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Editorial 
a ana nao podia ter termlnado de melhor manelra para nosso Clube. Fol com enorme 

satlsfac;ao, que vlmos ser reconhecldo por uma entldade respeltevel, um trabalho de sels 
anos. A Academia Europela de Fllatella elegeu 0 Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal 
como a melhor publlcayao do ana de 2008 atrlbulndo-Ihe 0 PREMIa DE IMPRENSA FILATELlCA, 
pelo que decldlmos que a capa deste trlmestre lIustrada com a medalha atrlbufda, 
perpetuasse essa dlstlnyao. 

Caros Assoclados, chegemos ao flm do nosso mandato. Foram tres anos que 
decorreram num eplce. Tlvemos um comec;o facilitado pelo trabalho da anterior Dlrecyao, 
ao qual demos contlnuldade, mantendo sempre a mesma IInha de aCc;ao e termlnemos 
em gl6rla, venda a "J61a da Coroa" reconheclda Internaclonalmente, malgrado alguns 
detractores telmarem em desvalorlza-Ia. 

Por outr~ lado, 0 sucesso do Trofeu Dlas Ferreira e das Colecc;oes de Prestfglo, permltem
nos ter a conflanc;a de que estamos no bom camlnho. Porem, he que referlr, que nada terla 
sldo possfvel fazer, sem a colaborayao dos nossos Assoclados que, ora escrevendo artlgos 
de multo bom nfvel, ora apresentando as suas colecyoes contrlbufram para esse sucesso. 

Mas nem tudo foram sucessos, tambem falhemos em alguns pontos pelos quais 
tentamos lutar: naG consegulmos demover a Dlrecc;ao da FPF no sentldo de obter algumas 
alterac;oes ao seu aberrante Regulamento do Corpo de Jurados, asslm como a anulac;ao 
do Incompreensfvel Regulamento para certlflcac;ao de cartas dos Arqulvos Publlcos 
vulgarmente conhecldas por SNR's. Tal Regulamento e Incompreensfvel num Estado 
Democretlco onde 0 poder judicial funclona IIvremente, e a quem compete zelar pelos 
Interesses prlvados e publlcos. 

A Dlrecc;ao do Clube e a Wldex (nosso novo anunclante) estao a ponderar das 3 
condlc;oes, pelas quais seja possfvel fazer um rastrelo as capacldades audltlvas dos nossos 
Assoclados. Esperamos ter notfclas em breve. 

Contlnuamos a ter um problema grave que afecta todos os clubes em Portugal. He 
um numero conslderevel de Assoclados com atrasos no pagamento das suas quotas. 
Sabemos que a maioria 0 faz por desleixo ou preguiya, mas com um pouco mais de cuidado 
par parte desses associados faltosos, seria possfvel evltar despesas desnecesserias, e a tomada 
de medidas que nem sempre sao do seu agrado. Volto aqui a lembrar que no ana de 2009, 
as quotizayoes foram alteradas para: 20,000 para s6clos residentes em Portugal e 30,000 
para s6clos residentes no Estrangelro. Pelos actuals regulamentos as quotas devem ser 
IIquldadas ate ao final do primelro trimestre de cada ano. 

He je algum tempo que nos vimos Interrogando da razao, de nada ter mudado em 
termos de IIberallzayao da filatella Europela Comunlterla. Nao se compreende, porque naG 
podemos escolher IIvremente dentro da Comunidade, 0 Clube ou Pafs que entendamos 
querer representar em competlyoes naclonais ou internacionals, Independentemente donde 
vivamos. A livre concorrencia melhora as instituiyoes, os monop6110s monolfticos s6 atrasam 
a evoluc;ao. 

Queremos terminar este ultimo Editorial, deixando os nossos agradecimentos aos que, 
ao longo destes tres anos, paclentemente foram lendo "as nossas prosas", e que a futura 
Direcc;ao, a ser eleita em Maryo, de continuidade ao trabalho reallzado nestes ultimos seis 
anos. 

Ficam tambem aqul expressos, os desejos, para que os Associados e a nova Direcc;ao 
tenham um Bom Ano de 2009 e que nao seja tao mau como 0 anunciam. 

Manuel Janz 
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1 - Predmbulo 

DEPORTA<;:AOI. A pena de deporta<;co tern sido 
aplicada, como medida pOlicial ou em virtude de ditames de 
tribunais especiais, a indiciados ou reus de delitos politicos ou 
socials com certo grau de gravidade, revestindo 0 aspecto de 
exflio para as IIhas adjacentes, colonias africanas ou outras, 
com resldencla fixada em determinado local, menos 
frequentemente com prisco em fortaleza ou confinamento num 
campo de concentra<;co. 

A hlst6ria que se vai contar e ilustrar ainda que em tra<;:os 
gerais, traduz uma realidade da vida de Portugal que teve 
particular Incidencia nos anos que se seguiram a implanta<;:oo 
de Estado Novo, na sequencia do revolu<;:oo de 28 de Maio de 
1928: - A existencia de presos politicos e a sua deporta<;co 
para fora de Portugal, em particular para Timor -. 

Desta leva de deporta<;:oo para Timor. ainda noo nos 
tinham chegado as moos documentos de natureza postal, que 
indicassem como era feito 0 transporte de correspondencia 
dos deportados (expedida e recebida), quais as taxas postais 
que pagavam, e em particular como se manifestava a Censura 
Postal que sobre a sua correspondencia era exercida, pOis 
que noo se duvida da sua operacionalidade. 0 conjunto de 
cartas que veio a ser descoberto, escritas por um deportado 
em Timor e destinadas a um seu familiar, respondem a maioria 
das questoes que se podem formular relativas ao tema 
hist6rico-postal, mas vem esclarecer ainda outras, que voo 
desde a partida de Lisboa, as escalas da viagem ate a 
chegada a Timor. 

Para alem destes pontos, que em principio a analise 
dos envelopes poderia revelar, acresce ainda que a maioria 
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o L1VRO 

Os fact08 aqlti narrados oc:orreram lui maiB de 40 
anOB eo livro foi esGT'ito logo a seguir. Tratarse, pois, 
de hiBt6ria antiga, muito a;ntiga., mesmo. 0 autor, 
entao com 21 an08 e frequtmtOindo 0 4.· ana de Direito 
e) nat'uralmente e s6 pOl' ser 0 cronista) a personagern 
ctmf:ral. 

Jove1/'/' din amico, apesar de esrudante estava maUi 
ligado a fenomenos de acgao, do que a actWidades 
intelect·uais. 0 ·liv7:onao passa) pOl' isso, de um. repo
sUorio de jactos regiBtadOB peZo autor e completa
das com um pequeno diano do ex-sargtmto Din1s. 
E, assim, uma e!em8ridB e ruio priYpria;mentB um 
trabalho hiBt6rico au merdrio. Terd 0 mbito de ser 
a wnica reportagem de uma Bpoca que foi prodiga 
em. acontecimentos e actividades revolucicnui,rius. 
Pelo menos nao temos conhecimento de qualquer 
outra. 

EsGT'ito lui. qllarenta (mOB, 0 autor teve nessa al
tura a preocupagiio de niio magoar nenhum dos 8BUS 

companheiros 8, POI' 'isso, a todos 813 referiu me
diante names swpost08. Hoje, decorridas 4 decadas, 
tal precu·ugao 8In'ia im('til, ass1.m como seria 'ltm 
JlOllCO dificil voltar a identi.(icar toda aauela aente. 

Os deportaMs do «Gil Ea;nes ,. morreram qUaBB 
todos. Haverd, talvez, uma meia d1i.zia de sobrevj
ventes, da qual faz parte 0 autor, mas jd sexagena.. 
rio. Do seu· grupo talvez viva ainda 0 Raul Rego, 
ltd muito radicado em S. Paulo, no Brasil, onde ti
nha os 2 fiThos e vdrios netos. Urn dos filhos pere
ceu· num acidente de viagao e elB, se ainda ex iste, jd 
tem maUi de 80 anos. Os restantes 6 do grzvpo fale
cera;m lui m1tito trmvpo. Aquele proprio cGil Eanes,. 
nunca mais voltolt a Portugal, po is foi verzdido aDs 
japone8B8. ------

que se tive duvidas em partilhar com terceiros 
esta historia. acabei por me convencer que ao 
faze-Io e feita justi<;:a ao Dr. Raul Madeira. medico. 
deportado em Timor. que nos deixou estes 
testemunhos escritos. 

2 - Os antecedentes politicos 

Para ilustrar 0 que acabamos de dizer antes 
e em particular no referido no ponto 3° de 
preombulo. transcrevemos dois textos do prefacio 
do livro de Gracio Ribeiro (0 livro; Politica). que 
nos coloca no ambiente que viveu no inicio dos 
anos trinta do seculo passado. 

3 - A partida 

As duas da manha do dia 28 de Junho de 
1931 partiram em camionetas da prisoo do Aljube 
em direc<;:oo ao Arsenal de Marinha. um grupo de 
presos on de estava integrado Gracio Ribeiro. 0 
transporte fez-se rodeado de grandes medidas de 
seguran<;:a. descritas em pormenor no livro referido 
e de que vamos retirar algumas passagens. 

das cartas se encontram com 0 seu conteudo. 0 
que ajuda a compreender 0 ambiente humane 
vivido pelos deportados no decurso da longa 
viagem ate Timor. assim como as condi<;:6es de 
vida no campo de deten<;:oo. 

A leitura do conteudo de cartas particulares 
e algo noo fa<;:o. nem fiz no decurso destes anos 
de investiga<;:oo historico-postal; por respeito para 
com os personagens nela envolvidos e porque 
acredito no principio da inviolabilidade da 
correspondencia. mesmo que seja a titulo 
postumo. A excep<;:oo (] regra e. dentro das 
particulares. a procura da data e local de 
expedi<;:oo. po is estes soo elementos que muitas 
vezes so no conteudo das cartas se encontra. 

No caso presente. infringi a regra que me 
impus. pelas raz6es seguintes: 
1. A importoncia do tema. embora reconhe<;:a 0 
melindre do mesmo. 
2. A leitura de um livro publicado em 1972. escrito 
por um antigo deportad02• que foi para Timor no 
mesmo transporte que 0 autor das cartas a que 
nos vamos referir. e cujo depoimento com pi eta e 
esclarece aquilo que as cartas nos revelam. 
3. A escassa referencia que 5e encontra na 
literatura especializada. assim como nos jornais 
da epoca. sobre 0 tema da deporta<;:oo e dos 
deportados. complementada por uma frase 
varias vezes ouvida. e segundo a qual "era-se 
deportado muitas vezes sem saber porque" 

Utilizaremos transcri<;:6es das cartas. assim 
como passagens do livro abaixo referido. 
devidamente identificadas em italico. Era 
necessario este esclarecimento ao leitor. dado 

POLITICA 

o Autor e oriUltld;o de gtmte modesta da provfn
cia e totaZm.Bnte alheia a qUalqZlBr polftira. 0 pai, 
jove-m fcrrovidrio, era de1llocrata e ate1L, mas mmca 
?nilti-tou .. 

Scm antecodentes, portanto, 0 autor foj atrafdo 
na 811a mocidade pe7o.~ ideais dem.ocraticos e socia
listas. A08 quinsro an08 cstudava 0 5.0 ano do licPlJ. 
com 1mn. col ega e amigo, Jorge de' Cam.p08 MelD Nu
nes Giraldes, na Rlla Pascoal de Melo, mlquanto 0 

Dr. Marcelo Caetano, jd na Faculdade de Direito, 
era camtpanheiro de esf:udo do irmiio mais velho, 
Ma.»uel, jovem com. Taros (lotes de inteligencia. 

Os Campos lIfclo eran~ uma familia burguesa, 
educada BI m.ltit o 'unida, COllsUtuindo um ambiente 
acolhedor e mwito agraddvel. Tanto 0 Manuel Campos 
Melo ramo 0 Dr. Marcelo eram. fervor080s1litrarzacio
nali.9ta.9 e, asaim, n08 intervalos do estudo, procura-
1IU·m dem-over 0 uwtor do SetL rudimental' socialism.o, 
o que 11ao cDn8egztiram. Pa88Mam os allos, 0 Manuel 
CampOB MelD enlauqu('cC1~ POI' altura do Selt S" ou 
4: at!O (J ingressou 1luma Clill1ca psiqz(ilit:rica., dande 
mmca. mai.q saiu. N ada maiB V01tOlt 0 autor a Raber dos 
Campos Melo, a nao sP'l' do Jorqe que Urou um cur80 



Ila Belgica, diri.gia a fdbrica de lanificios da Cov-Uhil e vetra, ao tempo capt ao, acordi) com a Professor 
que faleceu, 3d hci 1ms anos. Dos 4 companheiros de Man1te~ Rodrigues e Dr. Pais e Sousa, respectiva
estudo, restam 0 Dr. Marcelo Caetano, tiio naciona- mente mimistros da J·ustiga e do Interior, igualmente 
lista. hoje como na m.ocidade p 0 A11.tor que tambtm bons amigos, se lembrou de propor a 81ta ·libertClfiio 
se mantem socialista·. em troca de uma ent1'evista que 0 Autor niio conce-

A verdade e que 0 Autor so 0009 17 a·nos ingresson deu fosse a quem fosse, mas veio publicada. no «DiG
na poHUca, colaborando, primeiro, em acti1>idades rio da Manhli», ingada de inc6mios ao regime entiio 
contra 0 Governo da Ditadura Milita.r 6, mais tarde, vigente e aos seus chefes! 
·militanclo nas fileiras do entiio jovem Partido Comu- 0 A'utor 6stava preso e so fm libertado 1tm 014 
nista. Em 1981 fazia parte de orgaos directivos e dais dias depoi8! Nut/ca entrou no «mario da Ma
orientCl<va trabalhos de base. Dirigi1t as manifesta- nM», nem em qualquer outro organism<> polftico da 
t;oes populares do 1." de Mll<io e que constituiram sit·uagiio. Jamais contactou com qualquer funcicmario 
l£m SIIC68S0. Ent-usiasmados, os chefes do partido de- ou partidtirio da Ditadura, nem tamou parte em 
cidi.ram preparar, para, 0 19 de Maio seguinte, con- qualquer reuniiio. 
tra-rn:anifestagoes para contrariar grupos trazidos da Ate hoja so ComB1b piio ao 1i1atado como pri8io_ 
provincia para aclamarem 0 Ooverl1o. Apenas porque neiro e deporiado. 
em pcmcos dA.as nao seria pos81veZ organizar em· ter- De mal com a. gente do Gooverno, com os democrd
mas /osse 0 que fosse, 0 a1dor opos-se tenazmente, ticos 8, entiio, irradiado do part·ido, nOO estava obri
mas nilo conseguil£ demover a decisao tomada pelo gada a dar contas da 81ta ccmduta fos8f) a quem fos8e. 
secretariado, ao que d~·m dais dos seus elementos. Poderia. ter conseguido nBSBa a1tura um bom em
As contra-manifestagoes foram 11m /racasso, eape- prego ou uma situafiio de destaque, mas niio 0 fea. 
cialmente para 0 au.tor, que fm preso no mesmo mes Niio pOde desmentir as fantas-ias do «Didrio da Ma
p mlllis tarde deportado para Timor. nM», mM 0 estomago sensivaZ e a raziio i.mpedi-

Antes do embarque chegou-Ihe ao conhecimento ram-no de ingre8sar num partido que sempre oom
que, par proposta dos que 0 forgaram a atamancar batera e com 0 qucU jamais viria a concordar. Os 
1tma dmonstragilo de torga e andaram eles prOprios 8euS ideais mantiveram-se sempre os me8mos, mas 
peZa cidade a fazer asll~iras, fora i.rradiado do par- l esta.va, irremedidvelmente (taZ'V6Z feZizmente) fora da 
tido sob a acusagiio de pra.ticar ... terrorismo! poUtica. e asaim. continuou ate hoje. __ _ 

F-indon, assim, aos 21 anos a carreira poUtica Uma vez no Arsenal embarcaram em dois 
do Autor. rebocadores, que os transportaram ate um navio 

~ 
Regressado de Timor em 1938, estava ainda su- fundeado no Tejo. 

jeito a responder em. Tribunal Militar e nao pers- "A conste/ar;:ao f1utuante comer;:ou a 
pecfi.va de uma 70nga pena de prisiio. Foi entiio que engrandecer-se e a movimentar-se mais. Afinal 
o sel~ a.migo e maw tarde 8B1t compadre, Luna d'Oli- 1 sempre era aque/e 0 barco e os presos 

--- --- -- comer;:aram a perceber, por entre baionetas 
erectas e fafscantes dos polfcias, 0 seu costado cinzento-escuro e sinistro. " 

Tratava-se do transporte «GIL EANES!> da Marinha de Guerra. 

Uma vez chegados a bordo e devidamente identificados eram os presos encaminhados para 0 

poroo, para onde desciam por um escadote encostado quase a prumo a escotilha. Neste espa<;:o, que 
Ihes havia de servir de camarata e local de refei<;:oo durante toda a viagem, acomodavam-se como 
podiam os mais de 64 detidos, oriundos de duas pris6es diferentes. 
"Os que tinham vindo primeiroJ juntavam-se 6 esquerda, enquanto que os vindos do Penitenciarid se 
acomodavam 6 direita. Os dois grupos olhavam-se com evidente curiosidade. Alguns, velhos conhecidos 
confraternizavam. Formaram-se rodas e estabe/eceram-se col6quios animados, que degeneraram 
em acaloradas discussoes. Estas discussoes haviam de sa/ientar-se e acirrar-se com 0 passar do tempo 
e nada tinham a ver com a diversidade das proveniencias ou pe/o facto consequente de uns estarem 
a estibordo e os outros a bombordo. Causas mais profundos sobretudo ideol6gicas, acabariam por 
transformar estas duos facr;:oes em hostes adversarias, quase inimigas. 

As 8 e meia da manho 0 Gila Eanes pas-se em marcha 0 que fez dizer a um deportado: "Agora, 
camaradas, esta tudo acabado! Comer;:ou a deportar;:ao. " 

4 - 0 navio 

De seu nome de origem Lahneck, pequeno transporte de carvoo, foi apresado pelo governo 
Portugues durante a guerra de 1914-18, na sequencia do Decreto N° 2336 de 23 de Fevereiro de 1916, 
passando depois a chamar-se Gil Eanes (Figura 1). Foi armado em cruzador auxiliar, e usado como 
transporte de tropas aos A<;:ores e a Macau. Na volta foi decidido manda-Io a Holanda para ser 
transformado em navio hospital, e em Maio de 1927 parte para a Terra Nova para apoio da frota 
bacalhoeira. No ana seguinte fica fundeado no Tejo a servir de prisoo, e em 1929 volta a ser transporte 
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Figura 1 

de tropas e de apoio a frota bacalhoeira. 
Passou depois a transporte de guerra. e e nessa 
condic;:oo que transporta os deportados 
navegando com uma velocidade maxima de 
10 milhas a hora. 

Oetalhe da proa do Gil Eanes, on de 
debaixo da camada de tinta se consegue 
aperceber 0 seu nome 

Esta «prisao flutuanteJ) tem quatro por6es. e dois deles com tras pisos. No poroo da proa esta 
instalada a guarnic;:oo - mais de duzentos homens -. e na de re ficaram os deportados. 0 maior problema 
do poroo dos deportados reside no facto de noo ter qualquer vigia. 
" Com vigias confundir-se-ia faci/mente com uma 4° ou 5° c/asse. muito ordin6ria. e certo. mas assim 
naG passa dum fossa pestilencial. sufocante e escuro! Quem se teria lembrado de meter 70 homens 
numa tal caverna. Mas setenta homens metidos num buraco - j6 de si anti higienico e irrespir6vel -
fumando sempre. hao-de saturar e envenenar de tal modo a atmosfera que esta passar6 a ser um 
martfrio para os pulmoes e para os olhos N 

A estes factores vai-se juntar mais um a medida que se navega para suI. Um calor mais que 
tropical "provocado pela estagnar;:ao do ar. pela multidao e promiscuidade de 70 corpos latejantes. 
pela incidencia escaldante de um sol por vezes equatorial. que esbraseia implacavelmente as paredes 
de ferro do porao. e ainda mais e principalmente. pela vizinhanr;:a. paredes meias com a casa das 
fornalhas e das maquinas e teremos, certamente. uma imagem dantesca do inferno." 

Para terminar a parte referente ao navio. refere-se Gracio Ribeiro sempre com simpatia aos 
marinheiros da tripulac;:oo. "quase sempre af6veis e pouco rfspidos para com os deportados. Os marujos 
sao filhos do povo. mais precisamente da camada do povo mais compreensiva. nobre e inteligente. 
Sao em regra oriundos dos meios oper6rios e marftimos das gran des cidades. especialmente Lisboa. 
Estas circunstancias. 0 regime bastante liberal da disciplina a bordo. os trabalhos e a camaradagem. 
tornam os marinheiros homens leais e resolutos. absolutamente incapazes de uma perffdia ou de uma 
violencia. Os presos sabem por experiencia, por tradir;:ao e, ate por instinto, que os marinheiros naG sao 
po/fcias, mas antes seus irmaos. " 

5 - A Via gem 

Ao fim do terceiro dia de viagem foi 
permitido aos presos a permanecer na 
coberta da re desde a alvorada ate ao 
toque de recolher, 0 que a maioria dos 
presos passa a fazer. Entre outros factores, 
ajuda a vencer 0 enjoo, mal que afectou a 
maioria dos deportados. 

Segue-se um perfodo de acalmia, 
perto da passagem pel as Canarias, com mar 
de calmaria e calor sufocante, 0 que faz com 
que muitos deportados pec;:am para dormir 

t /'" l 4.;( 0-£;1. ~ 
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Figura 2 

na coberta. A 4 de Julho, apos sete dias de viagem, fundeou na bafa de S. Vicente de Cabo Verde 
terminando assim a primeira etapa da sua viagem. de onde Raul Moreira expedira a sua primeira carta. 
Esta carta comec;:a com: 
" A bordo do transporte Gil Eanes, 3-7-37 . N 

Nela refere que noo foi permitido utilizar 0 radio para mandar um telegrama a famma. e descre
ve com detalhe as condic;:6es de vida a bordo. Pro mete escrever de todos os portos onde 0 navio 



tocar. e pede que nao Ihe escrevam para os portos intermedios. pois estima que nao vai receber as 
cartas, Diz que seguramente em Outubro es
tara em Timor. para onde pede que Ihe seja 
dirigida a correspondencia. exemplificando 
o modo de endere<;ar a mesma. que se ilustra 
na figura 2, 

De S, Vicente 0 vapor passou ao lar
go de algumas das ilhas do arquipelago. ate 
fundear nas proximidades da IIha de S, Nicolau, 
"Sao tres da tarde, Tres ba/eeiras /argam de 
terra e aproximam-se do navio, Trazem mais 
cinco presos, que a/guns po/lcias metropoli
tanos esco/tam, Os novos camaradas sobem 
as escadas de porta/6 e a seguir, sao tam
bem recambiados para 0 porao, " 
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Entretanto 0 navio retomou a sua rota Figura 3 
em direc<;ao a Guine. de onde Raul Madeira 
vai escrever a sua segunda carta," Bordo do Gil Eanes, vespera do chegada a Guine 7/6/37 ", Em deter
minado passo da sua carta esclarece: 
"Em S, Nico/au embarcaram mais cinco presos para Timor, L6 vinha 0 Dr, Cal Brandao, director do 
Humanidade, Vinham do campo de concentrQ(;:ao que existe naque/a ilha5 e do qual con tam horrores, 
Mal insta/ados, rodeados por pretos e por po/fcias com metralhadoras e mal alimentados, passon do 
fome, Est6/6 0 Pinto de Lima no meio dos 760 que ali se encontram, sem um vintem." 
"A estadia em Bissau demorou tres dias, onde embarcaram mals quinze presos, tres sao cadastrados 0 

restante sao degredados ainda do tempo do republica constitucional, Foram degredados sem que 
Ihes fossem feitas acusm;:6es concretas, sem processo, nem ju/gamento, " 

A 12 de Junho escreve um postal de Bolama, no qual refere esperar chegar a S, Tome a 20 ou 21 
de Julho (Figura 3), 

A partida de Bolama deu-se a 13 de Julho. com uma paragem perto da IIha dos Bijag6s. para 
desembarcar os presos entrados em Bissau, e embarcar outros que de 16 vem, 
" Estes embarcados agora, ainda mais do que os embarcados em Bissau, tem um aspecto confrangedor. 
o seu rosto, seco e enrugado, tem a cor amare/o-terrosa dos cad6veres, os olhos, vrtreos e 
esbranqui<;:ados. Decididamente estes homens sao rufnas humanas irrepar6veis, sem muitos dias de 
vida. No verdade os deportados j6 conheciam os Bijag6s por tradi<;:ao, mas sempre pensaram que 

Figura 4 

"Amanha chegaremos a S. Tome com 24 dias de viagem. 

devia haver exagero em tudo 0 que 
se dizia." 

A narrativa da viagem segun
do Graclo Ribeiro continua. merecen
do destaque urn pormenor que refere 
a determinado trecho. 
"Os presos vindos do Aljube sao quase 
todos loquazes e dodos e entre eles 
difici/mente se contarao meia duzia de 
desordeiros. Os outros, que vieram do 
Penitenci6ria, sao, em regra, orgu/ho
sos e ju/gam-se num plano muito supe
rior. Sao reseNados e falam sempre 
aos camaradas com evidente sobran
ceria. Segundo 0 seu conceito, s6 e/es 
e que sao verdadeiros revo/ucion6ri
os!" 

Na vespera da chegada a S. 
Tome, a 20 de Julho, Raul Madeira es
creve uma carta para Lisboa: 

Em S. Tome estaremos dois dias, partin do em seguida para Luanda, on de segundo consta, nos desem
barcarao, pois 0 barco precisa de fazer repara<;:6es as m6quinas, repara<;:6es que levarn, pe/o menos 72 
dias, E assim por este caminhar /ento (temos navegado a 7, 8 milhas a hora) quando chegaremos a 
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Timor? De Luanda vamos ao Lobito, onde ficaremos seis dias. Do Lobito a Lourenr;:o Marques onde 
ficamos dez a doze dias, tudo isto faz crer que s6 no princfpio de Outubro estaremos em Timor. " 

Ilustra-se na figura 4 a carta expedida de S. Tome, on de noo foi apllcada qualquer forma de 
Censura Postal. 

No dia 25 de Julho, 0 Gil Eanes chegou a Luanda, on de se mantem ancorado. De Angola noo se 
conhece qualquer carta, embora se saiba pela narrativa de Gracio Ribeiro que 
" Pela primeira vez teve de ingressar um deportado na enfermaria. 0 estreante e precisamente 0 

Cinico medico que viaja no porao! Como se ve, as biliosas sabem escolher ... 
Em Luanda, entraram mais 70 deportados polfticos e sociais, que se foram alojar no porao, ja de si 
pequeno para tanta gente, pouco antes da partida para 0 Lobito, onde meteu carvao durante tres 
dias. 

Da narrativa de Gracio Ribeiro, 
ainda vamos col her mais uns dados: 

" No Lobito chegaram notfcias 
frescas e animadoras. Cartas da 
metr6pole diziam que os deportados 
do Tarrafal seriam transferidos para 
Peniche ... Outras notrcias davam a 
perceber proxlmas e gran des 
alterar;:6es na polftica interna do Pafs. 
Sobre a revolur;:ao, que ja se aguardava 
h6 quase um ano, as entrelinhas davam 
a entender que nao se Faria esperar. Na 
verdade se a revolur;:ao estava a ser 
preparada ha tanto tempo e se a sua 
organizar;:ao ainda nao tinha sido 
descoberta pela Polfcia, porque razao 
nao havia de eclodir de um momenta 
para 0 outro?" 

11' 
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Figura 5 

Na passagem pelo Cabo da Boa Esperanya, com mar forte e 0 poroo fechado, acenderam-se os 
animos dos dois grupos de deportados, que por pouco nao degenerou em luta. 

" A ala direita, ja 0 dissemos e nitidamente conservadora. Conservadora dentro da revolur;:ao, 
clara esta. Esta gente da Penitenciaria tem toda ela um ar sobranceiro e desdenhoso. Naturalmente os 
senhores oficiais e doutores julgam-se mais que os outros, nao escondendo 0 seu desprezo pela canalha 
da ala esquerda. Estes liderados pela mesa 7 sao todos idealistas sinceros, se bem que exaltados. Para 
eles - 6 excepr;:ao do anarquista e do republicano das esquerdas - s6 0 comunismo e de admitir. Quem 
nao for pela Terceira Internacional e contra-revolucionario e fascista" 

Este clima teria degenerado em acesa luta, nao fora a melhoria do tempo, e a previsoo de uma 
proxima chegada a Lourenyo Marques onde os deportados seriam desembarcados. Para os mais 
exaltados restava a esperanya de uma breve chegada a Timor, pois que "Ia no mato se ajustariam 
contas. " 

No dia 19 de Agosto 0 navio fundeou na enseada de Lourenyo Marques, para serem feitas as 
precisadas reparayoes, sendo os deportados transferidos para a Cadeia Civil. 
E e da Cadeia que Raul Madeira escreve uma carta datada de 9 de Setembro. 

"0 Gil Eanes tem estado a sofrer repara<;6es demoradas. Oxal6 fique reparado definitivamente 
para que possamos partir para Timor no pr6ximo dia 7 O. Um mes depois, na melhor hip6tese, ja estaremos 
em Timor, onde nos espera um magnffico campo de concentrar;:ao. Ja sabemos que nao seremos os 
Cinicos a entrar nesse campo de concentrar;:ao porque 0 ((Pedro Nunes)) partiu de Lisboa, com destino 
a Timor, levando a bordo 308 deportados da ultima revolur;:ao. " 

De facto, a notfcia da esperada revoluyoo que acontecera em Lisboa dois dias antes, chegou 
a Lourenyo Marques a 28 de Agosto, 
" E imposslvel descrever 0 fremito de entusiasmo que se apoderou de todos! 
Mas pouco tempo depois, pelos jornais da cidade chegaram os telegram as de Lisboa, seguidos por 
telegram as do estrangeiro. Agora sim, a derrota era um facto. A alegria sucedeu-se a tristeza e um 
desalento confrangedor. " 



A 11 de Setembro 0 Gil Eanes levanta ferro com direcC;ao a Timor. Passaram junto a ilha de 
Madagascar, e a 17 de Setembro avistam a IIha da Reuniao, aproximando-se da IIha Maurfcia, on de se 
demarara uns dias a meter carvao. A Maurfcia era a primeira escala em territ6rio estrangeiro, convidando 
a uma tentativa de fuga. Esta foi proJectada mas naG concretizada, estando fundeado ate ao dia 23, 
em que partiu em direcC;ao as indias Holandesas. Daf escreve Raul Madeira uma carta de que apenas 
restou 0 envelope (Figura 5). 

A 9 de Outubro, com 17 dias de navegaC;ao, fundearam em Soerabaia, na IIha de Java. De novo 
se acalentam esperanc;as de uma fuga, rapidamente desaconselhadas . 

.. Elementos do Partido Comunista local informaram que era perigoso fugir ali, pois os holandeses 
conseguiam ser mais brutais e crueis que os fascistas portugueses. Esses camaradas informaram que 
um paquete surto perto do Gil Eanes continha, nao umas dezenas de presos, mas sim mais de dois mil 
trabalhadores japoneses! Todos esses infelizes seriam desembarcados em qualquer praia solitaria da 
parte holandesa de Borneo, onde seriam recebidos por implacaveis tribos antrop6fagos!" 

A 15 de Outubro 0 Gil Eanes apresta-se para largar para a ultima etapa desta longa viagem, que 
terminara em Timor. 

6 - Timor. 0 campo de Oekussi 

As 8 horas do dia 21 de Outubro, 0 Gil Eanes fundeia em Dilly, constando que a sua «carga» naG 
sera desembarcada, mas que serao enviados para 0 Campo de Concentrac;ao de Oekussi, no enclave 
do mesmo nome. 

I> ·,1 
O JrJ ' 

". 
\ h 

Pormenor da IIha de Timor. Comissao de Cartografia 1914. no qual se mostra a posic;:ao 
relatlva do enclave de Oekussi dentro da colonia de Timor. 

Os deportados do «Pedro Nunes)) tinham chegado uma seman a antes e tinham sido distribufdos 
pelos campos de Oekussi e do llheu de Atauro. 0 Gil Eanes fundeou em Oekussi na manha de 22 de 
Outubro, tendo de imediato comec;ado 0 desembarque dos presos; em terra aguardava-os uma forc;a 
de malaios, comandados por um tenente do exercito colonial. 

II 0 campo de Concentra<;oo fol estabe/ecido num terreno baixo, entre 0 Comando, a/candorado num 
monticu/o e 0 mar, tambem a dois passos, e compunha-se de dois compridos barracoes com paredes 
de pa/apa (uma especle de cana da india) e tecto de fo/has do mesmo arbusto. Ao /ongo de cada um 
dos barracoes corria uma so tarimba, feita com bambus abertos. A area entre os dois barracoes estava 
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quase toto/mente coberta e, por baixo, alinhavam-se mesas e bancos, constituindo um refeit6rio 00 or 
livre, " 
A 24, depois da alvorada, apareceu 0 Comandante da Circunscri900, Tenente Oscar Ruas(lnser900 7), 
acompanhado do comandante de uma for9a de tim ores, 0 Tenente Gomes, e de um soldado europeu. 
As inumeras doen9as tropicais, especialmente I '. ". 
o paludismo, perniciosas e biliosas, tinham ali CO, A~Du ~lILITAR DE 0l'1-KUS~1 

AVISO 
um 6ptimo campo de aC900! Para mais, 0 i~ Iladu l:ullh,'Cllilellto ao pilblico quo esta abertll 
unico enfermeiro em servi90 no enclave fora no trfio~irll til! \,.,ICIII,)!; 11 1~8trada Atapoepoo, AtUill-
chamado a Dilly. 0 tenente Ruas nomeou, IW(!1i. K .. f:lII),'n:lIll1u. \\'illi u Ol!,i(ussi. 
entoo, 0 Dr. Palhares6

, unlco medico ali () 'j .1)1I1H1Ir1alltu \iilit<ll', OSC.I1' RlIa.~, tonente. 
deportado, pora substituir 0 enfermeiro --- --- _ 
mediante a respectiva remunera900. " Inse,,;:ao 1 
Novembro mostrava-se particularmente mais sombrio que todos os meses passados. Chuvas torrenciais 
encharcavam 0 campo. 0 paludismo alastrava entre os presos a casos graves de doen9as come9aram 
tambem a manifestar-se. 0 medico Palhares e 0 tenente Ruas adoptaram a unica providencia posslvel. 
Come9aram a remeter os casos mais graves para 0 Hospital de Dilly. 
Muitos deportados, sobretudo os que tinham alguma especialidade, obtiveram emprego. 0 Dr. Palhares 
foi promovido a medico (com 300 patacas) e p6de deslocar-se a Dilly para trator de assuntos 
relacionados com a assistencia aos presos. 
Entre tan to chegou de Louren90 Marques (a 70 de Novembro) uma companhia de landins, soldados 
fortes e valentes, comandados pelo Tenente Galante, que substitulram os timorenses, que regressaram 
a Dilly acompanhados pelo seu comandante 0 tenente Gomes. 
De Atauro chegaram tambem alguns deportados, transferidos por motivos disciplinares. Segundo eles, 
Atauro era um perfeito inferno, e a morte rondava, pelo que 0 governador, General Justo, se viu obrigado 
a acabar com esse campo e transferir os deportados pelo interior da IIha de Timor? 
Oekussi estava mais longe e os presos deste Campo eram quase todos gente sem categoria. 0 capitoo 
Nogueira, os dois Tenentes, 0 advogado e alguns comerciantes, gra9as 6 protec900 do Dr. Palhares, 
depressa conseguiram transferir-se para Dilly, de modo que somente a arraia-miuda teve que suportar 

Figura 6 

ocampo. " 

A primeira carta de que temos 
conhecimento, escrita do Campo de 
Oekussi. e a que se apresenta 0 verso 
no figura 6. 

Figura 7 - Pormenor figura 6 

Tera sido esc rita no campo, de onde passou a Dilly, onde foi aplicada a marco do dia de 11 de 
Novembro de 1931 . Apresenta ainda no abo que fecha a carta uma assinatura que a cobre, e que 
parece ser a assinatura do Comandante do Circunscri<;:ao, 0 Tenente 6scar Ruas (Figura 7). 

Nao sabemos a razao de ser desta assinatura. embora possa representar uma censura feita em 
Oekussi, antes do envio do carta para Dilly. De Oekussi 0 correia seguia por terra para Dilly, ou quando 
surgia uma oportunidade, numa corcora (pequeno embarca<;:ao costeira), para of ser entregue no 
correio. 

A carta seguinte, e talvez a mais importante deste acervo, foi esc rita no campo a 11 de Novembro 
e dela retiraremos varias passagens. 

"Continuo de regular saude, e j6 tenho mais liberdade. J6 saio 6 vontade do Campo de 
Concentra900. Tinha de ser assim. porque tenho doentes (para os quais trabalho gratuitamente) dentro 
e fora do campo. A minha situa900 ten de ainda a melhorarB" 



k. 

Figura 8 - Frente 

Figura 9 - Detalhe da figura 11 

Esta carta, esc rita a 11 de No
vembro, foi enviada para Dilly on de foi 
marcada a 23 de Novembr09 (Figura 8). 

Apresenta alem da cinta de 
Censura de Censura uma marca impressa no verso, sobre a aba de fecho da carta, que parece ser a da 
assinatura do tenente 6scar Ruas. (ver figura 9, com a mesma marca aplicada no verso da carta da 
figura 11) 

A carta esc rita e marcada em Dilly a 24 de Novembro, (quando 0 Dr. Raul Madeira af se en con
trava) foi tambem Censurada, aberta 
e de novo fechada com a cinta que se 
pode ver na figura 10. 

Esta opera<;:oo de Censura 
Postal tinha sido determinada por 
telegrama do Ministro das Col6nias, 
datado de Lisboa, publicada em Timor 
a 24 de Outubro de 1931 (Inser<;:o02). 

Que Raul Madeira estava a 9 
de Dezembro em Dilly, prova-o a carta 
datada e expedida nesse dia, 
endere<;:ada de - Dilly, Timor - .e que 
tambem passou pela Censura Postal. 
Numa carta datada de Oekussi a 26 de 
Dezembro, mas que tem a marca do 
correia de 19 de Janeiro, comenta que 
" escrevo em todos os barcos, e se noo 
escrevo mais e porque aqui s6 he dois 
bareos por mes". Este facto e confir
mado pela tabela junta, publicada 
pelos servi<;:os de Administra<;:oo Civil 
de Dilly (Inser<;:oo 3). 

Figura 10 

Do ponto de vista postal constata-se que uma carta para a metr6pole, que antes era franqueada 
com 7% avos, passa agora a ser franqueada em 15 avos, tal como determinava 0 decreto n° 20:317, 
publicado em Timor a 23 de Dezembro de 1931 (lnser<;:oo 4), e que podemos presumir que teve aplica<;:oo 
imediata. 

A ultima carta expedida de Timor e ainda censurada lO, e uma carta pesada (com mais de 20 
gramas) constitufda por 3 missivas distintas, das quais uma sem data, outra esc rita em Oekussi a 16 de 
Janeiro de 1932, e a ultima em Dilly a 1 de Fevereiro. Foi porteada, por insuficiencia de franquia, mas 0 
porteado foi anulado com a indica<;:oo manuscrita "segue" (Figura 11). 
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15 a\'08 

Nesta ultima missiva (Figura 12), escreve 
Raul Madeira: 

" A vida dos deportados e coda dia mais diffcil. 
H6 dias morreu um deportado. No Hospital estao 
quase a morrer um capitao, um tenente e um 
sorgen to. Parece-me que ~ _os deportados 
terao a mesma sorte. " 

Um epis6dio curioso, narrado par Gracio 
Ribeiro, envolve-o assim como ao Dr. Raul 
Madeira, cujos nomes na narrativa sao 
respectivamente de "estudante Simoes" e " Dr. 
Palhares". Ambos beneficiavam de uma situa<;:oo 
privllegiada, 0 segundo par ser medico que, 
como ja vimos, se deslocava livre mente para fara 
do campo e para Dilly. 0 primeiro par ter arranjado 
um trabalho como professor da filha do 
Comandante do Campo. Ambos eram comensais 
a mesa do Comandante, em casa deste ultimo. 

A prop6sito de um levantamento do 
rancho, levado a cabo pelos reclusos que 

convenceram 0 Simoes a defender a sua causa, conta Gracio Ribeiro: 
" 0 Tenente ficou pasmado 00 ver 0 seu comensal, 6 frente dos rebeldes. Nao compreendia interessar 
00 seu protegido 0 rancho ... dos outros. Tanto a tenente como 0 Dr. Palhares tentaram chama-Io 6 
razao, expJicando-lhe os inconvenientes que Ihe podiam advir de tudo aquilo! 0 Palhares segredou-Ihe 
mesmo. 
(cDesde que a gente come bem, 0 que temos a ver com os outros?)} 
o estudante ficou indignado. Nunca gostou do medico, mas a partir daque/e momenta passou a sentir 
por ele uma grande repulsa. " 

A partir de af as rela<;:oes entre os dois noo deixaram de piarar l2, pois que para sair de Oekussi e 
ir para Dilly, 0 Simoes precisava da autariza<;:oo do medico, 0 que este ultimo Ihe recardava sempre que 
se viam. 



Figura 11 

A 7 de Julho de 1932, escreve 
uma carta de Dilly, onde refere: "Em 
carta anterior, tive ocasiao de dizer-te 
que j6 naG estou em Oekussi mas sim 
em Dilly. 0 campo de Oekussi j6 
acabou. Dei-the 0 gotpe de misericordia 
dispensando-me de ser ali medico por ~ 
mais tempo. Nestas condi90es, como 
nenhum caneco '5 quer ir para ati 
arriscar-se a morrer de uma bi/iose, logo 
que eu me demiti - e como estes 
cobardes naG querem assumir a 
responsabi/idade dos mortos - foram 
mandados salr do Campo 40 dos 
deportados que ainda ali estavam". 

Esta carta (Figura 14) representa 
um pequeno misterio postal! Foi posta 

D. Celestina Duarte .adeira 

( . 

