmente independente, proclamada pelo 
MPLA. 

Dr. Antonio Agostinho Neto, primeiro presidente da Republica Popular de Angola. Nasceu a 17-
09-1922, no Bengo e faleceu em Moscovo a 10-09-1979. Reproduzimos 0 momenta da sua investidura 
como presidente, em 11 de Novembro de 1975. (Fig.7) 

Ele e 0 veterano dos dirigentes dos movimentos de independencia de Angola. Tambem e 0 

dirigente que possui uma formac;:ao academica e um prestigio intelectual mais respeitaveis. Estudou 
em Lisboa. E um poeta apreciado na lingua portuguesa, feita ao ritmo da Africa austral, musico de 
merito e medico de profissao. tendo servido durante algum tempo numa leprosaria do seu pais natal, 
de algum modo integrado na hierarquia colonial de Lisboa.Pelas suas actividades subversivas contra 0 

dominio portugues, foi deportado em 1960 para as Ilhas de Cabo Verde, e em Novembro de 1961, para 
a prisao do Aljube, em Lisboa. Existe uma sua frase celebre que reproduzimos. 
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II ( ••• ) Nos faremos de Angola a patria dos trabalhadores e 
revoluc;:oo continuaro a sua marcha triunfal ao lade dos povos 
que seguem 0 mesmo caminho". 

No dia 11 de Novembro foi posta em circula<;:oo 0 

primeiro selo postal verdadeiramente angola no. desenhado 
por Higino Abreu e baseado no "4 de Fevereiro". infcio da luta 
armada. em 1961. Os selos foram impressos pelo sistema de 
"off-set ". em folhas de 110 exemplares. pela Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda. Da taxa de 1 $50. tem a tiragem de 5 milh6es. 

No mesmo dia do ana seguinte. foram postos em 
circulac;:oo os selos comemorativos do primeiro aniversario da 
proclama<;:oo da Independemcia. A emissoo e de 5 selos. com 
uma tiragem total de 17 milh6es (0 selo reproduzido e 0 de 
0.50 Kwanza) cuja tiragem foi de 5 milh6es. tendo todos 0 

mesmo desenho. representando 0 presidente Agostinho Neto. 
Todos os selos foram impressos na Jugoslavia. 0 postal maximo 
foi editado pelo Clube filatelico de Angola. No final de 2005. 
Portugal contabilizava 27 .697 pessoos da comunidade 
angolana. com estatuto legal de residentes. 

Republica Federal do Brasil 

A Republica Federativa do Brasil e 0 maior pafs do mundo 
latino e um dos maiores do globo. Ocupa metade do 
continente sUI -americano. sendo a sua area de 8.511.965 

Flg.7 - Yvert 608 - Aflnsa 6 • Angola - 1° 
Anlversarlo da Independencla . Obllte-ra 
c;:Cio 1° dla de Luanda de 11-11-1976. 

quilametros quadrados. confina com todos os estados sUI-americanos. exceptuando 0 Chile e 0 Equador. 
o ultimo censo considera que 0 Brasil possui cerca de 155.820.000 de habitantes. A sua moeda oficial e 
oReal. Sendo Brasilia. inaugurada em 1960. a sua capital federal. (Fig.8) 

Fig. 8 - Bandelra do Brasil. Selo Yvert 3051 - Aflnsa 
3435.Bloco do 10° Anlversar/o da CPLP. Obliterac;:Cio 
do 1° Ola • Llsboa 12 ·07·2006. 

o Brasil foi descoberto a 22de Abril de 1500. 
pela armada de Pedro Alvares Cabral que atraves do 
Atlontico Sui ia em demanda dos Indios . Teve 
inicialmente a designa<;:oo de terra de Vera Cruz e 
depois Terra de Santa Cruz; prevaleceu 0 nome de 
Brasil. originado nas inumeras florestas de pau-brasil 
(assim denominado devido a cor vermelho brasa da 
madeira). 

Em 1822 D. Pedro declara a independencia e 
e nomeado imperador do Brasil. 0 estatuto de Ifngua 
nacional coloca 0 portugues do Brasil. quanta ao 
"status" socio -polltico. no mesmo nfvel que 0 

portugues de Portugal com a diferen<;:a fundamental 
de que 0 de Portugal e falado por mais de 10 milh6es 
de indivfduos e 0 do Brasil por mais de 155 milh6es. 

o destin~ do portugues do Brasil se definiu nos 
meados do seculo XVIII. quando 0 Marques de Pombal. 

por lei de 3 de Maio de 1757. do infcio a uma nova polftica lingufstica e cultural na colonia americana. 
ao criar a primeira rede leiga de ensino. expulso os jesuftas. ao estabelecer um ordenamento jurfdico e 
administrativo em que a Ifngua portuguesa passa a ser obrigataria. prescrevendo-se 0 usa de quaisquer 
outras Ifnguas. Esse facto historico marcou definitivamente 0 fim de um processo que poderia ter definido 
outr~ destino lingufstico para 0 Brasil. 

Antes desta Comunidade existiu outra chamada Comunidade Luso-Brasileira. cujas rafzes jurfdicas 
se encontram no Tratado de Amizade e Consulta. assinado em 16-11-1953 pelos governos do Brasil e de 
Portugal. que apelavam para as "afinidades espirituais. morais. etnicas e lingufsticas " de varios seculos 
de historia comum. A comunidade e muitfssimo anterior 00 tratado. pois praticamente existe desde a 
independencia do Brasil (j6 D. Jooo VI. no carta de 13-05-1825. em que "Iegitimou"a plena autonomia 
do estado brasileiro. asseverava que os "naturais do Reino de Portugal e seus domfnios seroo 



considerados no Imperio do Brasil como brasileiros, e os naturais do Imperio do Brasil no Reino de Portugal 
e seus domfnias como portugueses". 

Para exemplificar 0 Brasil, sugerimos este escritar que e um dos clossicas da Ifngua portuguesa: 
Joaquim Maria Machado de Assis, escritor e poeta parnasiano brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro em 
21-06-1839. Morreu na mesma cidade em 29-09-1908. Seu pai era mulato e sua mae portuguesa, natural 
dos Ac;:ores. Filho de um caiador de paredes, sacristao empregado de livraria, tip6grafo e revisor 

Fig 9 - Yvert 663 - Clnquentenarlo 
da sua morte. Obllterac;ao 1· Dla de 
Rio de Janeiro, de 28-09·1958. 

Republica de Cabo Verde 

tipogrofico. Em 1860 passa a redactor do "Diorio do Rio de Janeiro", 
onde se manteve ate ser nomeado, em 1867, adjunto do director 
do "Diorio Oficial". Casou em 12-11-1869 com uma senhora 
portuguesa do Porto, irma do poeta Faustino Xavier de Novais. 
Companheira infatigovel, velou-o com dedicac;:ao extremada, 
sobretudo na doenc;:a que 0 amargurava, a epilepsia. 

Publicou 0 seu primeiro trabalho literorio, 0 poema "Ela" , 
em 12-01-1855, aos 16 anos de idade. Como escritor cultivou a 
poesia, 0 romance, a novela, 0 conto a cr6nica a critica e 0 teatro. 
Foi como ficcionista que se perpetuou nas letras brasileiras, onde 
ocupa, por merito pr6prio, 0 indiscutfvel primeiro lugar, e na literatura 
universal como mestre que foi do realismo no Brasil. Obras - primas 
que ficaram a ser os seus romances: 

- Mem6rias P6stumas de Bras Cubas, 1881 
- Quincas Borba, 1891 
- Dom Casmurro, 1899 
- Memorial de Aires, 1908 

A sua obra e genuinamente brasileira pela sensibilidade, mas e 
universal pel a sua profundidade humana. S6cio fundador da 
Academia Brasileira de Letras, foi seu primeiro presidente, desde 
04-01-1987 ate a sua morte. (Fig.9) 

A camunidade brasileira residente em Portugal aumentou 9,8 por 
centa, relativo a 2004 e ascende a 31.546 indivfduos legais (dados 
de 2005). 

o arquipelago de Cabo verde e de origem vulcanica e e constitufdo par 10 ilhas e 4 ilheus, 
estando as ilhas divididas em dois grupos: Barlavento = Santo Antao, sao Vicente, Santa Luzia, Sao 
Nicolau, Sal e Boavista, Tambem os ilheus: Branco e Raso. Sotavento = Maio, Santiago, Fogo e Brava, e 
os ilheus: Secos e Rombo. 

Esto situado a 620 quil6metros da casta ocidental 
de Africa, entre 17° 30' Norte e os 14° 30' e os 25° 30' 
Oeste. Tem de superffcie 4.033 quil6metros quadrados e 
uma populac;:ao de cerca de 450.000 habitante. Sendo 
a cidade da Praia a sua capital. utiliza 0 Escudo Cabo
verdiano, como sua moeda nacional. (Fig.10) 

Como destin~ turfstico Cabo verde proporciona 
sol. praia, bom peixe e marisco (ai que saudades). Temos 
a oportunidade para visitar a regiao do Tarrafal 
(Santiago), tao celebre negativamente pelo antigo 
campo de concentrac;:ao e positivamente pela sua 
paradisfaca bafa, com as suas casas de tipo colonial. 
Caracterfstica da sua e a morna, canc;:ao popular de 
ritmo lento e compassado, profunda mente nostolgica. 
A ilha do Fogo com 0 seu vulcao em actividade, 0 pico 
mais alto do Atlantico, com 2800 metros. A ilha do Sal. 

Fig. 10· Bandelra de Cabo Verde. SeJo Yvert 3051 
- Aflnsa 3435. Bloco do 10 • Anlversarlo da CPLP. 
Obllterac;ao 1· Dla de L1sboa 12·07·2006. 

aeroporto de entrada da Republica, uma especie de porta-avioes gigante onde 0 governo quer 
incrementar especialmente 0 turismo, industria que pode viabilizar economicamente esta ilha. 0 sal 
naG e s6 largos quil6metros de belfssimas praias com areia bronca e aguas azul-turquesa e verde-
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esmeralda. A caracterfstica principal da fauna submarina e a mistura de peixes de alto mar e aguas 
frias, como atuns, garoupas, barracudas, tubaroes, etc .. 