Figura 13 

. .\ 

A carta seguinte foi esc rita em 
Oekussi a 18 de Marc;:o, registada em Dilly 
a 2013 desse mes, e pagou de porte 25 
avos. Nela Raul Madeira escreve que vai 
aproveitar "a lancha que porte hOje para 
Dilly" (Figura 13). 

Nesta carta refere como e 
transportado 0 correia ate Dilly. 

" 0 correlo de aqui para Dilly e levado 
por um negro que vai a pe eleva na 
melhor das hipoteses dez dias para 
chegar a Dilly. Mas no tempo das chuvas, 
que e agora, acontece que os correios 
flcam 6s vezes um mes e mais 6 espera 
que as ribeiras deixem passaro Cada 
deportado recebe todos os meses 45 
patacas '4, que mat chegam para 
comer. " 

Figura 12 

no Correio em Hong Kong a 9 de Julho, 
de onde seguiu para Lisboa on de 
chegou a 12 de Agosto. Como foi parar 
a Hong Kong e quem pagou 0 selo de 20 
cents com que esta franqueada? 
Embora a missiva acima nao pertenc;:a 
a este envelope, pois 0 seu transporte 
de Timor a Hong Kong em dois dias era 
impossive!, alguem transportou a carta 
de Dilly a Hong Kong, onde foi lanc;:ada 
no correio. Porque seguir esta via 
alternativa, mais longa e mais 
demorada? 

Encerramos esta narrativa com 
uma carta esc rita de Lisboa (Figura 15), 
que chegou a Dilly a 1 de Agosto, de 
onde foi devolvida 00 remetente. No 
frente tem escrito "J6 naG est6 em 
Timor", foi remetida a 12 de Agosto, 
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tendo chegado a Lisboa a 21 de Setem
bro. Ficamos assim a saber que Raul Ma
deira, 10 meses apos ter sido chegado a 
Timor como deportado politico, ja la noo 
se encontrava. 

7 - A censura postal aos de
portados politicos em Timor 

Do ponto de vista do historia 
postal, algumas conclus6es interessan
tes podem ser tiradas do analise dos 
documentos e das narrativas que foram 
ilustradas. 

1 . Os prisioneiros politicos em Timor 
noo beneficiavam de qualquer tipo de 
isen900 postal. 

........ -----
.r 

~ . . ~'''' 
Figura 15 - frente 

EXIX1 . Senhora. 

D.Cplestina Duart... 'adeira 

Rua Castilho.fi4 

LIS BOA 

RTU AL, 

Figura 14 

Figura 15 - verso 

2. A correspondencia expedida e recebida, quer do campo de Oekussi, quer de Dilly foi inicial
mente censurada, sendo esta opera90o efectuada em Dilly. 

3. 0 periodo temporal no qual a censura foi exercida, a avaliar pela abertura das cartas e 0 seu 
fecho com a cinta respectiva, foi, no estado actual dos nossos conhecimentos de lOde Novembro de 
1931 a 3 de Fevereiro de 1932. 

4. Anteriormente a esse periodo open as se conhece uma carta (ver figura 6), com 
indicios de ter sido aberta, estando ainda por provar que a assinatura no verso correspondeu, de facto, 
a uma censura efectuada pelo comandante militar do circunscri900 de Oekussi. 

5. Posteriormente a 3 de Fevereiro de 1932, soo conhecidas varias cartas expedidas De Timor 
(Dilly e Oekussi) por Raul Madeira com datos entre 16 de Fevereiro e 7 de Julho, e em nenhuma delas se 
vislumbra ter sido aberta pela censura. Teria esta deixado de ser exercida? Teria Raul Madeira deixado 
de ser considerado como deportado, sem que a sua correspondencia tivesse que ser censurada? 

Como 0 leitor pode apreciar, ainda exis
tem bastantes duvidas sabre 0 tema. So com a 
descoberta de mais cartas de deportados, as
sim como pela analise dos documentos oficiais 
de suporte, e que se podera avan9ar no 
elucida900 deste interessante tema. 

Quando nos preparavamos para concluir 
este tema, eis que aparecem mais tres cartas (Fi
guras 16, 17, 18), que tem a caracteristica de te
rem sido enviadas de Lisboa, para a deportado 
Raul Madeira para TImor. Apresentam-se estas car
tas nos figuras seguintes, que nos confirmam 0 
periodo de aplica900 do censura postal referido 
acima, assim como a forma do seu 
endere9amento e encaminhamento, tal como 
Raul Madeira pedia para ser feito (ver figura 2) 

LL ./-d ~.a...-u<' ----

r,..!r .. :-

~---

~ 
Figura 16 
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Figura 17 
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I 
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Figura 18 

Antes de terminar este tema ilustram-se tres documentos relativos aos deportados em Timor, 
que sao recibos do subsidio de alimenta<;:ao e vestu6rio que estes recebiam. Sao todos eles datados de 
1935, com 0 interesse adicional de terem de pagar imposto de selo, 0 que foi efectuado com estampi
Ihas fiscais. Tanto quanta pudemos observar s6 se conhecem tres categorias de recibos (Figuras 19, 20 
e 21), respectivamente para «deportados politicos», «deportados sociais», e para «presos civis, vadios 
e cadastrados». 

COLO~JA DE TiMOn 

(IDrportabo tJ olili ro) 

LJupe.eu l'0r COIWI c1u J/lllu/ino do / Iltmor V~oI(t:i1J €H V,u,Jd4t:Ia, /JIfr::n do £Malin - Stop 

bd".nanon."f) . 

P .. tJ.l.Clll!!l ~70,OO 

Jtn~ IW .AJ". .,~ do CoHoeIltD J,e DiJJ.'1, a impDrtdncia fh ~I.eQLa JlftLac~. IItMfdio pa. 

IUNfltttllll(iJO II ,_u((rio ,.,Intivtl "" '";~ d, r~~L...--J' 19.1 £. 

~ • ~" ./e_ fo-'"'';:: ok 1.9;1,!. 

Figura 19 

COLo~r \ DE TI~i()R 

/(,''rl i ,flt . Itllln";"",n'tn",, ('(I"t'fi!n d. 11d/:]. n~1J~ 01" J,. 'uUt" I C putu ~.; IIWJ;J/: j() 

P(lrt, II/j':k ,IIH'flu(' l"t'illlurW nlfll,t'flllo 111/, '" VAil",," d~ 19:JJ ' 

..Il .Jj 0/,. Ja..,i , d. /9.1: . 

.,. //. -

1A.1~."tJ"r ON/,' du 1,."I,,.,,./,/.,I,,.,w!/',, 

Ie 19 iI 

SQiliI to 

Figura 20 

Embora a etimologia dos termos empre
gues pare<;:a nao deixar duvidas, seria interessan
te saber qual a realidade que estava por detr6s 
de cad a uma destas categorias 

8 - A censura postal em Timor no perf
odo da primelra guerra mundial 

A razao por que referimos este tema, que nada 
tem a ver com os deportados do campo de 
Oekussi. prende-se com 0 conhecimento que te
mos da existencia de dois exemplos16 de aplica
<;:ao da censura postal em Timor durante a 10 guer
ra mundial. como se pode ver na carta que se 
apresenta na figura 22 e 23. 

Depois de aberta e para ser de novo fe
chada, foi-Ihe aplicada uma cinto pre obliterada. 

Figura 21 Ora essa cinta e precisamente a mesma que pas-
sados 15 anos foi utilizada por outra Comissao de Censura. para dar a conhecer e fechar a abertura felta 
na carta. 0 escasso numero de cartas conhecidas do periodo da 10 guerra mundial, pode fazer pensar 
que 0 numero de cintas mandadas fazer foi muito superior as necessidades, pelo que terao sobrado em 
quantidade significativa, tendo sido reutllizadas mais tarde, para censura politica. 
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Figura 22 - Frente Figura 23 - Verso 

As ultimas linhas sao de agradecimento para com os coleccionadores Joaquim de Sousa Lobo 
e Bento Dios, que cederam pec;:as das suas colecc;:oes para ilustrar este artigo, assim como para Paulo 
Dias que me chamou a atenc;:ao para a existencia dos recibos. "Last but not least", para 0 Guilherme 
Rodrigues, incans6vel "descobridor" de documentos de Timor. 

(Footnotes) 
I Da Grande Enclclopedla Portuguesa e Brasllelra 
2 Deportados. Graclo Ribeiro, Malo de 1972, edl"Cio do autor. 
3 Do AIJube, entre os quais Graclo Ribeiro 
• Entre os quais se conta Raul Madeira. 
• Campo do Tarratai. 
• (nome pelo qual na narratlva de Graclo Ribeiro era Idenlilicado Raul Madeira) 
7 Pela analise dos reclbos de subslstencla, a que nos reteriremos mals adlante, verillca-se que em a partir de 1932, delxou de haver 

campos de deportados, mas que estes eram dlstrlbuidos pela IIha. Reglstamos Same, Alleu, Vila Salazar, Turicam, Vila Nova 
Malaca, Hatolla, Vermasse, Vila de Avis, Funlloro, Belas, Atauro, Vlqueque, Llqul"a, Maublsse, Alnaro, Maubara, Lacluta, Ermera, 
Bazar Tete, TIlomar, Baucau, Lautem, Vermasslm, Vlnllalo, Kellcal, , e naturalmente 01111. 

e Reterencla a vir a ser "contratado" como medico do Campa, com um salario mensal de 300 patacas, como reteriu Graclo Ribeiro. 
• Veremos adlante, que 0 encamlnhamento do correlo era telto a pe de Oekussl a Dilly, e nCio demorava menos de 10 dlas. 
10 Porque tera delxado de ser exerclda censura na correspondencla dos deportados politicos, tres meses depols da sua 

Implementa"Cio? NCio encontramos no Bolellm Ollclal qualquer determlna"Cio para a sua suspensCio. 
\I 0 subllnhado e da carta. 
12 Simoes ( Graclo Ribeiro) vlnha do AIJube, e Palhares (Raul Madeira) da Penltenclarlal 
\3 E um dos poucos exemplos em que uma carta nCio segulu por via terrestre, mas slm pela via maritima . 
.. Em 1935, 0 subsidlo mensal de alimenta"Cio e vestuarlo era de 70 patacas para os deportados politicos e de 27 patacas para os 

deportados SOCials. 
I. Caneco. Natural da india. 
\6 Nas colec"oes de Bob Huggins e de Sousa Lobo. 
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cfob!.ee~a ':f£Ptf8LleA"loeaf (1913) 

6(aatl"O ~Io.f e /fraitallJli/friea 

Elder Manuel Pinto Correia 
elder@pintocorreia.mail.pt 

1 - Introduc;:ao 

A ex-Col6nia de Cabo Verde, contrariamente ao que 
ocorreu nas outras ex-col6nias portuguesas, nao tinha 
produzido ate 1913 qualquer sobretaxa ou sobrecarga 
local. Com mais ou menos frequencia, e com especial relevo 
na india e S. Tome e Principe, as ex-col6nias portuguesas foram 
"fartas" na produc;ao de especimes filatelicos, usando e 
abusando de sobretaxas e sobrecargas. A deficiente 
organizac;ao administrativa, que impedia de atempadamente 
serem requisitados ao Ministerio do Ultramar as f6rmulas de 
franquia necessarias ao regular consumo de cad a uma delas, 
aliada a especulac;ao filatelica na qual apareciam quase 
sempre ligados altos funcionarios dos servic;os postais 
ultramarlnos, determinou 0 aparecimento dessa autentica 
"praga filatelica" que 0 foram as sobrecargas e sobretaxas 
locais. 

Cabo Verde, provavelmente por raz6es que se ligavam 
a sua proximidade territorial para com a Metr6pole, e porque 
sendo S. Vicente um porto maritimo estrategico, usado por 
uma lista bem vultuosa de companhias de navegaC;ao 
maritima e alicerc;ado numa boa administrac;ao postal nunca 
teve necessidade de recorrer ao estratagema das 
sobrecargas e sobretaxas ate 1913, para suprir faltas pontuais 
de selos posta is. 

A implantaC;ao da Republica a 5 de Outubro de 1910, 
determinou uma mudanc;a radical nos instituic;6es vigentes. 
Os servic;os postais de Portugal Continental nao fugiram a 
regra. Nao sendo possivel por raz6es econ6micas e tecnicas 
par em circulaC;ao uma emissao consentanea com 0 novo 
regime politico vigente, logo no dia 7 de Outubro 0 Director
Geral dos Correios e Telegrafos oficiava a Casa da Moeda, de 
que, por ordem do Governo Provis6rio se deveria proceder e 
sobrecarga em diagonal nos selos em circulaC;ao da palavra 
"REPUBLICA", a vermelho e a verde segundo melhor se 
destacasse sobre a cor dos selos. A esta ordem seguiu-se a 
publicac;ao dos respectivos Decreto e Portaria, assinados a 
13 de Outubro de publicados a 15 do mesmo mes no Diorio de 
Governo n.O 9 de 15.10.1910. 

Este Decreto e Portaria apenas se referiam a Portugal 
Continental. po is apenas por Decreto de 21 de Outubro foi 
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determinado que fossem sobrecarregados nos mesmos moldes os selos em circula<;:ao (D. Carlos I tipo 
Mouchon) nas ex-coI6nias. Enquanto nao fossem remetidos os novos selos sobrecarregados circulariam 
os selos sem a dita sobrecarga. Nao estavam pois 
englobados no referido decreto os selos de D. Manuel II 
pois os mesmos ainda nao tinham entrado em circula<;:ao 
aquando da revolu<;:ao republicana. 

Pelas razoes apontadas, e em especial a razao 
econ6mica, s6 em 1911 pelo Decreto de 20 de Abril foi 
alargada a sobrecarga REPUBLICA, a ser impressa pela 
Casa da Moeda, aos selos de D. Manuel II que entretanto 
estavam impressos para as col6nias de Angola, 
Mo<;:ambique, Cabo Verde e S. Tome e Principe. 

Acontece que, por falta de pessoal e de meios 
tecnicos, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tinham 
enormes dificuldades em produzir a referida sobrecarga, 
nao se em selos postais, como em estampilhas fiscais, 
para Portugal e ex-coI6nias. 

Existindo grandes quantidades de selos das 
emissoes de 1902 (Selos de D. LUIs leD. Carlos I tipo 
Diogo Neto com sobretaxa, assim como D. Carlos tipo 
Mouchon com sobrecarga "Provis6rio") em dep6sito nas 
Reparti<;:oes Superiores de Fazenda das ex-coI6nias, 
entendeu 0 Ministerio do Ultramar, tendo em conta as 
grandes dificuldades da Casa da Moeda em abastecer 
as col6nias com os selos sobrecarregados de acordo 
com os decretos de 21.10.1910 e 20.04.1911, alargar 0 
ambito das sobrecargas e entregar esse servi<;:o as 
Imprensas locais. Foi nesse sentido que fez publicar no 
Diorio do Governo n.O 1540 Decreto n.o 20 de 4 de Julho 
de 1913 (Figura 1). 

Pelo citado decreto foi determinado que se 
deveria proceder nas Col6nias a sobrecarga 
"REPUBLICA" nos selos postais com as sobretaxas e 
sobrecargas determinadas pelo Decreto de 24 de Abril 
de 1902. Devo recordar que este decreto deu origem 
aos jo famosos selos sobretaxados de 1902, emissao que 
tive oportunidade de, em versao detalhada, ter trazido 
ao vosso conhecimento no n.o 421 do Boletim do Clube 
Filatelico de Portugal. Quero mais uma vez chamar a 
vossa aten<;:ao ao n,o 1 do citado Decreto n.o 20, pOis, 
muitas das Col6nias nao cumpriram com 0 que estava 
determinado no articulado. Assim temos: 
Artigo 1. ° Os se/os postais das c%nias 
sobrecarregados com as novas taxas ou com a pa/avra 
"Provisorio" nos fermos do decreto de 24 de Abril de 
1902, e que ainda nao se achem fora de curso em virtude 
de diplomas posteriores, s6 poderao circular durante 0 

• 
3.' Repnrtl~i\o 

DECRETO N.· 20 
Convinoo tixur U1l1 prazo e ndo'plllr outrns providiincius 

Ilara a circuln~no ., \'enoa d" selos postais dns mlLis nntigns 
tlmiss1)es dns colliDins, que lLindn S~ /Iehnm em eorso sem :L 

sobrecnrglL <Republicn. ; e 
Tendo em vistn 0 disposto uo Jecreto com for~n de lei dll 

8 de Outubro de 1900 : hei por bem, sob proposU\ do },finis· 
tro dns Col6nins, decr"tnl' 0 seguiute: 

Artigo 1.. Os si'los IIO.tniS dlls Coltiuills sobrecnlTegndos 
com novns tn."ns ou com 0. p:uo.vrn .Provis6rio. nos termos 
do decreto de 24 de Abril de 1902, e que nindn nUo se 
llChe1l1 furn d" CU)'so am virtuoe de diplomns posteriores, su 
poderno cireullU' durnnte o. prazo de tri!s meses coutlldo do. 
publico..;oo ,I".ttl decreto nu lii,irio do UOI'~"no, "eln tprem 
imprtll!SI~ 0. sobrecnrgn .nt'ju'tltlic:l " detPrmin,,,ln pt'lu "H. 
ereto d~ 21 dp Outuhro "e lIllti. 

Art. 2." I"iudo 0 I'tlltirioo pl'IIZ" niio s t!rao ILdlllitidob lIelll 
cOllsill el·noo. v.\.lido, plLm n li':lu'lui:t ti .. con·".pondellcias os 
selos nctunlllltlllte .,Ill CUI'SO 01 .. ' III'" tmtn" 0 nrtigo I.", po· 
dendo comtudo sel' trocados l' I" d. " ,," tros tipos em vi· 
gor, durnn!" Ulll p"dodo dt' Tllais trt H 1l .. )~ ... S, no.M e8t:1\8)es 
d08 corr.~i08 l'Olollinis. 

~\rt. 3.· ;;\!L Cnsll ,In. ~[oe.l" .. Pnpel I'tll:uto l'0derilo ser 
nd'luiridos }lelo puhlico, JlILS "'J1lJi~;~s d.,termilllldns pal'tl n 
veudn dp f6rlllulns dtl frnnfJllill c .. loniai8 em Lisho", tl tiu· 
rnllte trns IDtl."S cOlltll.los rllt publicltf;ao dr'ste decl'eto 110 
Di,;rio do GoverI/o. helos poswis nl'll1:t1menr<l elll \'igol' RPm 
IL sobrecn.rgn • Hepllhlicn. , cOlllpreelldidos 110 suprncitlldo 
decreto de :!4 Jt! .\),rit .I~ lU\.I~, ~ de que l)resent~llIt'lIte 
.;xismm, IInq uel,> estnheleeilllento. s:lldos rle mais de 1:000 
furtnulns dn mll.m" proYilld n "It rlistrito e dn lUeSlllll t".'i:n. 

.\rt. 4.· D epois de lindo 0 prn7.O lixndo no Ilrtigo :l." de. 
yerito eir 'ulnr tendo illl}ll'cssn 0. Mohre.:nl'g" .Hapilhlic,u, " 
ohedecendo n outr.ll! condit;t.·s que 8er:10 oporIUnlUII\>llt .. ,It,· 
t~nuinurln..~ , O~ s(lloti ttt': tllnltn, 'ut(& ,-m Vigll1 cum n~ ~H llI "L"
ClLrgns ~t.~bded(l:ts pelh "ecre to du :!4 d(, Ahril rlf' L!"1:l. e de 
'jne ~xigtllm Hnldu. ,I" mni. dt! 1:1" H I iUl'lllUlns tll\ meswn 
pro\'fncin Ott distlide, tl .Ill me.wa tAxa, .Jeyendo pnm cste 
efeito considero.r·8~ tllis snldos constitilidos lIilo 86 p"las 
'1unlltirlllrles quo' exbtirelll no. Co.sll .l:t ~roed" e Pnt",1 ::ie· 
Indo como TIl.mu;·w p~ln.s qUf) Ih~ pos.arn :tinda ser UU\ oh' i. 
UIlS p~ln ~ cOJllpet~nt~s rpp:u·tit;lle~ colonini!. depois .1", li~itll 
n troeD de (j U~ Ir:ltn 0 :t.l'tigo 2.· 

Art. 5." COlltiIlU'Ull IL drculn.r nt/' ulterior rp.sohl~ilu: 
<I) Os selos cnmprpeo<lidos lin <lisposi';i1n do II." 1.' do 

decreto de 20 d" Ahril de 19] 1, qupr tt!nhnw ou niln irn. 
prassD n sobr ... c:U'gn. .Repuhli{'n.; 

b) Os sillo8 cornpr""II.tl(los 1111 disIJosi~i1o do n.· ,I.. ' do 
mesmo decr&to, q uer tenho.rn ou uno impressn n sobrecnrgu 
.Rpp(tblicn . .. nllo ~t'jnrn dos 'lut! 61'I\m IIbrnngidos paIns 
djsposi~1)es dos nrtigos 1. ... ,I. •• tlPste rlecreto; 

e) Os 8(,108 eolonilli~ d:l emissUo cowtllDornth'" do ",,"ta. 
u,",riu .Ill 1llrlin, 'llt" \·"It"l'lllll :l circult~l' . COlll n solJrtlcargn 
.R"IIUblic" . 1I0S t~rDlOij dos rlecretos d .. 2 de KOVfllnhro de 
11)12 e de 31 d" :Unj" de 1913. 

o J[jnistro dn. OOI<lIIill8 nssiw u teuhll enteudido e fnr,:1L 
e":6cutlll·. Dado 1I0S 1':1<;06 do lio"Orno da Hepublic:I, e pn. 
bhcndo em 4 de .Tnlbo de 1!l13.- .1Ji-tnllt'l de Al'l'iay((_ ~Ar. 
tUl' R. de -' lllll'i"(/, Nibeil'o. 

Figura 1 

prazo de tres meses contados da publicac;:ao deste decreto no Diorio do Governo, sem terem impressa 
a sobrecarga "REPUBLICA " determinada pe/o decreto de 21 de Outubro de 1910 

Eram apenas os selos consignados no artigo 1.° os que estavam sujeitos a sobrecarga "REPUBLICA" 
nas ex-col6nias e nao os selos de D. Carlos I Mouchon como erradamente interpretaram a quase 
generalidade das ex-coI6nias, que sobrecarregaram localmente, e abusivamente, os selos que tinham 
em dep6sito dessa emissao, que por lei especffica estava autorizada a circular sem a mencionada 
sobrecarga. 

2 - 0 "caso" das sobrecargas de Cabo Verde 

Como atros me referi Cabo Verde nao tinha um historial de sobretaxas e sobrecargas locais. 
Tinham uma muito boa organiza<;:ao postal, exercida por funcionorios exemplares, nao dando azo a 



qualquer situa<;:oo de especula<;:oo filatelico. Diremos que era um exemplo a ser apontado no ambito 
das ex-col6nias portuguesas. 

eomunlca·se que, segundo 0 ~ecreto de 4 de J ulho ultimo, os 
s@los oom as sobrelaxlUl e as sobrecargas cProvisorio. estabele. 
cid03 no deoreto de 24 de Abril de 1902 nlio podem cironlar sem 
a sobreoarga .Republica. senllo ate 4 de Outubro proximo fu
turo. 

Determina·se pois a essa Reparti9lo : 
1.' Qu~ envie uma rpla9no referida a 4 de Outubro proximo 

dos saldos existentes compreendidos no referido deoreto da 4 de 
Julho; 

2.' Que seja impressa nesta Provinoill a sobreoarga .RepublioA> 
nos s@ios compreendirlos no reCerido decre.to de 24 de Abril de 
1902, de qne existam i dllta da reoep9ito de~ta nota mais de 
1.000 formulas do mesmo tipo e ds mesma taxa, efeotaando.se 
a venda dos selos nestas condillaes desde 4 de Outnbro proximo: 

3.' Que de cada tipo e taxa em que fOr impressa a sobrecarga 
.RepUblica. sejam enviados a eate Mlnisltlrio 404 exemplar"s 
para serem distribuidos as Administra911es da Uniiio por inter. 
media da Secreta ria de Berne; 

4.' Que impressa .a sobreoarga auloriaada, sejam nos termos 
da lei posta a A venQa os 61l10s, tau to nas recebedorias como nas 
R~parti9iies dos Correio. da Provincia, Da mesma data; 

0.' Que nil rela9110 a remeter a est. Ministerio sejam espeoifi· 
csdamente design ados pelss taxas primitivas, sobretaxas e so· 
breoarga8 .Provisorio . , os selos existentes em 4 de Oulubro pro. 
ximo indicando-se talDbem as qoanlidades em que nilo C6r im
pressa a 60brecarga .Republica. por ser inferiores a 1.000 8S 

formulas de Dada taxa e tipo. 
Direo9ilo Geral de Fazenda dss Coloniaa, 7 de Agosto de 

1913.- Pel a Director Geral, (a) Manu,1 Frate/.. 

Figura 2 

Como reagiram os servi<;:os administratlvos de Cabo 
Verde. perante esta novidade? Continuaram a ser 
exemplares no cumprimento das suas tarefas. ou pelo 
contr6rio seguiram 0 caminho an6rquico das outras 
ex-coI6nias? 

Come<;:arei por dizer que tudo apontava para que 
mais uma vez Cabo Verde fosse um exemplo. 

A 1.° Sec<;:oo da Reparti<;:oo de Fazenda das Col6nias 
de Africa fez remeter a Reparti<;:oo Superior de 
Fazenda de Cabo Verde 0 oficio-clrculado n.o 27 de 7 
de Agosto de 1913 com as directrizes pelas quais se 
deveriam reger para execu<;:oo plena do Decreto n.o 
20 de 4 de Julho de 1913 (Figura 2). no que concerne a 
sobrecarga "REPUBLICA" nos selos postais com as 
sobrecargas e sobretaxas estabelecidas pelo Decreto 
de 24 de Abril de 1902. 

Recebido 0 offcio-circulado. em nota n.o 307/ 
1433 de 6 de Setembro de 1913. da 1.° Sec<;:oo deu a 
Reparti<;:oo Superior da Fazenda de Cabo Verde 
conhecimento. do referido oficio. a Reparti<;:ao 

Superior dos Correios. e. sobre 0 assunto. solicitava noo s6 a sua oplnioo. como tambem que a 
esclarecesse quanto a maneira mais vi6vel de se dar cumprimento ao mesmo oficio. principalmente no 
tocante aos selos existentes fora da Caixa do Tesouro. isto e que estivessem em poder da mesma 
Reparti<;:oo Superior dos Correios e das esta<;:oes postais subalternas. 

Pedia ainda a Fazenda aos Correios que a informassem se as sobrecargas e sobretaxas dos selos 21 
existentes em seu poder poderiam ser feltas ai (em S. Vicente). em qualquer tipografia particular. ou se 
teriam de ser remetidos para a Praia. a mesma Fazenda. onde tal servi<;:o poderia ser executado pela 
Imprensa Nacional. 

E muito importante neste momento. chamar a vossa aten<;:oo para uma verdadeira 
descentralizo<;:oo adminlstrativa em Cabo Verde! A Reparti<;:oo Superior de Fazenda estava sediada na 
Praia e a Reparti<;:oo Superior dos Correios em S. Vicente. 

Pela nota n.o 998/600 de lOde Setembro de 1913, respondia a Reparti<;:oo Superior dos Correios 
ter j6, em anuncio e ordem de servi<;:o publicados no Boletim oficial n.o 32 (Figura 3). providenciado para 
que depois de 4 de Outubro noo tivesse validade. sem a sobrecarga REPUBLICA os selos postais a que 
se refere 0 artigo n.o 1 do decreto n.o 20 de 4 de Julho j6 citado. Quanto a aposi<;:oo de sobrecargas em 
Sao Vicente. informava noo existir ali tipografia onde se pudesse executar tal servi<;:o. acrescentando 
ser conveniente que as sobrecargas e sobretaxas determinadas fossem feitas em tipografia do Estado 
ou antes na Casa da Moeda e Papel Selado. como Ihe parecia dever ser. noo s6 pelo que determinava 
o decreto de 21 de Outubro de 1910. como ainda - "para evilar possiveis inconvenienles ou mesmo 
irregularidades porventura insanaveis". 

Na citada nota dizia ainda a Reparti<;:oo Superior dos Correios que. se as sobrecargas e as 
sobretaxas tivessem de ser sobrepostas na Imprensa Nacional da Provincia. seria conveniente ter em 
considera<;:oo noo s6 0 disposto do decreto de 21 de Outubro de 1910 como tambem 0 que igualmente 
preceituava 0 n.o 2 do decreto de 10 de Abril de 1911. 

Resolvido que 0 servi<;:o da sobrecarga e sobretaxas se executasse em Cabo Verde. na Imprensa 
Nacional. foram. em Setembro de 1913 e de acordo com a ordem emanada da Reparti<;:oo Superior de 
Fazenda a Reparti<;:oo concelhia da Praia. entregues para esse fim pela Caixa do Tesouro a Recebedoria 
do Concelho da Praia os selos respectivos. tendo-se de imediato iniciado a sobrecarga dos mencionados 
selos posta is. 

Tendo em conta as determina<;:oes do Decreto n.o 20 e do Oficio-circulado n.o 27, s6 estariam 
em condi<;:oes de serem sobrecarregados com a palavra "REPUBLICA" os seguintes selos sobretaxados 
e sobrecarregados de acordo com 0 Decreto de 24.04.1902: 
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75 reis emissoo de D. Carlos I tipo Mouchon com 
sobrecarga "PROVISORIO" 
115 5/ 150 reis emissoo de D. Carlos I tipo Diogo Neto 
130 5/ 80 reis emissoo de D. Carlos I tipo Diogo Neto 
1305/ 200 reis emissoo de D. Carlos I tipo Diogo Neto 

E faram estes selos, que como determinava os 
citados decreto e oncio, foram mandados sobrecarregar 
pela Repartic;oo Superior de Fazenda de Cabo Verde. 
Contra todas as correntes de opinico que possam por 
ventura ser chamadas a coac;:co, aqueles diplomas legais 
determinaram a impressco do sobrecarga "REPUBLICA" 
nos citados selos. 

Como se processou a sobrecarga e a introduc;oo 
dos selos no circuito postal e 0 que veremos de seguida. 
Uma anarquia generalizada que vai manchar p~r 
completo a exemplar folha de servic;o postal cabo
verdiana. 

3 - A Circular n.o 318/53 da Direccrao Geral 
das Colonias 

Em finais de 1913 e infcio do ana seguinte os 
jornais filatelicos de entoo, publicaram uma serie de 
artigos de opinioo em que eram bastante crfticos sobre 
as condic;oes como eram postos em circulac;oo, com 
sobrecargas, selos das ex-colon las, merecendo 
especiais crfticas as circunstoncias de em algumas 
provfncias terem sobrecarregado local mente com a 
palavra "REPUBLICA", selos de que existiam quantidades 
muito limitadas, nomeadamente no que concerne 005 
selos a que se referia 0 artigo 1.° do Decreto n.o 20 de 4 
de Julho de 1913. Entendiam os citados jornais filatelicos 

• 
Orde ... de &ervlQo n.· a~ 

A lodDS DS estaeDes poslais III provincia 
Para execu<:flo do decreto de .j. de .Tulho de 1913, publi. 

CIldo no Boleti1ll Ojicial n.· 30 do mesmo IlOO, sobre 0 qUAI 
eh!l.lllo todlL 1\ utencno dOB correios dt!ste ILrquipelngo, raco
~endo " exnctIL ohsel'Vilncin dns sp.gnintes instru<;:1IeS : 

.I 
Os selos dns tn.'tllti de 1b, 25, flO e 75 reiH, sobrecarre 

gados com n po.lavro Provuo,.io, e selos sobretn...~dos com 
115, 130 e '100 reis, nos term08 do decreto de 24 de Abril 
de 1002, publicndo no Boletim Oficial n.· 24 do referidc 
:uw. que nindlL t(-em cnrso Il'gnl sem II. 80brl'cIIJ'gn ReI";' 
hUr" , 80 poderDo spr admitidos 1106 neoa postais .. I'ouside 
rodM vt\lido8 n/\ frnnquia dns corI'!'Kpondt'n('i:l~ nIp 0 II' a 4 
00 pruximo mes fl,· oUh1bro. 

11 
Findo 0 V1'nzu mnrcndo nl' nrtig.) "ntet'edcn!t- I-"S~!L " 

" ali<.lo<.le de tais selos, 'J"e, PDt lotio 0 coso e !Juan,la St · 

.. ncontrem eUl peneilo estndo, devtlrDo ser recebidos do pi1' 
hlico. III1S t'HtIL~ile~ postnis, pm trucn de outros Hdos, por 
Dlni. tres m~ses que tPrUlinnm uu ,iiI' 4- de .Tnll"irn oe 11)] .... 

rrr 
:-' 0 din f> <.I" Jnn~iro .1" tllt.!, as t'bln<:Ile. 'Iut! l'o~sul. 

r~m selo8 IIns condi~lles d,," nrtigos precl'deuteH, (It' vol,,!!· 
· )os hno il ReVDrti~ilo SUJlt!rior do~ Corr<>io8 rt>lnrionndo. 
"DI .. ru ins triplicndll8 . de\'endo pnrn este lim PlIIl'regnr O! 

impressos qne servem netllo.lm~nte pnra rt'<tlli~i ~no, fOrtlP· 
"iml'nlo e rle, ol\l~no riP fMUlulnb postnis. 

1" 
P elo •• elos <.Ievolvidos 008 termos dt) artigo IIlIt .. rior. 'u; 

f!jjtn~l)e" postllis credilnl··se lIno IIns T"~l'eetivn< contns <·or· 
rt!llte ~. 

0 . selos nilo designndos un l)r~"~ntt! ord~ru do sen i\!u 
continunm II ter circulot;:i1o legal, COUl Oil sem n sohrecnrgn 
Repilblicn, atO nova resolu~no superior. 

j{epnrtit;:!lo Superior oos Correios dn Provlucia, em S. Vi 
cent~, f) de AgORtO de WIS.- I) director do~ "OJ'reios, . hI 
I.hlio 8 m'III"I/o de rascolnelQII ~ COdi,.o. 

Figura 3 

de que tal noo deveria ter sucedido se houvesse 0 cuidado de cumprir escrupulosamente 0 preceituado 
no citado diploma bem como nos instruc;oes que foram transmitidas pelo Onc1o n.o 27. 

Perante a pressoo exercida pela comunica900 social e apreciados os factos concluiu a entoo 
Direcc;oo Geral das Colonias que para alem de outras clrcunstanclas que pod lam ser um Indfclo de 
terem, ate certo ponto, fundamento aprecla90es desfavoravels feltas com respelto a sobrecargas 
Impressas no Ultra mar, que tlnham sldo objecto de Importantes especulac;oes comerclals, dava-se 0 
facto de em algumas colon las serem too reduzldas as quantldades de certos selos, em que foram 
Impressas novas taxas ou a sobrecarga REPUBLICA, que noo chegou a ser posslvel envlar ao Mlnlsterlo 
do Ultramar 0 numero, dessas formulas, necessarlo para a dlstrlbulc;ao a fazer pelos pafses do Unloo 
Universal, p~r Intermedlo do Secretarla Internaclonal de Berne, em cumprlmento do que dlspunha 0 
regulamento para a execuc;ao do Convenc;ao de Roma. 

Asslm 0 Mlnlstro das Colonlas fez remeter pela 3.a Sec900 do Dlrec900 Geral das Colonlas para 
o Governador do Provfncla de Cabo Verde, 0 Onclo Confldenclal n.D 318/53 de 3 de Marc;o de 1914, em 
que alegando ter em conta 0 dever de zelar pelo bom nome do pafs e a necessldade de Impor uma 
punl9ao que evltasse a repetl9ao de factos como os de que se trata, contrarlos aos Interesses do 
Estado e 005 prlnciplos a que a admlnlstra900 publica devla subordlnar-se, e para estar 00 abrlgo de 
duras crftlcas, determlnava que se procedesse com caracter de urgencla, em coda colonia, a uma 
rlgorosa slndlcancla para se apurar as responsabllldades que pudessem resultar de clrcunstanclas 
controrlas aqueles prlnciplos, nos segulmntes casos: 

- em que se tlvesse efectuado nos colonlas a Impressao de sobrecarga -REPUBLICA" em formulas 
de franqula postal de qualquer emlssao, exlstentes em deposito do Fazenda enos correlos; 
- em que essas f6rmulas tlvessem sldo fornecldas pel a Fazenda aos correlos e vendldas quer p~r 
estes quer pela Fazenda; 
- em que se tlvesse efectuado nos col6nlas, a partir 1 de Janeiro de 1911, a Impressoo de 
sobrecargas ou sobretaxas em f6rmulas de franqula postal de qualsquer emlssoes e de que nao 
tlvessem sldo envladas, depols de tal Impressao, 00 Mlnlsterlo, as quantldades necessorlas para 



a dlstrlbulc;oo pelos palses da Unloo Universal dos Correlos, por Intermedlo da Secretarla 
Internaclonal de Berne. 

Perante 0 ofielo, noo restou outra alternatlva ao Governador Geral de Cabo Verde, senoo a de 
promover uma slndlcancla as sobrecargas locals Impressas nos selos da Col6nla, e para tal. par Oficlo 
Confidenelal n.D 6 de 2 de Abril de 1914 nomeou 0 Capltoo do Exerclto Ultramarlno Joaqulm Duarte Silva 
para proceder a reterlda slndlcancla com 0 mal or rigor posslvel. 

E com base no relat6rlo desta slndlcancla e documentos anexos, que Iremos levar ao vosso 
conhecimento 0 que realmente se passou em Cabo Verde com as sobrecargas locals de 1913. 

4 - Impressao das sobrecargas locais "REPUBLICA" 

Pelo que se apurou pode-se desde j6 afirmar que naG foi nomeada nenhuma comissao para 
superintender a produc;ao das sobrecargas, assim como para lavrar actas que permitissem apurar 
quantos selos de cad a taxa e especle foram sobrecarregados. 

Mais se apurou que os selos sobrecarregados foram os j6 anteriormente citados; 75 reis emissao 
de D. Carlos I tipo Mouchon com sobrecarga "PROVIS6RIO", 115 s/ 150 reis emissao de D. Carlos I tipo 
Diogo Neto, 130 s/ 80 reis emissao de D. Carlos I tipo Diogo Neto, 130 s/ 200 reis emissao de D. Carlos I tipo 
Diogo Neto. 

Feltas as sobrecargas foram fornecidos, em 3 de Outubro de 1913, a Repartic;ao Superior dos 
Correios, 2.800 selos de 115 s/ 150 reis e 1.400 selos de 130 s/ 200 reis, que ela se apressou a devolver a 
Repartic;ao Superior de Fazenda, informando-a por nota n.D 1091/70 de 4 de Outubro de 1913, que a 
quase totalidade dos referidos selos apresentavam um ou mais dos seguintes inconvenientes: esfolados, 
rotos. sem goma, desbotados, coladas as pastas umas as outras de tal modo que, ao despegarem-se, se 
rasgam, unidos uns aos outros por t iras gomadas coladas no verso, ou colados uns aos outros por 
sobreposic;ao, a tinta da sobrecarga "REPUBLICA" alastrada e ainda sinais evidentes de terem sido 
metidos em 6gua. Selos em tais condic;6es, 
acrescentava a Repartic;ao dos Correios, eram 
impr6prios para se utilizarem em franquia postal, 
motivo porque os devolvia a Fazenda. Mais uma 
vez acentuava a opiniao de que os servic;os de 
sobrecargas e sobretaxas deveria ter sido 
executado no Casa do Moeda e Papel Selado, 
pois em Cabo Verde naG havia pessoal habilitado 
para esse fim, e a prova, notava, estava nas 
sobrecargas aplicadas agora, em consequencia 
das quais se deterioraram ou ficaram mal tratados 
grande quantldade de selos. Declinava ainda a 
sua responsabllidade pelo que pudesse advir do 
fracasso verificado com a sobrecarga dos selos. 

REPARTIC!O SUPERIOR DOS CORREIOS 
AVISO 

POl' estn reparti~llo se aDUDcia. que os selos postais 80-
brecnrregados llesta provincia com .Republica», e que en
traram em circulal;llo ate a presente data, silO os d:l.S taxas 
de 75 reis - provtisorio, 130 '/80 reis. 

Esta Ultima taxa, com a sobrecarga «Republica. come
~ou a. vigorar em 3 de Novembro de 1913, tendo comec:ado 
a vigornr em 14 de Janeiro de 1914, com igualsobrecargn. 
a taxa de 75 reis .Proyis6rio» 

Reparti~lLo Superior dos Correios da Provincia, em S. 
Vicente, 24 de Mar~o de 1914.- 0 director dos Correios, 
Antonio Sannento de Vll8COllCel08 e Castro. 

E de notar que a Repartic;ao Superior dos "---- ---- - .- ------- ----' 
Correios naG afirma que todos os selos estavam Figura 4 
deteriorados, mas que os devolvia todos para naG alterar a organizac;ao de cada mac;o de selos, que 
era de 1.400 f6rmulas cada um. 

Mais se apurou que a Repartic;ao Superior de Fazenda naG deu conhecimento a Repartic;ao 
Superior dos Correios das taxas e especies e quantidades sobrecarregadas, porem j6 em Outubro de 
1913 esta repartic;ao (Correios) tinha conhecimento da existencia de pelo menos duas especies, e naG 
procurou inteirar-se do que na realidade se tinha passado, e s6 por aviso de 24 de Marc;o de 1914, 
publicado no Boletim Oficial da Provincia de Cabo Verde n.D 14, depois de se ter iniciado a sindlcanela 
deu conhecimento publico da entrada em circulac;ao dos selos de 130 s/ 80 reis e 75 reis "Provis6rio, 
ambos com a sobrecarga local "REPUBLICA" (Figura 4) 

5 - Como entraram em circulac;:oo os selos sobrecarregados localmente 

a) - 130 reis 5/ 80 reis * D. Carlos I tipo Diogo Neto 

Estes selos entraram em circulac;ao, de acordo com 0 aviso do Repartic;ao Superior dos Correios 
anteriormente citado, a 3 de Novembro de 1913. Portanto j6 h6 cerca de 5 meses que estavam em 
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circulac:;::oo quando e dado conhecimento publico de tal facto. Deveria ser um preceito salutar, embora 
quase nunca tomado em considerac:;::oo pelas ex-colonias portuguesas, que a entrada em circulac:;::oo 
das emiss6es fosse previa mente anunclada nas publicac:;::6es oficias (Diorio do Governo ou Boletim 
Oficial). Assim 0 exigia e justificava por parte das Instituic:;::6es, para que se evitassem suspeic:;::6es. E mais 
na conjuntura da epoca, face as varias denuncias contra Portugal e as suas colonias, de propiciarem 
verdadeiras especulac:;::6es com as sobretaxas e sobrecargas em selos ultramarinos. 