Cabo Verde tem um clima muito seco, sujeito a secas que por vezes chegam a durar anos, e que 
causam problemas ao abastecimento de agua potavel, apesar da tecnologia de dessalinizac;oo. 
Cronologia 
- As ilhas de Cabo Verde estavam desabitadas quando foram descobertas pelo navegador portugues 
Diogo Gomes, em 1460. A sua colonizac;oo comec;ou em 1462 
com gentes provenientes da Europa e da Africa (Guine) 
sobretudo, tendo havido intensa mestic;agem. 
- Tradicionalmente a descoberta das suas primeiras ilhas, as de 
Soo Tiago, Soo Filipe (Fogo) , Maio, Soo Crist6voo (Boavista) e Sal 
soo atribufdas ao navegador genoves Ant6nio de Noli e ao 
portugues Diogo Gomes, em 1460, embora outros autores 
defendam a prioridade do veneziano Alvise de Cadamosto, que 
teria ocorrido em 1456. As restantes ilhas teriam sido descobertas, 
possivelmente no Inverno de 1461/1462, por Diogo Afonso. 
- Em meados do seculo XX, surgiram desejos de independencia, 
impulsionados pelo engenheiro agr6nomo Amflcar Lopes Cabral, 
fundador do PAIGC (Partido Africano para a Independencia da 
Guine e Cabo Verde), em 1956. (Fig. 11 ) 
- Em 20 de Janeiro de 1973, em Kaloum, a 11 quil6metros de Conakry, 
Amflcar Cabral foi assassinado por um alto dirigente do PAIGC 0 

comandante da marinha, chamado Inocencio Kani. Cabral tinha 
nascido em 12 de Setembro de 1924, em Bafata (Guine). 
- Em 23 de Agosto de 1974, 0 governo Provis6rio portugues assinou 
em Argel uma declarac;oo de reconhecimento da independencia 
da Guine-bissau, em unioo com Cabo Verde. 
- Em 5 de Julho de 1975 foi proclamada a independencia da 
Republica de Cabo Verde. 
- Em 7 de Setembro de 1980 foi promulgada a sua constituiC;oo. 
- Em virtu de do golpe de estado decorrido na Guine-Bissau, em 
14 de Novembro de 1980 desfez-se 0 projecto de unioo deste 
estado com Cabo Verde. Por isso 0 PAIGC, neste arquipelago, 

Flg.11 • Yvert 374 • Aflnsa 2, Cabo Ver· 
de • 3° Anlversarlo da sua morte.Obll· 
terac;ao 1° Dla de Praia, de 20·01·1976. 

passou a denominar-se, a partir de 20 de Janeiro de 1981, PAICV (Partido Africano da Independencia de 
Cabo Verde). 

De todos os crioulos de base portuguesa e este 0 que mais se destaca em termos hist6ricos, noo 
s6 pela sua vitalidade, sua literatura e por seu estatuto de Ifngua nacional de cabo Verde, onde 0 

portugues, como noutras ex-col6nias portuguesas da Africa, e Ifngua oficial. A comunidade cabo
verdiana, com 56.433 residentes legais, em 2005, e a mais numerosa: representa mais de um quinto do 
total de estrangeiros em Portugal e registou um aumento de 3 por cento. 

Republica da Gulne·Blssau 

Estado da costa ocidental de Africa, com a area de 36.125 quil6metros quadrados e uma 

Fig. 12 • Bandelra da Gulne·Blssau. Selo Yvert 
3051 • Aflnsa 3435. Bloco do 10 ° Anlversarlo da 
CPLP. Obllterac;ao 1° dla • Llsboa 12·07·2006. 

populac;oo de 550.000 habitantes. As suas fronteiras soo: 
a norte com 0 Senegal, a este e sueste com a Guine 
Equatorial e a oeste com 0 oceano Atlontico. Sua Capital 
e Bissau. 0 seu territ6rio e formado por uma parte 
continental e outra insular, constitufda pelos ilhas de 
Bissau e Bolama e pelo arquipelago de Bijag6s, cujas ilhas 
mais conhecidas soo: Bolama, Bubaque, Caravela, 
Formosa, Maio, Rubane e Uno. Este arquipelago tem na 
totalidade 40 ilhas, no entanto apenas 18 soo habitadas 
pelo povo que Ihe deu 0 nome - os Bijag6s. 
A populac;oo e amavel e 0 clima ameno faz deste local 
um parafso. (Fig.12) 

o termo "GUINE II designava uma extensoo territorial 
muito mais vasta do que aquela a que se restringiu 
posteriormente. Na verdade. atribufa-se esse nome a boa 



parte da costa ocidental africana descoberta pelos 
portugueses, em particular a chamada "Terra dos Negros": 
era 0 rio Senegal que a separava dos berberes "mouros" 
do deserto do Sahara. 

As designa<;5es actuais de "Guine-Bissau", 
"Republica da Guine" ,"Guine Equatorial" e "Golfo da 
Guine" ai estoo para atestar a antiga vastidoo dessa 
designa<;oo. 

Cronologia 
- 0 primeiro portugues a atingir a costa da Guine foi Alvaro 
Fernandes, em 1446. Outras expedi<;5es se seguiram, como 
as de Cadamosto e Diogo Gomes, em 1456 e a de Pedro de 
Sintra. Eram viagens de explora<;oo da costa e do territorio, 
mas tambem comerciais, procurando estes navegadores 
trocar com os indigenas os produtos baratos que levavam, 
como tecidos e objectos de latoo, principalmente por cure 
em po, escravos negros e marfim. A coloniza<;oo so teve 
lugar a partir de 1558, sendo a prime ira povoa<;oo a vila 
de Cacheu, que se tornou a primeira capital deste territorio, 
passando em 1879 essa distin<;oo para Bolama, com a 
separa<;oo administrativa entre a Guine e Cabo Verde, e 
depois, em 1943, para Bissau. 0 desejo de emancipa<;oo 
politica levou Amilcar Cabral. ideologo e lider do PAIGC 
(Partido Africano para a Independencia da Guine e Cabo 
Verde) e outros companheiros a fundar em Bissau, em 18 
de Setembro de 19560 PAIGC, que passou a defender a 

Fig 13 • Yvert 297 • Aflnsa 473. Gulne Bissau • 
60· Anlversarlo do seu Nascimento. Oblltera· 
c;:Cio ordinaria de 1· dla de Bissau, 12·09·1984. 

independencia do territorio. A luta armada ou guerra colonial teve inicio em 23 de Janeiro de 1963, 
mantendo-se ate 1974, registando-se em 24 de Setembro de 1973, a proclama<;oo unilateral da 
independencia, na zona de Madina do Boe. Depois do 25 de Abril, em 26 de Agosto de 1974,0 governo 
portugues reconheceu, pelo Acordo de Argel a sua independencia, tendo lugar 0 reconhecimento 
juridico, em Lisboa no dia lOde Setembro de 1974. 
- Em 23 de Janeiro de 1963 foi atacado pelo PAIGC 0 quartel de TIpe. 
- Em 19 de Outubro de 1972, Amilcar Cabral intervem no plenario da ONU e anuncia para breve a 
proclama<;oo unilateral da independencia . 
- Em 20 de Janeiro de 1973, Amilcar Cabral e assassinado em Conakry. TInha nascido em 12 de Setembro 
de 1924, em Bafata (Guine). (Fig.13) 
- Em Mar<;o de 1973,0 PAIGC abate os primeiros avi5es portugueses com uma nova arma: 0 missil terra
ar "Strella". 
- Na proclama<;oo unilateral de independencia, a 24 de Setembro de 1973, em Medina do Boe, estiveram 
presentes, alem de Amilcar Cabral, seu irmoo Luis Cabral, Aristides Pereira e Jooo Bernardo " Nino" 
Vieira, este mais conhecido por comandante Kabi Nafantcha-mma e actual presidente da Republica 
da Guine-Bissau. 
- Em 14 de Novembro de 1980 um golpe de Estado acabou com liga<;oo politica partidaria a Cabo 

Verde. 

Flg.14 • Bandelra de Moc;:amblque. Selo Yvert 3051 
• Aflnsa 3435 • Bloco do 10 0 Anlversarlo da CPLP. 
Obllterac;:Cio do 10 dla de L1sboa 12·07·2006. 

o rendimento medio do PIB p~r Habitante e de 
680 dolares (544 €uros) p~r ano, 0 que coloca Guine
Bissau na 222 0 posi<;oo entre os 227 paises das 
estatisticas. A comunidade guineense de habitantes em 
Portugal, segundo dados de 2005 e de 21.258 individuos 
legais. A moeda nacional deste pais chama-se: Peso da 
Guine. 

Republica de Moc;:amblque 

Estado da Africa Oriental. com a area de 784.961 
quilometros quadrados e uma popula<;oo de cerca de 
16 milh5es de habitantes. Fronteiras a norte com a 
Tanzonia, a este com 0 oceano Indico a sui com a 
Republica Sul-Africana e com a Suazilondia e a oeste 
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com 0 Zimbabue. a Zambia e 0 Malawi. A 
sua capital e a cidade de Maputo. sendo a 
sua moeda nacional. 0 Metical. A sua costa 
e de 2.500 quilometros. recheadas de praias 
solitarias. lagoas. recifes de corais e 
pequenas ilhotas. Ao largo de Maputo situ a
se a ilha de Inhaca. (Fig.14) 

Cronologia: 
- Moc;ambique foi visitado em primeiro 
lugar. em 1489 pelo portugues Pero da 
Covilho. durante a sua missoo de recolha 
de informac;6es dessa regioo. ao servic;o de 
D. Jooo II. Depois. em 1498. Vasco da Gama 
permaneceu alguns dias em seu territorio. 
durante a sua via gem de descoberta do 
caminho maritimo para a India. tendo 
aportado a Inhambane em Janeiro. 
fundando uma feitoria em 1502 aquando da 
sua segunda viagem. A fixac;oo portuguesa 
em Moc;ambique foi lenta e acompanhada 

'ULIMO de"".. til. Incrae)' 
campa''" cu a decl.'ve baUle 
for the poUrlcal. ¢GnomIc and 
Id.olo,fcal dpv.~plt'MFlr 01 thc 
rnGzornbfean P'ftIpl. 