Noo foi possfvel apurar quantos selos, da taxa de 130 s/ 80 reis, foram sobrecarregados 
localmente com a palavra "REPUBLICA". Segundo informac:;::oo veiculada pela Repartic:;::ao Superior de 
Fazenda de Cabo Verde, em finais de Marc:;::o de 1914 ainda existiam em stock na Caixa do Tesouro 
14.000 selos desta especie. 

Figura 5 

Conhecem-se exemplares destes selos em denteados 11 V2 e 13 V2, e aparecem alguns 
exempalres com a sobrecarga deslocada (Figura 5). 

b) - 75 reis D. Carlos I tipo Mouchon com sobrecarga "PROVISORIO" 

Dos selos sobrecarregados, esta especie e a unica de que se tem conhecimento, com rigor, do 
numero de selos sobrecarregados. Foram sobrecarregados 8.400 selos, dos quais foram remetidos 404 
exemplares para 0 Ministerio do Ultramar a fim de ser remetidos para Berne, pelo que restaram para 
circular em Cabo Verde apenas 7.996 selos. Segundo 0 aviso da Repartic:;::oo Superior dos Correios de 
Cabo Verde, estes selos entraram em circulac:;::ao em 14 de Janeiro de 1914. 

Reveste de especial caracterfsticas a forma como foram postos a circular os selos postais da 
taxa de 75 reis com as sobrecargas "Provisorio" e "REPUBLICA". 

Sobrecarregados na Provfncia com a palavra REPUBLICA e na quantidade de 8.400, por noo 
haver, maior numero no deposito geral a cargo da Caixa do Tesouro, foram todos estes selos, com 
excepc:;::oo dos 404 remetidos para 0 Ministerio das Colonias a fim de serem distribufdos pel as colecc:;::6es 
oficiais, atraves de Berne, entregues directamente a estac:;::oo postal da cidade da Praia, por requisic:;::oo 
tambem directa da mesma estac:;::oo postal feita a Repartic:;::oo Superior de Fazenda, atraves da 
recebedoria do Concelho da Praia, em 14 de Janeiro de 1914 de acordo com as notas de correia da 
Praia n.o 14 de 08.01.1914 e n.o 19 de 10.01.1914, da nota da Repartic:;::oo Superior dos Correios n.o 68/118 
de 12.01.1914 e da nota do correia da Praia n.o 26 de 10.01.1914, que a seguir se transcreve: 

Correios de Cabo Verde 
Republica Portuguesa 
Praia - S. Thiago 
Praia, 8 de Janeiro de 7974 
A Repartk;:oo Superior de Fazenda 
Da: Estm;:oo Postal da Praia 
N,°74 
Roga-se a essa Repartir;:oo 0 fornecimento directo de 7996 selos da taxa de sete e melo centavos. A 
respectiva requisir;:oo e enviada para a Repartir;:oo Superior de Correios. 
Saude e Fraternidade 
OChefe 
Ass: Joaquim Pires Ferreira Chaves 

Estar;:oo Postal da Praia da ProvIncia de Cabo Verde 
N,°79 
Praia 70 de Janeiro de 7974 
A Repartir;:oo Superior dos Correios 
Com a presente se junta a requisir;:oo de selos e mais f6rmulas de franqula que se julgam necess6rias 
para 0 consumo do presente trlmestre. Os selos da taxa de sete e meio centavos foram sollcitados 



directamente a Repartic;oo Superior de Fazenda em consequencla de esta estac;oo noo estar habilitada 
para a venda da quantidade pretendida: e a requisic;oo terminou no numero indicado, porque a 
Repartic;oo Concelhia tinha em saldo esse numero e manifestou conveniencla em Iiquida-Io. 
OChefe 
Joaquim Pires Ferreira Chaves 

Observa(foo a nota n.o 19 do Esta(foo Postal do Praia, (manuscrita pelo Director da Reparti<;:oo dos 
Correios) 
Em 8 de Janeiro de 1914 noo estavam ainda em vigor nesta provincia os selos do Centenorio da india 
com sobretaxas expressas em centavos. Circulavam apenas os selos com taxas designadas em reis. 
Alem disso, a ordem de servit;o desta repartit;oo n.o 41 de 17 de Dezembro de 1913, dispunha que os 
selos das taxas em reis fossem mencionadas nas requisit;oes por essas taxas, sendo os das taxas em 
centavos quando entrassem a vigorar, requisitados e escriturados separadamente. No caso de que se 
trata, os selos pedidos foram, sem 0 deverem ser indicados pela taxa de 7 ~ centavos, mas 0 

fornecimento fez-se, como deveria ser, pela taxa de 75 reis. 
o Director dos Correios 
Antonio Sarmento 

Repartic;oo Superior dos Correios da ProvIncia de Cabo Verde 
n° 68/779 
Soo Vicente, 72 de Janeiro de 7974 
Ao Correio da Praia 
Em dois mac;os separados e registados fornecem-se a essa estac;oo os selos e mais f6rmulas de franquia 
pedidos na requisi900 n° 4, que acompanhou a sua nota n. 0 79 de 70 do corrente, na importancia total 
de 486$35. 
A citada requisic;oo foi aqui alterada visto noo estar 0 dep6sito desta reparti900 suficientemente 
provido de algumas taxas. 
A Repartic;oo Superior de Fazenda se pede nesta data para entregar a essa estac;oo 600 bilhetes postais 
da taxa de 70 reis, devendo esse correio, para regularidade da escriturac;oo, organizar nova requisi900 
na qual mencionare tanto os 600 bilhetes-postais como os selos 7.966 de 75 reis que, segundo informa, 
recebeu directamente da Repartic;oo de Fazenda desse concelho. 25 
Cabe finalmente, chamar a sua atenc;oo para as disposic;oes do artigo 9. ° da ordem de servlc;o n° 39 de 
26 de Novembro de 7973, e 0 artigo 7. ° da ordem de servic;o n° 4 7 de 77 de Dezembro do mesmo ano, 
visto que essa estac;oo noo s6 requisitou selos de taxas em centavos (que ainda noo existem) mas 
tambem noo mencionou as importancias sem 0 sinal respectivo ($) determinado por lei. 
A pr6pria requisic;oo e um exemplar da guia do fomecimento devem ser devolvidos com os 
competentes recibos. 
Saude e Fratemidade 
o Director 
Ant6nio Sarmento de Vasconcelos e Castro 

Estac;oo Postal da Praia da ProvIncia de Cabo Verde 
N. o 26 
Praia, 20 de Janeiro de 7974 
A Repartlc;oo Superior dos Correios 

Em referencia a nota dessa Repartic;oo n° 68/7 79 de 72 do corrente se devolvem, com 0 competente 
recibo, uma das guias e a requisic;oo de selos, na importancia de 486$35, e uma outra requisic;ao de 
selos de franquia, da taxa de 75 reis, fomecidos directamente pela Repartic;oo de Fazenda local, na 
importancia de 599$70. 
Noo se receberam os 600 bilhetes-postais requisitados, da taxa de 70 reis, porque 0 cofre geral da 
provIncia noo os tem. 
Saude e Fraternidade 
OChefe 
Joaquim Pires Ferreira Chaves 

A Reparti<;:oo Superior dos Correios noo teve conhecimento da entrada em circula<;:oo dos 
selos da taxa de 75 reis "Provis6rio" com a sobrecorga local REPUBLICA, por isso nem eles Ihe haviam 
sido fornecidos, ou sequer anunciados, pela Repartlc;oo Superior de Fazenda, nem a requisic;oo formulada 
pela estac;oo postal da Praia e notas de servi<;:o a ela concernentes designaram esses selos senoo pela 
taxa respectiva (ou seja ate designava a taxa por 7 V2 centavos em vez de 75 reis), sem qualquer outra 
Indicac;oo expressa. 
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Logo que a Repartic;oo soube do existencia, no correia do Praia, dos novos selos de 75 reis 
"Provis6rio" com sobrecarga REPUBLICA. pediu aquele correia os necess6rios esclarecimentos em nota 
n,o 159/221 de 02,02,1914 e dirigiu no mesmo ocasioo a Repartic;oo Superior de Fazenda, sobre 0 mesmo 
assunto, a nota n,o 160/221 do mesma data, que se transcreve pela relevante import6ncia filatelica, 

Repartiqao Superior dos Corre/os da ProvIncia de Cabo Verde - 2, a Secqao 
N,O 759/227 
Se/os e mais f6rmulas de franquia (Sobre a circulaqao dos se/os da taqa de 75 reis "Provis6rio" com a 
sobrecarga REPUBLICA" 
Sao Vicente, 2 de Fevereiro de 7974 
Ao Correio da Praia 
Tendo-se verlficado que em correspondencias origin arias dessa estaqao foram afixados se/os da taxa 
de 75 reis "Provis6rio" com a sobrecarga "REPUBLICA ", e sendo certo que tais se/os nao foram fornecidos 
por esta repartiqao, nem tao pouco a sua circulaqao foi previamente anunciada, queira esse correio 
informar 0 que se Ihe oferece, 
Saude e Fraternidade 
a Director 
Ant6nio Sarmento de Vasconcelos e Castro 

760/227 
A Repartiqao Superior de Fazenda 
S, Vicente 2 de Fevereiro de 7974 
Tendo-se verificado que 0 Correio da Praia expediu correspondencias franquiadas com selos da taxa 
de 75 reis "Provis6rio" com sobrecarga REPUBLICA, selos que devem ter sido fornecidos directamente 
ao mesmo correio pela recebedoria do concelho da Praia, e nao tendo sido esta repartiqao 
conhecimento da vinda de tais se/os para a ProvIncia, que antes de entrarem em circulaqao convinha 
fossem anunciados no Boletim Oficia/' da-se deste facto conhecimento a essa repartiqao com a 
declaraqao de que a reparti<;ao superior dos correios declina toda e qualquer responsabi/idade que do 
mesmo facto possa resultar, Seria da maior conveniencia como se tem sido solicitado a essa repartiqao 
que a vinda de selos novos para a provIncia fosse participada a esta repartiqao com a designa<;ao das 
respectivas taxas e tipos, a fim de se poderem preparar os competentes anuncios, requisiqoes e guias 
de fornecimento aos correios da provIncia. 
Saude e Fraternidade 
a Director 
Ant6nio Sarmento de Vasconcelos e Castro 

Figura 5 
A estac;oo postal do Praia apressa-se a responder pela sua nota n,o 45 de 05,02,1914. informando 

a Repartic;oo dos Correios que os selos foram fornecidos directamente pela Repartic;oo de Fazenda e 
que noo houve dOvidas em os colocar em circulac;oo pols estavam conforme 0 determinado pelo 
artigo 2,° do Decreto n,o 20 de 4 de Julho de 1913 (ter decorrido 0 prazo fixado e terem a sobrecarga 
REPUBLICA). assim como 0 artigo 4,° estipular que poderiam circular a partir de 4 de Outubro de 1913 
tendo impressa a referida sobrecarga, Noo tendo a resposta satisfeito a Repartic;oo Superior dos Correios. 
deram lugar 00 despacho daquela repartic;oo lanc;ado no mencionada nota de 13,02,1914: 
Ao Correio da Praia para ser assinada a presente nota e tomar conhecimento do seguinte: 
as se/os de que se trata foram retirados de circulaqao, sendo esta permitida depois de ne/es Impressa 
a sobrecarga Republica, Devem portanto conslderar-se os se/os da emissao nova para 0 efelto de se 
fazer 0 necessario aviso publico no Bo/etlm Oficial, Acresce ainda que no dep6sito desta repartl<;ao nao 
deram entrada tais se/os, desconhecendo-se asslm, a sua volta a circulaqao, Agora ja nao se pode 
remediar 0 caso, convindo que na presente con juntura, em que se estao renovando as emissoes de 
se/os colonials, 0 Corre/o da Praia evite, quanto posslve/, dirigir pedldos directos de se/os a Reparti<;ao 
Superior de Fazenda, Quando tenha necessidade urgente, peqa das taxas e dos tipos anterlores que 



ainda vigorem. Nesta data sao pedidos selos sobrecarregados a Repartic;oo Superior de Fazenda 
compreendendo os de 75 reis "provisorio·. 
Queira esse correio informar-se no Fazenda se haver6 ou noo no deposito geral tals selos; e no coso de 
nao haver, transfira do seu deposito quantidade noo inferior a mil e quatrocentos dos mesmos selos de 
75 reis·Provisorio·, para a Repartic;ao Superior dos Correios, que em troca Ihe mandara igual quantidade 
de selos da taxa de 75 reis sem sobrecarga. Repartic;ao Superior dos Correlos em S. Vicente 73 de 
Fevereiro de 7974. 

Por esta altura ainda a Repartic;oo Superior dos Correios noo presumia sequer que os selos da 
taxa de 75 reis "Provisorio", com a sobrecarga "REPUBLICA", tivessem sldo fornecidos na totalidade 
existente no deposito geral, a cargo da Caixa do Tesouro, 6 estac;oo postal da Praia, mas prevendo tal 
eventualidade solicitava que a Estac;oo Postal da Praia remetesse 1 .400 selos desses selos para 0 

deposito da Repartic;oo, por troca com outros selos da mesma taxa, porem de outra especie. 

o certo e que a 16 de Fevereiro 1914, dos 7996 selos da taxa de 75 reis "Provisorio" com a 
sobrecarga "REPUBLICA", recebidos a 14 de Janeiro directamente da recebedoria do Concelho da 
Praia, restavam no correia daquela cidade somente 588 exemplares, que foram transferidos para 0 

deposito da Repartic;oo Superior dos Correios. 

Esta circunstancia, aliada ao facto da Estac;oo Postal da Praia, pela nota n.D 19 de 10.01.1914, 
haver informado a Repartic;oo Superior dos Correios que solicitara tais selos directamente a Repartic;oo 
Superior de Fazenda par nao estar habititada para a venda do quant/dade pretendida. originou a nota 
da Repartic;oo Superior dos Correios n.D 187/258 de 09.02.1914 para a Estac;oo Postal da Praia, a qual 
foram requisitados esclarecimentos a respeito da extraordin6ria venda de selos posta is realizada na 
dita estac;oo postal durante 0 mes de Janeiro, a fim de tirar conclusoes no competente relatorio de 
estatfstica geral. 

Respondeu a Estac;oo Postal da Prais com a sua nota n.D 66 de 20.02.1914 que transcrevemos: 
Estac;ao Postal do Praia do ProvIncia de Cabo Verde 
N°M 
Praia 20 de Fevereiro de 7974 
A Repartic;ao Superior dos Correios 27 
Em referencia 6 nota n. ° 787/258 de nove do corrente cabe informar que a venda de selos e mais 
formulas de franquia vendidos durante 0 mes de Janeiro findo foi anormal e superior a media do venda 
nos meses de anormalldade em consequencia de 0 publico ter feito compras superiores ados meses 
de normal venda, constando as quantidades e taxas vendidas do respectivo mapa de movimento 
mensal. 
OChefe 
Joaquim Pires Ferreira Chaves 

A resposta do correia das Praia, constante da sua nota noo sendo suficientemente explfcita, 
determinou 0 despacho da Repartic;oo Superior dos Correios exarado na mesma nota em 5 de Marc;o, 
despacho que foi transmitido a Estac;ao Postal da Praia em nota n.o 289/258 de 05.03.1914: A informac;oo 
prestada nenhum ese/arecimento fomece que possa ser considerado especialmente. Por efeito do 
avultado numero de selos vendidos do taxa de 75 reis, venda que coincidiu com 0 fomee/mento 
directo deles 00 correio da Praia, e a requisic;ao sua, pela Repartic;oo de Fazenda, sendo certo que tais 
selos, com as sobrecargas - "Provisorio" e "Republica N - entravam pela primeira vez a circular so naquela 
estac;oo e sem conhecimento da Repartic;ao Superior dos Correios, noo e prov6vel que todos esses 
selos fossem empregados no franquia das correspondencias; e so se explica que houvessem sido 
requlsitados e adquiridos para satisfazer 0 pedido de a/gum coleccionador, como claramente demonstra 
a nota do Correio do Praia numero 79 de 70 de Janeiro ultimo. from estes pormenores, pouco mais ou 
menos que esta Repartic;ao esperava e noo a informac;oo vaga que foi fomecida. Entretanto, se assim 
precisamente nao fol, e 0 correio da Praia puder dar outros esclarecimentos que merec;am ser 
considerados, por interessantes os tera a Repartic;ao Superior dos Correlos para 0 fim que se propoe. 
Tambem convir6 informar se a sobrecarga Republica nos selos de 75 reis·provisorio" foi impressa nesta 
provIncia ou no Coso da Moeda. Transmita-se este despacho em nota ao correio do Praia para os 
correspondentes efeitos. 
Repartic;oo Superior dos Correios em Soo Vicente, 5 de Marc;o de 7974. 0 Director dos Correios 
Antonio Sarmento 

Respondeu 0 correia da Praia a esse despacho em nota n.O 87 de 17.03.1914: mas a informac;oo 
prestada nem se conformava com a justificac;oo do pedido directo dos selos da taxa de 75 reis felto 
pelo indicado correio a Repartic;oo Superior de Fazenda (em que aponta a particularidade de nco estor 
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o mesmo correio habilitado para a venda da quantidade pretendida e a convenh~ncia manifestada pela 
Repartic;:oo concelhia de liquidar 0 saldo que possuia) nem se harmonizava com a necessidade real 
para os gastos ordinarios, pols tendo sido, no ana de 1913, a media da venda mensa I, no correia da 
Praia, de 246 selos da taxa de 75 reis, e exlstindo ali, no dia lOde Janeiro de 1914,um saldo de 211 selos 
da aludlda taxa, noo se compreendla, salvo ocorrenclas extraordln6rias que noo chegaram a ser 
convenlentemente esciarecidas, que oito dias depois estlvesse esgotado, na Estar;oo Postal da Praia, 
todo ou quase todo 0 saldo, que, em condic;:oes norma is, Ihe chegava para 0 consumo de um meso Mas 
alnda mesmo que a falta de selos da taxa de 75 reis se veriflcasse no correia da Praia, havia 0 recurso 
as taxas menores ate novo fornecimento por parte da repartic;:oo Superior dos Correios, que pelo que se 
apurou, noo demoraria a fornece-Ios, pois que, tendo a estac;:oo postal da Praia enviado em 11 de 
Janeiro a Repartic;:oo Superior dos Correios a requlsic;:oo trimestral, j6 no dia 14 tinha recebido os selos 
pedldos. Ora no mesmo dia 14 e que 0 Correio da Praia recebeu directamente da recebedoria do 
concelho da Praia, segundo consta do respectiv~ recibo, os 7996 selos da taxa de 75 reis "Provisorio", 
com a sobrecarga local REPUBLICA. 

Parece, pois, em circunstoncias normais, que a estac;:oo postal da Praia noo tlnha urgencia de 
recorrer ao pedldo dlrecto e muito menos de fazer uma requisic;:oo de tais selos em quantidade too 
avultada, pols que em condic;:oes normais, Ihe chegariam para mals de dois anos. Todavia, esses 7.996 
selos foram vendldos rapidamente na estac;:oo postal da Praia e apenas a Repartic;:oo Superior dos 
Correios conseguiu 588 nas condic;:oes que ja atr6s flcaram referldas, e com os quais 0 correia de S. 
Vicente satisfez minimamente, alguns pedidos do Estrangeiro, da Metropole e ainda do publico de 
Cabo Verde. 

Face ao exposto, parece que so 0 conhecimento perfeito e antecipado, por parte de 
especuladores, da reduzida quantidade existente dos mencionados selos no deposito geral e do valor 
filatellco que eles poderlam vir a ter, determinou que a venda dos selos da taxa de 75 reis "Provisorio", 
com a sobrecarga REPUBLICA, noo tivessem a dlspersoo que deverla ter e flcasse restrlta ao correia da 
Praia, onde provavelmente se Idealizou que podlam mals facilmente ser ac;:ambarcados tais selos, 
como efectlvamente sucedeu. 

Para remedlar ou neutralizar os efeltos prejudlcials, que resultaram do ac;:ambarcamento dos 
selos, e para obviar a quaisquer reclamac;:oes, preconlzava 0 slndlcante Capltoo Joaqulm Duarte Silva 
ser oportuna uma provldencia que ordenasse a Impressoo da sobrecarga local "REPUBLICA" em malores 
quantldades de selos da taxa de 75 rels "Provlsorlo", se destes selos ainda houvesse algum saldo na 
Casa da Moeda e Papel Selado. Porem nem na Calxa do Tesouro, nem nos cofres da Casa da Moeda e 
Papel Selado, havla qualquer quantldade deste tipo de selo. 

Dlzla 0 entoo Director da Repartlc;:oo Superior dos Correlos da Provincia de Cabo Verde em sua 
defesa, perante 0 Insollto da sltuac;:oo que jamals protegeu ou consentlu especulac;:oes filatelicas. A 
demonstrac;:oo cabal dessa afirmac;:oo estava em que (sic): 
1. ° - Nunca houve necessidade de se recorrer a sobretaxas locais para suprir a falta de taxas vigorantes 
ou para qualquer outr~ fim; 
2. ° - A Repartlr;oo, quando fol consultada pela Repartlr;oo Super/or de Fazenda sobre a mane/ra ma/s 
v/6vel de se dar cumprlmento a circular n. ° 27, j6 c/tada, da Repart/r;oo de Fazenda das Colon/as da 
Africa, deu parecer contr6r/o a Impressoo, fe/ta em se/os posta/s na provIncia, da sobrecarga "REPUBLICA N 

3. ° - A/nda em 1911, para noo citar outras determlnar;oes anter/ores, a Repartir;oo recomendou em 
ordem de servir;o n. ° 16 de 25. as. 1911, a todos os corre/os de sua dependencia, a observanc/a das 
d/sposir;oes legais que profbem a aplicar;oo dos car/mbos do dla ou marcas postais em selos retirados 
de circular;oo. 
4. ° - Sempre que no deposito geral desta repartlr;oo havla falta de qualquer tipo ou taxa de formulas 
postals em vigor, era pedldo, por ocasioo da remessa das competentes requislqoes a Repartlqoo 
Superior de Fazenda, em notas separadas, 0 fornecimento dos tipos ou taxas esgotadas. 

Alnda sobre os selos da taxa de 75 rels "Provlsorlo" afirmava 0 Director da Repartlc;:oo Superior 
dos Correlos, que j6 h6 alguns anos, pareclam estar completamente esgotados, porque, durante os 
ultlmos dols anos j6 nao eram especlalmente sollcltados, esclareceendo que por nota n.o 306/53, de 
24.03.1912 a sua repartlc;:ao pedlu a Repartlc;:ao Superior de Fazenda 0 forneclmento desse tlpo de selos 
que entretanto j6 os tlnham nos correlos. Esses selos nunca foram fornecldos, mas aflnal exlstlam no 
deposito geral a cargo da Calxa do Tesouro, pelo menos em numero de 8.400 nos quais se Imprlmlu a 
sobrecarga local "REPUBLICA". Dos selos dos quatro dlversos tlpos em que tal sobrecarga fol apllcada, 
foram os de 75 rels "provlsorlo" os unlcos que noo chegaram a ser fornecldos a Repartlc;:oo Superior dos 
Correlos, em bora esta repartlc;:oo tlvesse requlsltado selos daquela taxa. Os selos que se receberam 



foram os da taxa de 75 reis, em 
vigor. mas sem nenhuma 
sobrecarga. Entretanto, ao correia 
da Praia, sem terem sido 
previamente anunciados e sem 
conhecimento da Reparti<;oo 
Superior dos Correios, pela 
Recebedoria do concelho Praia 
recebia directamente, todos os 
selos da taxa de 75 reis 
"Provis6rio", com a sobrecarga 
local REPUBLICA, existentes no 
dep6sito geral, ficando privadas 
desses selos as outras esta<;oes 
posta is da provfncia .. 
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Assim e resumidamente Figura 7 
foram sobretaxados B.400 destes 
selos, dos quais 404 exemplares foram, pela Reparti<;oo Superior de Fazenda, remetidos ao Ministerio 
das Col6nias para serem distrlbufdos pelos correios dos pafses da Unioo postal Universal. Os restantes 
7.996 foram directa e integralmente fornecidos a esta<;oo postal da Praia, que, segundo se apurou e era 
publico e not6rio na cidade da Praia, a Esta<;oo Postal vendeu 6.200 deles ao agente comercial Marlo 
Marques e BOO ao filateiista Alfredo Almeida, ambos com residencia em Lisboa, dizendo-se ate que 
Mario Marques os noo adquirira todos porque tendo-os escolhido previamente rejeitara os excedentes 
aquele numero por Ihe parecerem impr6prios para as colec<;oes filatelicas. Fez esse agente comercial, 
sem a men or sombra de duvida, uma pequena fortuna, pOis que os selos adquiridos a 75 reis vendia-os 
por 2.000 rels, cada exemplar. 

Um conjunto an6malo de circunstancias an6malas caracterizaram esta opera<;oo. Assim, a 
Esta<;oo Postal da Praia na mesma data em que enviava a Reparti<;oo Superior dos Correios a requisi<;oo 
de f6rmulas de franquia de que precisava para 0 primeiro trimestre do corrente ano, na qual poderia ter 
inclufdo os selos da taxa de 75 reis de que porventura precisava para 0 consumo normal - selos que 
aquela reparti<;oo poderia ter-Ihe fornecido, pOis que os tinha em dep6sito - enviava uma outra 29 
requisi<;oo a Reparti<;oo Superior de Fazenda de um numero relativamente elevado de selos daquela 
taxa, e, sem que houvesse indicado, soo-Ihe entregues todos os selos de 75 reis "Provis6rio", 
sobrecarregados na provfncia com a palavra REPUBLICA existentes no arquipelago, devendo notar-se 
que a circula<;oo de tals selos noo havia sido anunciada publicamente, nem a Reparti<;oo Superior dos 
Correios foi Informada circunstanclalmente das condi<;oes especiais como os selos foram fornecidos. 

Um parentesis. 0 facto de a esta<;oo postal da Praia ter indlcado, no seu pedido, a taxa de sete 
e melo centavos, que ainda noo se encontrava em circula<;oo na provfncia, noo passou despercebido 
a Repartl<;oo Superior dos Correios, como se ve das notas exaradas a tinta vermelha, que anterlormente 
transcrevemos, nos respectivos documentos. 0 mesmo noo parece ter sucedldo a Fazenda, que nenhum 
reparo fez a esse prop6slto, noo obstante dever saber, melhor do que ninguem, que naquela data ainda 
noo haviam entrado em circula<;oo na provfncia selos postals com os val ores designados em centavos. 

Assim questiona-se: 
a) - Quem e que pretendeu a compra de tao avultado numero de selos da taxa de 75 rels, alias 

facllmente suprfveis por outras inferlores para a composi<;oo dos portes? 
b) - Como soube a esta<;oo postal da Praia da exlstencia exacta na provfncia dos selos da taxa de 

75 reis "provls6rio" com a sobrecarga local "REPUBLICA"? 
c) - Onde, quando e como manifestou a Reparti<;oo de fazenda do Concelho da Praia aquela 

esta<;oo postal a conveniencla de liquldar 0 saldo de selos daquele tipo existente na provfncia. 

Quanto ao primeiro ponto, ao serem-Ihe pedidas explica<;oes sobre 0 caso, a esta<;oo postal da 
Praia jamals indlcou quem pretendia adquirlr os selos por ela pedidos, se uma unica pessoa se muitas, 
nem tao pouco as quantldades que essa pessoa ou pessoas pretendlam. 

Quanto ao segundo ponto, a Repartl<;oo de Fazenda do Concelho da Praia no offcio confldencial 
n,D 3 de 23 Malo de 1914, declarou que na recebedorla do concelho apenas existia um saldo de 996 
seios da taxa de 75 rels "Provls6rio" com a sobrecarga REPUBLICA. Portanto se a Esta<;oo Postal da Praia 
Indicou 0 numero exacto de selos que exlstiam na provfncia - Recebedoria do concelho da Praia e 
Caixa do Tesouro -,no pedido que dlrectamente fez a Fazenda e porque noo s6 sabia da existencia real 
desses selos como tambem sabia de antemoo que eles seriam, como de facto foram fornecidos. Sao as 
lIac<;oes naturais a tlrar dos factos. 



Quanto ao tercelro ponto, e segundo correspondencia trocada, tanto a Reparti<;ao de Fazenda 
como a Recebedoria do Concelho da Praia negaram que houvesse manifestado a Esta<;ao Postal da 
Praia a convenlencla de liquidar qualquer saldo de selos existentes em poder da segunda. 

Resumlndo. Se a maneira como em Cabo Verde se executou em selos postais a sobrecarga 
~REPUBLlCA" nao fol feliz, tambem 0 noo foi 0 modo como alguns dos selos sobrecarregados foram 
postos em circula<;oo. 

Ainda sobre os 7.996 selos de 75 reis, declarou em audi<;oo 
(levada a cabo pelo sindicante Capitoo Joaquim Duarte Silva) 0 

Chefe da Esta<;ao Postal da Praia, Joaquim Pires Ferreira Chaves, que 
fez 0 pedido de tal quantidade de selos para satisfazer os pedidos de 
Mario Marques e do filatelista Alfredo de Almeida que se computavam 
em cerca de 7.000 selos e que contactado 0 escrivoo de Fazenda, 
Artur Pereira Carvalhal, sobre a requisi<;oo daquela quantldade, este Figura 8 
o Informou de que noo havia inconveniente em fornecer tal 
quantidade e que foi 0 dito escrivoo que Ihe solicitou que requisitasse a totalidade dos selos, a fim de 
por esta forma liquidar 0 saldo de 996 selos que ficariam em stock. 

Declarou mais 0 Chefe da Esta<;oo que ao receber os ditos 7.996 selos, vendeu 6.200 selos ao 
agente comercial Mario Marques e 800 selos a um filatelista de lisboa chamado Alfredo Almeida, e que 
os restantes selos foram postos a venda na Esta<;oo Postal da Praia, dos quais alnda remeteu 588 para 
a Repartl<;oo Superior dos Correios, a seu pedido. 

Mais declarou que entendeu ter feito as referidas vendas legalmente, po is nao conhecia lei 
nenhuma que limitasse 0 numero de selos a vender ao publico. 0 procedlmento que teve e em tudo 
semelhante a outr~ que teve em 1912, quando interinamente dirigia a Reparti<;oo Superior dos Correios 
de Cabo Verde, quando 0 agente comercial frances Marius Siant, estabelecido em S. Vicente, Ihe 
propos comprar todos os selos da taxa de 5 reis, com a efigie de D. Manuel" em circula<;oo no 
Arqulpelago. Requlsitou telegraficamente todos os selos a Reparti<;oo Superior de Fazenda. Os selos 
foram fornecidos e enviados da Praia para S. Vicente, mas a transac<;oo acabou por gorar-se por 

30 Marius Siant ter desistido dela. Noo teve qualquer relutancia em pretender fazer a transac<;oo com 
Marlus Slant, como a nao teve para com a de Mario Marques e Alfredo Almeida, po is que noo havia lei 
que impusesse qualquer limite, assim como, se vendesse quaisquer dos selos em causa, haveria outros 
selos de 5 reis ou 75 reis de outros tipos para vender ao publico. 

Pel a audi<;oo do 2.° aspirante dos correios, Luciano Botelho da Costa Martins apurou-se que 0 

agente comercial Mario Marques, por diversas vezes, para alem 6.200 selos adquiridos directamente 
ao Chefe da Esta<;oo, Ihe adqulriu em pequenas quantidades (lOa 20 selos de cada vez e durante um 
mes e meio) a maior parte dos 300 selos de 75 reis "Provis6rioH com sobrecarga local "REPUBLICA" que 
Ihe tinham sido confiados para venda ao balcao. Que estes selos foram os unicos que estiveram a 
venda ao publico. Sabia, por ser voz publica na cidade, que 0 menclonado agente vendia na cidade 
da Praia os selos a 2$00 cada um e que constava ainda na cidade que Marlo Marques com vista a tornar 
conhecldos em Paris os referidos selos que comprara na Esta<;oo da Praia, enviara para a bolsa daquela 
cidade, um exemplar dos mesmos, 0 bipartira com um golpe de tesoura, inutillzando-o, asslm, para as 
colec<;oes filatelicas. 

02.° aspirante dos correios, Carlos Antunes da Silva, declarou tambem em audi<;oo que 300 dos 
selos em causa estiveram a venda ao publico na Esta<;ao Postal da Praia durante cerca de um mes e 
meio, tendo ele depoente vendido alguns. Ignorava de onde tlnham vindo os selos, mas tambem 
ignorava 0 nome das pessoas que os compraram, com excep<;oo do agente comerclal Mario Marques 
a quem se recordava de ter vendido 6 "cartasH dos mesmos selos. 

Em declara<;oes prestadas como depoente, 0 praticante dos correlos de nome Jooo Monteiro 
Vasconcelos declarou ter conhecimento do fornecimento dos 7.996 selos a Esta<;oo Postal da Praia, e 
que a grande maloria fol vend Ida ao agente comercial Mario Marques, tendo cerca de 300 dos dltos 
selos sido colocados a venda nos ~guichets· da mesma esta<;oo, onde 0 referido agente adquirlu mals 
alguns. Que sa be 0 que afirmou por ter sido ele depoente quem fizera parte do respectiv~ expediente, 
quando a Repartl<;ao Superior dos Correios pediu explica<;oes a Esta<;oo Postal da Praia, ao tomar 
conhecimento da extraordlnaria venda de selos. 

Em resumo, 0 destin~ dos selos de 75 rels ·Provis6rio· com a sobrecarga local -REPUBLICA", fol 0 

seguinte: 



Para colec90es oflclals (Berne) 404 
Mario Marques 6.200 
Alfredo Almeida 800 
Vendldos no Esta900 Postal do Praia 
(a maloria a Marlo Marques) 300 
Envlados a Repartl900 dos Correlos 588 
Por apurar 108 

Total 8.400 

As condi90es especiais como foram comerclallzados estes selos, com especial rea Ice para 0 
aspecto especulativo, determinou que os sal os usados sejam multo raros. Um feliz acaso permltiu que 
eu adquirisse um fragmento (Figura 6), tendo recentemente aparecido a venda num lelloo fllatellca 
uma • carta fllatelica· (Figura 7) 

Como curiosidade, conhece-se uma variedade de sobrecarga -REP UBLlCA" (maior intervalo 
entre as letras · P· e ·U")(Figura 8). 

c) - 115 rels s/150 reis * D. Carlos I tlpo Diogo Neto 
130 reis s/200 rels * D. Carlos I tipo Diogo Neto (flgura 9) 

De acordo com 0 Oficio n.o 64/457 da Reparti900 Superior de Fazenda da ProvIncia de Cabo 
Verde, para a Secretaria Geral do Governo, datado de 28 de Mar90 de 1914, aquela repartl900 Informa 
que foram sobretaxados os selos em referencla e que dos mesmos foram remetldos 404 exemplares 
(flguras 10) para a Direc900 Geral de Fazenda das Col6nlas, por oficlo n.o 178/1671 de 13 de Outubro de 
1913, como tinha sido por ela ordenado. 

Por razoes que se prendem com a deflclente organiza900 dos servl90s aquando da sobrecarga 
dos selos, afirmava a dlta Repartl900 que noo fol posslvel apurar 0 numero de selos sobrecarregados. 

Como atras nos referimos, em Outubro de 1913, a Repartl900 Superior dos Correlos devolveu a 
procedencia todos os 4.200 selos destas taxas que havlam sldo remetldos pela Repartl900 de Flnan9as 
alegando noo estarem os selos capazes de serem vendldos ao publico, por se encontrarem com defeltos 
varios. Mais. Tendo tido acesso a gula de dos selos posta Is devolvldos pela Repartl900 Superior de 
Fazenda de Cabo Verde em 20 de Dezembro de 1913 a Casa do Moeda e Papel Selado, p~r noo 
estarem em condl90es de serem postos em clrcula900, poderemos extrapolar dar. com um certo rigor, 
da tiragem dos mesmos. Els os selos entoo devolvldos. 

Efigle Taxa prlmltlva Sobrec. QuanHdades ImportOncla 

D. Luis I 10 115 25.448 2.9261520 
D. Luis I 20 115 25.568 2.947$105 
D. Carlos 5 115 25.627 2.947$105 
D.Carlos 25 115 25.621 2.946$415 
D. Carlos 150 115 24.872 2.860$280 
D.Carios 115 11.200 1.288$000 
D. Luis I 50 130 25.200 3.276$000 
D. luisi 100 130 25.201 3.276$130 
D. Carlos 75 130 25.505 3.315$650 
D. Carlos 200 130 24.834 3.228$420 
D. Carlos 80 130 1.617 210$210 
D. Carlos 130 11.200 1.456$000 
D. Carlos 100 28.000 2.800$000 
D. Carlos 200 5.600 1.120$000 
D. Carlos 25 400 9.822 3.928$800 
D. Carlos 21h 400 26.228 10.491$200 
D. Carlos 50 400 25.267 10.106$800 
D. Carlos 300 400 26.138 10.455$200 
D. Carios 400 11.200 4.480$llOO 
D. Luis I 40 400 421 168$400 

Total 74.221$450 
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E bem provavel que 0 numero de selos sobrecarregados possam ter sido aproximadamente de 
24,872 para a taxa de 150 sl 115 rels e de 24,834 para a taxa de 130 sl 200 reis, E dlgo aproxlmadamente, 
porque nem todos pod em ter sido sobrecorregados por se encontrarem deteriorados, Baseamos esta 
duvida no facto de se verlflcar que do taxa de 130 sl 80 reis tambem sobrecarregados localmente com 
"REPUBLICA" foram devolvidos 1,617 selos, 

Finda esta tentativa de apurarmos a tiragem destes selos, entendemos necessaria uma analise 
detalhada pora aferlr do sua existencia legal. A mensagem que nos fizeram passar, e para isto basta 
consultar os diversos catalog os do especialidade, e de que estes selos estao feridos de legalidade, 
Senao veJamos 0 que dlzem os catalogos do epoca: 

0)- Simoes Ferreira (1979) * Por esta ocaslao receberam tambem a mesma sobrecarga, a verde, 
os selos de 115 r, sl 130 r" (denteado 11 V2 e 13 V2) e, a vermelho, 0 selo de 130 r. sl 200 
r. Nao chegaram, porem, a ser emitidos, 

b)- EI6dio dos Santos (1947) * Os numeros 138 (115 s/150 reis) e 140 (130 sl 200 rels) nao circula
ram, (Porem faz cota<;ao para novos e considera-os como emitidos,) 

c) - Afinsa (2008) * Nao se consideram os selos de 115 s/150 r" nos denteados 11 V2 e 13 V2, com 
esta sobrecorga local a verde, nem 0 de 130 s/200 r" com a sobrecarga local a 
vermelho, por nenhum deles ter sldo oficlalmente emitido, 

d) - A. Myre (1917) * Consldera-os no catalogo com os numeros de ordem 153 e 155, porem nao 
Ihes atribul qualquer cota<;ao, tanto para novo como pora usado. 

Desconhe<;o 
as razoes que levaram 
Simoes Ferreira e 
Aflnsa a peremptorla
mente aflrmarem que 
os selos nao foram eml
tldos oflclalmente, Po
rem em meu entender 
os selos foram emltldos 
oflclalmente, Ha um 
diploma legal que os 
manda emltlr - 0 De
creto n.D 20 de 4 de Ju
Iho de 1913-, Podem os 
mals ceptlcos aflrmar 
que 0 aviso de 24 de 
Mar<;o de 1914, publi
cado no n,D 7 do Bole
tim Oficlal de Cabo 
Verde, nao contem
plava estes selos, To
dos n6s acabamos de 
saber 0 que se passou 
com esta emissao e 
das "guerras N entre 
Repartlc;oes em Cabo 
Verde, que levou a Re
partlc;ao Superior dos 
Correlos a devolver 
todos os selos destas 
taxas, estlvessem em 
bom estado ou defel
tuosos, com a unica 
desculpa de que nao 
querla desfazer os pa
cotes de selos, Porem 
temos 0 oficlo do en
vlo para 0 Minlsterio 
do Ultra mar, dos 404 
exemplares de coda 
taxa, para serem reme-
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tidos para a Secretarla de Berne, 
e que 0 mesmo Mlnlsterio cum
prlu enviando-os a esta entlda
de em 22de Janlro de 1914, pelo 
oficlo n.o 126/98 da 3.° Repartl
<;:00 (Figura 11). 

Em mapa anterior verifl
camas que os selos forom devol
vldos a Casa da Moeda e Papel 
Selado em 20 de Dezembro de 
1913. E que fez a Casa da Moeda 
com estes selos? Destrulu os se
los? NAo. Colocou-os a venda 
ao publico nas suas instala<;:oes. 

E 0 slndlcante Capltoo 
Joaqulm Duarte Silva que 0 
aflrma no seu relat6rio, base
an do a sua aflrma<;:oo no que Ihe 
transmitlu 0 Chefe da Reparti<;:oo 
Superior dos Correlos de Cabo 
Verde em nota remetlda a 5 de 
Maio de 1914 que em parte 
transcrevemos: 

Convir6 nesta altura /nformar, 
para conhecimento das Esta
<;:6es Superiores a fins de cor
respondentes, que os selos, 
recolhidos a Casa da Moeda e 
Papel Selado, das taxas de 7 75 sl 
750 e 730 s/200 com a sobre
carga local "REPUBLICA·, e que 
noo entraram em circula<;:oo 
nesta provIncia por se acharem, 
os que foram fomecidos a Re
parti<;:ao Superior dos Correios, 
na sua quase tota/idade im
proprios para consumo, estao 
sendo vendidos ao publico, em 
Lisboa, por aque/e estabeleci
mento do Estado, 0 qua/j6 exp6s 
tambem a venda os selos da 
nova emissao criada pelo 
Decreto n. ° 79, de 20 de Agosto 
de 7973 (Centenario do india), 
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Provincia, nem tao pouco a sua 
circula<;:ao se acha anunciada no Boletim Oficial como determina 0 artigo 7. ° do apontado Decreto. 
Mais cumpre informar que um co/eccionador ou filatelista frances participou a esta repar-ti<;:ao que os 
supra mencionados selos, com sobrecarga local REPUBLICA lam ser reenviados a provIncia pela Casa 
da Moeda e Papel Se/ado, dec/arando-se 0 participante disposto a adquirir, pelo seu valor fac/al, todos 
os ditos se/os que estivessem co/ados uns aos outros e, portanto, improprios para expor a venda. 