Fig 15· Yvert 559 • Aflnsa 29 • Moc;:amblque • Dla da mulher 
moc;:amblcana. Obllterac;:ao ordinaria de 1" dla de Chltengo. de 
07·04·1976. 

da evangelizac;oo missionaria. A presenc;a portuguesa no territorio resultou da expansoo maritimo
comercial intentada a partir do seculo XV. A costa moc;ambicana e. sobretudo. a ilha de Moc;ambique 
constituiram base de circulac;oo das frotas que faziam 0 trafego entre Portugal e 0 Oriente. 
- Em 25 de Junho de 1962. foi fundada a FRELIMO (Frente de Libertac;oo de Moc;ambique). sob a 
presidencia de Eduardo Chivambo Mondlane. (Fig.15) 
- Em 25 de Setembro de 1964. foi 0 inicio da luta armada pel a FRELIMO com um ataque a Mueda. 
- Em 3 de Fevereiro de 1969.0 Dr. Eduardo Mondlane e assassinado em Dar-es-Salam. na sequencia do 
rebentamento de uma bomba. TInha nascido em 1924. 
- Em 14 de Maio de 1970. Samora Moises Machel e nomeado presidente da FRELIMO. apos 0 assassinate 
de Mondlane. seu antecessor no cargo. Nasceu no seio de uma famflia camponesa na provincia meridional 
de Gaza e. ainda adolescente. abandonou os seus estudos para se empregar como enfermeiro num 
hospital de Lourenc;o Marques. Em 1963 0 seu nacionalismo ardente levou-a juntar -se as forc;as 

Fig. 16 - Bandelra de Sao Tome e Principe. Selo 
Yvert 3051 - Aflnsa 3435. Selo do Bloco do 10 0 

Anlversarlo da CPLP. Obllterac;:ao 1" dla. de Lis· 
boa 12·07·2006 

- A guerra civil continuou. de 1977 ate 1992. 

revolucionarias da FRELJMO. 0 futuro dirigente da 
guerrilha seguiu um curso de aperfeic;oamento na 
Argelia com outros 250 comandos. que. apos 0 seu 
regresso. constituiram 0 nucleo do exercito 
revolucionario moc;ambicano. 
- A 7 de Setembro de 1974. deu-se a assinatura de em 
Lusaka. entre Portugal e a FRELIMO do acordo de 
descolonizac;oo de Moc;ambique. tendo side fixada a 
data da independencia para 25 de Junho de 1975. 
- Em 25 de Junho de 1975. foi proclamada a 
independencia. sob um governo de unidade nacional 
assegurado pel a FRELIMO. constituindo-se em "republica 
popular" de partido unico e ideologia marxista-Ieninista 
(abandonou esta em 1989). com Samora Machel como 
presidente. (Morreu num acidente aereo. na Africa do 
SuI. nunca esclarecido). 
- Em 1976 foi criado um movimento de resistencia. 
chamado RENAMO (Resistencia Nacional Moc;ambique). 
cujo lider e Dr. Afonso Dhlakama. 

- Joaquim Chissano e presidente da Republica. desde 1986. tendo orientado uma politica mais pluralista. 

Republica Democratlca de Sao Tome e Principe 

Esta situada no Golfo da Guine. a cerca de 200 quilometros da c osta do Gaboo e muito perto da 
linha equatorial. E constituida p~r duas ilhas que Ihe deram 0 nome e p~r alguns ilheus adjacentes. 

Este pequeno arquipelago. de origem vulcanica. tem de superficie 1002 quilometros quadrados. 
com uma populac;oo de cerca de 125 mil habitantes. Sua capital e a cidade de SAO TOME. (Fig.16) 



Cronologia: 
- Data de 21 - 12 -1471, no reinado de D. Afonso V, a descoberta do IIha de Sao Tome, a que seguiu, em 
17 - ()] - 1477, a do depois designada do Principe, em lembran<;:a do futuro D. Joao II , efectuadas por 
Joao de Santarem e Pero Escobar. 

Estavam desertas, 0 seu povoa
mento efectuou-se, provavelmente, a 
partir de 1485, com degredados portugue
ses e crian<;:as judias retiradas aos Pais a 
que se juntaram escravos negros, trazidos 
do costa africana. Foram introduzidas di
versos culturas europeias, destacando-se 
o cultivo do cana do a<;:ucar, que fez de 
Sao Tome 0 exportador africano de a<;:u
car, mas 0 aumento desta cultura no Bra
sil no seculo XVII , provocou a sua deca
dencia em Sao Tome, que atravessou en
tao dois seculos de estagna<;:ao agricola 
convertendo-se no principal entreposto 
do trafico de escravos africanos, envia
dos para as planta<;:6es do Brasil. 

No inicio do seculo XIX, 0 governo 
portugues introduziu, vindas do Brasil, as 
novas culturas do cafe e do cacau, tor

Fig. 17 - Yvert 490 - Aflnsa 98. s. Tome e Principe - 3° Anlv. da 
Independencia. Oblltera~ao Ordinaria de S. Tome, de 24-10-85. 

nando-se Sao Tome 0 primeiro produtor mundial deste ultimo, no principio do seculo XX. A sua cultura 
era efectuada em grandes explora<;:6es agricolas, tornando-se 0 principal e quase unico produto de 
exporta<;:ao. No esteira de Movimentos semelhantes, que preconizavam a independencia das outras 
colonias, surgiu em 1960 0 co mite de Liberta<;:ao de Sao Tome e Principe que se transformou, em 1972, 
no Movimento de Liberta<;:ao de Sao Tome e Principe (MLSTP). 

Em 26 -11-1974 deu-se a assinatura do Acordo de Argel, entre Portugal e 0 MLSTP que definiu as 
eta pas do transi<;:ao para a independencia, sendo esta uma realidade, a partir do dia 12 de Julho de 
1975, tornando-se, a partir de entao, Sao Tome e Principe um estado independente de Portugal, dirigido 
pelo economista Pinto do Costa, que assumiu imediatamente as completas responsabilidades do go
verno livre. (Fig.17) 

Rodeadas pelo Oceano Atlantico, as ilhas aguardam ser descobertas para 0 turismo. Aqui se 
encontra a Africa em miniatura, com as suas grandiosas paisa gens, passaros exoticos, vegeta<;:ao luxu
riante e maravilhosa e maravilhosas praias. Sao Chamadas 0 "Paraiso do Equador ". Sugerimos que 
descubra paisagens como: Boca do Inferno, Pico Coo Grande, Praias Micondo, Sete Ondas, etc .. No sua 
desloca<;:ao a ilha do Principe ( de barco ou de avioneta ), podera admirar as praias broncos esmagadas 
pelas falesias do precipicio do Miradouro Belo Monte. A popula<;:ao local e acolhedora e simpatico, 
assim como a gastronomia e uma tenta<;:ao. Tambem se pode explorar 0 fundo do mar, mergulhando 
nos aguas quentes do corrente do Golfo. 

Fig. 18 - Bandelra de Timor-Leste. Selo Yvert 3051 -
Aflnsa 3435. Selo do Bloco do 10· Anlversarlo da 
CPLP. OblHera~ao 1° dla L1sboa 12-07-2006. 

Como pais independente, considera a dobra, 
como sua moeda nacional. No dia 1 de Julho de 1987, 
foi lan<;:ada em Sao Tome oligo dos escritores dos cinco 
poises africanos de expressao oficial portuguesa (LEC) . 

Republica Democratica de TImor-Leste 

IIha do arquipelago de Sonda, a 430 qUilometros do 
continente australiano, com 470 quilometros de com
primento e 100quilometros de largura, sendo a sua area 
de 33.850 quilometros quadrados e a popula<;:ao de 
1.500.000 habitontes. 0 territorio e muito acidentado, 
localizando-se as maiores alturas no parte central. Situ
ada entre 0 mar de TImor e 0 de Sawu, a oeste do Nova 
Guine, 0 seu relevo e constituido por uma cordilheira 
com varios vulc6es, que atravessa de oeste para este 
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e que alcanc;a a sua maxima altitude no monte Ramelau. com 2.960 metros. Para uma melhor locallza
C;ao. poder-se-a dizer que fica entre as Celebes (actualmente Sulawesi) e 0 norte da Australia. (Fig.18) 

o antigo territorio portugues de TImor (actual mente mais conhecido por Republica Democratica 
de TImor - Leste. (ou TImor Lorosae). era constituido pela parte oriental da ilha de TImor. pelo enclave de 
Ocussi - Ambeno (na parte ocidentallndonesia da mesma ilha). pel a ilha de Atauro e pelo ilheu Jaco. 

A data do seu descobrimento pelos portugueses e incerta. presumivelmente no ana de 1511. 
devendo-se essa descoberta ao franciscano Francisco Antonio Taveira ou. segundo outros autores. a 
Antonio Abreu. A presenc;a portuguesa em TImor esta documentada desde 1566 e relaciona - se com a 
evangelizadora dos missionarios catolicos. 0 que levou diversos regulos a colocarem - se sob a suserania 
de Portugal e deste modo a ilha colocou-se na esfera da influencia portuguesa. cuja sede na zona 
acabou por passar da ilha das Flores para TImor. A ilha era famosa pela sua riqueza em madeira de 
sandalo (1). que os portugueses nao puderam ignorar desde muito cedo. tendo estabelecido uma 
feitoria onde trocavam essa mercadoria por outras que levavam. 

A parte oriental da ilha. com a area de 18.900 quilometros quadrados e uma populaC;ao de 
680.000 habitantes - desde ha seculos vivendo a sombra da bandeira portuguesa. foi ocupada durante 
a Segunda Guerra Mundial. pelas tropas australianas e holandesas. seguindo - se. entre 1942 e 1945 a 
ocupaC;ao japonesa. que provocou grandes destruic;6es e milhares de mortos. entre os que se tinham 
mantido fieis a Portugal. nos quais se conta 0 regulo D. Aleixo. 

Tambem em 7 de Dezembro de 1975. apos a retirada das tropas portuguesas em consequencia 
do 25 de Abril. a Indonesia. a pretexto de impedir a queda de TImor-Leste nas moos do comunismo 
internacional. invadiu 0 territorio timorense. causando mil hares de mortos. principalmente no cemiterio 
de Santa Cruz. Esta potencia acabou por impor uma soluC;ao anexionista. que ficara a assinalar para 
sempre. uma das grandes maculas da descolonizac;ao. 

Depois de varias ocorrencias a FRETILIN (Frente Revolucionaria para a Independencia de TImor 
Oriental) tentou conquistar a autonomia do territorio. cuja guerra civil causou milhares de vitimas. Foi 0 

primeiro pais independente do seculo XXI e adoptou como unidade monetaria 0 Centavo. Sendo Tetum 
a sua lingua nativa. 0 portugues continuou como lingua oficial internacional. (Fig.19) Alexandre. dito 
Xanana Gusmao. ex-lider da Resistencia Maubere. e actual mente 0 Presidente da Republica. 

Fig. 19 - Yvert 356 TImor-Leste - 2002 • 20 de Malo. Oblltera~ao. ordinaria de Dill. de 03-03-2003. 