Figura 9 
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Portanto confirma-se a sua venda oficial em Lisboa, e provavelmente como resultante do 
inquerito instaurado noo foram os selos devolvidos a Cabo Verde como preconizava 0 dito filatelista 
frances, assim como pararam a venda dos mesmos na Casa da Moeda. 

Persistindo ainda os mais cepticos em escorar a sua tese de "noo emitidos" no facto da noo 
publlcitac;:oo do inlcio da sua circulac;:oo em orgoo oficial (Boletim Oficial ou Diario de Governo), entoo 
uma grande parte dos selos ultramarinos teriam de ser dados com noo emitidos, pois noo existe a 
publlcac;:oo dos avisos com as datas de Inlcio da sua circulac;:oo. 

• Entendemos que sera de elementar justicra, que tal como aconteceu com os selos da 
India de 1962, sejam estes selos considerados como emitidos mas nao circulados, cotando-se 
os mesmos em novo. 

6 - Conclusoes 

Do que acabamos de expor, e tendo como base os documentos que tive 0 privilegio de aceder, 
creio poder tirar as seguintes conclusoes: 

a) - Que 0 servic;:o local de sobrecargas "REPUBLICA" determinados pelo Decreto n.o 20 e pela 
Circular n.o 27 noo decorreu da melhor forma, 0 que determinou a devoluc;:oo de quase meia centena 
de milhar de selos para a Casa da Moeda, por se considerarem improprios para 0 consumo. 

b) - Que todo 0 servic;:o das sobrecargas esteve a cargo da Repartic;:oo Superior de Fazenda de 
Cabo Verde, tendo-se demarcado desta tarefa a Repartic;:oo Superior dos Correios porque era seu 
entendimento de que as sobrecargas deveriam ser efectuadas pela Casa da Moeda por falta de meios 
tecnicos e humanos para a levar a cabo em Cabo Verde . 0 servic;:o foi executado pela Imprensa 
Nacional na cidade da Praia. Alem do mais noo foi nomeada nenhuma Comissao para superintender ao 
servic;:o e zelar pelo seu bom cumprimento. 

c) - Que a determinac;:oo da Circular n.O 27 de 7 de Agosto de 1913 da Repartic;:oo Superior de 
Fazenda esta em contradic;:oo com 0 preceituado no Decreto de 8 de Outubro de 1900 que estabelece 
que as sobrecargas e sobretaxas a terem de se efectuar deveroo ser sempre na Casa da Moeda, como 
tambem com 0 n.o 1 do Decreto n.o 20 de 4 de Julho de 1913, que invocando 0 citado Decreto de 
08.10.1900, implicitamente da a indicac;:oo de que as sobrecargas deveriam realizar-se na Casa da 
Moeda e nunca em Cabo Verde. 

d) - Que na Imprensa Nacional de Cabo Verde, de acordo com os citados diplomas, foram 
sobrecarregados com a palavra REPUBLICA os seguintes selos, todos da emissoo de 24 de Abril de 1902: 

75 reis Provisorio 
115 51 150 reis D. Carlos 
130 sl 80 reis D. Carlos 
130 51 200 reis D. Carlos 
e) - Que noo foi posslvel determlnar com 0 maior rigor as tiragens de cada taxa, com excepc;:ao 

dos selos de 75 reis "Provisorio" que foi de 8.400 exemplares. 
f) - Que a Repartic;:oo Superior dos Correios foi noo dado em tempo oportuno conhecimento dos 

selos posta is sobrecarregados, tiragens e data em que deviam entrar em clrculac;:oo, muito embora 0 

Circular n.O 27 permitisse que os selos pudessem circular a partir de 4 de Outubro de 1913. 
g) - Que, quando a Repartic;:oo Superior dos Correios, publicou 0 aviso de entrada em circulac;:oo 

dos selos sobretaxados, ja os selos de 75 reis "Provisorio" estavam extintos, por se terem vendido na sua 
totalidade. 

h) - Que os selos de 75 reis "Provisorio" foram na sua totalidade ac;:ambarcados pela Estac;:oo 
Postal da Praia, revestindo de caracterlsticas "sui generis" a sua entrega pel a Repartic;:oo Concelhia de 
Fazenda, assim como a sua venda na quase totalidade ao agente comercial Mario Marques e a um 
filatelista de Lisboa, Alfredo Almeida. 

i) - Que da totalidade dos selos de 75 reis "Provisorio " a Repartic;:oo Superior dos Correios 
apenas teve acesso a 588, devolvidos pela Estac;:oo Postal da Praia a seu pedido, com os quais pode 
minimamente satisfazer pedidos do estrangeiro, Portugal e algum publico local. 

j) - Que a Repartic;:oo Superior de Fazenda remeteu ao Ministerio das Colonias, para serem 
enviados a Secretaria Internaclonal de Berne, para distribuic;:oo pelos palses da Unioo Postal Universal. 
os 404 selos de cad a uma das taxas sobrecarregadas com a palavra "REPUBLICA" em Cabo Verde. 

k) - Que na Casa da Moeda se venderam selos de 115 51 130 reis e 130 s/200 reis, sobrecarregados 
em Cabo Verde, e que haviam sido devolvidos a referida Casa por estarem improprios para consumo. 

I) - Que um filatelista frances propos a Repartic;:oo Superior dos Correios de Cabo Verde adquirir 
a totalidade dos referidos selos que estavam a venda na Casa da Moeda e que era do seu conhecimento 
virem a ser devolvidos ao Arquipelago. 



m) - Que 0 inventario dos selos posta is existentes em Cabo Verde, estava caoticamente 
arganizado, sendo impossivel saber a existencia dos selos par taxa, tipo e especle, conhecendo-se 
apenas 0 seu valor global. 

Esperamos ter contribuido para um melhor esclarecimento de mais um aspecto da filatelia 
ultramarina, esperando que os responsaveis tecnicos do unico catalogo publicado em Portugal sobre 
selos do Ultramar Portugues (AFINSA) reformulem 0 seu conceito quanto aos selos de 115 51 150 e 130 51 
200 reis, po is esta mais que provado que os mesmos faram emitidos, e noo faz qualquer sentido julgar 0 

contrario, 
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Rene Rodrigues do Silva 
renesilvaCnetcabo.pt 

1Q.flriar/ecf fila ti~'ea..f 
(II) 

Os acontecimentos relatlvamente recentes, ocorri
dos no Parlamento do Madeira, cujo Inicio se ficou a dever 00 
facto do deputado Jose Manuel Coelho exibir, naquela 
assembleia, a bandeira do III Reich, trouxeram-me a mem6ria 
imagens do minha meninice. 

No princfpio do guerra, que veio a ser denominada 
"Segundo Guerra Mundial", vivia, com meus pals, no Rua Joa
quim Ant6nio de Aguiar, a escassos 50 metros de uma elegan
te moradia on de se encontrava instal ada a Legac;:oo do Ale
manha. A manifesto proximidade "obrigava-me" aver, varias 
vezes por dia, a bandeira (sempre desfraldada) que exibia, 
em grande plano, 0 simbolo que se encontra um pouco espa
Ihado por todo 0 mundo, mas que a n6s europe us, recorda 0 

regime nazi e tudo aquilo que 0 mesmo representa de negatl
yo. 

Foi esta lembranc;:a do minha pre-adolescencla que 
me levou a alinhavar, numa perspectiva filatelica, 0 aponta
mento que se segue. 

Nos regimes politicos totalitarios, sejam de convic
c;:6es de esquerda ou de direita, e constante a utilizac;:oo de 
ideias fortes e de simbologias de grande impacte. Esta prati
co, muito antigo, tambem fol. e ainda e, usada por diversos 
credos religiosos. 

Neste rumo, noo e de estranhar que 0 regime nacional 
socialista, protagonizado por Adolf Hitler, entre 1933 e 1945, 
no Alemanha, se tenha servido, embora com ligeira distorc;:oo 
(como 0 pr6prio Hitler confessou num dos seus escritos) de um 
simbolo, muito antigo no hist6ria das civilizac;:6es: a cruz 
gamada ou svastika. 

Em termos filatelicos, no coso concreto e no periodo 
em referencia, a utilizac;:oo do suastica em selos foi quase per
manente surgindo ate em selos que evocam acontecimentos 
que nada ou pouco tinham a haver com a politico prosseguida, 
como, por exemplo, 0 selo comemorativo do 10° aniversario 
do "Lufthansa", criada em 6 de Janeiro de 1926. 
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o que sobre 0 assunto desejamos ressaltar e 
o facto do suastica aparecer no Filatelia do III Reich. 
pela primeira vez. noo num selo mas sim no capo de 
um camet (fig. 1). em 22 de Maio de 1933. isto e. 
pouco mais de tres meses apos a subida 00 poder de 
Adolf Hitler. 

A primeira vez que a cruz gam ada e ilustrada 
num selo (pasme-se !) noo e num selo alemoo - como 
tudo levaria a crer - mas sim num selo de correia 
aereo do Letonia (fig. 2). lan<;::ado em circula<;::oo no 
ana de 1933 (Y&T n° 30). Trata-se de uma serie de tres 
valores emitida em beneflcio dos aviadores feridos 
(so 0 primeiro valor incorpora a cruz acima referida). 

6 <Otbtnem¢t~tn 3U 6 !JW 
5 <Otbtn~nt¢t~tn 3U 12!JW 

Fig. 1 

Embora 0 sfmbolo sobre 0 qual nos temos vindo a 
debru<;::ar possa ser encontrado em filigranas anteriores 00 

advento do nacional socialismo. a verdade e que a primeira 
cruz gamada desenhada em selos alemoes so surge em 22 
de Janeiro de 1934. numa serie de onze valores (fig. 3), dois 
dos quais ilustrados com os retratos de Otto Lilienthal (1848-
96.0 "poi dos voos cientfficos em planador") e de Ferdinand 
Graf von Zeppelin (1838-1917. 0 "poi dos dirigfveis"). Esta 
serie destinava-se 00 correia aereo. 

Fig. 2 Fig. 3 
* • • * • 

Ainda a proposito de sfmbolos e do seu aproveitamento polftico. vou recordar um facto que 
estou convicto ser. entre nos. pouco conhecido. Por outras palavras. vou fazer uma incursoo pelo 
terreno minado do Filatelia italiano, durante a ditadura fascista. Esta classifica<;::oo noo e do minha 
autoria nem envolve qualquer julgamento polftico. No realidade. a ditadura fascista foi. expressamente. 
proclamada em 3 de Janeiro de 1925. 

Antes do aparecimento e instala<;::oo do regime fascista em Italia (1922) os selos italian os 
continham. com raras excep<;::oes. as arm as reais. representadas. por vezes. de forma desigual (fig. 4). 

Apos a implanta<;:oo do regime politico a que 
nos temos reportado. e de acordo com a decisoo 
de Mussolini. tomada por decreto-Iei de 4 de Junho 
de 1928. que autorizava a aplica<;::oo do emblema 
fascista - 0 fascio - em todo 0 aparelho polftico e 
administrativo. os correios italianos refugiaram-se 
naquela autoriza<;::oo para incluir 0 sfmbolo em 
questoo nos selos. Dizer "refugiaram-se" e 
evidentemente um eufemismo. visto que. no epoca. 
"autorizar" equivalia a ser "obrigatorio". E todos 0 

entendiam ... 

No senda do autoriza<;::oo de 1928. os selos italianos passaram a inserir dois 
sfmbolos: 0 real e 0 fasc/o littorio (feixe lictorio) que. desde 12 de Dezembro de 1926. 
passaro a ser 0 emblema oficial do Estado fascista (fig. 5). 

Fig. 5 Este "casamento". no entanto. durou pouco tempo em virtude do companhia 
das armas reais desagradar aos mais altos dirigentes do regime. Assim. a pouco e pouco. 

os selos italianos passaram a esquecer a monarquia e a veicular. coda vez mais. uma unica 
representa<;::oo heraldica - 0 fascio. evidentemente. 

o apogeu desta tomada de posi<;::oo - acintosa e provocatoria - contra a 
monarquia italiana ocorreu. em 1929. aquando do emlssoo do serie base "Imperiale" 
(20 valores). no qual verificamos que apenas os quatro valores ilustrados com a lobo 
do Capitolio. comporta os dois emblemas. apresentando-se. porem. 0 sfmbolo real 
amputado do respectiva coroa (fig. 6). Os restantes exibem. em duplicado. 0 fascio. 



Fig. 7 

do seculo passado. 

incluindo os que retratam 0 pr6prio rei (Vittorio Emanuele III), cuja efigie 
praticamente desapareceu da iconografia filatelica italiana (fig. 7). 

'" '" '" '" '" 

Com a justificada excep<;ao dos monarcas ingleses, por razoes 
que todos os filatelistas conhecem, a personagem mais representada em 
selos varia consoante nos debru<;amos sobre a Filatelia do seculo XIX ou 

No seculo XIX, 0 retrato (alguns imaginados) mais divulgado filatelicamente foi, sem duvida, 0 

de Crist6vao Colombo. Ate 1900, foram consagrados ao referido navegador, por 37 paises, 688 selos. 
Tendo em aten<;ao 0 reduzido numero de emissoes lan<;adas em circula<;ao, nos ultimos 60 anos do 
SE3cUlo em referencia, 0 numero avan<;ado e deveras significativ~. 

No seculo passado, isto e, no seculo XX, Colombo fol destronado por um lider politico ingles de 
invulgar capacidade e talento, Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-

REPUBUQUE DU MALl 1965). 

A partir de 30 de Janeiro de 1965, data do falecimento de Churchill, ate 
1974, ana em que se comemorou 0 primeiro centenario do seu nascimento, foram
Ihe consagrados 468 selos, incluindo-se nestes um que a Alemanha Federal Ihe 

dedicou, em 1968 (Y&T n° 419). 

De entre os muitos paises que 0 homenagearam 
sobressai, pela negativa, 0 selo do Mali, destinado ao 
correio aereo, emitldo em 1974 (Y&T n° 212). Ao avaliar, 
em termos qualitativos, 0 selo em questao, e facil 
verificar que 0 ilustrador estava deveras distraido ou 
naG Ihe teriam facultado um retrato do politico e 

F' 8 Premio Nobel da Literatura (fig. 8). De facto, as 39 
Ig. Fig. 9 semelhan<;as com Winston Churchill sao remotas. Por 

tal motivo, 0 embaixador do Reino Unido na Republica do Mali, viu-se compelido a apresentar um 
protesto oficial que, porem, naG teve quaisquer consequencias. 

Ainda no mesmo ana (1974), outr~ relevante centenario foi comemorado filatelicamente em 
quase todo 0 mundo: 0 prlmeiro centenario do nascimento 
do fisico italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), Premio 
Nobel da Fisica, com Karel Ferdinand Braun, em 1909. 

De entre os selos entao emitidos sobressai, tambem 
pela negativa, 0 selo canadiano (fig. 9) que nos aparece 
ilustrado com um retrato muito difundido do referido 
inventor, quando jovem mas ja famoso (fig. 10). Como se 
nota sem dificuldade, a cara da personalidade em estudo 
surge num tom verde acentuado - 0 que levou muita gente, 
em ar de chala<;a, a questionar se Marconi era italiano ... 
ou marciano. 

Os descendentes deste cientista, de igual modo, 
naG apreciaram minima mente esta falta de rigor e 
protestaram com veemencia junto da administra<;ao postal 
do Canada, mas sem qualquer resultado util. Fig. 10 

Selos semelhantes, artisticamente mais pr6ximos da verdade, 
encontram-se, por exemplo, na Filatelia britanica (Y&T n° 1.835), na 
irlandesa (Y&T n° 906) e na alema (Y&T n° 1.635, ver fig. 11). 

Meramente a titulo informativ~, recorda-se que Marconi esteve 
tres vezes em Portugal: em 1912, tendo proferido uma conferencia na 
Sociedade de Geografia, em 1920 com a famma e, pela ultima vez, em 
1929. 
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* * * * * 

Para terminar, e numa tentativa de amenizar um pouco (os leitores que me perdoem a breJeirice), 
you apresentar 00 olho crftico e atento dos associados do C.F.P. 
uma variedade que me "caiu do ceu", ja que noo a adquiri no 
comercio do especialidade, mas sim num dos balc6es dos CTT. 
Vejamos pois a variedade em questoo e que julgo merecedora de 
divulgac;:oo. 

Em 14 de Setembro de 2006, foi lanc;:ada em circulac;:oo 
uma atraente serie de selos consagrada 00 vinho do Pico (Ac;:ores). 
Esta serie, que incorpora ainda um bloco, e composta por quatro 
val ores, a saber: € 0,30, € 0,60, € 0,75 e € 1,00. Fig. 12 

o selo que aqui e agora especialmente nos desperta a atenc;:oo e 0 de € 0,75 (Afinsa n° 3465), 
ilustrado com um aspecto do vindima no IIha do Pico, no qual se evidencia a figura de um adolescente 
com um cesto no brac;:o esquerdo (fig. 12). Acontece, porem, que no exemplar que, como acima 
sublinhei, comprei directamente nos correios, no banda lateral esquerda, surge um inestetico borroo de 
tinta, que escapou, por certo, 00 responsavel pela verificac;:oo do qualidade do folha . DoL e para 
regozijo dos filatelistas devotos das variedades, 0 referido rapaz parece encontrar-se numa situac;:oo 
de excitac;:oo sexual, indiciando desta forma que noo ira sofrer de disfunc;:oo erecti!, pelo menos, nos 
tempos mais pr6ximos ... 

Caro associado traga um amigo para socia do 

.. 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Rua do Carmo, 98 • 1200- 094 lIS80A· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423 736 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 
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M, #fUC'(}()/rt'a. 
tal rIe ("te/~()<f Po<ftat~ 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se 0 ser, muda-se a confian<;:a; 
Todo 0 mundo e composto de mudan<;:a, 
Tornando sempre novas qualidades. 

CAMOES (1524-1580) - Sonetos 

Introduyoo 

Escolhemos cirurgicamente a primeira quadra dum 
dos mais conhecidos sonetos do nosso maior Vote, para dar 
conta do objecto do presente artigo, que tem a ver com 
mudan<;:a de concep<;:oes. 

o nosso Poeta de Quinhentos, revelo-nos atraves dum 
extraordinario pensamento dialectico que tudo se transforma 
sempre e que similarmente as formas de mudar tambem se 
alteram. Talvez Camoes conhecesse a maxima latina 
"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis"l (Os tempos 
mudam enos mudamos com e/es). 

Tambem a Filatelia noo e estatica. Basta pensar noo 
s6 no processo de genese das varias classes filatellcas, como 
no pr6prla evolu<;:oo dos regulamentos das varias classes FIP. 

Ja la vai 0 tempo, em que uma participa<;:oo de 
Inteiros Posta is era encarada como um conJunto de virgens 
imaculadas, sem qualquer marco de pecad02 e 0 Inteirismo 
como 0 mais etereo dos ceus. De facto, actualmente, 0 
"Regulamento Especial para a A valia<;:ao de Participa<;:i5es 
de Inteiros Postais em Exposi<;:i5es Flp"3 e as "Directrizes para 
a Avalia<;:ao de Participa<;:i5es de Inteiros Postais"4, conslderam 
que uma participa<;:oo de Inteiros Postais deve ser elaborada 
utilizando Inteiros Posta is seleccionados5, novos ou circulados6 

1 Esta maxima vem menclonada pela prlmelra vez nos "Proverblalla dlcterla" de 
A. Gartnerus (16.12.1566,C4). 

2 Postal, €I clarol 
3 (SREV - Art" 2 e Art" 3). 
• (Guidelines - B). 
5 0 Estado e a Raridade do Material sao factores a ter em conta na select;:ao aqul 

referida, a qual €I fundamental na elaborat;:ao de uma particlpat;:ao de Intelros 
Postals, com vista a alcant;:ar a maxima pontuat;:ao possivel na Classe de 
Competit;:ao. De resto, face a IImitat;:ao do numero de quadros Impostos por 
qualquer Exposlt;:ao, ha que escolher as variedades mals raras, os portes menos 
vulgares, as clrculat;:oes pouco comuns e as marcas postals mals raras. 

• 0 colecclonlsmo de Intelros Postals circulados exige 0 conhecimento dos 
portes e da sua evoiut;:ao. 
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D. CARLOS, MOUCHON, 25 r 
1-1-1889 a 31-3-1905 

Cartolina cinzenta. Impressao em rosa claro. 
BILHETE - POSTAL DE RESPOSTA PAM DO SERVI~O INTERNACIONAL, USADO PARA 0 ESTRANGEIRO 

Postal de resposta 
PORTE INTERNACIONAL (De 1-7-1898 a 28-2-1905) PARA A EUROPA: 25 r 

SEGUNDA GUERRA ANGLO-BOER (1899-1902) 
Bilhete postal enviado do campo de internamento Boer das Caldas da Rainha para a Holanda:CALDA5 DA RAINHA 

13-10-1901 --+ LI5BOA CENTRAL 15-10-1901 --+5 - GRAVENHAGE (Holanda ) 19-1 -1901 

TV'R'" L 

C" RTJ:' POSTALE 

CERES, 25 C 
?-9-1927 a 1-10-1945 

Figura 2 

Figura 1 

Ii. 

Cartolina camurca, impressao a preto, gratia "Endereco" 
BILHETE - POSTAL DO SERVI~O NACIONAL. USA DO 

PARA 0 ESTRANGEIRO 
Voo do hidro-aviao Dornier Do X. no trajecto 

Lisboa -+ Rio de Janeiro -+ New York 
A Administra~ao dos crr estabeleceu para este voo uma 
taxa aerea extraordinaria de 20$00 para os bilhetes postais, 
pelo que ha um excesso de porte de 25 centavos 
correspondente ao valor facial do bilhete postal. Marca de 
dia do tipo de 1880, da esta~ao de partida, LISBOA. de 28-
1-1931. Marca de bordo, circular. batida a violeta, em 30-1-
1931, com a inscri~ao "DORNIER DOX / FLUGSCHIFF". 
Marca rectangular batida a vermelho, que figura em toda a 
correspondencia deste voo. Marca losangular, batida a preto. 
que funcionou como marca de chegada ao Brasil ou como marca 
de trans ito na correspondencia destinada a outros parses. 
No verso. marca de chegada ao Rio de Janeiro a 22-6-1931. 

NEVI [ORK City . U. S . A. 



por via postal, de modo a constituir um conjunto logico e coerente, que ilustre uma ou mais das seguintes 
categorias: 

a) As emissoes de um determinado pais ou de um grupo associado de territorios; 

b) As emissoes de um determinado perfodo cronologico; 

c) As emissoes de uma determinada classe de Inteiros Posta is; 

d) As emissoes de um determinado servic;:o postal ou afim; 

e) As emissoes correspondentes a uma determinada forma de apresenta<;:ao em papel ou 
cartolina. 

Na pratica, uma participac;:ao de Inteiros Postais deve para cada uma das emissoes 
apresentadas, estudar os Inteiros Postais emitidos, as datas de infcio e de retirada da circulac;:ao, 
bem como as suas principais caracterfsticas (tipo de cartolina ou papel, cor da impressao dos 
selos e/ou da composic;:ao, bem como das sobrecargas e/ou sobretaxas), os Inteiros Posta is naG 
emitidos, os ensaios. as provas, as variedades (de cartolina ou papel. de cor e tonalidade de 
composic;:ao e de impressao), os erros e as perfurac;:oes. Mas, para alam dlsso e esse a 0 objectiv~ 
do presente artigo, 0 facto de uma participac;:ao de Inteiros Postais poder ser elaborada utilizando 
Inteiros Postais circulados por via postal, leva a que 0 estudo efectuado deva abordar os seguintes 
topicos: 

Utilizac;:ao de Inteiros Postais 
Marcofilia de Inteiros Postais 
Historia Postal de Inteiros Postais 

Falemos de cada um deles separadamente. 

utllizacrcJo de Inteiros Postals 

A utilizac;:ao de Inteiros Postais pode processar-se em perfodos muito diferentes, merecendo 
especial destaque pela sua importancia e singularidade, os seguintes tipos de utilizac;:ao: 

No primeiro dia de circulac;:ao; 
Nos primeiros dias de circulac;:ao; 
No ultimo dia de circulac;:ao; 
T ardiamente, naG ultrapassando. poram, 0 ultimo dia de circulac;:ao; 
Fora do perfodo de circulac;:ao, com selos adicionais e porte correcto; 
Fora do perfodo de circula<;:ao, sem selos adicionais e com porte incorrecto, sem ter 
sido multado; 
Fora do perfodo de circulac;:ao. sem selos adicionais e com porte incorrecto. tendo 
sido multado; 
Em dias de afixac;:ao obrigatoria de selos de imposto Postal; 
Durante perfodos extraordinarios como a Guerra Anglo-Boer (1899-1902) (Fig. 1) ou a 
Greve dos Correios de 1920. 

Marcofilia de Inteiros Posta is 

Os Inteiros Posta is circulados, ao sofrerem tratamento postal, tornam-se excelentes pec;:as de 
marcofilia, dado 0 seu caracter inteiramente postal. As pec;:as circuladas podem estar obliteradas 
sobre 0 selo fix~, ao lado ou/e no verso, com marcas de partida, de transito ou de chegada do perfodo 
de circulac;:ao do Inteiro Postal, a menos que este tenha perdido 0 seu poder de franquia, por ter sido 
retirado da circulac;:ao e tenha sido utilizado em perfodo posterior como Inteiro Postal franqueado com 
selos adesivos de perfodo posterior a sua retirada da circulac;:ao. 

Nos Inteiros Postais de Portugal, surgem entre outros: 
Carimbos numaricos da 2° Reforma Postal; 
Carimbos nominais; 
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D. Luis I, FITA DIREITA, 10 r 
?-9-1882 a 31-5-1884 

Cartolina grossa, branca, lisa. Impressao em 
relevo, a castanho-vermelho. 

Cunho II. 3 mm entre 0 escudo e a 1 a linha 
da inscri~ao. 

BILHETE POSTAL DO SERVI~O NACIONAL, 
USADO NO SERVI~O EUROPEU 

PORTE INTERNACIONAL PARA A EUROPA 
(De 1-4-1879 a 30-6-1898): 20 r 

Utiliza~ao indevida de selo adesivo como 
complemento de porte, pratica proibida pelo 
Decreto de 23 de Setembro de 1880, mQS 
que foi ignorQdQ nos Correios, tQI como 0 

expedidor tera ignorado que desde 1-4-1879, 
o porte dos bilhetes postais parQ a Europa era 
20 r e nao 25 r. 

PORTO 16-7-1883 ... HEIDELBERG 20-7-1883 

Figura 4 

D. CARLOS, DIOGO NETO, 25r 
15-11-1892 a 30-9-1896 

DENTEADO 11 t DE PENTE: . 
LINHAS DE DIREC~AO DE PONTOS AFASTADOS 

Cartolina amarela. ImpressQo deslocada. 
CARTAO POSTAL PARA 0 SERVI~O NACIONAL, 

USADO PARA 0 ESTRANGEIRO. 

A Portaria de 28-10-1886 que criou os cartoes postais, 
proibia a utiliza!;Qo para 0 estrangeiro e para as 
provfncias ultramarinas portuguesas, dos de 25 reis, 
emitidos para 0 Servi!;o Nacional. Porem, isso passou a 
ser permitido pela Portaria de 10-12-1892, desde que 
os cartoes postais tivessem apostos os selos de franquia 
que completassem 0 porte exigi do. 

.... 
!. . ( ... 

PAllA , 
PORTUGAL 11: HEISPANHA 

Figura 3 - Imagem gentilmente cedida p~r Rui Mendes 

D. CARLOS, DIOGO NETO, 20 r 
20-7-1893 Q 30-9-1896 

Cartolina camur~Q.lmpressao em 
cinzento-violeta 

BILHETE POSTAL DO SERVI~O 
EUROPEU, USA DO EXTRA-EUROPA 

PORTE INTERNACIONAL PARA EXTRA
EUROPA (De 1-4-1879 a 30-6-1898): 30 r 
+ PREMIO DE REGIS TO: 50 r. 

LIS BOA 30-12-1894 '" ROSARIO 21-1-1895 

Figura 5 

PORTE INTERNACIONAL SIMPLES (Ate 15g, de 1-1-876 a 30-6-1898) PARA A EUROPA: 50r. 

AVEIRO 12-6- 1895 ... BODWEISS 17-6-1895 



Carimbos datados primitiv~s; 
Marcos de porte a pagar; 
Carimbos de multo; 
Carimbos de registo; 
Marcos telegroficas; 
Carlmbos de dupla elipse, do tipo de 1879; 
Marcos do dia quadradas e hexagonais; 
Marcos do dia de duplo cfrculo do tlpo de 1880, 1925, 1928 e 1944; 
Carimbos de tipo frances; 
Carimbos de correia marftimo; 
Carimbos de caminhos de ferro; 
Carimbos de ambulancias posta is; 
Marcos de correia aereo (Fig. 2); 
Marcos de expedi<;oo; 
Marcos de Posta Rural; 
Carimbos do Greve dos Correios de 1920; 
Marcos de censura miiitar, prisional ou polftica; 
Flamulas com motivos mudos (rectilfneos ou ondulados), informativos ou publicitorios; 

Naturalmente que as marcos completas, nftidas e raras, valorizaroo sempre uma participa<;oo 
de Inteiros Postais. 

Historia Postal de Inteiros Postais 

o coleccionismo de Inteiros Postals circulados permite uma abordagem da sua utilizo<;oo em 
termos de Historia Postal, 0 que e revelador de estudo pessoal e pesquisa, quando da avalia<;oo duma 
participa<;oo competitiva. Na verdade, inumeras situa<;oes poderoo ocorrer quando do utiliza<;oo dum 
Inteiro Postal. As principais podem ser enumeradas, assim: 

Utiliza<;oo de Inteiros Posta is do servi<;o nacional no servi<;o internacional, com utiliza<;oo de 
selos adicionais. Entre nos, nem sempre foi permitida a utilizo<;oo de selos adicionais nos Inteiros 
Postais. Em primeiro lugar, 0 Decreto de 31 de Outubro de 1877 (Diorio do Governo n.o 255, de 3 
de Novembro desse ano), que crlou e emitiu os primeiros bilhetes postais, determinava no seu 
Art. 2.°: "A emissao dos bilhetes postaes sera de dois typos: 7.° - Bi/hetes postaes de 75 reis, 
destin ados unicamente a circu/m;:ao no continente do reino, ilhas adjacentes e Hespanha: 2. ° -
Bilhetes da taxa de 25 reis, destin ados as communicaqoes dlrigidas aos paTzes da Uniao Geral 
dos Correios (excepto Hespanha) ou as Provfncias Ultramarinas portuguezas. ". Esta determina<;oo 
foi refor<;ada no Regulamento Geral Provisorio do Servi<;o Telegrapho Postal e de Pharoes, 
posta a vigorar pelo Decreto de 23 de Setembro de 1880 (Diorio do Governo n.o 226, de 4 de 
Outubro desse ano), 0 qual estipulava no Art. 57.° §2.0: "Os bilhetes postaes destinados 6 circulaqao 
no continente do reino, nas i/has adjacentes e nas provincias ultramarinas portuguezas, naG 
poderao ser app/icados para communicaqoes destinadas a pafzes estrangeiros, ainda quando 
se Ihes affixem os sellos necessarios para complemento da franquia" (Fig 3). De resto, 0 §3.0 do 
mesmo artigo declarava ainda que: Os bilhetes postaes que naG satisfizerem 6s condiqoes do 
§2. ° deixarao de ser expedidos. ". A proibi<;oo de utiliza<;oo de selos adlcionais nos Inteiros 
Posta is so foi revogada com a publica<;oo do Regulamento para os Servi<;os dos Correios, posto 
em vigor pelo Decreto de lOde Dezembro de 1892 (Diorio do Governo n.o 286, de 17 do mesmo 
mes.), 0 qual dispunha que: "Os bilhetes postaes destin ados a circulaqao no continente do reino 
e ilhas adjacentes, com endereqo para pafzes estrangeiros e Provincias Ultramarinas portuguezas, 
s6 serao expedidos quando a franquia para esses pafzes seja iguala dos mesmos bilhetes postaes 
ou quando tenham affixados, ao lado do se/o estampado, os que foram necessarios para 
complemento da franquia competente". (Fig. 4). Este mesmo Decreto autorizova a utiliza<;oo 
para 0 estrangeiro e para as provfncias ultra marinas portuguesas, dos cartoes posta is de 25 reis, 
emitidos para 0 Servi<;o Nacional, desde que os cartoes posta is tivessem apostos os selos de 
franqula que completassem 0 porte exigido (Fig. 5). Recorde-se que esta protica era proibida 
pel a Portaria de 28-10-1886 que criou os cartoes postais. Os sobrescritos, esses talvez por noo 
terem indicado 0 ambito geogrofico de circula<;oo, nunca tiveram quaisquer restri<;oes a 
circula<;oo com selos adicionais (Fig. 6). 
Utilizo<;oo de Inteiros Postais do servi<;o internacional no servi<;o internacional, com utiliza<;oo 
de selos adicionais como sobretaxa aerea. 
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Figura 6 

D. LUIS I, DE FRENTE, 10 r 
15-1-1890 a 1-7-1892 

Cartolina creme, sem quadricula no verso. 
ImpressQo em castanho claro . 

BILHETE - POSTAL DO SERVI~O 
NACIONAL, USADO INTERNAMENTE 

PORTE NACIONAL (De 15-10-1880 a 30-6-
1912): 10 r 

EXCESSO DE PORTE DE 10 r 

Bilhete postal destinado a passageiro a bordo 
do navio ingles R.M.S. "Thames", ao cuidado 
da firma Knowles Raves & Co, de Lisboa. 0 
remetente pensou que 0 porte deveria ser de 
20 rs como se fosse enviado para Inglaterra. 

CARCAVELLOS 17-5-1892 -> LISBOA ? 

01,,,, 1&40 • DO TOh 

Figura 8 

D. CARLOS, DIOGO NETO, 25r 
15-3-1893 a 30-9-1896 

Papel creme 
SOBRESCRITO PARA 0 SERVI~O 

NACIONAL, USADO PARA 0 
ESTRANGEIRO 

PORTE INTERNACIONAL SIMPLES (Ate 
15g, de 1.1.1876 a 30.6.1898) PARA A 

EUROPA: 50r. 

LISBOA 22 -9 -1893 ~ ARNHEIM 25 -9 -1893 

Figura 7 

CERES, 25 C 
?-9-1927 a 1-10-1945 

Cartolina camur!;a, impressQo a preto, 
grafia "Endere!;o" 

BILHETE POSTAL DO SERVI~O 
NACIONAL, USADO INTERNAMENTE 

PORTE NACIONAL (De 11-2-1924 a 27-
7-1941): 25 C. 

POVOA DE VARZIM 28 -12 -1925 ~ PORTO 
CENTRALl2G SEC(;AO 29 - 12 - 1925 

Ausencia de aposi(;oo do selo de 15 C de 
Imposto Postal "PARA OS POBRES", de uso 
obrigat6rio na data da expedi!;ao, pelo que 
a chegada foi aplicado 0 selo de Multa de 
Imposto Postal de 30 C, daquela emissoo. 



Utilizac;oo de Inteiros Postais do seNic;o nacional no seNic;o internacional, com utilizac;oo de 
selos adicionais como complemento de porte (Fig. 7) e como sobretaxa aerea (Fig. 2); 
Utilizac;oo com selos de imposto postal. nos dias de afixac;oo obrigat6ria desses selos; 
Utilizac;oo com selos de multa de imposto postal, bipartidos, nos dias de afixac;oo obrigat6rla 
dos selos de imposto postal -
Utilizac;oo sem selos de imposto postal. nos dias de afixac;oo obrigat6ria desses selos, sem ter 
sido porteado; 
Utilizac;oo sem selos de imposto postal. nos dias de afixac;oo obrigat6ria desses selos, tendo sido 
porteado, sem contudo ter afixados os respectivos selos de multa; 
Utilizac;oo sem selos de imposto postal. nos dias de afixac;oo obrigat6ria desses selos, tendo sido 
porteado e apresentando afixados os respectivos selos de multa (Fig. 8); 
Pagamento de porte de carta par ter levado cozido uma amostra de fazenda ou um prego; -

Porteado, devido ao facto de apresentar mensagem esc rita no local destinado ao remetente; 
Utilizac;oo com selos adicionais devidos a premio de registo (Fig. 4); 
Utilizac;oo com selos adicionais devidos a taxa de ultima hara; 
Utilizac;oo de selos recortados de Inteiros Posta is como selos adicionais. Entre n6s, sempre foi 
interdita a utilizac;oo de selos recortados de Inteiros Postais. De facto apesar do Decreto de 31 
de Outubro de 1877 (Diorio do Governo n.O 255, de 3 de Novembro desse ano), que criou e emitiu 
os primeiros bilhetes posta is, ser omisso em relac;oo a utilizac;oo de selos recortados de bilhetes 
posta is, a Portaria de 24 de Dezembro de 1877, que mandava emitir os primeiros "sobrescriptos 
e cinta estampilhadas", estabelecia no "Art.o 7.°_ § 9° - A estampilha dos sobrescriptos e das 
cintas nao poder6 app/icar-se a outros sobrescriptos ou cintas. ". Tambem 0 Decreto de 28 de 
Outubro de 1866, que mandava emitir os primeiros "cartoes-postaes" determinava no seu "Art. 
60 

- Os sellos cortados dos cartoes postaes nao poderao ser empregados para a franquia de 
qua/quer outra c/asse de correspondencia, nem tao pouco trocadas por outros sellos. " (Fig. 9). A 
utilizac;oo de selos recortados de Inteiros Posta is sempre foi uma protica interdita pelos nossos 
Carreios, apenas perturbada pela incuria de algum funcionorio menos atento. 

Conclusao 

Apesar do que atros se disse, as participac;oes de Inteiros Posta is noo devem estar arientadas no 
sentido exclusivo da utilizac;oo e da Hist6rla Postal dos Inteiros Postais, mas sim no sentido do estudo 
sistematizado dos Intelros Posta is, eles pr6prios, vindo s6 depois a utilizac;oo e a Hist6ria Postal dos 
Inteiros Postais, mas sem que estes ultimos se sobreponham e ofusquem aquele estudo, como acontece 
em participac;oes que teimam em aparecer um pouco por toda a parte, 0 que levou 0 Bureau da 
Comissoo FIP de Inteiros Posta is, a alertar para 0 problema e a necessidade de 0 combater, quando do 
seu mais recente "meeting", ocarrido em Bucharest, em 26 de Junho de 2008, durante a EFIRO 2008 e na 
sequencia de participac;oes avaliadas nesta exposic;oo e na ISRAEL 2008. 

D. Luis I, FITA DIREITA, 25 r 
1-1-1879 a 15-4-1893 

Papel camur~a. Impresseo com relevo, a 
azul . 

Cunho XIX. Defeito de impresseo: por 
cima do 25 superior esquerdo, lOG linha 

azul quebrada. 

SOBRESCRITO FORMATO MEDIO (140 
mm x 75 mm) DO SERVI(;O NACIONAL, 

USADO PARA 0 ESTRANGEIRO 

PORTE INTERNACIONAL PARA A 
EUROPA (De 1-1-1876 a 30-6-1897): 50 r 

Utiliza~eo abusiva de selo recortado do 
Figura 9 

carteo-postal de 25 r da emisseo D. Luis I (tipo Mouchon) de 1887,pratica interdita pelo Decreto de 28 de 
Outubro de 1866, mas que passou despercebida nos Correios. 

LISBOA 14-12-1892 -+ BORDEAUX 16-12-1892 -+ PERPIGNANT 17-12-1892 -+ CERET 31-12-1892 
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Abstract 

The late fee below quoted is related to the portuguese 
mail accepted at last hour in some post offices connected 
with the means of transport. 

This service was used since the second half of the XIX 
century and it is well known in the XX century with mail 
acceptance at post offices located around railway stations. 
However, and in spite of the aparent railway connection, 
this was not the only goal of the service, because as far as 
we can see inside the own functional texts of those times it 
was also advised, for instance, their usage on maritime 
correspondences. 

It is possible to recognize this service on analysing the 
postage rates of the own correspondence objects and on 
looking at the datestamps. One can say that tipically we 
can find out these postal history items mainly in Lisboa 
(Gare) office, after 1902 Regulamento dos Correios, 
however, as we will see, they were also used In other post 
offices. 

As a reference we present a table with the late fee 
values of the first half of the XX century, reported to their 
postal laws and similar sources. 

Introducroo 

Os correios, enquanto instituic;:ao que transporta 
objectos de correspondencia, desde sempre que tiveram 
como paradigma a reduc;:co dos tempos de transporte e a 
consequente eficacia do sua prestac;:ao de servic;:os. Neste 
mister, a utilizac;:ao dos meios de transporte mais rapidos em 
coda momento hist6rico foi sempre uma constante nos modos 
de fazer e de estar perante as inovac;:6es que a ciencia, a 
tecnica e as tecnologias iam coiocando 00 dispor das 
sociedades. 

Uma das formas mais simples encontradas pelos correios 
para 0 encurtar de tempos e distancias foi 0 servic;:o postal da 
ultima hora (por vezes legendado como UH), cuja forma de 
funcionamento era extremamente simples, constando apenas 
do pagamento de uma taxa adicional para os objectos de 
correspondencia entregues em postos de correio cuja 
conexao com os meios de transporte era feita paredes meias. 
A eficacia anunciada para a recepc;:co e encamlnhamento 
do correlo era de tal forma evidente para postos fixos de correio 
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que a simples leitura dos anuncios da epoca revela tudo; " ... as correspondencias ordinarias apresentadas 
nas estacroes ... ate cinco minutos antes da partida dessa mala ... ". I.e., 0 intervalo de uns meros cinco 
minutos entre a aceitac;oo e triagem de objectos de correspondencia e 0 seu encaminhamento diz 
bem da fluidez com que estas operac;oes posta is se processavam. 

A (Jltima Hora e os meios de transporte dos Correios 

Uma nota 
As datas que a seguir se apresentam correspond em a alguns momentos fundamentais da 

organizac;oo do servic;o postal da ultima hora. Umas pertencem a literatura funcional da epoca, outras 
a legislo<;oo regulamentadora do servic;o e, por razoes de esclarecimento do que noo vem legislado, 
outras sao provenientes de materias leccionadas em cursos dos alunos das escolas de correios e 
telegrafos. 