(1) - SCindalo - pequena arvore. orIglnaria do arqulpelago malalo cuJa madeira e extrema mente rlJa. multo apreclada 
de cor vermelha escura a quase negra. 

Lisboa; Marc;o de 2007 



Caixa de Correio 

Marcas Postals Pn!-adeslvas de Portugal 
Continental 

Encontra-se ja praticamente terminado 0 

trabalho preparatorio para a impressoo da 3° 
versoo das Marcos Postais pre-adesivas de 
Portugal. Apos a publicac;oo das duos primeiras 
versoes, a cargo de A. Guedes de Magalhoes e de 
M. Andrade e Sousa, respectivamente em 1977 e 
1989, era sentida p~r todos os coleccionadores 
de historia postal do periodo pre adesivo a 
necessidade de actualizar 0 trabalho destes dois 
consagrados autores, pois que a juntar a um 
numero significativ~ de novas marcos posta is, 
havia uma enorme actualizo<;:oo a tazer nos datos 
limites de aplicac;oo de um grande numero de 
marcos ja arroladas. 

Lanc;ou-se assim moos a obra, e sob a 
orientac;oo do Dr. Luis Frazoo, foi-se arrolando, 
compilando e organizando, assim como 
preparando a nova tipologia que se deveria 
adoptar nesta 3° versoo. 

Algumas alterac;oes mais ou menos 
significativas foram introduzidas em relac;oo as 
duos edic;oes precedentes: 

1- A noo inclusoo das marcos posta is dos 
Ac;ores e do Madeira, que apareceroo num 
posterior livro, junta mente com as marcos 
dos correios do Ultramar. 

2- A divisoo do pais em regioes posta is, sendo 
estas tratadas sequencialmente de Norte 
para SuI. e dentro de coda uma as marcos 
respectivas arroladas p~r ordem 
alfabetica das localidades que tinham 
correio assistente. 

3- Os correios delegados seroo indicados a 
seguir 00 respectiv~ correio assistente. 

4- Um mapa contemporoneo precedera 
coda uma das regioes posta is. 

5- Lisboa e Porto, pela variedade e 
quantidade de marcas postais que 
utilizaram seroo tratadas separadamente 
das respectivas regioes postais. 

6- As siglas abreviadas das marcos utilizadas 
ate agora, seroo mantidas, mas a 
numerac;oo das mesmas sofrera a 
necessaria actualizac;oo. 

7- As marcas postais noo seroo desenhadas 
mas sim obtidas por digitalizac;oo a cores 
das marcos originais. 

8- As marcos manuscritas tambem seroo 
objecto de catalogac;oo e numerac;oo. 

9- Uma mesma marco postal. utilizada em 
dois periodos distintos, pode ter dois graus 
de raridade distintos, e sera sempre 
individualizada nos diferentes period os em 
que foi utilizada. 

1 0- Optou-se p~r um formato de pagina maior 
do que nos versoes anteriores, para poder 
incluir em coda ficha a imagem de uma 
carta ou outr~ documento postal de 
reconhecida beleza e ou raridade. 

11- Em coda ficha sera referida a bibliografia 
conhecida sobre as marcos ai referidas. 

Manter-se-a a classificac;oo de raridade de 1 a 
10 como foi feito anteriormente , com as 
necessarias alterac;oes que a raridade actual de 
coda marco determina, assim como uma 
introduc;oo bilingue em ingles e frances. 

Antes de esta obra ir para 0 prelo, e no sentido 
de se apresentar too completa quanto possivel, 
apelamos aos coleccionadores que tenham 
marcos noo incluidas no ultima versoo do obra de 
A. Sousa e G. Magalhoes, assim como qualquer 
outr~ dado que Ihes parec;a significativ~ (cores, 
datos, etc.) para que nos deem conhecimento, p~r 
carta ou email. sempre acompanhada p~r uma 
imagem. 

Este trabalho e de todes e para todos e 
estamos convictos que valera 0 esfon;:o. Terminar
se-a a recolha de dodos ate um mes apos a 
publicac;oo do Boletim do Cube Filatelico de 
Portugal onde esta nota vem publicada, estando 
prevista a saida do livro ainda em 2007. 

La Feira de Filatelia do Clube Filatelico de 
Portugal 

Aproveitando a realizac;oo do 20.0 leiloo 
Inter-socios a realizar no dia 26 de Maio de 2007, a 
Direcc;oo do CFP resolveu promover uma Feira de 
Filatelia no Sola Roma do Hotel Roma, contigua 
00 Auditorio onde se realiza 0 leiloo .. 

Assim os comerciantes e instituic;oes 
filatelicas foram convidados para estarem 
presentes no certame, tendo a nossa iniciativa 
obtido uma grande aceitac;oo p~r parte dos 
interessados. 
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Com esta iniciativa pretende a Direcc;:oo 
do CFP promoVer uma maior inter-accc;:oo entre 
os diversos agentes da Filatelia Nacional, 
aproximando os comerciantes filatelicos dos 
filatelistas portugueses. 

Iroo estar presentes a grande maioria dos 
comerciantes filatelicos, estando ja garantida a 
presenc;:a de 11 comerciantes distribuldos por 23 
mesas. 

Aproveitamos a oportunidade para informar 
os comerciantes que ainda noo aderiram que 0 

podem fazer ate dia 15 de Maio. 

Historia e Desenvolvimento dos Correios e 
Telecomunicac;oes de Macau. 

Vol. II - Hlstorla Postal de Macau (1884-1999) 

Da autoria do nosso 
associado Dr. LUIS Virgilio Brito 
Frazoo foi editado pelos Cor
reios de Macau 02.° volume da 
sua obra dediacda a Historia e 
Desenvolvimento dos Correios 
e Telecomunicac;:6es de 
Macau. Foi um trabalho que 
exigiu uma longa investigac;:oo, 
como aconteceu alias no 
primeiro volume. 0 Dr. LUIS 
Frazoo peg a no tema onde 0 

tinha deixado, isto e, em 1884 e desenvolve-o ate 
1999, ana que marca 0 fim da administrac;:oo 
portuguesa. No final do seculo XIX tudo era novo 
em Macau: as estampilhas do correio, as novas 
tabelas de portes, as comunicac;:6es com os palses 
vizinhos ou a telegrafia eledrica. Este 2.° volume 
faz toda essa viagem (com imagens dos selos que 
se emitiam assim como as cartas onde eram 

aplicados) ate chegar ao final do seculo XX. 
(Notrcia expurgada da edic;:oo "on line" da Revista 
Macau) 

Leilao Filatelico de Joao Pedro Figueiredo 

Realiza-se noproximo dia 2 de Junho no Hotel 
"Le Meridien" no Porto 0 leiloo filatelico de Jooo 
Pedro de Figueiredo. 

Segundo informac;:oo que obtivemos junto 
do promotor do leiloo os lotes estaroo em 
exposic;:oo na proxima Feira de Filatelia do CFP a 
realizar dia 26 de Maio, onde podem ser 
consultados. 

II Exposic;ao Nacional de Literatura Filatelica 
II Exposic;ao Nacional de "UM QUADRO". 

A ANJEF promove de 1 a 4 de Novembro de 
2007 no Centro Cultural Dr. Marques Crespo, em 
Estremoz, a "ESTREMOZ 2007" - II Exposic;:oo 
Nacional de Literatura Filatelica e II Exposic;:oo 
Macional de Um Quadro, aberta a participac;:oo 
de expositores de "Um Quadro" e de escritores, 
jornalistas, editores, agremiac;:6es, comerciantes 
e industriais filatelicos de Portugal e Espanha, bem 
como aos Correios, Museus Postais e 
Estabelecimentos Impressores de Selos dos dois 
palses. 

A Estremoz 2007 procurara dar uma visco 
estruturada da Literatura Filatelica nas suas 
multiplas vertentes: livros, manuais, monografias, 
bibliografias, anuarios, catalog os gerais e 
especiais, publicac;:6es periodicas, colunas 
filatelicas, notfciarios filatelicos, programas 
informaticos especificos para a filatelia, cdrom's, 
dvd's, boletins eledronicos e web sites. 

1.0 FEIRA DE FILATELIA DO CFP 
20.0 LEILAO INTER-s6cIOS 

26 de Maio de 2007 

Caro associado, nco deixe de visitar a nossa Feira de Filatelia 
e participar no 20.0 Leilao Inter-socios, adquiririndo os 

exemplares de que carece para a sua colec~co. 



Curso de inicia~ao a Filatelia 

Sociedade Historica da Independencia de Portugal 
Clube Filatelico de Portugal 

Conforme ja tivemos oportunidade de noticiar. a Sociedade Historica da Independencia de 
Portugal (SHIP) . em boa hora e com a empenhada assistencia tecnica do nosso Clube.levou a efeito um 
curso de inicia<;oo a Filatelia. 0 curso em referencia destinou-se. em principio. aos socios daquela 

Sociedade Historica. aos nossos associa
dos, bem como a pessoas estranhas as 
duas associac;oes. 

Tratou-se de um curso destinado aos 
menos jovens e por tal motivo os 
prelectores prescindiram de abordar algu
mas noc;oes que os inscritos, por certo, ja 
possuiam. Deu-se especial enfase aos as
pectos praticos. pelo que foi indispensa
vel limitar 0 numero de participantes. 

o limite fixado, 15/16 pessoas, foi rapi
damente atingido e, com surpresa nossa. 
ha ja significativ~ numero de socios do SHIP 
interessados num possivel segundo curso. 
tambem de iniciac;oo. 

Por razoes que nos foram adiantadas e aceites, um dos prelectores teve de ser substituido. Assim 
o Dr. Hernani Matos foi rendido pelo Eng.o Horacio Maggiolly Novais, que se debruc;ou - como alias 79 
estava previsto - sobre os Inteiros Postais. 

o Curso desenrolou-se com a normalidade requerida e foi extrema mente gratificante para os 
responsaveis verificar que os "alunos" mostraram um interesse muito acima do que era esperado. Por 
este facto, os referidos responsaveis propuseram - e estas propostas mereceram aprovac;oo unanime 
- que 0 curso tivesse mais uma intervenc;oo (para tirar duvidas e rever materias) e que 0 grupo mais 
assiduo continuasse a encontrar-se tendo em vista preparar uma participac;oo "UM QUADRO/CLASSE 
ABERTA", a fim de ser exposta dia 24 de Maio, aquando das comemorac;oes do 146.° aniversario da SHIP. 

No inicio de cada prelecc;oo foram distribuidos os curriculos filatelicos dos responsaveis pelas 
mesmas, bem como os topic os do intervenc;oo. 
No fim destas, foram ainda dispensados resumos 
do "lic;oo" dada. Esta forma de proceder foi 
muito bem recebida pelos inscritos. 

Coda um dos 16 participantes no curso 
foram obsequiados. com um exemplar do livro 
"Modo Portuguesa", oferecido pela Direcc;oo 
de Filatelia dos cn. A SHIP, numa atitude de 
assinalavel gentileza, ofereceu aos prelectores 
convidados pelo CFP, um livro de grande quali
dade e beleza sobre Macau - 0 que nos apraz 
registar e agradecer. 

No dia 24 de Maio, seroo distribuidos cer
tificados de presenc;a assidua 005 inscritos nes
te Curso. Para a cerimonia estoo convidados os 
prelectores, todos socios do CFP. Do interesse que 0 curso em questoo suscitou entre os ':alunos" resul
tou que se tivessem ja associado 00 nosso Clube quatro participantes. Outros. meditam ainda acerca 
dessa eventualidade. Aguardamos ..... 
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Selos emitidos no 1 °trimestre de 2007 

PORTUGAL 

Em busca da Lisboa Arabe 

Data de emissao - 2007/02/15. 
Impressao . offset. 
Impressor - Cartor 
Oesenho de - Jose Brandao / Paulo Falardo 
Fotografia de: IPM /DDF / Jose Pessoa - Julio Marques 
Popel· 110 g/m2. 
Oenteado - 13x13 3/4. 
Medidas do selo . 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos . € 0,30, € 0,45, € 0,52, € 0,61, € 
0,75, € 1,00 e Bloco € 2,95. 
Folhas de . 50 selos. 
Tiragem . € 0,30 - 380 000, € 0,45 - 230 000, € 0,52 -
230 000, € 0,61 - 230 000, € 0.15 - 230 000, € 1,00 -
230000, Bloco € 2,95 - 60 000. 

FOe's - LIS BOA / PORTO / FUNCHAL / PONT A DELGADA. 

*** 
Trajes Regionais Portugueses 

Data de emissao - 2007/02/28. 
Oesenho . Vasco Marques 
Fotografia . Divisao de Documentac;:ao Fotografi
ca/lnstituto Portugues de Museus, Museu de Arte 
Popular, Museu Nacional do Traje, Museu de Ovar, 
Carlos Monteiro, Julio Marques, Laura Castro Col
das, Paulo Cintra, Rui Cunha. 
Impressao . offset. 
Impressor: INCM 
Popel· 102 g/m2. 
Medidas do selo . 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos . € 0,30, 
Tiragem . Mini folha com 10 selos de € 0,30 - 380 000, 
Bloco com 4 selos de € 0,30 - 60 000 
FOe's· LIS BOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

*** 
Grandes Artistas Portugueses 

la Serie 
(Manuel Cargaleiro) 

Data de emissao - 2007/03/16. 
Impressao . offset. 
Impressor - Cartar 
Oesenho de . Francisco Galamba 
Popel· 102 g/m2. 
Oenteado - 12x 12. 
Medidas do selo . 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos . € 0,30, € 0,45 e € 0,61. 
Folhas de • 50 selos. 
rlTagem . € 0,30 - 380 000, € 0,45 - 230 000, € 0,61 - 230 000. 
FOe's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONT A DELGADA. 



200 Anos dos Tribunals de Contas na Europa 
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Data de emissCio - 2007/03/17. 
Desenho de - Jose Brandao / Paulo Falardo 
ImpressCio - offset. 
Impressor - INCM 
Papel - 102 g/m2. 
Denteado - 12x12 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,61 , € 2,00 , Bloco € 
2,95. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0,30 - 380 000, € 0,61 - 230 000, € 2,00 -
230000, Bloco € 2,95 - 60000. 
FDC's C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL/ PONTA 
DELGADA. 

*** 
50 Anos da Assinatura do Tratado de Roma 

Data de emissCio - 2007/03/23. 
ImpressCio - offset. 
Papel - 102 g/m2. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (Vertical). 
Valor facial dos selos - € 0,61 . 

Transportes Publicos Urbanos 
Emissco Base (10 Grupo) 

S" '" t'!!.,} Portupi I 
l ·u .• .,. -"'-'-1 
! ' 

Data de emissCio - 2007/03/30. 
Desenho de - Atelier Acacio Santos /Helder 
Soares 
ImpressCio - offset. 
Impressor - INCM 
Papel - 102 g/m2. 
Denteado - 11 3/4 x 11 3/4 
Medidas do selo -30.6 x 27.7 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,45, € 0.50, € 0,61, € 
0,75, 
Folhas de - 1 00 selos 
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08 

1170-215 USBOA PORTUGAL 
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MACAU 

Ano Lunar do Porco 

Data de emissao - 2007/01/08 
Impressao - offset. 
Papel - Papel com fibras opticas 
Oenteado - 13x13.33 
Medidas dos selos - 40 x 30 mm (horizontal). 
Medida do bloco - 138 x 90 
Valor facial dos selos - 5,50 patacas, bloco 10 patacas. 
Folhas de - 50 selos. 
Impressor - Cartor Security Printing. Fran c;:a. 

*** 
Ceramica de Shek Wan 

Data de emissao - 2007/02/03 
Impressao - offset. Bloco envernizado 
Papel - Papel com fibras opticas 
Oenteado - 13x13.33 
Medidas dos selos - 40 x 30 mm (horizontal). 
Medida do bloco - 138 x 90 
Valor facial dos selos - 1,50, 1,50, 1,50 e 2,50 
patacas, bloco 8 patacas 
Folhas de - 8 selos. 
Impressor - Beijing PSPH. 

*** 
Cenas do Vida Quotidiana do Passado IV 

Data de emissao - 2007/03/01 
Impressao - offset. 
Papel - Papel com fibras opticas 
Oenteado - 14x 14 
Medidas dos selos - 40 x 30 mm (Vertical). 
Medida do bloco - 138 x 90 

~ ~t 

~ EJ • 
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Valor facial dos selos - 1,50 patacas, bloco 10 patacas. 
Folhas de - 16 selos. 
Impressor - Osterreichische Staatsdr~ckerei. 
Austria. 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sal a H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-213259090 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTORIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.a a 6.a das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marca<;ao previa) 

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



Selos emitidos no 1 °trimestre de 2007 

Espanha 
Brinquedos 

, .. - .... ' l ....... ___ I1',...-
f I l A T [ l I" 

~ I.:.P.'" 
, ...... 

Data de emlssao - 02/01 /2007 
Impressao - Offset 
Papel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - 35 x 24.5 mm. (horizontais) 
Medidas da caderneta sem dobrar - 166 x 63 mm. 
Valor facial dos selos - Tarifa A 
T1ragem - llimitada 

*** 
Emissao Base 

Data de emlssao - 13/01/2007 
Impressao - Huecograbado 
Papel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado - 12 3/4 horizontal y 13 1/4 vertical 
Medidas do selo - 24.88 x 28.8 mm.(verticais) 
Valor facial dos selos - 0.30; 0.58; 2,43 e 2,49 € 
Cores dos selos - P-Reflex Blue. P-575. P 167 e P-
674. respectivamente. mais P-Oro. para todos os 
valores postais. 
Folhas de - 80 selos 
Tiragens - llimitadas para os quatro valores postais 

Flora Rosa e Fauna AbubiJa(popa) 