A razoo basica para a utilizoc;oo deste tipo de informac;oo, com varias origens, reside no principio 
de que so 0 metodo de comparac;oo das fontes permite 0 estabelecimento de analises e interpretac;oes 
da pratica de todos os agentes postais e do publico utente dos servic;os. 

1 - 1845 - Antes do aparecimento do selo postal. em 1 de Julho de 1853, foi dado a estampa um 
daqueles interessantes livros que fazem, amiude, a felicidade de muitos dos leitores destes assuntos; 
era seu autor J. J. C. Chianca, dava pelo titulo de Manual descritivo de Lisboa, e Porto e, folheando 0 

dito, verifica-se que 0 seu conteudo corresponde de facto ao titulo. 
A partir da pagina 553 do-nos 0 manual em questoo uma descric;oo do Correio Geral de Lisboa, 

situ ado a epoca no palacio do Conde de Penafiel na Calc;ada do Combro, um pouco a semelhanc;a de 
outras obras do genero do seculo XIX, sendo que para efeitos do estudo ora em curso vale um olhar 
atento a paglna 556 onde se pode ler 0 seguinte: 

"Existe na rua dos Fanquelros n° 17 e 18, um individuo que recebe ate a ultima hora da partida do 
Correio, cartas para 0 mesmo, on de as leva, recebendo por isso 5 reis de cada uma". 

Em bom rigor os 5 reis em causa mais noo eram do que 0 pagamento de uma prestac;oo de 
servic;o privado de ultima hora, noo nos dlzendo porem 0 autor como se fazia transportar 0 estafeta ate 
ao posto de correia em questoo (quic;a em passe de corrida .. . ). 

2 - 1852 - "As correspondencias levadas ao correia ate uma hora de po is da estabelecida no 
Regulamento, so poderoo ser expedidas nesse dia se, alem do porte, os apresentantes pagarem por 
cada carta ou masse mais vinte reis, que seroo distribuidos mensalmente pelos empregados da respectiva 
Repartic;oo. " Ct. arfO 41° do decreto de 27 de Outubro de 1852, aplicavel a partir de 1 de Julho de 1853. 

Art. 4 i.0 As correspondenclas levadas ao Correio at~ uma hora depois da esta
helecidn no Regulnmento, s6 poder~o ser expedidas nesse din se, alem do porte, 05 

apresentantes pagarem por cada carta ou masso mais vinte reis, que serao distribuidos 
meosalmente pelos empregados da respectiva RepartiCilo. 

Fig 1 - Art" 41· do decreto de 27 de Outubro de 1852 

3 - 1855 - " ... em Lisboa ... ( ... ) As correspondencias levadas ao Correio Geral ate a uma hora, 
depois de tiradas, pela ultima vez, as cartas da caixa geral. so poderoo ser expedidas nesse dia, se, 
alem do porte, os apresentantes pagarem por cad a carta, ou masse mais 20 reis. Em Lisboa tiram-se as 
cartas, pela ultima vez, as 5 horas e 1 quarto da tarde." Ct. pag. 29 do Almanach de Portugal para 0 anna 
de 7855. 

4 - 1856 - "As correspondencias que teem de ser remettidas para fora da Capital pelas carroagens 
Malos-Postas, devem ser lanc;adas na Caixa geral da Administrac;oo Geral dos Correios, ate as 9 haras 
da noite. As que ali farem apresentadas ate as 9 1/2 haras da noite pagaroo 20 reis par cad a masse ou 
carta, para poderem ser expedidas no mesmo dla. ( ... ). Cf. pag. XCIII do Almanach de Portugal para 
7856. 

5 - 1863 - Magalhoes (1986: 12) do-nos 0 transporte de malas de correio pelos caminhos de ferro 
do Leste a partir de 29 de Agosto de 1863, cujo horario de aceitac;oo ia ate as 17h. 45m. no Terreiro do 
Pac;o e alvitra como hipotese de nascimento do servic;o de ultima hora a entrega de carrespondencia 
na hora seguinte, entre as 17h. e 45m. e as 18h. e 45m. na Administrac;oo Central do Correio de Lisboa a 
tim de que as mesma ainda pudesse seguir nos comboios do proprio dia para a Beira Baixa, Beira Alta, 
Alto Alentejo, Espanha e alem Pirineus. Para 0 efeito era necessario pagar uma taxa de 20 reis por cada 
carta ou mac;o no dizer do autor. 



Guedes de Magalhoes admitiu ser 0 comboio a origem do servi<;o de ultima hora mas como 
vimos 0 mesmo ja constava do decreto de 27 de Outubro de 1852, e dos Almanach de Portugal para 0 

anna de 1855 e de 1856, neste ultimo destinado a Mala-Posta, 56 tendo sido posteriormente aplicado no 
transporte ferroviario Cinaugurado em 1856), mais precisamente a partir de 29 de Agosto de 1863, cf. 
Magalhoes (1986: 12). 

6 - 1878 - A instru<;oo relativa ao pagamento de 20 reis por cada carta ou ma<;o para as 
correspondencias entregues ate uma hora depois do abertos os receptaculos consta do Annuario 
postal para 1878, pag. 8. 0 Annuario noo refere 0 pagamento dos 20 reis em selos e noo define 0 
conceito de ma<;o, no entanto usa 0 termo a prop6sito de ma<;os de jornais, impressos, manuscritos e 
amostras, 0 que permite admitir que 0 pagamento da taxa em analise noo ficasse registado nos 
exemplares que formassem os ditos ma<;os. Levaria alguma anota<;oo ou carimbo 0 exemplar de rosto 
do ma<;o? 

7 - 1880 - "Pela recep<;oo e remessa das correspondencias da ultima hora cobrar-se-ha 
adiantadamente, em dinheiro, por cada carta ou ma<;o a quantia de 20 reis alem do respectiv~ porte." 
Cf. arr' 9° do decreto de 23 de Setembro de 1880, negrito meu. 

8 - 1886 - "0 governo determina: 
As taxas a cobrar pelas correspondencias postaes da ultima h~ra, ( ... J." cf. arr' 11°, 4°, do decreto 

de 29 de Julho de 1886 que nada mais diz a este respeito e noo inclui 0 valor desta taxa nas tabelas 
constantes do mesmo. 

9 - 1892 - "As correspondencias ordinarias apresentadas nas esta<;oes depois da ultima abertura 
do respectiv~ receptaculo de correspondencias, anterior a expedi<;oo da mala em que houverem de 
ser expedidas, e cinco minutos antes da partida da mesma mala, denominam-se - correspondencias da 
ultima hora. 

§ unico. A taxa das correspondencias da ultima hora e de 20 reis por cada objecto. Cf. arr' 21 ° do 
decreto de 10 de Dezembro de 1892 - Regulamento para os servi<;os dos correios. 

10 - 1902 - "As correspondencias ordinarias apresentadas nas esta<;oes depois da ultima abertura 
do respectiv~ receptaculo de correspondencias, anterior a expedi<;oo da mala em que houverem de 
ser expedidas, e cinco minutos antes da partida da mesma mala, denominam-se - correspondencias do 51 
ultima hora. 

§ unico. A taxa das correspondencias da ultima hora e de 20 reis por cada objecto, paga pela 
afixac;:co de sellos nos respectivos Involucros." Cf. art° 35° do Decreto de 14 de Junho de 1902 -
Regulamento para os servi<;os dos correios, negrito meu. 

11 - 1907 - "As correspondencias da ultima hora recebidas para seguirem pelo Sud-Express, sao 
oneradas com a taxa de 20 reis por objecto e recebidas em moo na esta<;oo postal da Avenida, das 9 
as 9,30 da manho. 

Na esta<;oo central do Terreiro do Pa<;o tambem se recebem correspondencias da ultima hora 
quando hajam de seguir pel os paquetes, sendo egualmente estas oneradas com a taxa de 20 reis." Cf. 
Lopes Junior (1907:45). 

12 - 1922 - "Soo correspondencias da ultima hora as correspondencias ordinarias apresentadas 
nas esta<;oes depois da ultima abertura do respectiv~ receptaculo, anterior a saida da mala em que 
houverem de ser expedidas e ate cinco minutos antes da partida dessa mala, e ainda as apresentadas 
nas esta<;oes das gares do Rossio, em Lisboa, e de S. Bento, no Porto, ou nos cais das companhias de 
navega<;oo, antes da partida dos comboios ou vapores que as devam transportar. 

As correspondencias da ultima hora pagam, alem dos portes ordinarios, uma sobre-taxa de 3 
centavos por cada objecto, por meio da afixa<;oo de selos de franquia nos pr6prios objectos. 

Estas correspondencias soo recebidas em moo nas esta<;oes ou cais de embarque citados e, 
quando entregues nas Esta<;oes Centrais dos correios de Lisboa ou Porto, nas 3° ou 4° sec<;oes respectivas, 
noo se empregando qualquer formalidade especial para a sua transmissoo ou distribui<;oo". cf. Veras 
(1922:55-56). 

13 - 1938 - "Correspondencias da ultima hora - As correspondencias ordinarias apresentadas nas 
estac;:oes depois da ultima abertura do respectiv~ receptaculo de correspondencias, anterior a 
expedic;:oo da mala em que houverem de ser expedidas, e cinco mlnutos antes da partida da mesma 
mala, denominam-se - correspondencias da ultima hora. 

A taxa destas correspondenclas e de $20 por cada objecto, paga pel a afixac;:oo de selos nos 
respectivos inv6Iucros." Cf. Sousa (1938:276). 

Sousa ja a paginas 250 defendera a tese de que a taxa de ultima hora deveria ser de franquia 
obrigat6ria apesar de 0 Regulamento dos Correios nada dizer a este respeito. 
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Sintese 

A leitura directa dos textos de 1852, 1855 e de 1856 diz-nos clara mente que a taxa a pagar para 
que as correspondenclas pudessem seguir depois da abertura dos recept6culos, mas ainda no pr6prio 
dia, foi divulgada na imprensa da epoca como um servic;:o que permitia aproveitar as expedic;:oes ate 
a ultima hora de partida dos meios de transporte com as malas do correio. 

A taxa de ultima hora nasceu e existiu, assim, nao por razoes estritamente ferrovi6rias como por 
vezes se pensou ate hoje, outrossim ligada aos meios de transporte na generalidade, fossem eles a 
mala-posta, os comboios ou os barcos. 0 manual de Augusto Veras na primeira metade do seculo xx 
para os alunos das escolas de correios e telegrafos vem confirmar aquilo que a literatura e a imprensa 
de cariz funclonal tinha anunciado ao publico desde mead os do seculo XIX. 

Ate hoje a referencia mais antiga que encontrei em texto legais ao pagamento da taxa de ultima 
hora em selos a colar no respectiv~ objecto de correspondencia foi no decreto de 14 de Junho de 
1902. 

Tabela com as sobretaxas do ultima hora 

Datas Vahms Fontes I o bsenrac;CSes 

1 - Decreto de 14 de Junho de 1902 
14.06.1902 20 rels 2 - Boletim Telegrapho·Postal n.2102 de Junho o decreto nao diz quando entraria em vigor 

de 1902 

(a) • Os selos Ceres come~aram a circular em 

Feverelro 
Feverelro de 1912 - cf. Marques (1995:30-31) 

de 1912 (a) 1· Decreto de 22 de Malo de 1911 
(b) - Os selos expressos em rels circularam ate 

31.03.1913 2 - Lei de 21 de Junho de 1913 
30 de Mar~o de 1913 (com excep~ao dos 

(b) 
2c. 

3 • Circular n.2 956 dos Correlos e Telegrafos 
porteados tipo 1904 com sobrecarga 

01.07.1913 de 2 de Julho de 1913 
Republica). 

(c) 
(c) • A circular n.2 956 mandou efectuar os 
documentos sobre estatistlca na nova moeda 
a partir de 01.07.1913. 

1 - Decreto n.2 3:883 de 25 de Feverelro de 
A taxa nao consta do decreto. Nao se publicou 

10.03.1918 2 c. 1918 (nao refere esta taxa). Ver exemplos de 
correspondenclas. 

Boletlm dos Correlos e Telegrafos 

Valor de 2 c. cf. Annuarlo Commercial de 

13.06.1919 2c. 
1 • Decreto n.2 5:586 de 5.6.1919 (nao refere Portugal de 1920 
esta taxa Nao se publicou Boletim dos Correios e 

Telegrafos 

31.12.1920 1 • Decreto n.2 7:220 de 31.12.1920 
o art.2 23 diz que 0 decreto entra imedlatamen· 

ou 3 c. 2 - Boletim dos Correlos e Telegrafos 
te em vigor. Seria 31.12.1920 ou 01.01.1921? 0 
Boletim dos Correlos nao esclarece esla 

01.01.1921 ? Ano II n.2 8 • Janeiro a Junho de 1921 questiio. 

08.01.1923 1 - Decreto n.2 8:576 de 8.1.1923 o decreto so fol publicado em 11.01.1923 no 
ou 10 c. 2 • Boletim dos Correlos e Telegrafos • Ano IV 
11.01.1923? n.212 de Janeiro a Junho 1923 

DG n.2 7,1.1 serie 

o art.2 23.2 diz que 0 decreto entra 
imedlatamente em vigor. 

11.02.1924 
1 • Decreto n.2 9:424 de 11 de Fevereiro de 

Nao sepublicou 0 Boletim dos Correlos e 
ou 20 c. 

1924 
Telegrafos 

12.02.1924? Taxas postals em vigor ate as altera~oes 
determlnadas pela Portarila n.2 9:847 de 28 de 
Julho de 1941 e entradas em vigor em 1.9.1941 

As correspondencios do (lltimo Horo 

1 - As pec;:as que a seguir se descrevem foram entregues nos postos de correia de Lisboo 
(Gore), Lisboo-Teneiro do Pocro, Lisboo, Coldos do Roinho, Porto, Porto-Comlnho de Ferro Central e Porto 
Gore. 0 exemplar remetido a partir das Termas de S. Pedro do Sui nao parece de facil descodlficac;:ao. 



2 - Carta circulada de Lisboa (Gare) para 
Inglaterra em 4 de Maio de 1912. Pagou 5 c. de porte 
mais 20 reis=2 c. de sobretaxa da ultima hora ct. a tabela 
de portes decorrente da entrada em vigor da 
Convenc;:ao Postal Universal de Roma de 1906. 
Encaminhamento terrovi6rio via Paris (?). 

4 - Carta circulada de Lisboa (Gare) em 
28 de Janeiro de 1915 para Campanha / Porto, 
com marca de chegada de 28(?).1.?5 no verso. 
Pagou de tranquia 2 1/2 c. pela carta e 2 c . pela 
taxa da ultima hora. Taxas postais ct. decreto 
de 14 de Junho de 1902 transpostas para a nova 
moeda. Encaminhamento ferrovi6rio. 

3 - Bilhete postal ilustrado (adiante desig
nado por BPI), c lrculado de Lisboa (Gare) para 
Amarante em 12 de Junho de 1913. Pagou 1 c. de 
porte mais 2 c. da sobretaxa da ultima hora mais 
1 c. de imposto postal para as testas da cidade 
de Lisboa ct. lei de 24 de Maio de 1912. Taxas 
postals ct. decreto de 14 de Junho de 1902 trans
postas para a nova moeda. Encaminhamento 
terrovl6rio. 

5 - BPI circulado de Lisboa (Gore) para 
Viseu em lOde Setembro de 1918. Pagou de 
porte 2 c . mais 2 c. de sobretaxa da ultima hora 
cf. decreto n° 3:883 de 25 de Fevereiro de 1918. 
Encaminhamento ferrovi6rio. 
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7 - BPI circulado das Caldas do Rainha em 
10 de Janeiro de 1921 para Lisboa. Pagou de 
tranquia 6 c . mais 3 c . de sobretaxa do ultima 
horae?) ct. decreto n° 7:220 de 31.12.1920. 
Encaminhamento terrovi6rio(?) 

9 - BPI circulado do Porto em 5 de Outubro 
de 1924 para a Covilho. Porte de 25 c. mais taxa 
do ultima hara de 20 c. e selo de imposto postal 
Assistencia de 15 c. sobre um c. Tarita ct. decreto 
n° 9:424 de 11 de Fevereiro de 1924. 
Encaminhamento terrovi6rio(?). 

6 - BP circulado de Lisboa em 5 de Maio 
de 1919 com recep<;oo manuscrita de 9.5.1919 
de Ponto Delgado / A<;ares. Pagou de porte 2 
c. mais 2 c. de sobretaxa do ultima hora ct. 
decreto n° 3:883 de 25 de Fevereiro de 1918. 
Encaminhamento mariti mo. 

8 - BPI circulado do Porto Caminho de 
Ferro Central em 12 de Julho de 1922 para 
Lisboa. Pagou de tranquia 6 c. mais 3 c. de 
sobretaxa do ultima hara ct. decreto n° 7:220 
de 31.12.1920. Encaminhamento terrovi6rio. 



10 - Carta clrculada de Lisboa - Terreiro 
do Poc;o em 5 de Junho de 1936 para Olhoo 6 de 
Junho de 1936 (marco de dia no verso). Pagou 
de franquia 40 c. de porte mais 20 c. de 
sobretaxa do ultima hora ct. decreto n° 9:424 
de 11 de Fevereiro de 1924. Encaminhamento 
ferrovi6rio. 

A J A- &-/.tt-HA. ~ /k;; ~ 
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12 - Bilhete postal ilustrado do Se Velha 
de Coimbra, escrito no Hotel Avenida das 
Termas de S. Pedro do Sui no s6bado 12 de 
Setembro de 1925 e destinado a Leiria com 
chegada a 13 de Setembro, domingo. No texto 
o remetente informa 0 destinat6rio do chegada 
de sua mulher no segunda-feira (14 de 
Setembro). Marco obliteradora do Ambuloncia 
do Beira Alta II, com circulac;oo entre Vilar 
Formoso e Pampilhosa. Pagou de franquia 40 c. 
correspondentes 00 porte de uma carta e 20 c. 
de sobretaxa de ultima hora cf. decreto n° 9:424 
de 11 de Fevereiro de 1924. 0 porte de 40 c . 

11 - Carta circulada de Porto-Gore em 
26 de Julho de 1937 para Lisboa com marco 
de chegada no verso em 27.7.37. Pagou de 
franquia 40 c. pela carta e 20 c. pela taxa do 
ultima hora cf. decreto n° 9:424 de 11 de 
Fevereiro de 1924. Encaminhamento 
ferrovi6rio. 

estar6 errado porquanto deveria ser de 25 c. para um BPI, pese embora 0 facto do escrlta do enderec;o 
ultrapassar 0 limite fisico para 0 efeito existente no BPI. Para 0 encaminhamento parecem existir as 
seguintes hip6teses, sem hip6tese a luz dos conhecimentos actuais de esclarecimento sem margem 
para duvidas: 

a - Entregue no Hotel, levado em moo 00 condutor de malas do comboio do linha do Vouga entre 
as termas e Viseu que por sua vez 0 entregou 00 condutor de malas do comboio entre Viseu e Sta 
Combo Doo que por sua vez 0 entregou a ambulancia do Beira Alta. 

b - Entregue no Hotel, levado em moo a diligencia entre as termas e Viseu num percurso de 23 km 
que por sua vez 0 entregou 00 condutor de malas do comboio entre Viseu e Sta Combo Doo que por sua 
vez 0 entregou a ambulancia do Beira Alta. 

c - Entregue no posta de correia das termas que em virtude de j6 ter fechado a mala a entregar 
00 condutor de malas no comboio do linha do Vouga 0 fizeram seguir fora do mala ate Viseu que por 
sua vez 0 entregou 00 condutor de malas entre Viseu e Sta Comba Doo que por sua vez 0 entregou a 
ambuloncia do Beira Alta. 
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d - Entregue no estac;Oo de caminho de ferro das termas ... seguindo-se percurso identico aos 
anteriores ate Sta Combo DOo e de seguida entregue a ambulOncia do Beira Alta. 

A duvida que permanece em qualquer das hipoteses acima referidas reside no saber onde e 
quem aplicou 0 corimbo do ultima hora, no medida em que nos termas de S. Pedro do Sui existia em 
1925 posto de correia e que a ambulOncia do Beira Alta ficava afastada muitos kms do Hotel. Registe
se que 0 apanhar do ambulOncia do Beira Alta em Sta Combo DOo e a unica hipotese de 
encaminhamento ferroviario, olhando para as distancias e para a localizo<;:Oo das linhas do Vouga e do 
Beira Alta. A ambulancia recebia correia em andamento pelo que a taxa de ultima hora nOo se Ihe 
aplicava. 

A existencia de condutores de malas de correia nos linhas do Vouga e no linha de Viseu a Santa 
Combo DOo e-nos dada p~r Veras (1925:65-66). 

Conclusao 

1 - A sobretaxa do ultima hora existe em Portugal pelo menos desde 1 de Julho de 1853. Por 
aqueles anos a taxa era pogo em dinheiro a distribuir pelos funcionarios postais. 

2 - A imprensa do epoca divulgou a existencia do taxa em aprec;:o reportando-a umas vezes 00 

transporte por mala-posta, outras aos barcos e outras aos comboios. 

3 - 0 pagamento do taxa do ultima hora so a partir do Regulamento para os servic;:os dos correios 
aprovado pelo decreto de 14 de Junho de 1902 nos surge explicitamente no legislac;:Oo postal como 
tendo de ser feito em selos postais a colar no objecto do correspondencia. 

4 - Embora nOo explicitamente regulado a taxa do ultima hora deveria ser de franquia obrigatoria. 

5 - As estatfsticas gerais dos correios nOo registam dodos para este tipo de correspondencias, 
nOo facilitando por consequencia 0 estabelecimento de perfis quantitativos ou de geografias posta is 

56 deste tipo de servic;:o, porem e dedutfvel dos textos apresentados e verificavel nos objectos de 
correspondencia a sua utilizac;:oo associada a partida dos meios de transporte - ferroviarios e marftimos. 
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«If/lo/ (1939-1915) 

o inlcio do II Guerra Mundial ja se antevio no principio 
dos anos 30, devido a expansao e crescimento economico 
do Alemanha e a ascensao 00 poder de Adolfo Hitler. 

o receio de muitas Nac;:oes veio a confirmar-se com a 
deciarac;:ao de guerra do Alemanha a Franc;:a, Inglaterra e a 
outros pOises, em 3 de Setembro de 1939. 

Portugal pais neutral teve em Lisboa um popel 
importante como entreposto postal entre os pOises 
beligerantes. Aqui chegavam e partiam avioes com 
passageiros, cargo e muito correio, dos pOises do eixo e dos 
aliados. 

Vamos coligir todos os voos que fizeram escala em 
Portugal, R.I.V. (Regiao de Informac;:ao de Voo) de Lisboa, entre 
os anos de 1939 e 1945. Quanto a nos 0 ana de 1939, foi 0 ana 
de cure do aviac;:ao Mundial com 0 lanc;:omento dos Boeing 
314 pela PAN AM, projectando Portugal e Lisboa como placa 
giratoria entre dois mundos que a poucos dias se iriam 
digladiar. 

Voos realizados no ano de 1939 

• 1939/01/02 - Voo do B.A" Londres - Lisboo: Voo 
cancelado devido a nao permissao de Franco permitir 
o sobrevoo do Espanha pela British. Existem envelopes 
souvenirs vendidos pela B.A a 2/6 xelins coda. Existe 
tambem estes envelopes voados noutros voos. 

• 1939/07//01 Linha 22, Estugarda - Marselha - Salamanca 
- Lisboa e retorno pela Deutsche Lufthansa, suspenso 
nesta data. Em Outubro de 1940 foi retomada com os 
mesmos pontos de escala. 

• 1939/3/26,0 voo de ensaio FAM 18 realizado de 26 de 
Marc;:o a 16 Abril 1939, pelo Boeing 314 NC18603 Yankee 
Clipper, do PAN AM comandado pelo Capitao Harold 
Grey, transportava 11 elementos de tripulac;:ao e nove 
passageiros dos diversos deportomentos aeronauticos 
dos Estados Unidos. 0 voo teve inlcio em Baltimore -
Horta (Ac;:ores) - Lisboa - Biscarosse - Marseille -
Southampton - Foynes - Southampton - Lisboa - Horta -
Bermudas e regresso a Baltimore 

• 1939/05/20 a 27 Apos a realizac;:ao do voo de ensaio de 
26 de Marc;:o, a FAA. americana certificou a 17 de Maio 
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a linha aerea FAM 18 a PAN AM. 0 primeiro voo comercial teve infcio em 20 de Maio em New 
York - Horta - Usboa e 0 terminal em Marseille com a chegada do YANKEE CLIPPER a 27 de Maio de 
1939. Este voo noo transportou passageiros, s6 carga e correio. A linha de hidroavioes FAM 18 da 
PAN AM com 0 avan90 do II Guerra Mundlal, 0 terminal da linha passou para Lisboa. A Linha de 
hidroavioes manteve-se activo ate 2 de Dezembro de 1945 operando no Hidro-aeroporto de 
Cabo Ruivo, altura em que a PAM AM retirou de servi90 os Boeing 314, passando a utilizar avioes 
de rodas. 

• 1939/12/16 A Air France inaugura a linha de, Marselha - Oran - Tanger - Us boa a fim de obter 0 
enlace com a linha FAM18. 0 terminal de Marselha tinha sldo desviado para Lisboa em 8 de 
Setembro de 1939. 

• 1939/01/31 a Ala Utaria concentra as Linhas n0405, 483. 482, e realiza 0 1° voo Roma - Pollensa
Melilla - Malaga - Sevilha - Usboa. 

• 1939/12 /27 Voo de ensaio da KLM, Amesterdoo - Londres - Madrid - Lisboa 
• 1939/12/21 Voo Lisboa - Sevilha pela Aero-Portuguesa enlace em Sevilha com a LATI , no 1° voo 

oficial Roma - Sevilha - Vila Cisneros - Sal - Recife e Rio de Janeiro. 
• 1939/5/16 a 25 2°Voo do Lieutenant de Vaisseau; Biscarosse - Lisboa - Horta - New York. 
• 1939/12/16 Voo do Air France; Marselha - Oran - Tanger - Lisboa. 
• 1939/11/16 a 20 1° Voo PAN AM - FAM18; Hamilton (Bermudas) - Horta - Lisboa. 
• 1939/11/? Voo de ensaio da LAT!; Roma - Sevilha - Sal - Rio de Janeiro. Noo houve enlace com a 

Aero-Portuguesa. 
• 1939/12/? Ultimo Voo de ensaio do LATI; Roma - Sevilha - Sal - Rio de Janeiro. Noo houve enlace 

com a Aero-Portuguesa 

Voos realizados em 1940 

• 1940/4/20 Voo do LAPE. Lisboa (Alverca) - Madrid - Paris. Linhas Aereas P. Espanholas 
• 1° Voo Experimental Heston/Lisboa em 8/4/1940 e Lisboa/Heston em 10/4/1940. 
• 2° Voo Experimental Heston/Lisboa em 15/4/1940 e Lisboa/Heston em 16/4/1940. 
• 3° Voo Experimental Heston/Lisboa em 23/4/1940 e Lisboa/Heston em 23/4/1940. 

58 • 1° Voo Comercial Heston/Lisboa em 4/6/1940 e Lisboa/Heston em 7/6/1940. Todos os voos foram 
realizados pela BOAC, operando no Aer6dromo do Granja do Marques. 

LISBON TO S~UTHA¥PTON 

~--.. .. ~. . .' 
0 -
~ 

Mr . B n Scott , 
}-" oration !lull 1n8, 
~rG , N.w York 
U. S. A. 

Carta postada em Lisboa em 1/4/1939 por trlpulante do voo de ensaio da PAN AM e enviada para Southampton. 

• 1940/5/2 1° Voo do Linha Italiana n° 427 da Ala Linaria, Roma - Barcelona - Madrid - Lisboa e 
retorno a Italia no mesmo dia. 

• 1940/4/2 1 ° Voo da Linha da KLM, Amesterdoo - Porto (Aer6dromo de Espinho) - Lisboa. Aerodromo 
de servi90 e terminal Campo de Avia900 da Granja do Marques. Retorno a Amesterdoo no dia 4 
de Abril. 

• 1940/8/? Foi realizado 0 voo Londres - Lisboa - Gibraltar pela KLM sedlada em Inglaterra devido a 
guerra. 

• 1940/11/? Foi realizado 0 voo Bristol - Lisboa - Gibraltar pela KLM sediada em Inglaterra e 00 
servi90 do BOAC. 

• 1940/6/4 a 19 os Voos Heston - Lisboa escalaram Bordeus duas vezes por semana 
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Jr . q , Entwietle. 
98 . Rue. Carlos ascarenhas 
2/0 DTO . 
Lisbon , 
PORTUGAL. 

Carta do 2° voo experimental Heston - Lisboa efectuado pela BOAC. Chegada a Lisboa 15/4/1940 

• 1940/8/6, os voos de Poole - Lisboa - Bathurst - Fretown - Lagos, foram realizados com os hidroavioes 
Short S.30 "Empire" ("C"Class) . A partir de 9 de Dezembro alguns voos escalaram Las Palmas com 
autorizo<;:ao do Governo Espanhol. 

• 1940 de 4 de Junho a lOde Julho no voo Poole - Lisboa ocorreram voos exclusivamente para 0 
transporte de correia diplom6tico. A partir de lOde Julho 0 seNi<;o passou a bissemanal e foram 
utilizados os hidroavioes Short S30 Empire, S.23, S.30Mod. "C" Class. 

• 1940 Os voos Heston - Lisboa passaram a escalar 0 Porto (Aer6dromo de Espinho com avioes 
Douglas DC3 DAKOTA com a seguinte frequencia: de 2 a 25 de Agosto Bissemanal: de 26 de 
Agosto ate 22 de Setembro 4 vezes por semana. Os avioes DC3 eram alugados tipo Charter 6 
KLM, de inicio com tripula<;oes mistas, a partir de 7 de Dezembro somente com tripula<;oes 
holandesas. 

• 1940/10/7 Reabertura do Linha 22 do Lufthansa; Berlim - StuHgart - Lion - Marselha - Barcelona -
Madrid - Lisboa. 

• 1940/7/23 Voos do cidade Bristol (Whitchurch)-Porto - Lisboa. De 23 de Setembro a 9 de Outubro 
e a partir de 17 de Dezembro os voos ocorreram 4 vezes por semana. 

• 1940 Continua<;ao dos voos do LATI, enlace via Sevi lha pela AERO Portuguesa. Estes voos 
terminaram em 19 de Dezembro de 1941 com a entrada dos Estados Unidos no II Guerra Mundial 
devido 00 ataque do Japao a Pearl Harbour. 

~ 
VIA L. A. T.I. 

lllmo . '3!:ir . YA.SCONCEr.;r.OS 

A.!!J~~ORi'HGUESA 

33 , Rup do Alecrim 

-LISBl! A - l'CR'TIJG 

Carta transportada no 3° voo de retorno do LATI do Brasil devla ter chegado a dla 7/01/1940 

Voos realizados em 1941 

• 1941/5/25 Voos directos; Poole - Shannon - Lisboa - Bathurst - Freetown - Lagos; Ate 25 de Maio, 
o seNi<;o operava com os hidros, Short S-30; partir de 26 de Maio ate 9 de Outubro 0 seNi<;o foi 
assegurado via Shannon semanalmente com 0 Short S-30, Consolidated, modelo 28, e Boeing 314 
A. De lOde Outubro a 30 de Outubro, dois voos foram realizados com 0 Boeing 314 A. Depois de 
30 de Outubro 0 seNi<;o foi cancelado. 

59 



60 

• 1941/5/25 Voos de Poole - Shannon - Lisboa; semanalmente os voos alternavam entre, Poole -
Lisboa e Poole - Shannon - Lisboa, este horario manteve-se ate 8 de Agosto, 

• 1941/6/13 Voos de Bristol - Chivenor - Porto - Lisboa; ate 13 de Julho os voos realizavam-se 4 
vezes por semana; entre 14 e 20 de Julho os voos passaram a 5 vezes por semana; depois de 20 
de Julho os voos passaram a ser diarios, Os avioes utilizados eram os Douglas DC-2,e DC3 da KLM. 
fretados pela BOAC, 

• 1941/2/6 Voo da PAN AM. FAM 18, Bolama - New York, via San Juan, rota do sui ou de alternativa, 
• 1941/3/1 0 10 voo da Iberia; Madrid - Lisboa 
• 1941 /10/12 Alguns voos especiais foram realizados na linha; Poole - Shannon - Lisboa - Gibraltar 

- Malta - Cairo, Os hidros utilizados foram Short S 30 ("C" ), e 0 Consolidated Modelo 28, 

Voos realizados em 1942 

• 1942/3/7 Nesta linha ate 7 de Marc;:o; Poole - Shannon - Lisboa - Gibraltar - Malta - Cairo 
foram realizados 15 voos nos dois sentidos, com 0 Consolidated "Catalina" e 0 Short S-30 , a 7 de 
Marc;:o a linha foi fechada, 

• 1942/2/23 Foram iniciados nova mente os voos que tinham sido cancelados em 30 de Outubro de 
1941, Poole - Shannon - Lisboa - Bathurst - Freetown - Lagos, De 23 de Fevereiro ate 29 de Outubro 
foram realizados 79 voos da Europa para Sui e 76 voos de Sui para a Europa utilizando hidroavioes 
de varios modeios; de 23 Fevereiro a 13 de Maio foi utilizado 0 Short Sunderland S-30; de 14 de 
Maio a 30 de Junho alem do S-30 tambem foi utilizado 0 Consolidated "Catalina"; de 1 de Julho a 
18 de Agosto foi utilizado Short S-30, Sorth "C" Class os Consolidated "Catalina" e "Guba" e 0 

Shorth "C"Class, Os Boeing 314 A estiveram activ~s desde 23 de Fevereiro ate 29 de Outubro, 

o Hidroaviao Boeing 314 A "Dixie Clipper" descolando no Rio lejo em Llsboa 

• 1942/3/19 Linha Poole - Shannon - Lisboa - Gibraltar; de 19 de Man;:o a 11 Agosto, foram realizados 
com recurso aos hidros Consolidated 2Catalina" , 0 servic;:o encerrou a 11 de Agosto, 

• 1942/12/18 Voo realizado a partir do aer6dromo de Lyneham - Lisboa - Bathurst - Lagos s6 foi 
realizado um voo neste mes utilizando 0 avioo de rodas Consolidated "Liberator" , 

• 1942/5/31 Linha Bristol - Chivenor - Porto - Lisboa, A partir de 31 de Maio voos diarios com avioes 
DC2 e DC3; de 1 de Junho a 31 de Outubro, 4 voos por semana, 

• 1942/10/15 Linha Bristol - Chivenor - Porto - Lisboa - Gibraltar; a partir de 15 de Outubro um voo 
semanal. alternando 0 servic;:o entre Douglas DC2 e DC3 da KLM fretados pela BOAC, 

Voos realizados em 1943 

• 1943/6/12 Linha "Winter Route" Poole - Shannon - Lisboa - Bathurst - Lagos - Bathurst - Belem - Port 
of Spain - Bermuda - Baltimore - Bermuda - Lisboa - Shannon - Poole, Ate lOde Junho foram 
realizados 10 voos para a America e 11 voos para a Europa e tambem 11 voos para sui e 9 voos 



para norte do sector do linha Poole - Shannon - Lisboa - Batthurst - Lagos. Depols de 24 de Outubro 
foram realizados 8 voos para a America e 6 voos para a Europa. utilizando os Boeing 314 A 

• 1943. Servic;o n° 4 (Inglaterra - Africa Ocidental); Poole - Shannon - Lisboa - Bathurst - Freetown -
Lagos. Ate 23 de Marc;o. foram realizados 13 voos para Africa e 17 voos para Inglaterra. A 23 de 
Marc;o de 1943 esta linha foi encerrada. 

• 1943/3/1 Linha Poole - Shannon - Lisboa - Port Etienne - Bathurst - Freetown - Abidjan - Lagos. De 1 
de Marc;o ate 5 de Novembro realizaram - se 55 voos com os Hidroavioes ingleses Short 
"Sunderland. A 5 de Novembro a linha foi encerrada. 

• 1943 Linha aerea iniciada no ana anterior; Lyneham - Lisboa - Bathurst - Lagos 56 foram realizados 
dois voos ate 14 de Fevereiro com os avioes "Liberator" tendo encerrado as operac;oes nesta 
linha. naquela data. 

• 1943 linha aerea iniciada no ana anterior Bristol - Chivenor - Llsboa - Gibraltar de 9 a 31 de Maio. 
o servic;o foi bissemanal e de 1 de Junho a 14 de Julho a frequencia passou 04 vezes por semana. 
o Servic;o esteve suspenso entre 15 de Julho e 5 de Agosto. voltando a operar a 5 de Agosto com 
uma frequencia bissemanal. 

• 1943/1 0/25 Linha Poole - Shannon - Lisboa - Gibraltar - Ojerba (Tunisia) - Cairo ate 00 final do ana 
foram realizados 27 voos em cad a sentido. sendo utilizados os hidroavioes "Short - Sunderland" 

Voos realizados em 1944 

• 1944/1 /? Linha Bristol - Sf.Mawgan - Lisboa - Gibraltar - Rabat. ate 13 de Outubro a frequencia era 
trissemanal. Em 13 de Outubro 0 servic;o foi cancelado. Esta linha era operada pelos Douglas DC 
2 da KLM . fretados pela BOAC. 

• 1944/1/20 Linha Bristol - LUisgate Bottom - Llsboa. De 20 de Janeiro ate 14 de Marc;o a frequencia 
do servic;o era bissemanal. operado pelos Dakota DC2. A 14 de Marc;o a linha foi cancelada. 

• 1944/1 0/24 Linha Croydon - St Mawgan - Madrid - Lisboa. 0 servic;o foi Iniciado com os DC2 da 
KLM com frequencia semanal. A partir de 1 de Novembro Croydon foi substituido pelo aer6dromo 
de Hum. 

• 1944/1/? Linha Lyneham - Lisboa - Tripoli - Cairo. ate 21 de Dezembro foram realizados 100 voos 
em cad a sentido com os avioes Consolidated "Liberator" . Em 21 de Dezembro esta linha foi 
desactivada. 

• 1944/7/31 Linha Roma - Gibraltar - Lisboa pela companhia Italiana ALA Litt6ria 
• 1944/9/1 Voo de ensaio da PAA via norte do Europa. ensaio da futura IInha New York - Lisboa -

Leopoldville. 
• 1944/9/13 Voo de ensaio de retorno efectuado pela PAA. Leopoldville - lagos - Casablanca -

Lisboa - Londres 

Voos realizados em 1945 

• 1945/1/1 Voo de ensaio do PAA. New York - Shannon - Llsboa para estabelecimento da IInha ate 
Leopoldville. Aviao util izado Douglas C-54. Existem registos no Aeroporto de Lisboa destes voos. 

• 1945/3/9 a 18 Linha Hum - Lisboa - Bathurst - Natal -Rio de Janeiro - Buenos Aires. ensaio pela 
British South Amerlcam Airways. 

• 1945/10/20 Linha Poole - Lisboa - Bathurst - Natal - Belem - Port of Spain - Halmiton - Baltimore pel a 
United Airlines. 

• 1945/? /? Linha Hum - Llsboa voos seis vezes por semana ate 3 de Marc;o; de 4 de Marc;o ate 5 de 
Junho frequencia de 5 voos semanais; de 6 de Junho a 16 de Junho voos trissemanais. de 17 de 
Julho a 31 de Julho nove voos no quinzena. Os avioes utilizados foram os Dakotas DC2 e DC3 da 
KLM fretados pela BOAC. 

• 1945/1 0/25 Variante da Linha anterior Hum - Usboa agora com escala por Madrid. Ate 25 de 
Outubro era efectuado um voo semanal. Depois de 25 de Outubro a frequencia passou a 
bissemanal. Em 11 de Setembro 0 Aer6dromo de Croydon substituiu Hum. 

• 1945/12/2 Ultimo voo dos Hidroavioes Boeing 314 da PAA a utilizar 0 Aeroporto Maritimo de 
Cabo Ruivo 

Blbliografia consultada; 

-Catalogue des Aerogrammes du Monde Entler 1950 Frank Muller 
-Bridging the Continents In wartime 
-Amerlcam Air Mall Catalogue 5° Edition 
-Varia documentac;:oo dlspersa 
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Introducrao 

As marcas posta is comec;:aram a ser usadas no sec. XVII, 
sendo as primeiras as celebres Bishop Marks, dos correios 
britanicos. Mr. Bishop foi um notavel subdito de Sua Majestade 
Britanica, que teve a novel ideia de que se 0 servic;:o dos 
correios fosse barato e rapido mais pessoas escreveriam, e 
como tal semelhante negocio poderia dar lucro. Quando foi 
nomeado Correio-Mor do Reino pas em pratica as suas ideias 
e comprovou-as a saciedade; para controlar a velocidade 
de entrega das cartas e impedir que 0 pessoal dormisse em 
servic;:o criou uns carimbos pequeninos, com a simples 
indicac;:ao do dia e mes; enquanto dirigiu as Postas do Reino 
tudo correu as mil maravilhas, mas as invejas depressa 
apareceram e, depois de vender 0 cargo a um investidor, 
que gostou do aspecto que a "coisa" estava a tomar, mas 
talvez nao gostasse muito de trabalhar, 0 negocio foi por agua 
abaixo e os correios britanicos voltaram ao atraso de vida 
que ate af tinham sido, caros, lentos e pouco fiaveis, ate 1840. 

- ---



Em Portugal as marcas posta is aparecem no sec. XVIII, no tempo dos Correios-Mores; soo escassas 
em numero e raramente se veem; eram do tipo classificado pelo Dr. Ant6nio Fragoso como "Marcas de 
Entrada" (1) e assinalavam 0 pars de origem das cartas, para poderem ser taxadas de acordo com os 
multiplos acordos bilaterais existentes com diversos parses. Estava-se longe da Conferencia Postal de 
Paris (1863) e da Unioo Postal Universal (1874). 

Os carimbos datados apareceram em 1822 (2), data em que comec;ou a ser utilizada em Lisboa 
uma marca que, alem do nome da localidade, inclura 0 dia e 0 mes; era portanto uma marca de data 
incompleta. Os carimbos foram evoluindo e, em 1842, aparece no Porto 0 primeiro carimbo de data 
completa (2). A partir da Reforma Postal de 1852 os carimbos datados passaram a ser confeccionados 
dentro de determinadas normas de formato e conteudo, passando a constituir as fammas que too bem 
conhecemos, 1852, 1878, 1880, etc. 