~I~II 
· ~~II~ 
~~~~~ 

. ~~~~~ 
Data de emissao - 20/01/2007 
Impressao - Offset 
Papel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - 24.5 x 35 mm. (verticais) 
Medida da Cartelra - 177.5 x 86 mm. (horizontais) 
Valor facial dos selos - 0.30 € (Abu billa) e 0.39 (Rosa) 
Carte ira de - 100 selos 
T1ragens - lIimitadas para os dois motivos 

*** 
Homenagem ao Professor 

Data de emissao - 23/01/2007 
Impressao - Offset 
Papel - Auto-adesivo fosforescente 
Tamanho do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - 0.58 € 
Folhas de - 20 selos 
Tiragem - lIimitada 

*** 
Diarios Centenarios 

LAS PROVINCIAS 
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Data de emissao - 31/01/2007 
Impressao - Huecograbado 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente 
Denteado - 133/4 
Madidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - 0,42 € 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 1.000.000. 

*** 
Ch~ncia 

"Tabela Periodica dos Elementos de 
Mendellefe" e "Calendario Gregoriano" 

O,30€ CIE ICA 
ca 
Ie 
ca 
Q. 
en 
~ • • ~~ TABlA PERlODl"" DE EUMENTOS 

~~ DE MEN.D!L!!~ 

ESPANA O,42€ 

Data de Emissao - 2/02/2007 
Impressao - Offset 
Popel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) e 
28.8 x 40.9 mm. (vertical) 
Valor facial dos selos - 0.30 e 0,42 € 
Folhas de - 20 selos 
Tiragem - lIimitada para os dois va lores posta is 

*** 
Desporto. 32nd AMERICA'S CUP CHALLENGER. 

Desafio Espanhol 
2007 

Data de Emissao - 8/02/2007 
Impressao - Huecograbado 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente 
Denteado - 133/4 
Medidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - 0.30 € 
Folhas - 50 selos 
Tiragem - 1.000.000 

Ciimcias da Terra e do Universo . 
"Radlotelescopio" e "Cartografla Basica " 

Data de emissao - 1 6/02/2007 
Impressao - Offset 
Popel - Autoadhesivo fosforescente 
Dentado- 13 3/4 
Medidas dos selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - 0.30 e 0.78 € 
Folhas - 20 selos 
Tiragem - lIimitada para os dois valores postais 

*** 
Arvores Monumentais 

"Pinheiro de Fuentepiiia" 
.~~~- l 

r"'.lIll'\:CrnTl'llU .~,~c" ' .. fl.' 1 ( 

Data de Emissao - 5/03/2007 
Impressao - Huecograbado 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos sell os - 0.78 € 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 600.000 

*** 
Arqueologia 

"Mosaico da vila romana da Olmeda" e "Ter
mas romanas de Campo Valdes" 



Data de Emissco - 8/03/2007 
Impressco - Huecograbado 
Papel - Estucado. engomado. fosforescente 
Denteado - 133/4 
Medidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontais) 
Valor facial dos selos - 0.30 € 
Folhas de - 50 selas 
Tiragem - 1.000.000 para coda motivo 

*** 
Efemeres 

"50 Aniv. de Ie C.E.E." 

O,58€ 
. ESPANA WRRroS • 
: • • 7:".. ••.•••.•• ~-::-:: j 

Data de emissco - 23/03/2007 
Impressco - Huecograbado 
Papel - Estucado. engomado. fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (vertical) 
Valor facial dos selos - 0.58 € 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 1 .000.000 

Mais de 490 mil hoes de cidadaos de 27 Estados 
europeus comemoram este ana 0 SOc Aniversario 
do Comunidade Econ6mica Europeia (CEE); uma 
organizoc;:ao internacional com fins econ6micas. 
politicos e sociais que promove valores como a 
democracia. a liberdade e a justic;:a social entre os 
poises membros. 

A ideia de criar uma Europa unida em paz e 
desenvolvimento. surge com 0 final do Segundo 
Guerra Mundia!. no entanto nao serio uma realidade 
ate 1957 que com a assinatura do tratado de Roma 
entre a Alemanha. Belgica. Franc;:a. Italia. 
Luxemburgo e Holanda. deram origem a criac;:ao 
do Comunidade Econ6mica Europeia (CEE) e a 
Comunidade Europeia do Energia At6mica 
(EURATOM). 0 nascimento do (CEE) foi 0 ponto de 
partida de um mercado comum de bens que iria 
evoluir com 0 passar dos anos ate se constituir numa 

uniao de nac;:oes. com a livre circulac;:ao de 
pessoas. mercadorias. bens e servic;:os. 

Aos seis poises signatarios se uniram em 1973. 
tres novas potencias: Dinamarca. Irlanda e Reino 
Unido. Em 1981 entraria a Grecia e. seguin do por 
ordem cronol6gica. em 1986 ingressaria Espanha 
e Portugal. Em 1995 aderiram Austria. Finlandia e 
Suecia; e em 2004 a Republica Checa. Chipre. 
Eslovaquia. Eslovenia. Est6nia. Hungria. Let6nia. 
Lituania. Malta e Pol6nia . Finalmente. a 1 de 
Janeira de 2007 juntaram-se Bulgaria e Romenia. 
completando assim a lista de 27 paises que 
formam a orgonizac;:ao. 

Em 1993. com a entrada em vigor do tratodo de 
Maastricht. passou a denominor-se Uniao Europeia 
(UE). Uma das grondes realizoc;:oes no campo 
econ6mico do uniao foi 0 inicio do circulac;:ao de 
uma moeda unica: 0 euro. em 2002. No 
octuo lidade esto moeda e partilhada por 13 
Estodos . A UE conta com 5 instituic;:oes que 
cumprem func;:oes especificas: 0 Parlamento 
Europeu ; 0 Conselho do Uniao Europeia; a 
Comissao Europeio; 0 Tribunal do Justic;:a do Uniao 
e 0 Tribunal de Contas Europeu. A 26 de Maio de 
1986 estreou-se a bandeira oficiol. forma do por 
um drculo de doze estrelas amorelas sobre fundo 
azul. As doze estrelos sao colocadas como as 
horas num mostrador de rel6gio e 0 seu numero e 
invariavel. A bondeira Europeio nao substitui ados 
estodos membros pas to que coda Pais mantem a 
suo identidade. 

o selo comemorotivo do 500 Aniversario do CEE 
reproduz um mapa do Europa com os poises 
ogrupodos por bloc os de cores conforme os onos 
de integroc;:ao de coda um por deboixo das doze 
estrelos douradas. simbolo do solidoriedade 

FILATELIA·NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS*: 

de 

Portugal/Ayores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

C8BPRA E VEIDtE 

Grandes Coleq:6es e 
pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 30 70 
Fax:291 23 08 05 
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Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 

Portugal 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
ALTERACOES - NOVOS SOCIOS 

1112 - Fernando Manuel dos Santos Xavier * Alameda Bombeiros Voluntarios, 1 - ric Dt° * 2840 - 395 * 
SEIXAL 

1475 - Jose Manuel da Silva Gonc;:alves Coelho * Rua Estrada de Dadim, 58 * Nogueiro * 4715 - 266 * 
BRAGA 

3980 - Helder Luis Pereira Lucas * R. Principal. 1 - ric * 2250 - 076 * TOJEIRA * (P) T.C.60,66- 1,3 - N.U.- Po 

3981 - Vladimiro Rodrigues Simoes * R. Alberto de Oliveira, 18 - ric Dt° * 1700 - 020 * LIS BOA (M) 60 -
1.2A- N.U.- 114 

3982 - Nuno Clode * R. Fernando Namora, 40 - torre B - 5° Dt° * 1600 - 453 * LIS BOA * 
nciode@netcabo.pt * (A) T.V.C.60- 1.2, 16,21.51.lOB- U.- 114,90- PO,Fr,ln 

3983 - Carlos Manuel Santos Pisco * Ap. 6444 * 2651 - 901 * AMADORA * karlospysko@hotmail.com * 
(P) T.60- U. 

3984 - David Manuel Matias Melo * R. do Caseiro, 22 * 3810 - 078 * AVEIRO * davmelo@gmail.com * 
(M) T.V.C.60- 1- De 1853-1910 N.U. - De 1910-2007 N.Blocos 

3985 - Ricardo Antonio Baleiras Refoios Camejo * R. Pinheiro Borges, 3 - ric Esq. * 2610 - 139 * 
ALFRAGIDE * rcstamps@clix.pt * (M) T.V.C.60,66,67B - 1,2A- N.U.- 114 

86 3986 - Ernesto Amaro da Silva * Urbanizac;:oo das Mares, lote 31 * 2580 - 067 * ABRIGADA * 
ernestoasilva@msn.com * (P) 60- N.U. 

3987 - Rosa Branca Silva Pinto * R. da Moe d'Agua, 84 * 4415 - 492 * GRIJ6 * rosabranca19@yorn.pt * 
(P) C.60 - 1,5- N.U. 

3988 - Luis Alberto de Almeida da Silva Bernardino * R. da Escola Secundaria Carcavelos, 60 - 3° Dt° * 
2775 - 567 * CARCAVELOS * sabal@clix.pt * (P) T.C.60- 1,5- N.U.-Moinhos- 114 - PO,ln,Fr 

3989 - Jooo Manuel Ferreira Antunes * Urb. Vale do Lobo, Lt 51 - 2° Fte * Povoa dos Sobrinhos * 3500 -
485 * VISEU * (M) T.60- 1,2A.U.-WWF 

3990 - Raul Santos * R. Outeiro, 2 * Carvalhosas * 3030 - 097 * COIMBRA * luar.santos@iol.pt * (M) T.60-
1,2- N.U.- Po 

3991 - Manuel Antonio Correia Lucas * PctO D. Dinis, 217 - 2° Dt° * 2645 - 112 * ALCABIDECHE * 
manuelc.lucas@ciix.pt * (P) 60- 1 ,2C, 1 0 

3992 - Viriato Joaquim Maciel Ferreira * Urb. Boavista, Bloco 7 - n° 32 * Mazedo * 4950 - 425 * 
MONCAO * viriato-ferreira@sapo.pt * (P) T.60- 1.19,10,21- U. 

3993 - Jose Antonio da Silva Martins Cura * Urb. Nova Conimbriga, lote B 10 - 3° Dt° * 3150 - 230 * 
CONDEIXA * jcura@hotmail.com * (P) T.60 - 1- U.-lnformatica,S.Vicente de Paulo 

3994 - Fernando Manuel Vieira e Sa Chaves * Qta de Soo Jose, lote 3 - Apartado 73 * 3501 - 997 * 
VISEU * fmfrchav2hotmail.com * (A) T.V.C.60,67B,63, - 1.19,21- N.U. 

3995 - Jose Manuel Pires dos Santos * Bairro da Calc;:ada dos Mestres, Rua 12, 3 * 1070 - 175 * LIS BOA * 
jpiressantos@hotmail.com * (P) 60 

3996 - Mario Jooo Ferro V. Ribeiro * Av. das Descobertas, 17 - 2° Fte * Urb. Infantado * 2670 - 383 * 
LOURES * mjfvribeiro@gmail.com * (P) T.C.60- 1- N.U.- T1 0- PO,ln 

3997 - Manuel Simoo Viegas Cantante * Barranco de Apra, Caixa 121 z * 8100 - 226 * LOULE * 
manuelcantante@gmail.com * (P) T.C.60- 1.32,2B,2A- N.- 114,91.97, - PO,ln 



3998 - Jorge Jose Nunes Fazendas • R. Santo Amoro, 15 * Bairro do Ponte • 2065 - 044 * ALCOENTRE * 
jorgefazendas@hotmail.com * (M) TV .C.67 Aerros,provas 

3999 - Moria Emilia Franco Henriques * Av. Roma, 95 - 7° Esq. * 1700 - 344 * LlSBOA * (P) 

4000 - Luciano Antoo de Carvalho e Silva * R. Francisco Jose Vitorino, 11 - 1 ° Esq * 2795 - 085 * LINDA 
A VELHA * flyerl@clix.pt * (M) V.C.60- 1- N.- PO,ln,Fr 

4001 - Gualberto Baptista Coimbra * R. Coronel Santos Pedroso, 2 - 7° Esq. * 1500 - 208 * LlSBOA * (P) 

4004 - Isabel Sordinha * Pc;:a Aguas Livres, 8 - 2° B Dt° * 1250 - 001 * LlSBOA * (P) 

Brasil 

4005 - Jose Roberto Marques * Av. Senador Cesar Vergueiro, 399 - Ap. 81 * 14020-500 Ribeiroo Preto 
SP * 0 * BRASIL * joserobertomarques@uol.com.br * (P) T.60, Blocos Comemorativos- N.- PO,Es 

Canada 

4002 - Klaus Peter Queisser * 15 Burdock Lane, North York * Ontario M3C2G6 * CANADA 

JngJaterra 

4003 - Leslye Dunkley * Avon House - Avon Dossett * Southam - Warwickshire CV47 2AR * GRA
BRETANHA 

Pagamentos por Transferencia Bancaria (Novas Contas) 

Para 0 Banco BPI utilizando uma das seguintes contas: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leil6es - NIB: 0010 0000 3805 4370 0016 1 

Payments by Bank Transfer (New accounts) 

Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes) 

Pago por transferencia de banco (Nueva cuenta) 

Per Bankliberweisung (neues Konto) 

Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag 
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1 BIC/SWIFT: BBPIPTPL 

Auction / Enchere / Subasta / Auktion 
IBAN: PT500010 0000 3805 4370 0016 1 BIC/SWIFT :BBPIPTPI 

Payment / Paiement / Pago / Zahlung 
PayPal®(www.paypal.com) + 6 % 

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 
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Regulamento de socios 

Em cumprimento do paragrafo 2° do artigo 13° dos Estatutos do C.F.P., a Direcc;oo reunida na sede 
do Clube aos 25 de Janeiro de 2007 aprovou 0 presente Regulamento Interno cujo teor se dara 
conhecimento a todos os s6cios atraves da sua publicac;oo no Boletim nO 415. 

1. Condic;oes de Admissao 

1.1 - Os candidatos a s6cios do CFP devem enviar a Ficha de Inscric;oo (modelo aprovado) 
devidamente preenchida, acompanhada de 2 fotos (tipo passe) e do quantia (dinheiro, cheque, 
vale postal) correspondente 00 valor do quota anual. 

1.2 - As Fichas de Inscric;oo seroo analisadas e aprovadas na reunioo mensa I da Direcc;oo. 

1.3 - A Direcc;oo reserva-se 0 d ireito de noo aceitar 0 pedido de admissoo e, em particular, 
relativamente a pessoas irradiadas de outros clubes ou associac;oes congeneres contra as quais 
haja razoes justificativas de queixa ou falta de honorabilidade. Em qualquer destes casos, a Direcc;oo 
noo tera de prestar qualquer justificac;oo para a sua decisoo para alem da informac;oo de "noo 
admissoo". 

2. Direitos dos Socios 

2.1 - Receber, gratuitamente, no acto do sua admissoo um Cartoo de Identidade de s6cio do Clube 
que contenha a sua foto e 0 numero de s6cio. 

2.2 - Receber, gratuitamente, um exemplar da ultima edic;oo do Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal a data da admissoo e seguintes. 
Teroo tambem 0 direito em receber os boletins atrasados do ana de admissoo desde que, havendo 
exemolares disoonfveis, os recolham directamente na sede do CFP ou paguem antecipadamente 
as portes devidos para 0 seu envio pelo carreio. 

2.3 - Ficar isento do pagamento de quota do ana de admissoo desde que esta decorra no 4° 
trimestre e, no acto do inscric;oo, pogue a quota do ana seguinte. 

2.4 - De participar em todas as actividades desenvolvidas pelo Clube. 

2.5 - De utilizar os meios de informac;oo disponfveis na sede do Clube, nomeadamente, a sua 
Biblioteca e a ligac;oo a Internet. 

3. Sanc;oes pelo incumprimento do pagamento da quota 

Aos s6cios que noo satisfac;am as suas quotas dentro dos prazos estabelecidos nos Estatutos (ate a 
primeira Assembleia Geral do ano, que normalmente ocorre em Marc;ol). 

3.1 - Sera suspenso 0 envio do Boletim que sera retomado ap6s regularizac;oo. 
Os exemplares noo enviados poderoo ser levantados na sede do Clube ou enviados pelo correio, 
mediante 0 pagamento antecipado dos respectivos portes. 

3.2 - Sera vedada a participac;oo nos Leiloes Inter-s6cios. 

3.3 - Sera vedada a participac;oo no Trofeu do CFP. 

4. Deveres dos Socios 

Os estabelecidos no Estatuto do C.F.P. 

(7) - Atendendo que em 2007 a general/dade dos socios so ira ter conhecimento deste Regu/amento nos finais de 
Abril com a edit;ao do Boletim n° 475, este prazo estabelecido sera, em 2007, dilatado ate ao final do 70 semestre. 



ESTATUTOS 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

ARTIGol.O 

(DENOMINA<;Ao, SEDE E OBJECTIVOS) 

a Clube Filatelico de Portugal e uma associac;ao cultural, sem fins lucrativos, Pessoa Colectiva de Utilidade 

Publica com numero identificac;ao 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, lado direito, e tern por objectivos: 

a) Incrementar 0 coleccionismo filatelico, atraves da implementac;ao de todos os tipos de 

iniciativas e realizac;5es 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 assistencia tecnica aos seus associados; 

e) Intensificar 0 estreitamento de relac;5es entre os filatelistas; 

f) Estabelecer relaC;5es e protocolos com entidades filatelicas nacionais e estrangeiras; 

g) Editar periodicamente uma publicac;ao para divulgac;ao das actividades filatelicas. 

ARTIGo2.0 

(DURA<;AO) 

a Clube Filatelico de Portugal tern durac;ao ilimitada. 

ARTIGo3.0 

(AsSOOADOS) 

Podem ser associados do Clube Filatelico de Portugal quaisquer pessoas singulares ou colectivas, de 

qualquer nacionalidade e em numero iIimitado. 

ARTIGo4.0 

(CATEGORIAS DE AsSOCIADOS) 

as associados do Clube Filatelico de Portugal podem integrar qualquer uma das seguintes categorias 

de associados: 

a) Associados Honorarios - 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;ao ou por vinte socios no usa efectivo dos 

seus direitos e aprovadas pela Assembleia Geral; 

b) Associados Benemeritos - 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) Associados Efectivos - todas as pessoas singulares, maiores de dezoito anos, ou colectivas, 

de qualquer nacionalidade, residentes em Portugal; 

d) Associados Correspondentes - todas as pessoas singulares ou colectivas, de qualquer 

nacionalidade, residentes fora de Portugal; 

e) Associados Juvenis - todas as pessoas singulares, menores de dezoito anos, residentes em 

Portugal. 
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1. Sao direitos dos associados: 

ARTIGoS. D 

(DIREITOS DOS AsSOCIADOS) 

a) Participar, de acordo com os Regulamentos Internos, nas actividades do Clube Filatelico de 

Portugal; 

b) Eleger e ser eleitos para os Corpos Socia is do Clube Filatelico de Portugal; 

c) Recorrer por escrito para a Assembleia Geral dos actos da Direc<;ao que julgarem contnlrios 

aos seus direitos ou as disposic;oes destes Estatutos e dos Regulamentos Internos; 

d) Receber peri6dica e gratuitamente urn exemplar do Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 

2. as associados Honorarios nao estao obrigados ao pagamento de quotas, podendo, no entanto, optar 

pelo seu pagamento. 

3. as associados Correspondentes nao podem ser eleitos para os Corpos Socia is do Clube Filatelico de 

Portugal. 

4. as associados Juvenis nao tern direito de voto nem podem pertencer aos Corpos Socia is do Clube 

Filatelico de Portugal, podendo, no entanto, organizar-se em Comissoes de Juventude. 

ARTIGo6. D 

(OBRIGA«;OES DOS AsSOCIADOS) 

Aos s6cios competem os seguintes deveres: 

a) Pagar as quotas correspondentes as suas categorias e fixadas nos Regulamentos Internos; 

b) Respeitar os presentes Estatutos, os Regulamentos Internos e as deliberac;oes da Assembleia 

Geral e da Direcc;ao, que nao contrariem os mesmos 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;ao para 0 desenvolvimento e 

born nome do Clube Filatelico de Portugal; 

e) Pedir por escrito a sua demissao quando nao desejam continuar como s6cios. 

ARTIGo7. D 

(INCUMPRIMENTO DAS OBRIGA«;OES DE AsSOCIADO) 

1. a incumprimento voluntario e nao justificavel, por parte de qualquer associ ado, de quaisquer 

obrigac;oes decorrentes dos presentes Estatutos ou dos Regulamentos Internos em vigor implica a 

instaurac;ao de urn procedimento disciplinar. 

2. A instruc;ao de qualquer procedimento disciplinar, nos term os do numero anterior, e da competencia 

da Direcc;ao e obedecera sempre ao principio do contradit6rio. 

3. No ambito de qualquer pro cedi men to disciplinar compete a Direcc;ao, se justificavel, a aplicac;ao de 

qualquer uma das seguintes sanc;oes: 

a) Repreensao por escrito; 

b) Suspensao dos direitos de associado por periodo nao superior a urn ana; 

c) Exc1usao do associ ado que, depois de avisado por carta registada, nao efectue 0 

pagamento, no prazo de trinta dias, das quotas que tenha em atraso hoi mais de dois 

an os, mesmo que nao tenha sido instaurado procedimento disciplinar; 

d) Com excepc;ao da alinea anterior, apresentac;ao, a Assembleia Geral, de proposta 

fundamentada de aplicac;ao da sanc;ao de exc1usao. 

4. A Assembleia Geral, para efeitos da aliena d) do numero anterior, podera aplicar a sanc;ao de exc1usao 

ao associado em causa sempre que a mesma seja fundam~ntada. 



ARTIGOS.O 

(CORPOS SOClAIS) 

1. Constituem Corpos 50ciais do Clube Filatelico de Portugal: 

a) A Mesa da Assembleia Ceral; 

b) A Direc<;ao; 

c) o Conselho Fiscal. 

2. Os 6rgaos referidos no numero anterior sao eleitos em Assembleia Ceral, atraves de voto secreto, por urn 

perfodo de tres anos. 

ARTIGo9.0 

(ELEI<;AO DOS CORPOS SOCws) 

1. 56 podem ser eleitos para os corp os sociais, s6cios efectivos no uso pleno dos seus direitos. 

2. Cabe ao Presidente da Assembleia Ceral, ou a quem 0 substitua, em caso de impedimento, convocar com a 

antecedencia minima de sessenta dias, uma Assembleia Ceral destinada a elei<;ao dos corpos socia is, 

fixando a data e hora desse acto. 

3. As listas que concorram a esse acto devem ser entregues ao Presidente da Assembleia Ceral trinta dias antes 

da data fix ada para a elei<;ao. 

4. As listas terao de ser apresentadas por escrito com a indica<;ao do nome e numero dos s6cios que a integram, 

obrigatoriamente subscritas, por no minima vinte s6cios no uso de todos os seus direitos sociais. 

5. A constitui<;ao das listas sera afixada na sede social para consulta dos s6cios nos quinze dias anteriores a data 

da elei<;ao. 

ARTIGoIO.O 

(AsSEMBLEIA GERAL) 

1. A Assembleia Ceral e a reuniao de todos os associados. 

2. A Assembleia Ceral e convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Cera!, 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 publica do num jornal diario de grande tiragem e no Boletim do Clube, 0 qual devera ser 

tambem afixado na Sede do Clube Filatelico de Portugal, sem prejuizo da observancia do disposto no nO 

1 do Artigo 1740 do C6digo Civil. 

3. A Assembleia Ceral e dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Ceral ou quem 0 substitua, sem 

prejuizo da observancia do disposto no nO 1 do ArtO 1750 do C6digo Civil. Na ausencia do Presidente as 

suas fun<;oes serao exercidas sucessivamente pelo Vice-Presidente, pelo Vogal cuja inscri<;ao como s6cio 

seja mais antiga ou pelo restante Vogal. 

4. Qualquer associado, encontrando-se devidamente credenciado para 0 efeito, podera representar ate cinco 

associados, na medida em que se encontrem no pleno gozo dos seus direitos. "As cartas mandadeiras tern 

de ser obrigatoriamente assinadas pelo s6cio que pretende assegurar a sua representa<;ao, com a indica<;ao 

expressa do seu numero de associado." 

ARTIGoll.O 

(MESA DA AsSEMBLEIA GERAL) 

A Mesa da Assernbleia Geral e constituida por urn Presidente, urn Vice-Presidente e dois Secretlirios. 
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A Assembleia Geral reline: 

ARTIGo12.0 

(CONVOCA<;:AO DA AsSEMBLEIA GERAL) 

a) Trienalmente para elei~ao dos Corpos Sociais; 

b) Anualmente ate 31 de Mar~o do ana seguinte ao termo do exercicio para aprecia~ao e vota~ao 

do Relat6rio e Contas da Direc~ao 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 por vinte associados no exercicio dos seus plenos direitos, com 

indica~ao concreta dos assuntos a tratar, devendo a Assembleia ser convocada nos sessenta 

dias seguintes a data do requerimento. 

ARTIGo13.0 

(DIRECc;:Ao) 

1. A Direc~ao e composta por urn Presidente, urn Vice-Presidente, urn Tesoureiro, urn Secretario, tres Vogais 

e dois Vogais suplentes. 