Para alem destas fammas mais conhecidas, outras se tornou necessario definir, por uma questoo 
de poder juntar os carimbos datados em grandes grupos, sem haver tantas marcas desgarradas, 
desemparelhadas e sem ciassifico<;:oo, em grupos sui generis, como apropriadamente Ihes chamava 0 

Dr. Ant6nio Fragoso (3). E 0 que tenho tentado fazer ao fim de 40 anos de coleccionar marcas do dia. 

21 
LISBOA 
~ 

Tipo de 1822 

Dentro desta famma agrupei todas as marcas do dia com data incompleta, sejam as originais, 
dos primeiros anos do sec. XIX, com dia e mes, sejam as posteriores, de produc;oo local, somente com 0 

ano. 

Noo inclui neste grupo as marcas em que a data era total mente manuscrita, como a conhecida 
oval de Almendra e tantas outras semelhantes. 

15 - 6 
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Tipo de 1842 

Nesta grande e heterogenea famma juntei todas as marcas de data completa do sec. XIX que 
noo pertencem a nenhum dos tipos tradicionalmente utilizados na classificac;oo dos carimbos datados. 

Ha muitos tipos a assinalar e, fora as de Lisboa, Porto, Alenquer, Viseu e Vila Real, todas soo de 
fabrico mais ou menos artesanal, apesar das da Covilho, Gumiei, Murtede e Rio Tinto terem 
caracterrsticas semelhantes, forman do um sub-grupo homogeneo. 

A marca mais antiga deste grupo e a rectangular de cantos cortados do Porto, que comec;ou a 
ser utilizada em 1842, dando 0 nome a "famnla". 
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Tipo de 1852 

o tipo de 1852 foi a primeira "famma" organizada dos carimbos circulares datados. Mais de uma 
centena fol confeccionada desde 1852 ate ao fim dos anos 70s do sec. XIX. Dentro deste grupo inclui 
tambem, para diminuir a dispersoo, algumas marcas semelhantes na estrutura, como a de Valenc;a, 
maior mas de esqueleto identico, e 0 carimbo de Lisboa com datador meconico. 

He verios tipos de letra, primeiro Romana, depois Normanda, e a data, embora seja quase sempre 
na forma de quebrado, com 0 dia sobre 0 mas, e 0 ana na base, tambem teve ocasionalmente outras 
representac;6es. 0 diometro externo gira a volta dos 22/24 mm, embora haja marcas maiores e mais 
pequenas que estes valores (de 20 a 28 mm). 

Estes carimbos comec;aram por ser usados na marcac;oo das cartas e, posteriormente, na 
obliterac;oo dos selos. 0 seu uso como marcas obliterantes foi excepcional ate 14 de Fevereiro de 1878 
(4), data em que entrou em vigor a ordem de servic;o que mandava reduzir a uma as operac;6es de 
marcac;oo das cartas e obliterac;oo dos selos. 

Tipo de 1878 

Como os carimbos de 1852 eram muito pequenos, e ainda bem para n6s coleccionadores, passou
se de oito para oitenta, e a Administrac;oo Central dos Correios de Lisboa encomendou os celebres 
carimbos ova is, na sua maioria de dupla oval e com a legenda "CORREIO DE". 

Ao longo de poucos anos foram surgindo e cobriram todas as Direcc;6es dependentes de Lisboa, 
bem como algumas delegac;6es. Apareceram tambem uma dOzia de marcas identicas, de outros pontos 
do pais. 

A maioria tem dupla oval, letras de tipo normando e a data numa 56 linha no centro da oval 
menor. He algumas excepc;6es, oval simples, data de tipo diferente, ou sem legenda de servic;o, como 
o de Oliveira do Bairro. 

Dentro deste tipo inclui tambem, para maior facilidade de arrumac;oo, e perdoem-me os puristas, 
as marcas de oval mais pequena, de Lisboa e SetObal. que comec;aram a ser usados na mesma data, e 
as que comportam a legenda "CORREIO E TELEGRAPHO", ou semelhante, de Espinho, Peso da Regua e 
Santarem, aparecidas je nos 1880s. 



TIpo de 1880 

Pela primeira vez surge um grupo de carimbos a cobrir 0 pafs de Norte a SuI. chegando as regioes 
mais reconditas e as aldeias mais pequenas de Portugal. Juntamente com os tipos de 1944 e 1979 sao as 
marcas que melhor, e mais profundamente, penetram 0 tecido social, econ6mico e geogr6fico da 
Nac;:oo. 0 esqueleto e basicamente composto p~r dois cfrculos concentricos, um datador central 
rectangular, com os cantos biselados, a legenda "CORRQ E TELQ" em cima, e 0 top6nimo em baixo. 

Existem outros sub-tipos dentro do mesmo esqueleto, que e 0 que caracteriza este grupo. H6 
marcas s6 com top6nimos, com legendas diferentes ("CORREIOS", "EST. TELEG. POSTAL", etc.), com 0 

top6nimo em duas linhas na metade inferior e com variantes da data; esta, de ordin6rio, e composta 
pelo dia, mes em abreviatura e ana com dois dfgitos, mas h6 algumas marcas que apresentam 0 ana 
com tres, e ate quotro, dfgitos (poucos), e aindo marcos com 0 mes representado em algarismos; estas 
ultimas na sua maioria sao falsas, e julgou-se durante muitos anos que todos os carimbos de 1880 com 0 

mes em algarismos eram falsos, produtos do engenho de Madame Joseph, conhecida comerciante 
filatelica da Londres do fim do sec. XIX, infcio do sec. XX. Noo e assim mas os autenticos sao, de facto, 
pouco vulgares. 

o diometro dos cfrculos, bem como 0 seu afastamento, variam muito ao longo dos cerca de 60 
onos em que estas marcas foram gravadas. Os carimbos originais de 1880, do primeira leva de 100 
encomendados, sao os mais bonitos e elegantes; tem 0 cfrculo externo com ± 28 mm, cfrculo menor 
afastado ± 6 mm e letras altas, estreitas e espessas. 

Tipo de 1883 
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o Com. David L. Gordon (5) inclui no tipo de 1880 mais sub-tipos, com variac;:6es no esqueleto: 
datador com cantos rectos, cfrculo unico, datador aberto dos lados, etc. Para naG estabelecer confusao 
com os carimbos de 1880 in strictu sensu, e devido a sua heterogeneidade, resolvemos agrup6-los 
nesta famma, cujas primeiras marcos sao as de Cabeceiras de Basto, Faro, Pinhao, Sao Pedro de Pena 
Ferrim e Sardoal, todas aparecidas em 1883 (6), vindo dar a designac;:ao deste grupo. Os sub-tipos sao 
muitos, e no maioria dos casos h6 s6 uma ou duos localidades em coda tipo. No maioria sao circulares, 
mas tambem existem alguns hexagonais (em Entre-os-Rios) e octogonais (em Cativelos e Urr6s). 

Tipo de 1891 

Tanto 0 Com. David Gordon (5) como 0 Eng.o Guedes de Magalhaes (6) deixaram de lado, sempre 
prevendo um futuro trabalho, os carimbos de Lisboa e Porto que naG se encaixavam no tipo de 1880, 
grupo sem denominac;:ao consagrada e a que me acostumei a chamar "Carimbos de Servic;:o de Lisboa 
e Porto". A maioria destas marcos surgiu em 1895, mas a primeira data de 1891. e a conhecida 

66 "TELEGRAPHO / LlSBOA", que aparece batida em diversas cores, violeta, azul e negro. 

A morfologia e diversa, carimbos de cfrculo simples e duplo, ova is, quad rados, hexagonais e 
octogonais. A sua produc;:ao manteve-se ate aos anos 40s do sec. xx e sao as marcos mais comuns do 
nossa marcofilia, s6 igualadas em vulgaridade pelos carimbos de registo de Lisboa e Porto do tipo de 
1944. 

Foram usadas em Lisboa Central, Lisboa Norte e Porto Central, e foi durante a sua vigencia que 
apareceram as famigeradas letras A.E .. A.O., C.G. e C.S .. que tanto misterio tem feito, estando a polemica 
levantada, ate hoje. 

TIpo de 1918, ou TIpo Frances 



Os celebres carimbos de "Tipo Frances" foram inicialmente denominados "Tipo de 1919" (1), mas 
apareceram diversos especimes usados em 1918, 0 que fez recuar a data do sua denomina<;:ao. Sao 
quase todos de drculo unico, poucos de duplo cfrculo, a estrelinha ao alto e a data em duos linhas, nem 
sempre centrada em rela<;:oo as inscri<;:oes, dado que 0 bloco datador podia ser rodado em rela<;:oo a 
letragem periferica. As legend as soo, na maioria, "CORREIO" ou "CORRQ E THo", mas h6 bastantes sem 
legend a (s6 top6nimos). Alguns, poucos, tambem apresentam pequenos ornamentos decorativos. 

Para comodidade de arruma<;:oo incluf tambem neste grupo as marcos do tipo "Daguin", que 
afinal tambem e frances, usadas em Braga no mesmo perrodo. A de Coimbra existente no Museu Postal 
aparentemente noo chegou a ser utilizada. 

As marcos de tipo frances, alem da semelhan<;:a estrutural com as de Fran<;:a, foram efectivamente 
fabricadas nesse pars notando-se, por exemplo, a ausencia constante do til, em Louzo, Escalhoo, etc., e 
alguns erros de ortografia, como Jarmelo por Jermelo, Felhadosa por Folhadosa, etc. 

No seu total, a semelhan<;:a do tipo de 1878, estas marcos pouco passam da centena. 

ripo de 1925 

Entramos no epoca do grande crise dos anos vinte e trinta. 

as carimbos de 1925, duplo drculo concentrico, datador que noo ultrapassa 0 drculo menor, 
come<;:aram p~r ser bem confeccionados, alguns soo mesmo muito bonitos e elegantes, como 0 de 
"Abrunheiro (Cosa de Saude)", e foram-se progressivamente degradondo no seu fobrico, efectuado na 
maior parte dos casos nas oficinas dos C.T.T., em vez da casa Vk;:oso & Moratal/a que too bons servi<;:os 
sempre prestara. 

Existem com a legenda "CORRQ E TELo" ou sem legenda (s6 top6nimos); mela duzia de marcos 
existem com outras legendas. 0 diametro variou muito 00 longo dos onos, desde os medios C± 28 mm) 
ate oos gigontes de 35 mm ou mais. 



Tipo de 1928 

Tal como 0 tipo de 1925 comeyou bem, mas tambam se degradou bastante na morfologia e 
crueza da letragem. 0 esqueleto basico a 0 de duplo cfrculo concentrico, com datador rectangular, 
de cantos rectos, e noo biselados, como 0 de 1880. 

Varios sub-tipos existem, dlversos deles bem definldos e formando conjuntos de muitas localidades, 
68 outros simples aberrayoes sem uma linha condutora que Ihes confira homogeneidade, para alam da 

que Ihes a dada pelo esqueleto de base. 

As legend as mais comuns soo "CORRo E TELQ", geralmente para os que noo tem hora no datador, 
e "CORo E TELo" para os que a tem; disse geralmente porque noo a necessariamente assim. Ha-os 
tambam s6 com top6nimos, como 0 "Mafamude / (Gaia)" e com diversas legendas de servlyo, para 
Encomendas Postais, etc. 

Tipo de 1940 



Dentro deste grupo a caracterfstica basilar e a presenc;:a do legenda "C.U." (com pontinhos) em 
caracteres grandes e, quase sempre, grossos, no to po do marco do dia. Os esqueletos sao tres, 1880, 
1925 e 1928, com 0 tal "C.T.T." gordo a encima-Ios. Todos os tipos existem com e sem pontinhos dos lados 
do datador (1880 e 1928) ou a separar a legenda "C.U." do top6nimo (1925), dando um total de seis 
sub-tipos. Existe ainda mais um sub-tipo, em Viana do Castelo, com 0 esqueleto de 1928 encimado pela 
legenda "CTT" em letras de tamanho menor, semelhantes as do tipo de 1944. 

Dos sete sub-tipos 0 mais comum, ocorrendo no maior numero de localldades, eo que tem 0 

esqueleto de 1880 com pontinhos dos lados do datador. A data aparece com e sem hora, coexistindo 
muitas vezes no mesma localidade as duos formas. 0 aparecimento destes carimbos em 1940 coincide 
com a reorganizac;:ao dos Correios e a criac;:ao do slgla "C.T.T." que ainda hoje usam. 

Tipo de 1944 

Flnalmente 0 segundo grupo que cobriu quase todo 0 pafs, com uma malha apertada de estac;:6es 
e postos de correio. Este tipo foi homologado pelos C.T.T. por despacho de 1943 e comec;:ou a ser 
distribufdo em 1944, embora existam algumas marcos anteriores, desde 1940, como a de "Lamas da 
Feira" (agora Santa Maria de Lamas), "Posto C. T. Notfcias / Rossio", etc. (8) 

o esqueleto foi simplificado, duplo cfrculo concentrico e 0 datador nao tem paredes laterais, 
estando reduzido as cordas que delimitam os segmentos circulares superior e inferior. Duos cruzinhas 
decorativas ladeiam 0 datador. As legendas mais comuns sao "CTT", quase sempre sem pontinhos, ou 
"CORREIOS". Alem destas existem muitas outras menos frequentes, "EXACTOR", "TELEGRAFOS", "VALES", 
etc. 

Dos lados do datador figuram, quase sempre, as tais cruzinhas que embelezam 0 conjunto. Nos 
casos em que 0 nome do localidade e muito longo as cruzes estao no coroa circular superior, dos lados 
de "CTT". Meia duzia de marcos nao ostentam as cruzinhas. 

Ha tambem marcos sem legenda, s6 com top6nimos, nomeadamente das estac;:6es urbanas de 
Lisboa e Porto, sendo que nalguns casos as cruzinhas do costume estao no parte inferior do carimbo, 
ladeando 0 nome do cidade on de se situ a a estac;:ao postal em causa. 

Nos cidades maiores as marcos com a legenda "CORREIOS" existem com letras identificadoras 
no segmento circular superior; as mais comuns sao "E" (exactor), "P" (posta ordinaria) e "R" (registos), 
mas ha muitas mals, como "V", "VD", etc. 
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70 Tipo de 1979 

Com 0 advento do C6digo Postal surgiu 0 grupo baptizado pelo saudoso Eng.o Armando Vieira de 
"Tipo de 1979". A razoo e simples, as primeiras marcas com c6digo postal apareceram nesse ano, sendo 
elas as "CORREIOS / CTC-1 / 4000 PORTO", com ou sem "R" no segmento circular inferior. Tanto na 
colecc;:oo do Eng.o Armando Vieira como na minha as datas mais antigas destes dois carimbos soo de 
meados de 1979. 

o esqueleto e 0 de 1944, com a adic;:oo do c6digo postal. quase sempre na coroa circular inferior, 
e a supressoo das cruzinhas ornamentais. Apenas meia duzia de marcas, das primeiras, as mantiveram. 
As legendas na coroa circular superior soo de diversa ordem, "CIT", "CORREIOS", "COP", "CTC", "EDL", 
etc. 

Multas das primelras marcas, formando 0 primeiro sub-tipo homogeneo do tipo de 1979, tem no 
topo uma estrelinha, de 6 ou 8 raios, coexistindo por vezes os dois tipos na mesma localidade. Tambem 
as he sem legenda nem estrelinha, com a coroa circular superior vazia; as mais modern as, que 
apareceram com 0 novo milenio, tem 0 top6nimo na parte superior, precedido de PC ou BEC quando e 
caso disso, eo c6digo postal reduzido aos quatro dfgitos na coroa circular inferior. 

Outra das caracterfsticas comuns dos carimbos de 1979, e que quase todos apresentam, e a 
presenc;:a de um numero de controlo no segmento circular inferior, muito raramente no superior. Este 
numero de controlo tambem existe em meia duzia de marcas do tipo de 1944. Nas marcas mais modern as, 
top6nimo em cima e c6digo postal numerico em baixo, estes numeros soo geralmente precedidos das 
iniciais "EC" (Estac;:oo de Correio), 0 pessoal dos balc6es, que atende os clientes, ou "COP" (Centro 
Distribuidor Postal), os hom ens das "traseiras", que separam 0 correio. 

Conclusao 

Todo este arrazoado tem como unica finalidade proporcionar uma arrumac;:oo mais simplificada 
para as Marcas Posta is Datadas de Portugal, desde 0 seu apareclmento, em 1822, ate a actualidade. 
Espero que as minhas ideias um pouco inovadoras, amadurecldas ao longo de quarenta anos de 
coleccionar carimbos, noo tenham assustado os principiantes, nem of en dido os marcofilistas de longa 
data, por ter arrumado os carimbos datados em "apenas" treze fammas. 
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Datando 0 primeiro selo postal portugues de 1 de Julho 
de 1853 e a inaugurac;ao do primeiro troc;o de caminho-de
ferro em Portugal de 28 de Outubro de 1856 natural e que, ao 
longo de mais de seculo e meio de historia em paralelo, muitos 
pontos de contacto existam entre a filatelia e os caminhos
de-ferro (1.2). 

Daf 0 interesse de muitos filatelistas pela tematica 
ferroviaria, frequentemente consubstanciado nas marcas 
postais e ferrovlarias apostas nas correspondencias que 
seguiram por essa via que, no caso portugues, se encontram 
estudadas com algum detalhe (3.4). 

Um domfnio que tem sido menos tratado, no ambito 
do correia ferroviario, consiste nos diversos tipos de formularios 
que em determinadas situac;6es eram expedidos por correia 
pelas companhias de caminhos-de-ferro, tema sobre 0 qual 
nos propomos fazer neste artigo uma primeira abordagem 
sistematica, embora seguramente ainda muito incompleta. 

Os Avisos de Chegada. 

Dos formularios de natureza ferroviaria, os mais 
correntes eram os avisos de chegada, atraves dos quais uma 
dada entidade era informada de que tinha uma encomenda 
para levantar numa determinada estac;ao ferroviaria. Tais 
avisos, remetidos por correio, revestiram ao longo dos anos 
varios tipos, sendo de certo modo interessante constatar 0 

diferente aprec;o com que os filatelistas os tem distinguido. 

Deste modo, sao de realc;ar, em primeiro lugar, como 
mais apreciados, os avisos de chegada dos Caminhos-de-Ferro 
do Estado (CFE), emitidos entre 1921 e 1925, nos quais foram 
mandados imprimir na Casa da Moeda selos do tipo Ceres, 
sucessivamente de 3c" 10c. e 15c., correspondentes as taxas 
para impressos em vigor para 0 correia interno ao longo desse 
perfodo de forte inflac;ao. 

Estes formularios encontram-se devidamente estudados 
(5) e catalog ados (60) como impressos de servic;o selados. E de 
realc;ar que estes impressos selados existem tanto para a 
Direcc;ao do Sui e Sueste (CFSS) como para a Direcc;ao do 
Minho e Douro (CFMD). Deve ainda notar-se que a CFE utilizou 
tambem impressos analogos mas com selo adesivo, sobretudo 
em anos anteriores aquele perfodo. 



Em 1927 os Caminhos-de-Ferro do Estado viriam a ser integrados na Companhia dos Caminhos
de-Ferro Portugueses (CFP), que usavam na altura avisos de chegada (modelos F218 e F243), os quais 
circulavam com selo adesivo correspondente 6 taxa de impressos em vigor, tal como alias vinha 
acontecendo desde 0 periodo monarquico. Contudo, neste periodo, a sua antecessora, a Companhia 
Real dos Caminhos-de-Ferro Portugueses, usou tambem, durante alguns anos, avisos de chegada 
impressos no verso de bilhetes-postais inteiros. 

Temos conhecimento destas replcagens em posta is de 10 rels de D. Carlos (OM 23) e da emissoo 
comemorativa do IV centenario do descobrimento do caminho maritimo para a India (OM 29). Estes 
posta is, apresentam indlcac;:oo do modelo, data da impressoo e tiragem e, quando circulados, exibem 
geralmente 0 carimbo ferroviario nominativo da estac;:oo remetente (fig. 1 e 2). 

·.,at' ... ' ... "'n_ .. _T .. ... _. ,.,..l _ ....... ,.IIt.cn.~ ... I_n. ....... .., .. 

Flg.l 

Fig. 2 

Desde 1942 os avisos de chegada voltaram a ser impressos no verso de bilhetes-postais inteiros, 
agora pela CFP, tendo-se assim mantido depois de, em 1947, se ter verificado 0 inicio da explorac;:oo 
conjunta da rede ferroviaria nacional pela CP (6 excepc;:oo da linha de Cascais), ate que 0 usa destes 
formularios foi descontinuado no inicio dos anos 90 * (fig. 3 e 4 e tabela 1). 

Nesta tabela indicam-se, na ultima coluna, exemplos de carimbos nominativos ferroviarios 
apostos na estac;:oo de origem, que vimos nos diversos casos. 

-, 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Outros formularios ferroviarios em inteiros postais. 

~--CDllSt-DCZ ·"" 

Para alem dos formularios do tipo F «Fiscalizac;:ao)) como os avisos de chegada atras referidos, 
existe tambem uma variedade de modelos do tipo R «Reclamac;:oes)) impressos em inteiros postais (fig, 
5 e 6 e tabela 2), Alguns outros tipos encontram-se referidos por Mascarenhas Pereira (7) , 

Fig. 5 
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Fig. 6 
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o intelro da Companhia dos Caminhos-de-Ferro do Vale do Vouga (CFVV). 

Tratando este artigo da tematica ferroviaria em inteiros posta is, nao podfamos deixar de referir 
o inteiro da CFVV, em tempos objecto de alguma controversia (7,8) , 

Cerca de 1920 mandou a CFVV, com sede em Espinho, imprimir 0 verso de bilhetes-postais 
Ceres de 2c" OM61, entao em curs~, conforme fig,?, Tendo havido nos anos subsequentes sucessivos 
aumentos de franquia nos bilhetes-postais, atingindo-se em 1924 0 valor de 25c, e possuindo aquela 
Companhia ainda em seu poder um numero bastante elevado de posta is de 2c. repicados, decidiu em 



1925 mandar actualizar no Coso do Moeda tal franquia em 1400 desses posta is (9) . Para esse efeito, foi 
gravado 0 selo Ceres de 25c. 00 lado do antigo selo de 2c., que foi cancelado com um tra<;:o diagonal 
negro. Resultou deste processo um novo inteiro postal (OM P6), para uso exclusivo do CFVV, sem 
correspondente nos bilhetes-postais de uso corrente, onde apenas tinha ocorrido uma opera<;:oo similar 
em 1924 em rela<;:oo aos inteiros Ceres de 18c. 

Fig. 7 

Nestas condi<;:oes, aquele inteiro apenas difere dos restantes bilhetes-postais particulares ate 
entoo selados por ter por base um inteiro corrente repicado e noo um postal de fabrico privado, 
mantendo de resto todas as caracterfsticas de um inteiro particular, como de facto se encontra 
catalogado (6b). De referir que, apos se terem esgotado estes postais sobrecarregados, a CFVV utilizou 
postais Ceres correntes de 25c., carimbados no frente do lado esquerdo com a denomina<;:oo do 
Companhia (fig. 8). 

t: ......Jll.1: . __ 

,~ 

'!ll: 44 

Fig. 8 
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En pi nho,V de ~la de 1931 

Deve notar-se para finalizar que alguns dos dodos aqui insertos foram obtidos a partir de 
catalogos de leiloes filatelicos recentes (10), cuja qualidade grafica e organizativa tem vindo a melhorar 
muito, fornecendo assim valiosa informa<;:oo tecnica por vezes diffcil de conseguir por outras vias. 

Os inteiros das figuras 7 e 8 pertencem 6 colec<;:oo do Dr. Guilherme Rodrigues a quem 
agradecemos a autoriza<;:oo para a sua reprodu<;:oo. 

* De acordo com informa<;:oo do Fergrafica on de era feita a impressoo destes formularios, a ultima 
remessa de posta is «aviso de chegada)), modelo 22-066, foi impressa em Mar<;:o de 1993, no montante 
de 50.000 postais. 
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Tudo pela Na9iio • $30 F218 150.000 8 -1942 Lisboa-P (Impresso) 

Idem,ldem F218 12-1942 Lisboa-P (Impresso) 

Caravela • $30 F218 2-1948 Lisboa-P (Impresso) 
I---
Idem,ldem F218 8-1948 BeJa (Impresso) 

Idem' $50 F90 50.040 4-1953 Lisboa - Jardlm 

Idem,ldem F90 108.000 5-1954 Lisboa - P 

Idem, Idem F90 54.000 10-1954 Campanhii 

Postllhiio - Conhe9a a sua HIst6rla n.g 41 • $50 F90 198.000 9-1957 Dois Portos 

Postllhiio • $50 F90 198.000 2-1989 Campo de Bestelros 

Palsagens e Mon.umentos· 1 $50 + $50 22-086 (FP90) Vouzela e Gala 

Instrumentos Trabalho • 4$00 22-088 (FP90) Gala 

Idem' 5$50 22-068 (FP90) Gala 

Idem' 5$50+1$50 22-068 (FP90) Vila Real St.g Ant6nlo 
f---
Idem' 7$00 22-088 (FP90) Gala 

Idem' 9$00+3$50 22-068 (FP90) Lisboa - Rego 

Idem'16$00 22-068 125.000 NovJ83 Carregado 

Idem,ldem Idem 172.000 AbrJ84 AlcAntara-Terra 

Idem'12$50+7$00+$50 Idem 150.000 OutJB4 Colmbra 

Selo sem taxa Idem 150.000 OutJB5 Gala 

Arqultectura Popular' 22$50 Idem 150.000 OutJ85 Gala 

Idem' 29$00 Idem 14.900 MarJ91 Vila Franca de Xlra 

Tabela 2 

SelolTaxa Modelo Tlragem Data Carlmbo nomlnatJvo 

Caravela • $30 R58 5.000 2 -1947 

Idem, Idem R43 5.000 4 -1948 

Idem,ldem R43 5.000 9 -1949 

Palsagena e Monumentoa '1$00 29-083 (2.500) --- Llaboa (Impresso) 

Idem' 3$00 29-093 --- --- M{lranda) do Corvo 

Instrumentoa de Trabalho • 5$50 29-089 (1.500) --- Porto (Impresso) 

Idem '7$00 29-093 --- --- Evora 

Arqultectura opular • 27$00 29-093 5.000 AbrJ89 Vlseu 
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(II) 

Todas as colec<;:6es de selos ficam enriquecidas com a 
apresenta<;:ao de variedades resultantes de "erros e defeitos". 
Nao h6 duvida que, nao questionando 0 seu valor, as referidas 
variedades muito atraem a aten<;:ao dos coleccionadores e 
ate dos obseNadores nao especializados. 

A origem destas pe<;:as filatelicas est6 maioritariamente 
relacionada com as fases de impressao (impressao omitida, 
deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de tinta, Impressao 
no verso, impressao dupla, tripla ... ,), falhas de prepara<;:ao 
das chapas (fendas, letras trocadas, letras defeituosas .... ) e 
falhas no aplica<;:ao do denteado (omissao, duplica<;:ao, 
desloca<;:ao) . 

Obviamente que 0 valor de coda uma das pe<;:as, 
sempre bastante superior 00 do selo base, est6 no razao 
directa do procura e no razao inversa do numero de 
exemplares conhecidos. 

Numa colec<;:ao de Mo<;:ambique podem-se encontrar 
centenas de variedades por "erros e defeitos", umas 
assinaladas nos respectivos cat610gos e outras, por op<;:ao ou 
desconhecimento do sua existencia, ate agora ignoradas. 
Considerando 0 interesse que pode ter a observa<;:ao das 
mesmas, vaG ser aqui apresentadas mais algumas imagens, 
muitas das existentes numa colec<;:ao especializada, tendo 
por base a ordem das respectivas emlssoes, 
independentemente de estarem ou nao referidos nos 
cat610gos. 

- 99-
1921/22 - Tipo Ceres - 60 c. azul, denteado 12x1 1,5 popel lus
trado * 80 c. carmim rosa, denteado 12xll,5 popel liso * 80 c. 
violeta s/azu!, 
denteado 12xll,5 
popel porcelana. 
Selos com impres- 80 C. 
sao do taxa / le
genda deslo
coda. 

Fig. 99 



103 

107 
-112 -

-103 -
1922 - Tipo Ceres - 2 Esc, Violeta, denteado 12xll,5 papel 
lustrado, selo com dupla impressoo da legenda 
"Mo<;ambique" , 
-106 -
1915/20 - D, Luis I com sobrecarga/sobretaxa - 115 s/5 reis 
preto, selo com dupla impressoo, 
-108 -
1915/20 - D, Carlos I com sobrecarga/sobretaxa - Tres 
diferentes erros/defeitos nas sobrecargas REPUBLICA -
dupla, deslocada, dupla deslocada, 

-107 -
1915/20 - D. Carlos I com sobrecarga/sobretaxa -
400 5/50 reis azul, par margem I de folha com 
sobrecarga deslocada, 
-110 -
1915/20 - D, Carlos I com sobrecarga/sobretaxa -
115 s/2-112 reis castanho * 130 s/150 reis carmim s/ 
rosa, respectivamente com sobrecarga invertida e 
sobrecarga dupla invertida, 

110 

-109 -
1915/20 - D, Carlos I com 
sobrecarga/sobretaxa - 400 5/80 
reis verde claro, quadra com 
defeitos no denteado, 
-111 -
1916 - Taxa de Guerra - 1 c, 
verde * 5 c, carmim rosa, noo 
denteados, 

1916 - Taxa de Guerra - 1 c , verde, pares respectivamente com falta de 
denteado na vertical e com falta de denteado na horizontal. 

09 112 

-113 -
1916 - Taxa de Guerra - 1 c . verde, impressoo deslocada, 
-114 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa local 
- "Correios" 1 c, 5/1 c, verde, quadra apresentando um dos 
selos com 0 defeito de impressoo "PEPUBLICA" , 

113 

-115 -
1918/20 - Taxa de Guerra com 
sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 
1 c, s/ 1 c, verde, quadra com 
sobrecarga/sobretaxa invertida, 
-116 -
1918/20 - Taxa de Guerra com 
sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 
1 c, 5/ 1 c, verde, sobrecarga/sobretaxa deslocada, 

111 
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116 

-117 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa -
"Correios" 1 c. s/ 1 c . verde, sobrecarga/sobretaxa 
deslocada. 

115 -118 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa -

"Carreios" 1-112 c. s/ 5 c. vermelho, falta de denteado. 
-119 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa - "Carreios" 1-1/2 c. s/ 5 c vermelho, defeitos de 
impressao "TELFGRAFO" e "1910". 
-120 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 1-1/2 c. s/ 5 c . vermelho, defeito de 
impressao "PETRIA" . 
-121 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 1-1/2 c. s/ 5 c . vermelho, defeito de 
impressao "PFLA". 

118 119 120 121 

-122 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 1-1/2 c. s/ 5 c . vermelho, defeitos de 
impressao "TELFGRAFO" e "PEPUBLlCA" . 
-123 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa _ "Correios" 1-
1/2 c. s/5 c . 1 vermelho, defeito de impressao "TELEGRAFU". 
-124 -
L918/20 - Taxa de Guerra com sobrecarga/sobretaxa - "Correios" 1-
1 /2 c. s/5 c. I vermelho, defeito de impressao na letra "R" da 
sobrecarga "Carreios" . 
-128 -
1918/20 _ Taxa de Guerra com sobretaxa - "2-1/2 centavos" s/ 5 c. 
vermelho, defeito de impressao "PFLA PETRIA" . 
-129 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobretaxa - "2-1/2 centavos" s/ 5 c. 
vermelho, defeito de impressao "TELFGRAFO" . 

..... . "' ~. ' ] 
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-130 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobretaxa - "2-1/2 centavos" 5/ 5 c . vermel 
"IELEGRAFO" . 
-125 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobretaxa - "SEIS centavos" 5/ 5 c. ver 
apresentando um selo com 0 defeito de impressao "TELFGRAFO" . 

..•. ... 

-126 -
1918/20 - Taxa de Guerra com 
sobretaxa - "SEIS centavos" 5/ 5 
c. vermelho, selo com altura de 
29 mm em vez 27 mm e defeito 
de impressao "PFLA PETRIA" . 
-127 -
1918/20 - Taxa de Guerra com 
sobretaxa - "SEIS centavos" 5/ 
5 c. vermelho, par com desloca
<;:ao da sobretaxa. 
-131 -
1918/20 - Taxa de Guerra com 
sobretaxa - "2$00" 5/5 c . verme
Iho, par nao enteado na horizontal. 

-132 -

130 

125 

1918/20 - Taxa de Guerra com sobretaxa -
132 "2$00" 5/ 5 c. vermelho, defeito de 

131 TELFGRAFO" . 
-133 -
1918/20 - Taxa de Guerra com sobretaxa - "2$00" 5/5 c. 
vermelho, defeito de impressao "PETRIA" . 
-138 -
1920 - Mutilados de Guerra - 3 c. violeta claro, par com 
falta de denteado na vertical. 

-140 -
1920 - Mutilados de Guerra - 3 
c . violeta claro * 10 c. violeta claro, com denteados 
deslocados. 
-137 -
1920 - Mutilados de Guerra - 5 c . verde, denteado 
deslocado. 
-139/136 -
1920 - Mutilados de Guerra - 12 c . rosa malva e 1 Esc. 
azul claro, margens de folha com falta de denteado. 
-134 -
1920 - Mutilados de Guerra - 18 c . carmim, par com 
falta de denteado na vertical. 
-135 -

138 

1920 - Mutilados de Guerra - 30 c. verde oliva, par nao 140 
denteado na horizontal. 

139 134 
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141 

-141-

142 143 145 

135 1921/22 - Tipo Ceres com sobretaxa - 10 c. sl V2 c. preto, denteado 15x14 papel 
acetinado, denteado deslocado. 

-142 -
1921 122 - Tipo Ceres com sobretaxa - 10 sl V2 c. preto, denteado 12x 11 V2, 
papel acetinado, sobretaxa invertido. 
-143 -
1921122 - Tipo Ceres com sobretaxa - 10 c. sl V2 preto, denteado 12x11 V2, 
papel acetinado, sobretaxa dupla. 
-144 -
1921/22 - Tipo Ceres com sobretaxa - 30 c. sl 1 Y2 c. castanho, denteado 
15x14 papel acetinado, com denteado fantasma. 
-145 -

146 144 

1921/22 Tipo Ceres com sobretaxa - 30 c. sl 1 V2 c . castanho, denteado 12x11 V2 papel acetinado, 
sobretaxas duplas deslocadas em dlferentes posic;:oes. 
-146 -
1921/22 - Tipo Ceres com sobretaxa - 60 c. sl 2 V2 c. violeta, denteodo 15x14, popel porcelana, fenda no 
cunho. 
-147 -
1921/22 - Tipo Ceres com sobretaxa - 60 c. sl 2 V2 c. violeta, denteado 15x14 bloco de 8 selos com 
sobretaxa dupla/invertida. 
-148 -
1923 - Tipo Ceres com sobretaxa - 50 c . sl 4 c. rosa, denteodo 12x11 V2 popel acetin ado, tira de 5 selos 
com sobretaxa deslocada. 
-149 -
1925 - Selos de D. Carlos com sobrecarga/sobretaxa - 40 c. sl 50 reis azul, naG denteado no margem 
direita. 
-150 -
1925 - Selos de D. Carlos I com sobrecarga/sobretaxo - 40 c sl 80 reis verde, a deslocac;:ao do denteado 
altera as dimensoes do selo. 
-151 -
1925 - Selos de D. Carlos I com sobrecarga/sobretaxa - 40 c. sl 80 reis verde, por defeito na chapa de 
impressao, sobrecargo REPUBLICA com letra "Au deslocada. 
-152 -
1926 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - $40 preto (sobrecarga/sobretaxa a preto), 
tres selos com defeitos de impressao nas sobrecargas/sobretaxas, respectivamente invertida, dupla e 
dupla deslocada. 

RljQa 
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-154 -

156 

-153 -
1926 - Selos de Porte Franco com 
sobrecarga/sobretaxa - $50 preto e 
amarelo (sobrecarga/sobretaxa a 
vermelho), quatro selos com defeitos de 
impressao nos sobrecargas/sobretaxas, 
respectivamente invertida, dupla 
deslocada, deslocada e deslocada 
invertida. 

1926 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - $60 preto e amarelo (sobrecarga/sobretaxa 
a violeta), do is selos com 0 defeito de impressao sobrecarga/sobretaxa deslocada. 83 
-155 -
1926 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 2$00 preto e amarelo (sobrecarga/sobretaxa 
a verde), tres selos com defeitos de impressao nos sobrecargas/sobretaxas, respectivamente tripla 
deslocada, dupla deslocada e . dupla invertida. 
-156 -
1926 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 2$00 preto e amarelo a verde), par com falta 
de denteado no horizontal. 
-157 -
1927 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 10 c . verde e amarelo (sobrecarga/sobretaxa 
a preto), sobrecarga/sobretaxa deslocada por defeito de impressao. 
-158 -
1927 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 40 c. violeta e amarelo (sobrecarga/sobretaxa 
a preto), par com sobrecarga/sobretaxa deslocada por defeito de impressao. 
-159 -
1927 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 1 $00 verde oliva e amarelo (sobrecarga/ 
sobretaxa a preto), selos com defeito de impressao no sobrecarga/sobretaxa, respectivamente dupla 
deslocada e tripla deslocada. 
-160 -
1927 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 2$00 bistre e amarelo. (sobrecarga/sobretaxa 

159 

a preto), sobrecarga invertida. 
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-161-
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/ 
sobretaxa - 5 c . verde amarelo, bloco 
apresentando no margem do folha a impressao 
do sobrecarga/sobretaxa. 
-162 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/ 
sobretaxa - 10 c. azul e amarelo, par 
apresentando os defeitos de impressao 
sobrecarga/sobretaxa dupla invertida e 
sobrecarga/sobretaxa deslocada. 



-163 -161 
1928 - Selos de 

Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 10 c . azul e amarelo, 
sobrecarga/sobretaxa deslocada. 
-164 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 10 c. azul e 
amarelo, sobrecarga/sobretaxa dupla invertida. 
-169 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 50 c. laranja vermelho 
e amarelo, sobrecarga/sobretaxa deslocada provocando dupla sobretaxa 
em outr~ selo. 
-170 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 50 c. laranja vermelho 
e amarelo, sobretaxa dupla por deslocac;::oo. 
-171-
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 50 c. laranja vermelho 
amarelo, dupla sobrecarga/sobretaxa. 
-172 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 50 c. laranJa vermelho 

84 e amarelo, deslocac;::oo da sobrecarga/sobretaxa provoca amissae da taxa. 
-165 -
1928 - Selos de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 80 c . castanho e 
amarelo, par com um selo normal e outr~ com sobrecarga/sobretaxa omitida . 
. -166 -
1928 - Selo de Porte Franco com sobrecarga/sobretaxa - 80 c . castanho e 
amarelo, dupla impressoo invertida da palavra "CORREIO" por deslocac;::oo da 
sobrecarga/sobretaxa. 

-168 -
1928 - Selos de Porte Franco com 
sobrecarga/sobretaxa - 80 c. castanho 
e amarelo, par tendo um dos selos a 
sobrecarga/sobretaxa omitlda 

172 166 

168 167 

-167 -
1928 - Selos de Porte Franco com 
sobrecarga/sobretaxa - 1 E. ardosia e 
amarelo, deslocac;::oo da sobrecarga/ 
sobretaxa e do denteado. 
-173 -
1928 - Selos de Porte Franco com 
sobrecarga/sobretaxa - 2 E. laranja 
vermelho e amarelo, erro por utilizac;::oo 
indevida do selo destinado a 
sobrecarga/sobretaxa 'CORREIO 50 c .. 

173 



-178 -

-174 -
1929 - Selo de Porteado 
com sobrecarga - 50 c. 
cinzento. tres selos com 
impressoo dupla. em 
diferentes posic;6es. dos 
trac;os a vermelho. 
-175 -
1930/31 - Vit6rias de 

176 Mousinho de Albuquer-
- .................. ---..... ~~...,. que - $50 azul. amissae 

de uma das Indicac;6es da taxa . 
-176 -
1930/31 - Vit6rias de Mousinho de Albuquerque - $50 
nas cores verde. castanho carmim. vermelhoo e 
vermelhoo. com diferentes deslocac;6es das taxas. 
-177 -

174 1933 - Lusfadas - 5 c . bistre. 20 c. cinzento e 85 c. carmim. 
com taxas omitidas. 

1933 - Lusfadas - 5 c. bistre. 20 c. cinzento. 45 c . azul e 85 c. carmim. com deslocac;6es da impressoo das 
taxas 
-179 -
1933 - Lusfadas - 80 c. verde. dupla Impressoo da taxa. 

-180 -
1933 - Lusfadas - 45 c. azul. quadra inclulndo um selo com defeito de impressoo "MOc;AMBIQUF". 
-181 -
1933 - Lusfadas - 10 c . violeta. 50 c . castanho vermelho e 2 E. violeta. pares com deslocac;oo da 

impressoo das taxas. 
-182 -
1939 - Via gem Presidencial - $80 Illos claro s/illos. 1 $75 azul s/azul claro. 
3$00 verde s/verde claro e 20$00 castanho s/castanho claro. serie margem 
de folha. selos noo denteados. 
-183 -
1944 - 4° Centenorio de Lourenc;o Marques - $50 verde. com defeito de 
impressoo resultante de defeito na chapa. motivo porque igualmente 
aparece em selos da cor castanho. 
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Ao remexer na papelada antiga existente numa 
gaveta. encontrei uma carta esc rita ha 47 anos e que nunca 
chegou ao destin~. noo por insuficiencia de enderec;:o ou 
franquia. mas sim. porque nunca foi metida num marco do 
correio. 

Atendendo ao destinatario. Menino Jesus - Ceu. 
pode ser talvez considerada como um "Isento de Franquia" 
noo circulado. Assim. talvez com um pouco de boa vontade. 
possa ser inserida numa colecc;:oo da "Classe Aberta". 

A carta. datada de 10.12.1961, foi escrita por um 
menino de 7 anos. recem entrado na antiga Escola Primaria 
e cuja mae estava muito doente. 

Noo sera uma grande pec;:a filatelica. mas e um 
documento de uma ternura extraordinaria. E enderec;:ada 
ao Menino Jesus - Ceu e. nas tronscric;:oes que se seguem. foi 
mantida a tao incipiente ortografia original. 