2. Compete a Direc~ao dirigir a vida associativa, de acordo com os presentes Estatutos, os Regulamentos 

Internos e as delibera~6es da Assembleia Gera!. 

3.0 Clube Filatelico de Portugal obriga-se pela assinatura conjunta do Presidente ou Vice-Presidente e outro 

membro da Direc~ao. 

ARTIGo14.0 

(CONSELHO FISCAL) 

1. 0 Conselho Fiscal e constitufdo par urn Presidente, urn Secretario e urn Relator. 

2. Compete ao Conselho Fiscal acompanhar a actividade da Direc~ao, acompanhar as contas do Clube Filatelico 

de Portugal, bern como emitir urn Parecer anual sobre 0 Relat6rio e Contas. 

ARTIGo15.0 

(PRESIDENTE HONORARIO) 

1. 0 Clube FilateIico de Portugal pode ter Presidentes Honorarios. 

2. Pode ser Presidente Honorario do Clube FilateIico de Portugal qualquer pessoa que se tenha distinguido 

pela sua longa e relevante contribui~ao para 0 desenvolvimento da vida associativa. 

3. A designa~ao do Presidente Honorario e da competencia da Assembleia Geral, por proposta da Direc~ao ou 

de vinte associados no uso pleno dos seus direitos. 

ARTIGo16.0 

(ALTERA<;:AO DOS ESTATUTOS) 

Compete a Assembleia Geral, quando convocada expressamente para 0 efeito, deliberar sobre a altera~ao, 

no todo ou em parte, dos presentes Estatutos, carecendo qualquer delibera~ao de voto favoravel de tres 

quartos dos associados presentes na Assembleia Gera!. 



ARTIGo17.0 

(ExnN<;:AO) 

I. A extin9iio do Clube Filatelico de Portugal so pode ser deliberada em Assembleia Geral especialmente convocada para 0 

efeito, a pedido de, pelo menos, urn ten;:o de todos os associ ados no pleno gozo dos seus direitos. 

2. A deliberac;ao de extinc;ao referida no numero anterior carece de voto favoravel de tres quartos dos associados 

presentes. 

3. Deliberada a extinc;ao do Clube Filatelico de Portugal, os seus bens m6veis e im6veis e tudo 0 mais que 

constitua 0 seu patrimonio terao 0 destino que a Assembleia Ceral aprovar nos term os da legislac;ao em 

vigor. 

ARTIGo18.0 

(ENTRADA EM VIGOR) 

Os presentes Estatutos aprovados em Assembleia Geral Ordinaria em 20 de Janeiro de 2007, 

substituem os anteriores Estatutos e entram imediatamente em vigor. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

o vosso pequeno contributo ajudara a tornar maior este 
Clube que e de todos vos 

Selos de Ouro 2007 

Pctrocincdos pela 

Filatelia do Chiado 
Rua do Carmo 98 * 1200-094 Lisboa 
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Bolsa Filah~lica 

Espac;o a disposic;oo dos leitores que podem 

aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 por linha 

Mario Serrano. 126, St Johns 
Way. Thetford - Norfolk IP24, 3NS. 
Inglaterra. Desejo correspon
dentes para trocar selos usados, 
base Yvert. Pretendo Portugal, 
ex-Colonias e outres. Dou Gro
Bretanha e outros. 

Historia Postal de Portugal e 
Colonias 

Vendas por consulta e por ficha de 
cliente. S6cio n.· 3865 do CFP 
KRUGERS 
Apartado n.o 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tlf: 219471326 - Tim 914139383 

Por 300 selos de grande formato 
portugueses, dou 300 selos de 
grande formato da Belgica e 
Holanda 

Oelneuville, 25/64 
quai Van Beneden 
B·4020 Liege 
Belgique 

Treco e venda selos de Portugal, 
ex-colonias e estrangeiros. 

M. Leitoo. Rua Julio Dantas, 3 -
1.° F. Casal de S. Bras . 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

I can propose: Stamps of the USSR 
(Russia). FDC. covers with 
cancellations on topics "Artic & 
Antartic" and "Cosmos". 
I need: with high quality stamps in 
full sets on topics: URSS (till 1960 -
chronological) ; "Fauna"; "Cosmos" 
and "Olimpic Games". 
Andrey Aphonin. POBox 4748 
183038. Murmansk 38 - Rsssia 
Fax: +78152422415 

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 

Agenda de actividades 

Maio 

Junho 

Julho 

Dia 12 - 1.0 Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Dia 19 - Colecc;:6es de Prestfgio 
Privativos de Portugal· 
Elder Manuel Pinto Correia 

Dia 26 - 20.0 Leiloo Inter-socios do Clube Filatelico de Portugal 

Dia 23 - Colecc;:6es de Prestfgio 
Portugal Conection • Estudo de Correio Aereo de 1924 a 1960 
Fernando de Oliveira 

Dia 30 - 2.0 Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Dia 12 - Colecc;:6es de Prestfgio 
1." emissCio de Inteiros Postais do Ultra mar Portugues 
LUIS Virgilio Brito Frazao 



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 0 DT.D -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

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

Qualidades e quotizac;oes dos socios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO - Portugal 15,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

ANUNCIE NO BOLETIM DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

---PRI·fl"O-
---CDRRElI AJREO-
---TRANSlTUNTttJO-___ LISBOA- _ 
___ -AMERICA~ _ 
___ JUNHO 1928 

PE(:AS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA? 

QUER AJUDA PARA COL~CCIONAR ESTA CLASSg FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA FPF NA fEDERA9AO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

FERNANDO OLIVEIRA E-mail: tomegil@netc.pt Telef. 217160609 ou Tim 938464540 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
M.\HL\ CECiLL\ DO S.\CR\~m~TO 
Rua do Crucifixo , 26 ' Telefone 21 342 48 91 ' Telefax 213472341 ' 1100- 183 LISBOA ' PORTUGA 
www . filatelia - sacramento . com e - mail : info@filatelia-sacramento . com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTU6AL E ULTRAMAR 

Permanentes 
Formato 21 x 24,2 ems 

Cartollna 160 grs 
Euro 

PORTUGAL- I.' Parte (Selos do Correio Normall 
• Volume I (Selos de 1853 a 19691.............................................................................................................................. ........ 48.00 
, Volume" (Selos de 1970 a 19901............................................................................................................................. ........ 53,50 
• Volume //I (selos de 1991 em diantel................................................................................................................................ 84,00 

PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de Aviao, Imposto, Eneomendas, Porteado, Ofieial, Privativos, ete.I................................................................. 23,00 
• 2.' Parte " (Bloeosl.................................................................................................. .. ..................................................... 141,00 

ILHAS ADJACENTES..................................................................................................................... ............................................................... 81,50 
ANGOLA..................................................................................................................................................................................................... 32,00 
ANGOLA PALOP.......................................................................................................................................................................................... 109.00 
CABO VERDE............................................................................................................................................................................................... 18,00 
CABO VERDE PALOP.................................................................................................................................................................................... 47,00 
GUINE......................................................................................................................................................................................................... 22,00 
GUINE PALOP.............................................................................................................................................................................................. 111,00 
INDIA.......................................................................................................................................................................................................... 26,00 
MACAU....................................................................................................................................................................................................... 98,50 
MOc;:AMBIOUE............................................................................................................................................................................................. 34,00 
MOC;:AMBIOUE PALOP.................................................................................................................................................................................. 105,00 
s. TOME E PRINCIPE ..................................... .......................................................................... .................. ....... ......................................... 22.00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP 1- N.· I a 59, Av. I, Bloeo I a 53..................................................................................................................... 63,00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP" - N.· 60 a 98, Av. 2, Bloeo 54 a 109................................................................................................................ 54,00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP //I - N.· 99 a 157, Av. 2, Bloeo 110/ 177 .............................................................................................................. 71.50 
TIMOR......................................................................................................................................................................................................... 20,00 
COMPANHIAS DE MOC;:AMBIOUE E NIASSA.................................................................................................................................................... 17,50 
AFRICA, CONGO,INHAMBANE, LOURENC;:O MAROUES, TETE, OUELIMANE, KIONGA, 2AMBEZIA E ULTRAMAR................................................ 22,00 
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................ 0.70 

Janeiro 1007 

MAIL AUCTION 
Spring 2007 

Offering early issues of: 

IVA Incluldo 1196 

PORTUGAL, SPAIN & COLONIES, CIVIL WAR, 
UNITED STATES, SWITZERLAND, SOUTH 

AMERICAN COUNTRIES, etc. 
CLASSIC STAMPS and POSTAL HISTORY 

Catalogue upon request 

FILATELIALLACH, S.l. 
Since 1915 

Diagonal, 489 
08029 BARCELONA-Spain 

Tel. 00.34.93.410.50.00 
Fax 00.34.93.419.47.28 

Email: fillach@filateliallach.com Web: filateliallach.com 



Proteja a seu investimento 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HIST6RIA POSTAL 
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