No conteudo da carta. escrita com letra de 
principiante, a sua primeira preocupac;:oo vai para a saude 

do mae: "Menino Jesus 
pesso que a minha mae 
esteja voa no dia de Natal 
e estejamos todos bons no 
dia de Nata/". 

Seguem-se os 
pedi-dos materiais: "Eu vou 
pedirte 0 camiao FNM 
(BRASIL) 7953 e parao meu 
irmao 0 camiao BERLlET- 7-
760". 

A seguir comec;:a a 
acautelar 0 futuro. po is 
naturalmente acredita 
que 0 Menino Jesus tem 
uma grande influencia. 
esquecen-do-se da irma 
mais pequena. 
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No final acaba por remediar essa falta 
involuntoria. 

Segue-se entoo; "Vou tambem pedirte que 
pace todos os anos no Lh;:eu nunca fique repetente 
por que eu estudo muito para pac;:ar de classe". 

Flnalmente a Irmo pequenina: "e po a minha 
irma 7 frigurifico de plostico". Termina assinando pelos 
irmoos, "Coimbroes 10/72/967 - Luis-Paulo-Rut. 

Depois de aturadas pesquisas junto dos 
arquivos do Ceu, fol possfvel constatar que todos os 
pedidos foram levados em considera90o. 

A Moe curou-se de grave doen9a e a cura 
aconteceu por uma serie de "acasos" que quase 
podemos considerar mllagrosos. Os camioes e 0 

frigorffico (com "0") 10 estavam no chamine no dia de 
Natal. Quanto aos estudos. talvez devido os cunhas 
do "Menino Jesus" passou sempre de ano. 

Havero porventura pe9a filatelica que se 
compare oeste "Isento de Franquia". noo circulado? 

Situo-roo do pagamento dos quotas 

Caro Assoclado 

A partir do Boletlm n° 416 passou a haver, permanentemente, a informac;:ao do situac;:ao 
de pagamento do sua quota. Para isso. dever6 consultar a etiqueta de ender~amento 
colada no envelope em que foi envlado 0 Boletim. 

Abaixo, reproduz-se uma etiqueta de endere9amento cujo significado dos campos 
relevantes e 0 saguinte: 

~ - N" de S6cio * AAAA - Ano do ultima quota pogo * XX999 - C6digo de enderec;:amento 

Assim. sa AAAA = 2007 significa que a quota do ana 2007 j6 sa encontra pogo. Coso tenha 
regularizado a sua quota muito recentemente e posslvel que esta indicac;:ao nao se apresante 
de imedlato actualizada. Em coso de manutenc;:ao de diverg~ncia agradec emos que nos 
contactem. 

~ AAAA XX999 
EXO Sr.(") Nome 
Morado 
CPostal Localidade 

Aproveitamos a opartunidade para relembrar 0 Regulamento de S6cios, publicado no 
Boletlm n° 415, e particularmente para as implicac;:oes pelo Incumprimento do pagamento 
do quota ( ArfD 3.1 ). 



/8e,l1lirj 2008 

a Pol"tupal 

PORTUGAL, foi honrado na Olympex-2008, Exposi<;:oo 
Mundial de Filatelia Olimpica, que decarreu em Beijing de 08 
a 18 de Agosto, integrado na Olimpiada Cultural dos 
JJ.OO.2008, com a reprodu<;:oo do nosso Selo Olimpico de 1928, 
integrado na segunda serie de selos dedicados a Olympex-
2008, serie esta, composta par do is selos sendo, um 0 selo de 
5 Or. de 1896 dos JJ.OO. da Grecia, e 0 segundo, 0 selo de 
Portugal comemarativo dos JJ.OO.1928. Parabens para Portu
gal. 

Esta serie, foi a que abriu a Olympex.2008, com uma 
emissoo de 200.000 selos, e uma bonita marca postal/FOC, 
comemarativa 2008.8.8, com a ilustra<;:oo do Palacio Nacio
nal de Exposi<;:oes de Beijing, local onde teve lugar a Olympex. 

Nesta exposi<;:oo, estiveram presentes 200 e poucas 
colec<;:oes, de 23 Paises, sendo 0 sector de literatura compos
ta por 40 participa<;:oes, par onde passaram perto de 110 mil 
visitantes, cujas entradas variavam entre US030 e US050, com 
ou sem 0 mitico passaporte filatelico, on de tinham a disposi
<;:00 marcas postais de 11 Administra<;:oes Postais, ONU, COl, 
Comerciantes, Regioes Administrativas Chinesas, alem de uma 
bate ria de 31 marcas postais diversas da exposi<;:oo, a dispo
si<;:oo dos visitantes para obliterarem a sua propria carrespon
dencia. 

Foram atribuidas 18 medalhas de Ouro (90-92 pts), 69 
Vermeils (80-89 pts), 82 Pratas (70-79 pts) e 40 Bronzes (60-69 
pts), bem como a Medalha Olimpica de Ouro / Prata / Bronze, 
para a 3 melhares participa<;:oes premiadas com Ouro, que 
das 18, primeiro foram seleccionadas 5 e depois as tres 
finallstas. 

Medalhas lindissimas, 
colocadas numa caixa octogo
nal em vidro, par sua vez colo
cada numa caixa quadrada em 
madeira farrada, tendo na tam
pa da mesma gravado 0 
logotipo destes JJ.OQ, e com 0 
bonito peso, individual de 2 kgs. 

Uma surpresa nesta ex
posi<;:oo, alem das muitas, a par 
da sua grandeza, foi a possibili
dade de individualmente, a se
melhan<;:a do "meuselo", poder
se reproduzir na exposi<;:oo, in-
teiros postais de qualidade, 

para serem integrados nos colec<;:oes. Mais uma novidade 
(pe<;:a Onica). Terminou mais uma Grande Jornada Olimpica .. 
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Nao deixe para amanha 0 que deve fazer hoje. 

A perda de audi.;ao e um processo gradual. Entre os primeiros sintomas e a consulta ao especialista 
decorrem, em media, 7 anos. Quanto mais tempo 0 cerebro estiver sem ouvir determinado tipo de 
sons, mais fadlmente perde a capaddade de os reconhecer e identificar, tomando mais dificil 
a reabilita.;ao auditiva. 

E possivel ultrapassar 
as dificuldades auditivas. 

Aquilo que parece um problema, com 
impactos negativos a tantos niveis, tem 
solu.;oes muito simples. 
Os avan.;os da tecnologia oferecem solu.;oes 
para quase todos os problemas auditivos. 
Solu.;oes que, quando recomendadas 
e aplicadas por Audiologistas qualificados, 
permitem levar uma vida normal, com 
aparelhos de tamanho reduzido, mas 
com grandes capaddades tecnol6gicas. 
Sao varios os factores que contribuem para 
o sucesso da adapta.;ao ao aparelho 
auditiv~, como a idade ou tipo e grau da 
insufidemda. Ha, contudo, uma evidenda 
que nao podemos ignorar, quanto mais 
rapida for a consulta com 0 espedalista, 
mais rapido e mais facil e 0 processo de 
reabilitar;ao. 

-. -

Como reconhecer 
a perda de audir;ao? 

o processo comer;a de forma tao gradual que nao se da por isso. 
A culpa If! sempre dos outros porque falam baixo ou do telefone 
que tem um toque que nao se ouve. Ha sempre uma desculpa, mas 
o problema vai-se agravando. 
Para alem da dificuldade em reconhecer a perda auditiva, muitas 
pessoas recorrem a aparelhos baratos de amplifica.;ao auditiva, 
por vezes apresentados como verdadeiros aparelhos auditivos 
[dispositivos medicos), adquiridos sem 0 conselho de 
Otorrinos ou Audiologistas qualificados. 
Devido as dificuldades de comunicar;ao resultantes da perda de 
audir;ao, verifica-se uma tendenda acentuada para 0 isolamento 
social. Toma-se dificil manter uma conversa em locais com ruido; 
o desconforto cresce e leva a que a pessoa com dificuldades 
auditivas comece a evitar 0 convivio e a procurar momentos de 
"paz" e isolamento. Interpreta.;Oes erradas do sentido das 
conversas levam a reaq:oes adversas por parte dos interlocutores 
e a alguma frustra.;ao, podendo provocar situa.;Oes complicadas 
do ponto de vista profissional. 

Atendimenta par tecnicas qualiflcados. ~!l:r.:I . -
recetiem regularmente trei 

Empresa certlflcada ISO 9001-2000. 1!].~~lts!I~m~ . - - _ .. 
• • -. 

assistEmcia . -
~~.- :=. =- ~~.~.==~~.:-.:.===~~~~ Gal -... •• • - • ... .... ~ .... ... ... • ... 

.... .... -

,------------------------------------------------------------------, 
Marque a sua consulta e exame auditivo gratuitos 
no Centro Auditivo Widex mais proximo de sil 

Valido com a apresenta~ao deste cupao. 

Numern Verde 

a 800 200 343 
Consulte·nos 

® 
SGS 

Centros AudltlYos Wldex em todo 0 pars: www.wldu pt 1- consults gr6tts Reparac;6a lmadlata 4 BnDS garantls Cllnlft~ao de Qualldada ,"'_-_-_=_-_--_-_=_-_' _________________________________________________ _ 1~:.rn:l/~O~:.. _ ., 



Tabl?la~ rIt? Po~~ (?/I( I1oYaJKblffJ.l? 
rIt? 18J7 a 1925jt929 

AIHno Silva Pinto 
valtonipais@yahoo.com 

Giorgio Micali 
brumegi@tvcabo.co.mz 

o conhecimento dos portes dos diversos tipos de 
correspondencia e um elemento de trabalho imprescindfvel 
e fundamental para a compreensoo do Historia Postal. 

Os portes variam, para alem de circunstoncias 
especfficas, consoante as origens, os percursos, os meios 
utilizados, as epocas e obviamente os destin~s das 
correspondencias em apreciac;:oo. 

No area do Filatelia de Portugal e Col6nias, ha ja alguns 
estudos publicados que apresentam tabelas desses portes. 

Concreto mente, no area que iremos tratar -
Moc;:ambique. epoca Colonial - existem tambem algumas 
tabelas publicadas, quer nos Revistas de Especialidade 
(Boletim do C.F.P .• A Filatelia Portuguesa. Portu-Info. Boletim 
do PPS, Mercado Filatelico. entre outras). quer mais 
recentemente em sites do Internet. fruto do trabalho de 
ilustres Filatelistas Portugueses e Estrangeiros. 

Porem. que seja do nosso conhecimento. no que se 
refere a Moc;:ambique. nenhuma destas tabelas citou as " 
fontes " oficiais. onde foi colher os dodos para a elaborac;:oo 
das mesmas. 

Essas fontes oficiais primarias soo as indicadas nos 
Decretos (Leis Regias. Diplomas Legislativos, Portarias ou 
simi/ares). emanados das Entidades que tutelavam os Correios 
(Poc;o Real, Governo Central atraves dos Ministerios ou 

Governo Gera!), publicados no Diario do Governo ou no 
Boletim Oficial de Moc;:ambique e tambem nos Bo/etins 
do Companhia de Moc;ambique e do Companhia do 
Niassa). 

Consideramos tambem "fontes primarias " para 
este coso espedfico. os Avisos e Ordens de Servic;:o. 
oriundas do Direcc;:oo dos Correios e publicados nos 
Boletins do Correios, bem como dodos referentes a 
portes de correspondencia. referidas noutras 
publicac;:oes oficiais dos Correios. 

Figural - lIustrativa da Tabela para Portugal, IIhas e outras 
Colonias. Carta enviada de Quelimane (22/9/1905) para Lls
boa. Franquia de 50 Reis (par de 25 Reis com sobrecarga 
"Provisorlo") para pagamento de porte duplo. 
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Soo " fontes secundarlas " as existentes em Anuarios Comerciais, em Jornais e outras publicac;:oes 
da epoca. 

E nosso objectivo apresentar as tabelas de portes de Moc;:ambique - epoca Colonial, 0 mais 
completas possfvel, com citac;:oo das " fontes" primarias, ou das "secundorias" quando nao encontramos 
aquelas, separadamente, consoante os destinos das correspondencias. 

Assim apresentaremos: 1) Tabela de Portes para Portugal, IIhas e outras Colonias; 2) Tabela de 
Portes para Pafses Estrangeiros; 3) Tabela de portes para 0 Interior e 4) Tabela de Portes para os Pafses da 
Unioo Postal Sul-Africana. 

Tambem decidimos inicia-Ias apenas a quando do infcio da primeira emissoo de selos posta is, 
emitidos justamente para pagamento dos portes, ou seja a 1 de Julho de 1877. 

Par razoes metodologicas, e noo so, como a seguir justlficaremos, consideraremos na 
apresentac;:oo 4 perfodos: 

o primeiro, de 1877 ate 1912/13, altura em que apos a implantac;:oo da Republica e substitufda a 
moeda, passando de Reis para Escudos. Esse perfodo corresponde tambem a duas fases distintas nos 
Correios de Moc;:ambique. Uma primeira em que estavam na dependencia da Repartic;:oo de Fazenda, 
sem organizoc;:oo, sem Regulamento, nem orgoos de chefia proprlos e outra que, comec;:ando em 1897, 
tem 0 seu ponto alto em 1902, mas que fica completamente organizada e autonoma par volta de 1908. 

o segundo perfodo, de 1912/13 a 1925/1929, abrangendo as vicissitudes decorrentes da 10 Guerra 
Mundial e as grandes instabilidades economicas do pos Guerra. Neste perfodo a via marftima e, 
principalmente a via ferroviaria foram determinantes nas comunlcac;:oes postais. 

Um 3° perfodo - entre 1929 e 1939 -, pre ~ Guerra Mundial, onde comec;:a a surgir e a desenvolver
se 0 transporte aereo das correspondencias, ainda numa fase em que a complexidade e a variabilidade 
das tabelas de portes noo e todavia multo grande. 

Segue-se um 4° perfodo, tambem com duas fases. Os anos da 20 Guerra Mundial, em que 0 

transporte da correspondencia, as vias seguidas e tambem por consequencia, os portes, reflectiam as 
vicissitudes do conflito militar. E um segundo perfodo, do pos Guerra e ate 0 Independencia em 1975, 
em que 0 desenvolvimento das vias de transporte, tornou as tabelas de portes muito complexas, 
extensas e quase casufsticas. 

Este artigo abrangera apenas os dois primeiros perfodos, ate 1929. 

Significado dos acronimos: 
D.G. - Diorio do Governo; BOM - Boletim Oflcial de Moc;:ambique; BCTT - Boletim dos Correios 

Telegrafos e Telefones; BCM - Bole
tim da Companhia de Moc;:ambique; 
BCN - Bo/etim da Companhia do 
Niassa; OdS - Ordem de Servic;:o. 

Indicamos em notas de 
rodape, progressivamente numera
das, as " fontes " em que se base a
ram as tabe/as. 

Acrescentaremos sob a forma 
de " Notas ", algumas explicac;:oes 
que se nos afigurem pertinentes para 
a sua compreensoo. 

Nota: Representam-se entre 
parentesis, os portes deduzidos, por
que nao estao especificamente in
dicados nos documentos consulta
dos. 

Figura 2 - lIustrativa de Tabela Interna. Carta enviada de L. Marques (26/ 
6/1920) para Angoche (no verso: 3/7/1920). Porte simples de 4 Centavos 
(2 selos de 20 Reis, da emissCio D. Manuel II). 



Tabela dos portes da correspondencia destinada a Portugal, IIhas e outras Colonias 
Portuguesas de 1877, ate a entrada em vigor do Oecreto de 22/5/1912. 

01.07.18n1 18782 18803 18984 01.01.19025 

Cartas Por cad a 15 gr. ou frac~iio 50 ·100 RS6 50·100-150 RS7 50 Rs 50 Rs 25 Rs 

Bilhetes Postais · . 10 Rss 10 Rs 10 Rs 

Por cad a 15 gr. ou frac~iio · - · · · 

Impressos Por cada 40 gr. ou frac~iio · 20 Rss · · · 

Por cada 50 gr. ou frac~iio (10 RS)10 10-30 RS11 5 Rs 5 Rs 21h Rs 

Por cada 15 gr. ou frac~iio 30 Rs . · · · 

Jomals Por cada 40 gr. ou frac~iio · 20 RS12 · - · 

Por cada 50 gr. ou frac~iio (5 Rs) 10-30 RS13 5 Rs 5 Rs 21h Rs 

Premlo de Reglsto 100 Rs 100 Rs 50 Rs 50 Rs 50 Rs 

Aviso de recep~iio 40 Rs 40 Rs 25 Rs 25 Rs 25 Rs 

1 Circular nQ 385 da Secretaria de Estado dos Neg6cios da Marinha e Ultramar (BOM de 2317/1877) . Resulta do Decreto Real de 14 Fevereiro 
de 1876. Sempre que utilizada a via marftima. Em vigor a partir de 117/1877. 

2 Anuario Postal de 1878. da Direcyao Geral dos Correios de Portugal. Portes reteridos a correspondencia enviada de Portugal. Admite-se como 
certa a reciprocidade dos Portes de Moyambique para Portugal. 

3 Lei Regia de 7/Julho/1880 (cria os "Serviyos Telegrapho Postaes e de Pharoes") - tabela 2. Se seguir em barcos portugueses ou navios 93 
estrangeiros que transportem gratuitamente as malas de correio. Portes confirmados no Decreto de 1/1211898, publicado no D.G. de 7/1211898, 
em vigor a partir de 11111899. Publicada tambem no Guia Postal dos Correios de Moyambique de 1899. 

4 Decreto de 1/1211898, publicado no D.G. de 7/1211898, em vigor a partir de 1/1/1899. Inclulndo a via de Londres. Publicada tambem no Guia 
Postal dos Correios de MOyambique de 1899. 

5 Decreto de 3/10/1901 . Entrou em vigor a 1/1/1902. (in Relatorio e Estatfstica dos Correios de M09ambique - anna de 1902 por Juvenal Elvas , 
pg 4). Portes conflrmados na Lei de 4/211905 publicado no D.G.no 37 de 151211905. E tamMm reconflrmada na Tabela da Repartlyao Superior 
dos Correlos de Moyambique - 23/5/1905. em vigor desde 11711905. Portes Igualmenle confirmados no Anullrlo de MOQamblque de 1908-labela 
na pg 106. 

6 Porte para "correspondlmcia permutada entre as provrnclas portuguesas e qualquer pa/z da Unllo Geral dos Corre/os, quando hala transporte 
marltimd'. 50 Reis quando Iransportados por navlos portugueses ou em· navlos subsldlados', 100 rels quando Iransportada por outros navlos. 

750 rs.: porte da correspondencia Iransportada por navios mercanles ou da Marinha Mililar Portuguesa; 100 rs. : quando Iransportada por navios 
eslrangeiros. Via Zanzibar- Aden - por Brindisi ou Marselha; 150 rs.: quando transportada por navios eslrangeiros. Admile-se como certa a 
reciprocidade dos Portes de Moyambique para Portugal. 

8 Os Bilheles-postais apenas toram emilidos em 1 de Janeiro de 1885. pelo que. esle porte 56 se aplica a partir dessa dala. 

9 Correspondencia transportada em navios de Companhias Estrangeiras. 

10 Quer para os Impressos quer para 0 Jornais, 0 porte nao vem especificado na circular nQ 385, mas vem explicilo na Lei Regia que Ihe deu 
origem. 

11 10 rs. : porte da correspondencia transportada por navios sem calegoria de paquete ou da marinha militar, desde que expressamenle indicados 
pelo remetente; 30 rs.: quando Iransportada em ..-=-"'" 

navios de companhias eslrangeiras. 
12 Em navios sem categoria de paquele ou da 

marinha mililar, desde que expressamenle 
indicados pelo remelente. 

13 10 rs.: porte da correspondencia transportada 
por navios sem calegoria de paquete ou da 
marinha mililar. desde que expressamente 
indicados pelo remetenle; 30 rs. : quando 
transporlada em navios de Companhias 
Estrangeiras. 

Figura 3 • lIustratlva da Tabela para a 
UniCio Africana. Carta enviada de 
LMarques (20/1/1900) para Pretoria (23/ 
1/1900)_ Franquia de 50 Reis (2 selos de 
25 Reis D. Carlos) para pagamento de 
parte simples. 
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Tabela dos portes da correspondencia destinada a Portugal, IIhas e Colonias Portuguesas de 1912 
ate a entrada em vigor (117/1930) do Decreto 18.467 de 16/6/1930 

191211314 15.06.1815 26.07.1816 

Cad a 20 gr. ou frac~iio 2* c. 2*c. 3*c. 

Cartas 2.2 porte - - -
Via Africa do Sui - 5 c. (5 c.) 

Bllhetes Posta Is 1 c. 1 c. 2 c. 

Impressos Por cada 50 gr. ou frac~io * c. * c. * c. 

Jornals Por cada 50 gr. ou frac~io 1A c. v.. c. v.. c. 

Premlo de reglsto 5 c. 5 c. 5 c. 

Aviso de Rece~io 2* c. 2 * c. 3* c. 

* NOTA· Estes portes s6 se aplicam a correspond~ncia destinada as outras Col6nias. 

** NOTA - Estes portes s6 se aplicam a correspond~ncia destinada a Portugal e IIhas. 

03.09.1917 

4c. 

-
6c. 

2c. 

* c. 

1A c. 

6c. 

4c. 

12.01.2018 *31.07.2019 "14.05.2120 01.10.21 21 15.04.2322 

6c. 4e. 12 e. 30 c. 50 c. 

- - - 15 c. 25 c. 

- 6e. - - -

2* c. 2e. Be. 18 c. 30 c. 

1* c. ~e. 4e. (6 c.) 10 c. 

1A c. ~e. ~e. 6c. (10 c.) 

6c. 6e. 10 e. 10 c. 20c. 

6c. 4e. 12 e. 30c. SOc. 

14 Decreto de 2215/1912. Altera Moeda de Reis para Escudosl Centavos (c.). Em vigor a partir 191211913? Portes tambem confirmados na OdS 400 de 15/11/17 (BCn de 11/1917). 

15 Aviso da Direcyao dos Correios de 1/6/1918 (BCn de 6/1918) determinando 0 porte para as cartas quando seja utilizada a via da Uniao da Africa do SuI. 

16 OdS 297 de 261711918 (BCn de 8/1918). 

01.06.2423 

SO c. 

40 c. 

-

48 c. 

16 c. 

(16 c.) 

40 c. 

SOc. 

17 Decreto 5.839 de 31/5/1919 (80M de 301811919) e Aviso da Reparti~o Superior dos Correios e Telegrafos da Provrncia de Moc;ambique (BOM de 619/1919). Em vigor a partir de 319/1919. 

01.10.2524 

80c. 

48c. 

-

48c. 

16 c. 

(16 c.) 

40c. 

SOc. 

18 Decreto 6.254 de 27/11/1919 (BOM de 10/111920). Aviso de 121111920 da Repartic~o Superior dos Correios e Telegrafos da Provincia de Mocambique (BOM-III serie de 17/1/1920). Em vigor a partir de 
1211/1920. 

19 Decreto 6.620 de 17/5/1920 (80M de 3117/1920). Portes somente para correspondencia destinada ao interior e a outras Colonias Portuguesas. Portes confirmados no Anuario de Lourenyo Marques 
de 1920 publicado em Fevereiro 1920, no Anuario Comercial de Portugal, vol III e na tabela publicada no BCM de 1/211921 . 

20 Decreto 7.431 de 31/3/21 (BOM de 141511921). Portes somente para correspondencia destinada a Portugal e ffhas. 

21 Decreto 7.680 de 2218/1921 (BOM 1/1011921). Portes confirmados no Decreto 8.389 de 26/9/1922 (BOM de 4/11/22). 

22 Decreto 8.697 de 8/3/1923 (BOM de 71411923). Em vigor a partir de 15/4/1923. 

23 Decreto 9.613 de 23/4/1924 (BOM de 241511924). Em vigor a partir de 15/5/24 segundo 0 decreto, ou de 1/6/1924 segundo a OdS 69 de 1915/1924 (BCn de 6/1924). 

24 Decreto 11 .096 de 2219/1925 (BOM de14111/1925). Em vigor a partir de 1/10/25. 



Cartas 

Bllhetes Posta is 

Impressos 

Jornais 

Premlo de Registo 

Aviso de recep~iio 

Tabela dos portes da correspondencia destinada ao Estrangeiro de 1877 
ate a entrada em vigor do Decreto de 22/5/1912 

01.07.187725 1 187826 1 1879-8027 1894-9528 1898-9929 26.04.190230 

Por cada 15 gr. ou fro 50 -100 Rs 50-100-150 RS32 50-80 Rs 50-100-150 Rs 100 Rs 65 Rs 

- - - 20-30 Rs 30 Rs 25 Rs 

Por cada 15 gr. ou fro 10-30 Rs - - - - -
Por cada 40 gr. ou fro - 20 RS34 - - - -
Por cada 50 gr. ou fro - 10-20-30 RS35 10-20 Rs (10-20 Rs) 20Rs 15 Rs 

Por cada 15 gr. ou fro 10-30 Rs - - - - -
Por cada 40 gr. ou fro - 20 RS36 - - - -
Por cada 50 gr. ou fro - 5-10-30 RS37 (10-20 Rs) 10-20 Rs 20 Rs 15 Rs 

100 Rs 100 RS38 50 Rs 50 Rs 50 Rs 50 Rs 

40Rs 40Rs 50 Rs 50 Rs 50Rs 65Rs 

01.07.190531 

50 Rs 

20 RS33 

-
-

10 Rs 

-
-

10 Rs 

50 Rs 

50Rs 

25 Circular nO 385 da Secretaria de Estado dos Negooios da Marinha e Ultramar (B.O.M. de 2317/1877). Conforme Decreto Real de 14 Fevereiro de 1876. Em vigor a partir de 117/1877. Quando indicados dois portes: 
o primeiro refere-se ao porte para " qua/quer paiz limitrophe pertencente 'a Uniao Gera/ dos Correios, ou entre as ditas Provincias e Qua/Quer Daiz da referida Uniao quando nao haia transporte maritimo"; 0 segundo 
ao porte para "qua/quer paiz limitrophe pertencente 'a Uniao gera/ dos correios, ou entre as ditas Provincias e Qua/Quer paiz da referida Uniao, Quando haia transporte maritimo". 

26 Anuario Postal de 1878 da Direcyao Geral dos Correios de Portugal. Portes referidos 'a correspondencia enviada de Portugal. Admite-se como certa a reciprocidade. 
27 Decreto de 31/3/1879 (D.G. de 214/1879) . Portes referidos a correspondencia enviada de Portugal. Provavelmente entrados em vigor em MOyambique entre 1879 e 1880.Admite-se tambem a reciprocidade. 

Quando indicados dois portes: 0 primeiro refere-se II correspondencia enviada para 0 10 grupo de Paises pertencentes II UPU e 0 segundo ao 2° grupo de Paises pertencentes II UPU . Os portes para os 
restantes Paises sao variaveis, conforme vem descriminado no Decreto. 

28 Tabela de portes publicada no BCM de 16/1211895. Quando indicado tres portes: 0 primeiro refere-se ao 1° grupo de Paises pertecentes a UPU, 0 segundo ao 2° grupo de Paises da UPU e 0 terceiro aos restantes 
Paises. Quando indicados dois portes: 0 primeiro refere-se ao 1" grupo e 0 segundo ao 2° e 3· grupo. 

29 No Guia Postal para 1899 - pg 41, publicado no Relatorio e Estatistica dos Correios de 1898. 
30 Decreto de 24/1211902 (B.O.M. de 26/4/1902).Entrou em vigor em Maio de 1902. in .. Re/a/orio e Es/a/is/ica dos Correios - Anno de 1905 , pg.63. 
31 Decreto de 41211905 (D.G. de 15/211905). Portes confirmados na Tabela da Repartiyao Superior dos Correios de MOyambique de 23/5/1905. Em vigor a partir de 11711905. 
3250 rs. se a correspondencia for transportada por navios mercantes ou embarcayoes da Marinha Militar Portuguesa; 100 rs. se for transportada por paquetes ingleses da British India via Zanzibar-Aden, ou via 

Brindisi, ou via Marselha; 150 rs. (por cada 10 gr.) se for transportada por paquetes ingleses da British India via Cabo da Boa Esperanya - Madeira. 
33 Excepto Espanha via Portugal. 
34 Correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India via Madeira - Cabo de Boa Esperanca, admitindo-se a reciprocidade. 
35 10 rs.: porte para correspondencia transportada por navios mercantes ou embarca<;:oes da Marinha Militar portuguesa; 20 r. para correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India via Zanzibar

Aden; 30 r. para correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India via Brindisi ou via Marselha. 
36 Correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India via Madeira - Cabo de Boa Esperanca. 
375 rs.: porte para correspondencia transportada por navios mercantes ou embarcayoes da Marinha Militar Portuguesa; 10 rs. para correspondencia transportada p~r paquetes ingleses da British India via Zanzibar

Aden; 30 rs. para correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India via Brindisi ou via Marselha. 
3B Correspondencia transportada por paquetes ingleses da British India qualquer via com eXCepyaO da via Cabo de Boa Esperany a- Madeira- para a qual nao era aceite correspondencia registada .. 

-0 en 
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TabeJa dos portes da correspondencia destinada ao Estrangeiro de 1912 ate 117/1930, data 
de entrada em vigor do Decreto 18.467 de 16/6/1930 

1912113 1S.11.17 04.02.18 16.09.19 01.06.21 
39 40 41 42 43 

Cada 15 gr. ou fro S C. 7lhc. 71,02 C. 7lhc. . 
Cartas Ate 20 gr. ou fro 0 - 0 0 60 C. 

2.2 Porte 0 - 0 0 30 C. 

Bllhetes Postals 2 C. 3 C. 3 C. 3 C. 36 C. 

Impressos Por cada 50 gr. ou fro 1 C. 11,02 C. 11,02 c. 11,02 C. 12 C. 

Jornals Por cada 50 gr. ou fro 1 C. 11,02 c. 11,02 C. 11,02 C. (12 C.)48 

Premlo de reglsto S C. 71,02 C.49 5 C. 6 C. 10 C. 

Aviso de Recep~iio 21,02 C. 71,02 C. 71,02 C. 71,02 C. 60 C. 

39 Decreto de 2215/1912. Altera a Moeda de Reis para Escudos. Em vigor a partir 191211913? 
40 OdS 400 de 15/11 /17 (BCTT de 11 /1917). Entra imediatamente em vigor. 
41 OdS 49 de 4/211918 (BCTT de 211918). Altera apenas 0 premio de registo. 

04.11.22 1S.04.23 01.06.24 01.10.25 
44 45 48 47 

- - - . 

60 C. 1$00 1$60 1$60 

30 C. SOc. 80 C. 96 C. 

36 C. 60 C. 96 c. 96 C. 

12 C. 20 C. 32 C. 32c. 

(12 c.) (20 c.) (32 c.) (32 c.) 

10 C. 20 C. 40 C. 40 C. 

90 C. 1$00 1$60 1$60 

42 Decreto 5.839 de 31 /5/1919 (BaM de 16/9/1919). a decreto estabelece novos portes ou taxas para a correspond~ncia destinada ao Interior, 
Portugal. IIhas e outras Colonias mas 0 Art. 7· altera 0 premio de registo (6 c.) para qualquer correspond~ncia. incluindo a destinada ao 
Estrangeiro. Para 0 Anuario de Louren~o Marques de 19200 premio de registo continua sendo de 5 c. 

43 Decreto 7.486 de 4/5/1921 (BaM de 6/8/1921). Em vigor a partir de 1/6/1921 . 
44 Decreto 8.389 de 26/9/1922 (BaM de 4/11/22). 
45 Decreto 8.697 de 8/3/1923 (BaM de 7/4/1923). Em vigor a partir de 15/4/23. Tabela confirm ada no Anuario de Louren90 Marques de 1924. 
46 Decreto 9.613 de 23/4/1924 (BaM de 16/6/1924). Em vigor a partir de 15/5/24. segundo 0 decreto. ou 1/6/1924 segundo a OdS 70 de 19/5/1924 

(BCTT de 6/1924). 
47 Decreto 11 .096 de 2219/1925 (BaM de14/11/1925 e BCM de 16/12125). Em vigor a partir de 1/10/25. 
48 A partir do decreta 7.486 de 4/5/1921.0 porte para jornais e sempre omitido sendo a expediyao comparada ados impressos. Somente os jornais 

expedidos pelos editores terao um porte reduzido de 50%. 

49 Possivel gralha na OdS 400 de 15/11/17. Foi alterado pela OdS 49 de 1918. 

TabeJa dos portes da correspondencia permutada no interior da CoJonia de 1877 
ate a entrada em vigor do Decreto de 22/5/1912 

188050 189451 189952 190253 

Cartas Por cada 15 gr. ou frac~iio 25 Rs 25 Rs 25 Rs 25 Rs 

Bllhetes Posta Is 10 Rs 10 Rs 10 Rs 10 Rs 
Oesde 01.01.1885 

Impressos Por cad a 50 gr. ou frac~iio 5 Rs 5 Rs 5 Rs 5 Rs 

Jornals Por cad a 50 gr. ou frac9iio 2 1,02 Rs 21,02 Rs 21,02 Rs 21,02 Rs 

Premlo de Reglsto 50 Rs 50 Rs 50 Rs 50 Rs 

Aviso de recep9iio 25 Rs 25 Rs 25 Rs 25 Rs 

50 Lei de 7/Julho/1880 - Tabela 1- Embora nao refira especificamente portes internos para M09ambique, estabelece os portes internos em 
Portugal. Admitindo 0 principio da igualdade de portes entre Portugal e Moyambique, e razoavel que possam ser estes os portes em vigor. 
Carece de confirma9ao em BaM. 

51 Anuario de M09ambique de 1894, pg 194. 
52 Guia Postal de M09ambique de 1899, pg 41. 
53 Decreto de 24/1211901 publicado no BaM de 26/4/1902. Entrou em vigor provavelmente em 26/4/1902. Portes confirmados na Tabela emitida 
pela Reparti9ao Superior dos Correios de M09ambique em 23/5/1905. 



Tabela dos portes da correspondencia permutada no interior da Colonia ate 28/3/1934, 
data da Porta ria 2.208 

1912113 03.09.19 01.03.21 26.03.21 01.10.22 07.04.23 01.06.24 1927 15.09.28 
54 55 58 57 58 59 110 61 62 

Por cada 20 gr. ou fro 21h C. 4 C. 10 C. 10 C. 30 c. SOc. 80c. 80 c. SOc. 
Cartas 

2.2 Porte . . . . . 25 C. 40 c. 48 c . 30c. 

Bllhetes Posta is 1 c. 2 c. 6 c. 6 c. 18 c. 30 C. 48c. 48 c. 30c. 

Impressos Por cada 50 gr. ou fro 1h C. 1h C. 3 C. 3 c. (6 c.) 10 c. 16 c. 16 c. 10 c. 

Jomals Por cada 50 gr. ou fro lAc. lAc. 1h C. 1 C. (6 c.) 10 C. 16 C. 16 C. (10 c.) 

Premio de registo 5 C. 6c. 10 C. 10 C. 30 C. 20c. 40c. 40 C. 40c. 

Aviso de Rece~iio 21h C. 4c. 8c. 8 C. 30 C. SOc. 80c. 80 C. SOc. 

54 Decreto de 2215/1912. Altera Reis para Escudos. Em vigor a partir 1912/1913? Portes confirmados na OdS 400 de 15/11/17 (BCn de 11/1917). 
55 Decreto 5.839 de 31/5/1919 (BOM de 30/8/1919). Confirmados no Aviso da Reparti'rao Superior dos Correios e Telegrafos da Provincia de 

M0'rambique (BOM de 6/9/1919). Em vigor a partir de 3/9/1919. Portes tambem confirmados no Decreto 6.620 de 17/5/1920 (BCn de 8/1920). 
56 Portaria 1.787 de 26/2121 (BOM de 26/211921). Em vigor a partir de 113/1921. 
57 Portaria 1.818 de 26/3/21 (BOM de 26/3/1921). 
58 Porta ria n. 250 de 23/9/22 (BOM de 23/9/1922). Em vigor a partir de 1110/1922. 
59 Porta ria n. 398 de 7/4/23 (BOM de 7/4/1923) . 
60 Portaria 714 de 24/5/1924 (BOM de 24/5/1924) e OdS n. 71 de 19/5/24 (BCn de 6/1924). Em vigor a partir de 1/6/24. 
61 Tabela publicada no Anuario de Louren'ro Marques de 1928 pg 186 (publicado em Junho de 1928). 97 
62 Diploma Legislativo n. 96 de 14/9/28 (BOM de 15/9/1928). 

Tabela dos portes da correspondencia destinada a Unico da Africa do Sui, Rodesias 
e Protectorado Britonico do Niassa ate a entrada em vigor do Decreto de 22/5/1912 

que altera a moeda de Reis para Centavos 

187763 189984 26.04.190265 01.10.190466 

Cartas Por cad a 15 gr. ou frac~iio 50 Rs 50·100 Rs 50 Rs 25 Rs 

Bilhetes Posta is · 20-30 RS 67 20 Rs 10 Rs 

Impressos 
Por cada 15 gr. ou frac~iio 10 Rs . . . 
Por cada 50 gr. ou frac~o · 10·20 Rs 10 Rs 10 Rs 

Jomais 
Por cada 15 gr. ou frac~iio 10 Rs . . . 
Por cad a 50 gr. ou frac~io · 10·20 Rs 10 Rs 10 Rs 

Premio de Registo 100 Rs 50 Rs 50 Rs 50 Rs 

Aviso de recep~iio 40 Rs 50 Rs 50 Rs 25 Rs 

63 Circular n" 385 da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, publicada no B.O. M0'rambique n" 30 de 2317/1877. Conforme 
Decreto Real de 14 Fevereiro de 1876. Em vigor a partir de 117/1877. Via terrestre. 

84 Guia Postal de 1899 do Correio de Louren~o Marques. Quando indicados dois portes: 0 primeiro refere-se a correspondllncia enviada por via 
terrestre e 0 segundo por via maritima. 

65 Decreto de 24/1211902 (BOM de 26/4/1902) . Portes para Cabo de Boa Esperan~, Natal, Orange e Transvaal aplic8veis apenas as correspondllncias 
expedidas do Distrito de Louren~o Marques por via terrestre. 

66 Tabela da Reparti'rao Superior dos Correios de M0'rambique. in U Estatfstica Geral dos Correios de M09ambique - Ano Civil de 1905. pg.27." 
Imprensa Nacional 1906 .. Portes para Cabo de Boa Esperan~, Orange, Natal, Transvaal, Africa Central Britfmica, Rodesia do Nordeste e 
Rodesia do Noroeste (consoante os acordos com cad a Pais. Dec. 5/6/1905 publicado no BOM n" 32 de 1218/05 - Transval-1817104; Natal -
2217/104: Orange - 2617104: Cabo 9/8/04-*) - ( Rhodesias do Sui - 29/3/1906; Nordeste e Noroeste, 1917106 e 3017106, -entraram em vigor a 11 
4/1906 e 1/10/1906 - in Estatfstica dos Correios de M09ambique - anna de 1906 - pg .11 e 12) B.C.A. - 1/1/08). 

67 -Este portes para os Bilhetes Posta is aplicam-se a partir de 1/1/1885. 
* NOTA - Em rela~ao a estes Paises, as Conven'roes foram assinadas nas datas referidas e entraram em vigor a 1/10/1904, segundo Relatorio 
de Juvenal Elvas in Estatfstica Geral dos Correios de M09ambique e Conven90es Postais Sui Africanas - pg.4 - Anno de 1904. 



Tabela dos portes da correspondencia destinada a Uniao da Africa do Sui, Rodesias 
e Protectorado Britemico do Niassa, de 1912 ate a data de entrada em vigor 

da Porta ria 1.427 de 15/8/1931 

1912113 03.09.19 1920 01.03.21 01.06.21 1923 01.06.24 1927 15.09.28 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Por cad a 20 gr. ou fro 21,.2 C. 4c. 6 c. 15 C. 30 C. 80c. 1$20 1$00 60 C. 
Cartes 

2.2 Porte - - - - - - - - -

Bilhetes Postals 1 C. 2 C. 21,.2 C. 10 C. 10 C. 60c. 90c. 75 C. 30 c. 

Impressos Por cada 50 gr. ou fro 1 c. 1 C. 11,.2 c. 5 C. 5 c. 20 c. 30 C. 25 c. 20 C. 

Jornais Por cada 50 gr. ou fro 1 c. 1 C. 1 C. 21,.2 C. 21,.2 C. 20 C. 30 c. 25 C. 20c. 

Premio de reglsto 5 C. 6 c. 6 c. 40c. 40 C. 1$00 1$50 1$25 1$00 

Aviso de Aecepgiio 21,.2 c. 4 C. 6c. 15 C. 15 C. 80 c. 1$20 1$00 60c. 

68 Decreto de 221511912. Altera Reis para Escudos. Em vigor a partir 1912 11913? Portes confirmados em 1917 pela OdS 400 de 15111117 (BCTT 
de 11(1917). 

69 Aviso da RepartiQ80 Superior dos Correios e Telegrafos da Provincia de MOQambique (BaM de 619(1919). Em vigor a partir de 3/911919. Portes 
confirmados no Anuario de Louren90 Marques de 1920 publicado em Fev.1920 

70 Anuario de LourenQo Marques de 1921; Aviso da DirecQ80 dos Correios da Companhia de M09ambique, 3/111921 (BCM de 1(211921). 
71 OdS 46 de 241211921 (BCTT de 3(1921). Em vigor a partir de 11311921 . 
72 Aviso de 2115/1921 da RepartiQ80 Superior dos Correios e Telegrafos da Provincia de M09ambique (BCTT de 6(1921). Portes confirm ados no 

98 Anuario de Louren90 Marques de 1922 e na Tabela da DirecQ80 dos Correios e Telegrafos da Companhia do Niassa de 3111011921 (BCN de 311 
10(1921). 

73 Anuario de Lourenco Marques de 1924 -pg 211, publicado em MarQo de 1924. 
74 Aviso da RepartiQ80 Superior dos Correios e Telegrafos da Provincia de MOQambique de 2315/1924 (BaM de 24(5/1924). Portes confirmados 

na OdS n. 68 de 19/5/1924 (BCTT de 6(1924) . Em vigor a partir de 11611924. 
75 Anuario de 1928 - pg 186. Publlcado em Junho de 1928. 
76 Diploma Leglslativo n. 96 de 1419128 (BaM de 1519(1928). Portes confirmados na Tabela publicada no BCM de 161911929 e na Portarla 5.959 

de 171711929 (BCM de 118(1929) 

As tabelas dos partes relativos aos anos de 1925/1929 ate 1935/1939, serao eventual mente 
apresentadas num proximo artigo. Os AA. agradecem todas as correc<;:oes, sugestoes e contribui<;:oes 
que Ihes queiram fazer chegar. 

Figura 2: lIustrativa da Tabela para 0 Estrangeiro. Bllhete Postal enviado de L. 
Marques (15/8/1903) para Leipzig (5/9/1903), via Pretoria. Porte correcto de 
25 Reis. 



ria. ;If MIHra!;la 
e~/ire<fe<f 

A ex-provincia portuguesa de MACAU situa-se na 
Asia. na costa sudeste da China. no delta formado pelos dols 
grandes rios do sui da China - 0 rio Zhu Jiang. ou rio das perolas. 
e 0 rio Oeste - e as suas coordenadas geograficas. referentes 
ao Farol da Guia. sao 220 11' 51 " de latitude norte e 1130 32' 
48" de longitude este do meridiano de Greenwich (Fig. 02). 

Desde 1984 que a Administrac;:ao Postal de Macau 
emite anualmente um selo dedicado ao Ano Lunar Chines. 
Habituou-nos a admirar belos desenhos do Professor Jose 
Candido. 

Abaixo vamos comentar 0 motivo de cada um dos 
animais que constam desse calendario lunar. 

Em primelro lugar. comec;:amos com um pouco de 99 
Hist6ria: 

Os chineses. tal como sucedia tambem entre os 
babil6nicos. concedem. no seu calendario tradicional. lugar 
de honra a Lua. E foi por esse facto que a chegada da primeira 
Lua Nova. que recai sempre entre 20 de Janeiro e 19 de 
Fevereiro - coincidindo muitas vezes com 0 Carnaval do 
Ocidente - deu origem a mais alegre e espectacular festa 

do ano. festa que logrou vencer milenios e que e 0 

actual ANO NOVO CHINES. De todas as festividades. 
esta e ainda hoje em Macau. e em toda a China. a 
mais representativa e por isso mesmo assinalada 
com feriado. 

E a festa por excelencia dos chineses. nao 
s6 em Macau. mas em qualquer lugar do mundo 
onde se encontrem. Assinala 0 renascer da vida no 
fim do inverno e marca. portanto. 0 inlcio da 
primavera. razao porque e mais conhecida. dentro 
do imenso continente chines. por "Festa da 
Primavera". 

Esta festa faz parte do milenar almanaque 
lunar, 0 Tong Seng. 0 que. traduzido significa "0 
Sabe-Tudo". 

Segundo reza a tradic;:ao. em 2630 a.C .. 0 

celebre "Imperador Amarelo" (Huang Ti) introduziu 

Fig.Ol - Reproduc;:oo do bloco filatelico, com todos os 
signos, emitido em 15 de Dezembro de 1995 



Flg.02 - Afinsa Bloco 69 • Yvert Bloco 75.0blitera~ao 
de 1° dia, de MACAU, de 17-05-1999. Emissao: 1999-
Sistemas e Servi~os de Telecomunica~oes 

no China, no ana 61 do seu reinado, a contagem do 
tempo em c lclos sexagenarios, resultantes do 
combinac;:ao dos doze "ramos terrestres" do 
zodfaco solar com os dez "coules celestes" do 
zodfaco lunar. Este cicio de 60 anos 13, ainda, 
subdividido em perfodos relacionados com coda 
um dos cinco elementos: um sub-cicio activo e um 
sub-cicio passiv~. Os anos sao designados pelos 
sfmbolos dos doze "ramos terrestres", nomes de 
animais que se sucedem pela seguinte ordem: rato, 
bufalo, tigre, coelho, dragoo, cobra, cavalo, cobra, 
macaco, galo, coo e porco. Coda ana distingue-se 
de outr~ com 0 mesmo sfmbolo porque pode ser 
um ano activo ou passiv~, e alem disso 
corresponder a um dos elementos terrestres, 
diferentes, os quais, por serem dez, nao colncidem 
00 longo dos 60 anos do cicio, com 0 mesmo animal 
dos doze signos zodiacais. Este sistema que 13 
largo mente usado no China e noutros pafses 

orienta is, permaneceu inalterado durante varios milhares de anos. 

Os chineses explicam a origem do Universo at raves de um mito que conta que tudo come<;ou 
com a existencia de um ovo no interior do qual existia 0 primeiro ser, PAN KU. Quando Pan Ku saiu do 
ovo, a casco subiu e deu origem 00 ceu, on de esta a energia Yang, e a parte inferior desceu e formou 
a terra, on de esta a energia Yin (Fig. 03) . Estas duos energias c6smicas que, sendo opostas, se 
complementam e regulam 0 Universo, nao existem uma sem 
a outra. 0 predomfnio de uma delas sobre a outra cria um 
excesso que perturba a ordem harmoniosa. 

A energia Yin esta relacionada com 0 lado feminin~, 
a noite, 0 inverno, 0 frio, a terra e a lua. A esta energia 

100 atribuem-se a passividade, a imobilidade, 0 repouso e a 
suavidade. 0 Yang 13 a energia masculina, activo, associ ada 
00 dia, 00 verao, 00 sol e 00 calor. Esta energia representa 0 

ceu, a actividade, 0 movimento e a for<;a. Se deixar uma 
janela aberta com as persianas levantadas, os raios de sol 
aquecem a coso e farao com que nela exista a energia Yang, 
eo luz do lua enche-Ia-a de energia Yin. 

Os 5 elementos: A caracterfstica basic a de Yin ou 
Yang pode ser ainda complementada pelo facto de 
pertencermos a um dos cinco elementos - agua, madeira, 
fogo, metal ou terra. Coda um destes elementos possui uma 
caracterfstica que se aplica tanto aos anima is como aos 
anos. Coda um dos doze animais do zodfaco chines 13 regido 
por um elemento e um sentido Yin ou Yang. Estao divididos 
em quatro grupos de tres: 

AGUA = rato, bufalo e porco; 
MADEIRA = tigre, coelho e dragao; 
FOGO = cobra, cavalo e cobra; 
METAL = macaco, galo e coo. 
A TERRA, sendo 0 centro, nao rege quaisquer anima is, 

mas empresta as suas caracterfsticas a alguns dos anos. 
Assim, coda ana possui 0 seu animal, a sua qualidade Yin ou 
Yang e 0 seu elemento. 

No dia 15 de Dezembro de 1995 foi emitido um bloco 

Fig.03 - Yvert 1045 - Oblitera~ao ordinaria 
de 04-10-2002. Emissao: 2001 - Cultos 
Religiosos - Selo de 1 pataca, com a estatua 
de Buda e 0 simbolo Yin e Yang - Oenteado 
14 112 x 14. Oesenho de Carlos Marrelros 

filatelico com 0 resumo dos 12 sfmbolos do Ano Lunar Chines, realizados nos anos anteriores (de 1984 a 
1995), fechando este cicio zodiacal (Fig. 01). 

No ana de 1996 voltou tudo 00 principio, com a emissao de mais uma nova serie. Devido 00 

ex ito alcan<;ado por este tema tao querido do publico chines - e nao s6 - todos os anos somos premiados 
com novos e excelentes selos, mesmo depois do entrega de Macau a China, e com a substitui<;ao, 
como desenhador, do Professor Jose Candido por Lio Man Cheong. 



ANO LUNAR DO RATO (Shu) 

o ana lunar do Rato (no ana de 1984) iniciou-se a 2 de 
Fevereiro e terminou a 19 do mesmo mes do ana seguinte. Sendo 
o primeiro signo do calendorio astrol6glco chines, 0 Rato anun
cia 0 princlpio de um novo cicio, rico em potencialidades. Este 
ana lunar, em geral, e considerado um ana farto, trazendo opor
tunidades e boas perspectivas. 

Estes nativos scm alegres e diligentes. Recompeem-se 
das contrariedades ropida e facllmente e, mesmo quando estao 
em baixo, conseguem manter-se sorridentes. 

o seu elemento e a AGUA. As suas principais caracterfsti
cas sao a integridade. honestidade. generosidade. capacidade 
de trabalho, inteligencia e apaixonados. Pode dizer-se que 0 Rato 
e uma personalidade a primeira vista reservada, mas brilhante, 
eficiente. feliz e sociovel. 

As caracterfsticas deste selo, de 60 avos de pataca, es
tao reproduzidas na parte inferior do postal (Fig. 04). 

ANO LUNAR DO SUFALO (Niu) 

o ana lunar do Bufalo, 0 segundo animal a apresentar-se 
a Buda (segundo alguns historiadores) em rela<;:ao ao ana de 1985, 

teve Infcio a 20 
de Feverelro e 

Fig.04 - Atinsa 487 • Yvert 486. Oblitera
t;:ao de I" dia de 21-01-1984.Emissao: 
1984 - Ano Lunar do Rato.Todos com 
desenho do Prof. Jose Candido - Papel: 
Esmalte. Todos com denteado de 13 1/2 -
Impressao: Lito Maia, Porto 

terminou a 8 de Fevereiro do ana seguinte. Esse ana foi 
considerado como aquele em que nenhum sucesso 
pode ser atingido sem esfor<;:os deliberados e consci
entes. Em geral, e um ana considerado bom para resol
ver problemas domesticos e "per a casa em ordem". 

Os nativos sao pessoas pacientes e bondosas. 
Podem ser um pouco estereotipados nas suas rotinas. 
Gostam de se levantar cedo e continuar 0 seu traba
Iho, sendo arrumados e bem organizados. 

Fig.OS - Atinsa 506 • Yvert 505. Obliterat;:ao de I" 
dia, de 13-02-1985. Emissao: 1985 - Ano Lunar do 
BUtalo 

Seu elemento: AGUA. As princlpais caracterfs
ticas destes nativos sao a sua autoconfian<;:a. calma, 
metodo e invulgar capacidade de trabalho. 

Quanto ao selo unico da taxa de 1 pataca, 
emitido em 13 de Fevereiro de 1985 pelos Correios e Telecomunica<;:ees de Macau, foram impressos em 
offset 700 mil exemplares em folhas de 50 selos, no for- .-. 
mato 30x39 mm, com denteado 13 V2. Tem desenho do 
Prof. Jose candido e reproduz um bufalo tendo por fun
do a lua. comemorando 0 ana lunar do bufalo. 2° ana do 
cicio simples do calendorio lunar chines. 0 fundo cln
zento com cercadura ocre/dourado do um tom pesa
do e muito desmalado ao selo (Fig. 05). 

ANO LUNAR DO TIGRE (Hu) 

As pessoas que nasceram nos anos 1986/87 tem a 
influ€mcia do elemento FOGO, que transmite a quem nas
ce sob a sua origem dotes de Iideran<;:a. sao pessoas ino
vadoras e com senti do de humor, impetuosos, impulsivos 
e din6micos. Gostam de defender as causas dos oprimi
dos e lutarao contra qualquer injusti<;:a imaginovel, sendo 
tambem encantadores e persuasivos. 

"'" . 
Fig.06 - Afinsa 524-A - Yvert 523 (denteado 
vertical). Obliterat;:ao de I" dia, de 03-02-1986. 
Emlssao: 1986 - Ano Lunar do Tigre 
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No oriente 0 tigre simboliza 0 poder, a paixoo e a ousadia. Tem caracter rebelde, multifacetado 
e imprevisfvel. 0 que 0 torn a respeitado por todos os quadrantes. 0 ana do tigre e um ana extremamente 
dinomico e tumultuoso. E um ana para grandes mudan<;:as. 

Este unico selo com a taxa de 1,5 patacas, foi posto em circula<;:oo em 3 de Fevereiro de 1986 
e representa um tigre com a lua em fundo. Foram impressos 1 milhoo e quinhentos mil selos, em folhas de 
50 selos, no formato 30x39 mm, e com denteado 13 V2 (Fig. 06). 

ANO LUNAR DO COELHO (Tu) 

Este ana esta associado a introspec<;:oo e a aprendizagem. Os seus nativos sao intuitivos, 
psfquicos, sensfveis, criativos, sao bem-falantes e eloquentes, tem bom gosto e 0 sentido de estilo. Sao 

olmos solitarias que sentem profundamente as dores do mundo e se 
esfor<;:am frequentemente para 0 consertar. Adoram tudo 0 que se 
relaciona com misterios e ciencias ocultas, procurando a verdade. 
Sao bons conselheiros e clarividentes. 

Este ana lunar de 1987 come<;:ou a 29 de Janeiro e terminou a 
16 de Fevereiro de 1988. Para assinalar esta efemeride, foi posta em 
circula<;:oo um selo de 1.5 patacas, no dia 21 de Janeiro de 1987. 

o Coelho segue-se 00 Tigre no ordem de chegada dos animais 
convocados por Buda, conforme reza a sabedoria tradicional chinesa. 
Existem algumas duvidas quanta a esta interpreta<;:oo, pois Buda 
nosceu em 566 a.C. e julga-se que 0 outr~ candidato a iniciar este 
zodfaco, 0 Imperador Huang Ti, 0 fez no 61 0 aniversario do seu reinado 
(+- 2630 a.C.). Noo existe qualquer duvida que este calendario lunar 
e antiqufssimo. 

No oriente, 0 Coelho simboliza a longevidade e diz-se que a 
suo essencia provem do lua. Quando um chines olha para a lua, ve 0 

coelho do lua de pe, perto de uma rocha, de baixo de uma acacia e 
segurando nos suas moos 0 elixir do imortalidade. 0 ana do Coelho e 
um ana calmo e sem pressas. Fig.07 - Afinsa 542 • Yvert 540. Obli

tera~Cio de 1° dia, de 21-01-1987. 
EmissCio: 1987 - Ano Lunar do 
Coelho Foram impressos 1 milhoo de selos em folhas de 50 exemplares, 

em offset pela Litografia Maio, do Porto, no formato usual de 30x39 
mm, e com denteado de 13 V2. Os desenhos de todos os anos lunares foram realizados pelo Prof. Jose 
Candido e seguem 0 modelo dos anos anteriores (Fig. 07). 

ANO LUNAR DO DRAGAO (Long) 

Come<;:ou a 17 de Fevereiro de 1988 e terminou a 5 de Fevereiro do ana seguinte. 0 elemento 
TERRA influencia as pessoas nascidas neste ana e representa 0 ambiente que permite que a natureza 
flores<;:a. Este elemento serve de estfmulo aos outros elementos e as pessoas que tem a sua protec<;:oo 
sao tolerantes e leais, transmitindo confian<;:a. 

Actualmente, em Macau, exibem-se com 
grande brilho por ocasioo do ana novo lunar, as 
chamadas "dan<;:as" do dragoo e do leoo, 
local mente conhecidas por "brincos", palavra 
antigo portuguesa que, no Oriente, se aplicava 
aos espectaculos com aparencia burlesca. 

Estas "dan<;:as", ou "brincos" (no dizer 
local), sao hoje usadas com fins meramente 
recreativos, embora para muitos chineses 
conservadores elas mantenham, ainda, a sua 
fun<;:oo simb6lica: venera<;:oo das divindades e 
pedido do sua protec<;:oo e, dol. atrac<;:oo de 
felicidade e de riqueza. 

Sabe-se, pelo estudo das pinturas e baixos 
relevos do epoca, que no dinastia H'6n (sec. III 

Fig.08 - Afinsa 562 • Yvert 559. Obliterac;:Cio de 1° dia, de 
10-02-1988. EmissCio: 1988 - Ano Lunar do Dragoo 



a.C. - III d.C.) para recreio do Corte. se exibiam danc;as animalfsticas. tais como a do dragao e outras. 

Este cortejo do dragao e uma cerimonia muito antigo no Celeste Imperio. perdendo-se no 
tempo como protica religiosa do gente do campo. que considerava este ser lendorio. um ser supremo. 
sfmbolo do forc;a e do elemento masculino fecundante. regulador das chuvas e. portanto. distribuidor 
de benC;aos que eram avaliadas pelas colheitas pr6digas. Os nativos deste signo sao bem sucedidos. 
independentes. confiantes. energicos e amove is. 

Assinalando este ano. foi posta em circulac;ao um selo de 2.5 patacas no dia 10 de Fevereiro de 
1988. Foram impressos 500 mil selos. em folhas de 50 exemplares. em offset no Utografia Maio. no Porto. 
no formato 30x39 mm. e com denteado de 13 V2 . Como nos ones anteriores. e dentro do mesmo estilo. 0 

desenho foi do Prof. Jose Candido. que colabora com os CIT desde 1986 (Fig. 08). 

Fig.09 - Afinsa 585 • Yvert 580. Oblitera~Cio 
ordinaria de 28-08-1991. EmissCio: 1989 -
Ano Lunar da Cobra 

ANO LUNAR DA COBRA (She) 

o ana da cobra. em 1989. comec;ou a 6 de Fevereiro 
e acabou a 26 de Fevereiro de 1990. A cobra segue-se ao 
dragao. assim como 0 dragao se seguiu ao coelho na ordem 
de chegada dos animais. sendo 0 sexto do cicio lunar. No 
Oriente simboliza a astucia e sabedoria. 

Os natlvos deste signo sao fil6sofos e grandes 
pensadores do zodfaco chines. Sao misteriosos. espertos. 
perspicazes e sensuais. Sao pessoas sobias que estudaram os 
misterios profundos da vida e sabem muito. 

As suas caracterfsticas principais sao: sofisticadas. 
protlcas. indulgentes e organizadas. Seu elemento: FOGO. 

o ana da cobra naG e um ana tranquilo e e 
imprevisfvel. embora tudo parec;a agradavelmente calmo 6 103 
superffcie. talvez porque seja 0 ana do signo zodiacal com 
maior forc;a negativa. E um ana bom para 0 romance. as artes 
e para notoveis realizoc;oes da Ciencia e da Tecnologia. 

Assinalando a entrada deste ano. foi posto em 
circulac;ao um selo de 3 patacas. no dia 20 de Janeiro de 
1989. Foram impressos 500 mil selos. em folhas de 50 
exemplares. em offset no Utografia Maio. no Porto. no formato 

30x39 mm. e com denteado de 13 V2. Tal como nos ones anteriores. e dentro do mesmo estilo. desenho 
do Prof. Jose Candido (Fig. 09) . 

ANO LUNAR DO CAVALO (Me) 

Comec;ou a 27 de Janeiro de 
1990 e acabou a 14 de Feverelro de 1991. 
Amigoveis e comunicativos. os nativos 
deste signo sao muito generosos. 
Contudo. podem ser algo irresponsoveis 
e descuidados. 

o elemento METAL rege os 
pessoas que nasceram neste ana de 1990. 
Estao associados 6 forc;a e solidez. Quem 
nosce sob esta influencia possui uma 
grande forc;a interior. e independente e 
cativa a simpatia e admirac;ao dos 
outros. 

Sendo 0 setimo animal do cicio 

Flg.l0 - Afinsa 613 • Yvert 606. Oblitera~Cio de 1° dla, de 19-01-
1990. Emissoo: 1990 - Ano Lunar do Cavalo 

lunar. simbolizam a celeridade. quer nsica quer mental. E um ana de liberdade e de movimento. 6ptimo 
para se produzirem avanc;os. 



Em 19 de Janeiro de 1990 foi posta em circula<;ao um 
selo de 4 patacas. Foram impressos 400 mil selos, em folhas de 
50 exemplares, com as caracteristicas habituais dos anos an
teriores (Fig. 10). 

ANO LUNAR DA CABRA (Yang) 

De todos os signos animais, os nativos do cobra sao os 
mais capazes de viver 0 momenta presente. Nao se afligem 
com 0 passado e nao se preocupam com 0 futuro. Sao criatu
ras descontraidas e despreocupadas. Gostam de relaxar e ser 
pacfficas. Sao criativas e amigaveis, honestas, gostando de 
ajudar os outros. Tambem tem uma certa elegancia e estilo. 
Seu elemento: FOGO. E considerado 0 signo mais feminino do 
calendario lunar chines. 

Este ana comec;;ou a 15 de Fevereiro de 1991 e aca
bou a 3 de Fevereiro de 1992. Como nos anos anteriores, 0 

Prof. Jose Candido foi chamado a desenhar 0 selo que cele
bra 0 novo ano. Corresponde 00 oitavo animal que, de acor
do com a tradic;;ao, compareceu perante Buda quando este 
convocou todos os animais para se despedir antes de iniciar a 
sua partida do Terra. Como recompensa aos doze animais que 
responderam 00 seu chamamento, Buda atribuiu 0 seu nome, 

por ordem de che
gada, a coda um dos 
doze anos do cicio 
lunar (coda um dos 

Flg.11 - Afinsa 641 • Yvert 631. Obliteracrao 
de 1· dio, de 08-02-1991. Emlssao: 1991 -
Ano Lunar do Cobra 

5 ciclos simples - metal. agua, madeira, fogo e terra - que 
constituem 0 cicio completo de 60 anos) . 

Com data de emissao de 8 de Fevereiro de 1991, fo
ram impressos 300 mil selos com a taxa de 4,5 patacas, em 
folhas de 50 exemplares, em offset, no formato 30x39 mm, e 
com 0 denteado habitual de 13 Y2 (Fig. 11). 

ANO LUNAR DO MACACO (Hou) 

o elemento 
AGUA influencia 
quem nasceu em 
1992/ 1993. Esta as
sociado 00 Inverno, 
a compreensao do 
natureza interior de 
coda pessoa. Quem 
nasce sob a sua influ
encia possui apura
do sensibilidade aos 
outros. Flg.12 - Afinsa 668 • Yvert 658. Obllteracrao 

de 1· dla, de 23-03-1992. Emlssao: 1992 -
Ano Lunar do Macaco Os nativos 

deste signo sao curi
osos, espertos, energicos, altamente competitivos. 

Este e 0 mais vivo de todos os signos animais, cheios 
de novas ideias. Sao bons a manipular os outros, tornando-se 
bons Ifderes. 

Suas caracterfsticas principais: vivazes, divertidos, 
curiosos, energicos, manipuladores e optimistas. 

o selo deste signo, de 4,5 patacas, foi emitido em 23 
de Marc;;o de 1992, sendo 0 seu modelo igual aos ja emitldos 
anteriormente (Fig. 12). 

Fig.13 - Afinsa 686' Yvert 676. Obliteracrao 
de 1· dia, de 18-01-1993. Emissao: 1993 -
Ano Lunar do Galo 



ANO LUNAR DO GALO (Ji) 

Os nativos deste signo gostam de se exibir. sao pessoas 
garridas, exuberantes, com personalidades extrovertldas e 
modos amigaveis . sao bons comunicadores e entusiastas. 
Gostam de ser independentes, embora amem as suas fammas. 

Podem ser muito divertidos porque nunca estao quietos 
ou calados, mas a maioria das suas historias sera sempre sobre 
eles proprios e as suas proezas em qualquer actividade em que 
brilhem. sao bastante mais sensfveis do que se possa imaginar -
ou do que possam mostrar - e podem ficar profundamente 
magoados com as crfticas. Quanto ao selo deste signo, de 5 
patacas, foi emitldo em 18 de Janeiro de 1993, com as 
caracterfsticas habituais (Fig. 13). 

ANO LUNAR DO CAO (Gou) 

De todos os animais chineses, 0 coo e 0 mais amigavel 
e simpatico. Existem para nos servir e adoram ser prestaveis. 
Compreendem a leal dade e a fidelidade de uma forma que os 
outros nem sonham. Nao e por acaso que foi 0 coo 0 escolhido 
para representar este grupo de pessoas, pOis e um animal firme, 
respeitador e nobre. tal como elas. As pessoas deste signo sao 
altrufstas. lea is. dignas de confian<;;:a e tolerantes. E facil 
aproveitarem-se delas e podem exagerar nos bons predicados. 
Seu elemento: METAL. 

Fig. 14 - Aftnsa 720 • Yvert 709. Obllterac;:oo 
de I· dia, de 03-02-1994. Emissoo: 1994-
Ano Lunar do Coo 

Quanto ao selo referente a este signo. 
de 5 patacas, foi emitido em 3 de Fevereiro de 
1994 com as habituais referencias ja assinaladas 
anteriormente (Fig. 14). 

ANO LUNAR DO PORCO (Zhu) 

Os nativos deste signo adoram 0 prazer. 
mas eles podem ser diffceis de entender pelos 
outros signos. Eles gostam de rebolar na lama. E 
por lama entenda-se remoinho emocional. Gos
tam de saber tudo sobre eles proprios a nfvel 
emocional, portanto. podem ser pouco indulgen
tes consigo proprios. mas tem cora<;;:oes grandes 
e preocupam-se muito com as outras pessoas. 
sao elementares e procuram sempre uma vida 
calma e pacifica, chegando ao ponto de se afas

Flg.15 - Aftnsa 759· Yvert 748. Obllterac;:oo de I· dia, de 23- tarem da mare. preferindo. ao inves. ficar em 
01 -1995. Emissoo: 1995 - Ano Lunar do Porco casa e estragarem-se com mimos. Suas princi-

pais caracterfsticas: sensuais. avid os. amigos do 
prazer, moralistas e virtuosos. Seu elemento: AGUA. As referencias ao selo sao as habituais. tendo sido 
emitido em 23 de Janeiro de 1995 com a taxa de 5.5 patacas (Fig. 15). 

Antes da sua entrega a ZHONGHUA RENMIM GONGCHEGUO = "Imperio Popular das Terras Flores
centes do Centro". que e 0 nome oficial da Republica Popular da China. tive 0 privilegio de visitar 
MACAU. 

o autor deste trabalho nasceu no signo do Bufalo, com 0 elemento Fogo. de aspecto Yin. Este 
ana de 2008. que come<;;:ou a 7 de Fevereiro. pertence ao signo do Rato. ao elemento Terra. de aspecto 
Yang. e termina a 25 de Janeiro de 2009. 

Bibliografia: 
Pagelas dos crr (Macau) 
Revlsta "Noticlas Fllatellcas" - orgao da Secl<ao Fllahillca da Assoclal<ao Cultural e Desporliva dos empregados 
do Banco Mello - n° 76 - Ano 1999. 
A Astrologla Chlnesa - de Richard Craze, edll<ao Editorial Estampa - Usboa 1999. 
Bolelim FRANQUIA n° 12 (Dezembro de 1975), dlrlgldo por Miguel Foz (pseudonlmo de Daniel Cordeiro Costa). 
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Jantar Comemorativo do 65.2 Aniversario do nosso Clube 

o habitual jantar comemorativo do aniver
sario do nosso Clube decorreu dla 8 de Novembro 
passado numa sala do Hotel Roma em Lisboa. Com
pletou 0 nosso Clube a bonita idade de 65 anos, 
denotando uma pujanya impar no panorama naci
onal do associativismo filatelico. 

Panoramica da sala on de decorreu a comemorac;:ao 
do 65.· aniversario do nosso Clube 

Foi mais uma jornada de grande exaltayoo 
e fervor clubfstico, sinal de que 0 convfvio filatelico 
continua vivo e interessante. Diremos que este jan
tar foi um exito retumbante. Os nossos associados 
continuam a encontrar neste evento um momenta 
de exaltayoo clubfstica. 

Este ana tivemos 0 grato prazer de ter entre 
nos uma representayoo da Confraria Timbrologica 

o nosso associado Mario Aparicio Pe
reira agraciado com a medalha de 50 
anos de associado. 

Meridional 
"Armando 
Alvaro Boino 
de Azeve
do" da boni
ta cidade 
de Evora, 
que cele
braram, tal 
como 0 nos
so Clube, 0 
seu aniver
sario a 27 de 
Outubro. Aos 
nossos 
confrades 
de Evora a 
nossa felici
tayoo publi
ca por mais 
um aniver
sario, espe
rando que 
estes encon
tros se repi
tam pormui
tos anos. Foi 

ponto alto des
te convfvio a 
atribuiyoo a 
diversos asso
ciados das me
dalhas come
morativas de 
25 e 50 anos 
de filia-yoo. 
Tal como afir
mamos ha um 
ana continua
mos a notar, 
que a lista de 
laureados 
com estes 
galardoes vai 
aumentando 
de forma signi
ficativa, sinal 
da fidelizayoo 
das pessoas 
ao nosso Clu
be Filatelico 
de Portugal. 

o nosso associado Luis Manuel de 
Sousa Fernandes, agraciado com a 
medalha de 25 anos de associado. 

Outro ponto alto foi a atribulyoo dos "Selos 
de Ouro", galardoo que pre-meia os filatelistas, que 
durante 0 ana se distinguiram na filatelia, pelos tra
balhos que desenvolveram, ou pelos serviyos rele
vantes prestados ao nosso Clube. Em notfcia inserta 
neste Boletim, faremos a merecida relevancia aos 
galardoados, que pelos seus meritorios trabalhos 

nosso associado Joaquim Lopes 
Trindade, agraciado com a medalha 
de 25 anos de associado. 

em prol da Fila
telia e do Clu
be, merece
ram indubita
vel mente 0 re
conhecimento 
publico. 

Estamos con
victos de que 
esta tradiyoo 
continuara a 
manter-se por 
muitos anos, 
com uma ade
soo cada vez 
maior de asso
ciados, pois 
sera sinonimo 
de vitalidade 
associativa . 
Assim 0 quei
ram os nossos 
estimados asso
ciados. 



o Boletim do CFP golordoodo com 0 Premio de Imprenso do AEP 

o final de 2008 trouxe-nos uma gratificante 
notlcia. A Academia Europeia entendeu atribuir 0 

Premio de Imprensa Filatelica de 2008 ao Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal. 

A Academia Europeia de Fllatelia foi fundada 
em 1977, no M6naco. Alem do "Anuorio", esta 
associac;:ao edita duas publicac;:6es: "Trait d'Union" 
(trlmestral. de distribuic;:oo interna) e uma (quase 
luxuosa) revista "Opus". 

Em cad a ano, a AEP pode atribuir tres premlos 
filatelicos: "MERITO FILATELlCO", "PREMIO DA IMPRENSA 
FILA TELICA" e • PREMIO PARA A LlTERATURA FILA TELICA' . 
Este ano, apenas 0 premio da Imprensa foi atrlbuldo -
ao Boletim do Clube Filatelico de Portugal. em virtude 
dos excelentes artigos ali publicados, uma apresentac;:oo muito atraente, bem como 0 cuidado posto 
na respectiva organizac;:oo. Consideraram 0 nosso Boletim muito bem concebido e por tal motivo 
felicitaram 0 C.F.P. 

Nos anos anteriores, 0 premio em aprec;:o foi atribufdo a: 
a) 2002 - Philatelie (Alemanha); 
b) 2003 - L'Echo de la Timbrologie (Franc;:a); 
c) 2004 - II Collezionista (Itolia); 
d) 2005 - Revista de Filatelia (Espanha); 
e) 2006 - Academus (Espanha); 
f) 2007 - Vaccari Magazine (Itolia). 

Como podem constatar, 0 "nosso" Boletim esto em multo boa companhia ... 

Quanto a medalha: em termos de "ilustrac;:ao", a ponte que surge na medalha noo corresponde 
a nenhuma existente. E uma alegoria, dado que a Imprensa e a ponte que congrega/liga os que desejam 
aprender e aqueles que desejam repartir os seus conhecimentos. Trata-se, pois, de uma ponte simb6lica 
mas uma ponte indispensovel. 

Esto pOis de parabens 0 Clube Filatelico de Portugal pela prestigiada distinc;:oo de que foi alvo 
o seu 6rgoo de divulgac;:oo filatelica. Estoo de parabens os muitos colaboradores que fazem 0 favor de 
esc rever para 0 nosso Boletim, assim como as Direcc;:6es que Investiram numa revista de qualidade. 

o Boletim do CFP e um espac;:o eminentemente vocacionado para a divulgac;:oo da Filatelia 
Portuguesa sob diversos aspectos: dando a conhecer as actividades do Clube, mas principalmente 
divulgando os estudos valiosfssimos dos muitos historiadores fllatelicos jo consagrados e os que tem 
aparecldos nos Oltlmos tempos. 

Como filatelistas, e penso estarmos a ser "porta-voz" dos escritores, e gratificante e estimulante 
poder dar a estampa os seus escritos numa revista com qualidade grofica em termos de impressoo e 
qualidade do papel assim como, e essencialmente, com uma paginac;:oo cuidada. 

E muito gratificante poder-se constatar 0 apareclmento de muitos novos escritores. que vieram 
juntar-se a uma mlnoria que num passado recente publicava os seus estudos e pesquisas. E com tudo 
Isto ganham os s6clos do CFP que todos os trimestres podem dispor em suas casas de um instrumento de 
trabalho e consulta, com qualidade elevada nos seus conteOdos. 

Como colaboradores do Boletim do CFP queremos expressar 0 nosso profundo agradecimento 
a todos os que contribufram para um Boletim de qualidade excepcional: aos nossos escritores pela 
excelencla dos seus escrltos, aos assoclados do CFP pela forc;:a, que sempre nos transmitiram, para que 
fossemos sempre rnais alem, aos nossos detractores porque permitiram-nos que fossemos sempre 
perseverantes no camlnho que trac;:amos, com vista a sermos cada vez mais exigentes no nosso trabalho 
e flnalmente aos nossos patrocinadores porque sem a sua colaborac;:oo financeira noo teria sido possfvel 
apresentar urna revista de qualidade.Estamos todos de parabens. 
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Selos de Ouro - 2008 
Durante 0 jantar comemorativo do 65. 0 Aniversario do Clube Filatelico de Portugal, foram 

atribufdos os Selos de Ouro 2008, a diversos associados, que pelas suas contribui<;:oes para 0 

desenvolvimento e pesquisa filatelica, assim como pela sua dedica<;:ao ao Clube Filatelico de Portugal, 
mais se distinguiram durante 0 ano. Felicitamos todos os galardoados a saber: 

Selo de Ouro - Dedica900 e Excelencia 

Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso. Prestigiado filatelista com largos 
anos dedicado a filatelia, como expositor e como consagrado escritor foi 
durante tres mandatos consecutivos presidente de Direc<;:ao do nosso 
Clube. Quando em 1994 0 Dr. Eurico Lage Cardoso, acedeu a tomar conta 
do Ie me duma nau que estava na eminencia de se afundar, corajosamente 
secundado pelos elementos da sua direc<;:ao, conseguiu dar-Ihe um rumo 
e traze-Ia a porto seguro. Muitas vezes incompreendido, e justo neste 
momenta real<;:ar a dedica<;:ao que durante 9 anos devotou ao nosso Clube 
Filah~lico de Portugal. Dirigir um clube filatelico naG e tare fa facil. Os 
problemas sao imensos, princlpalmente motivados pelas insuficiencias 
financeiras, por isso podemos aquilatar e julgar como impar 0 seu trabalho 
a frente dos destinos desta agremia<;:ao. Da excelencia como filatelista, a 
vasta obra literaria do Dr. Loge Cardoso fala por si. 

Selo de Ouro - Melhor Livro 

Selo de Ouro - Filatelista do ana 

Dr. Jose Luis Barbosa de Queiros. Como conceituado 
filatelista, expositor com meritos f irmados na area dos 
intelros posta is, pela excelencia dos seus estudos filatelicos 
vertidos nos descri<;:oes das suas colec<;:oes. E tambem 
um estudioso da marcofilia portuguesa, com um esp6lio 
de primeira grandeza. Como dirigente do Nucleo Filatelico 
do Ateneu Comercial do Porto, tem em conjunto com os 
demais membros da direc<;:ao, contrlbufdo para 0 

engrandecimento cultural e econ6mico daquela 
institui<;:ao, e por consequencia da Filatelia Portuguesa. 

Provas e Ensaios do Periodo Monarquico (Selos 
Portugueses 1853-1910). Da autoria do nosso 
associado e Presidente do Mesa da Assembleia
Geral do Clube, Dr. Claudino Pereira, e uma obra 
impar no panorama literario da Filatelia Portuguesa. 
Baseado na sua impressionante colec<;:ao de 
provas, como diz 0 autor "0 objectivo deste 
trabalho e demonstrar ao publico em geral e aos 
coleccionadores em particular que os selos de 
correia nasceram da imagina<;:ao de artistas 
talentosos, que seguiram as tecnlcas e estilos da 
epoca em que viveram". No verdade este trabalho 
s6 poderia ser realizado pelo Dr. Claudino Pereira 
pelo seu riqufssimo e vasto patrim6nio filatelico, 
assim como fruto do seu aprofundado estudo de 
investiga<;:ao e pesquisa. Pelos seus conteudos, pela 
sua excelente qualidade grafica e rigor 
informativo, esta obra merece 0 reconhecimento 
publico. 



5elo de Ouro - Melhor Artigo 

Luis Homem e a criacrco do oficio de Correio-Mor do Reino 
de Portugal em 1520. Artigo publicado no Boletim do CFP 
n.D 419 de Mar<;:o de 2008 e de autoria do nosso associado 
Dr. LUIs Guilherme Machado. Artigo de excelente 
concep<;:ao, que contribui com novos dados e 
esclarecimentos sobre as circunstancias da cria<;:ao em 
1520 do Correio-Mor do Reino de Portugal pelo rei D. 
Manuel I!. na pessoa de LUIs Homem. A qualidade de mais 
de tres dezenas de artigos publicados nos quatro ultimos 
boletins do CFP e inegavelmente excelente. A atribul<;:ao 
deste premio era uma tarefa ingrata, porem este artigo 
do nosso associado Guilherme Machado, imp6s-se pel a 
escrita concisa, aliada a um exaustivo trabalho de 
investiga<;:ao e pesquisa. Merece pois 0 reconhecimento 
publico com a outorga deste premio. 

5elo de Ouro - Associado do ana 

Eng.o Hor6cio MagioUy Novais. Associado do Clube Filatelico de 
Portugal ha longos anos, destacou-se no ultimo ana pela sua 
assiduidade, como participante nos eventos e convlvlos filatelicos. 
E sempre um prazer ter entre nos os nossos associados e 0 nosso 
amigo Novais esteve sempre presente. Para alem disso partilhou 0 

seu saber filatelico divulgando-o no nosso Boletim. Dedicou pols 
muito do seu tempo ajudando a promover as actividades filatelicas 
do nosso Clube. E com associados, como 0 Eng.o Horacio Novais, 109 
que 0 Clube Filatelico de Portugal sera malor e melhor. 

Selos de Ouro 2008 
Patrocinados pela 

Filatelia do Chiado 
Rua do Carmo 98 * 1200-094 Lisboa 
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Trofeu Comendador Dias Ferreira 2008 
Teve lugar no passado dia 13 de Dezembro, no sede do Clube Filatelico de Portugal, a final do 

sexta edi<;:oo do Trofeu Comendador Dias Ferreira, patrocinado pela Filatelia do Chiodo. 

Estiveram presentes 18 das 20 participa<;:oes apuradas para esta final, todas elas de grande 
qualidade filatelica, noo fossem elas as que mereceram a aten<;:oo dos nossos associados durante as 
tres eta pas eliminat6rias. A vota<;:oo foi muito diversificada, pois estavam em competi<;:oo as melhores. 

Pelo terceiro ana consecutivo venceram 
a vota<;:oo os nossos associado Eduardo e Lufs 
Barreiros, premio este merecido pel a excelen
cia do sua participa<;:oo. Esperamos que os irmoos 
Barreiros continuem a competir neste 
prestigiado trofeu e noo concretizem a disposi
<;:00 de noo participar no pr6xima edi<;:oo, com a 
alega<;:oo de querem dar espa<;:o a outros. No 
genese deste trofeu est6 0 espfrito participativ~. 
o importante e a participar independentemen
te de quem e 0 mais votado no final. Importante 
e podermos disfrutar do excelencia das partici
pa<;:oes presentes e do convfvio filatelico que 
este evento proporciona. Aos vencedores as 
nossas felicita<;:oes por mais esta vict6ria. 

Eduardo e Luis Barrelros 
"The Klonga Territory" 

Rene Silva 
Selos corrlgldos 

Rene Sliva 
Publicldade 00 Cafe no F/latel/a 

Pinheiro da Silva 
Grandes Vultos do Hlstorla de Portugal 

Luis Barroso 
Germanla, com Coroa Imperial 

Eduardo e Luis Barrelros 
7 a Guerra - Censura - Censura em Mor;:amblque 

Eduardo e Luis Barreiros Barrelros 
Portugal no 7 a Grande Guerra 

Jose Correia 
Gulne - Selecr;:ao 

Gullherme Rodrigues 
Marcos de Navlos Portugueses 

Joaqulm Cortes 
Franr;:a Monumental 

Elder Correia 
Guerra Hispano-Amerlcana. Cartas Patrl6ticas 

Beja Madeira 
50 Rels D. LUIs I de frente 

Beja Madeira 
D. LUIs I de Perfil - Azul Clnzento 

Joaqulm Cortes 
Madeira - Perola do Atlantico 

Armando Sanches 
Correlo Porteado e Multado de Portugal 

Luis Barroso 
Vilas e Castelos Alemaes ( 7977/92 ) 

Femando Oliveira 
Portugal Selection 

Fernando Oliveira 
Marcos especlals do Correlo Aereo 

Luis Frazeo 
Selecr;:ao de per;:as do Correlo U1tramarino /I 

Armando Sanches 
o Porte Pogo com selos fixos e adesivos 

18 votos 

14 votos 

13 votos 

11 votos 

10 votos 

10 votos 

10 votos 

9 votos 

9 votos 

8 votos 

7 votos 

7 votos 

7 votos 

6 votos 

6votos 

5 votos 

5 votos 

5votos 

4 votos 

4votos 



Almo~os Filoh~licos no SHIP 

Conforme ja tivemos a oportunidade de reportar, no ultimo Boletim, apos as ferias, os "Almoc;:os 
Filatelicos" levados a efeito no Sociedade Historica de Independencia de Portugal, foram retomados
sempre com a colaborac;:ao desinteressada, competente e amigo dos socios do CFP. 

No passado dia 16 de Outubro, Adelino Caravela, prestigiado consocio, residente em Leiria, 
deslocou-se 00 Palacio do Independencia, em Lisboa, para mostrar e explicar os porques do sua inte
ressantfssima colecc;:ao" PORTUGAL SOB A OLTIMA BANDEIRA DA MONARQUIA" . Esta mesma colecc:;:ao, 
que se integra no Classe Aberta, foi, entretanto, exposta no nosso Clube, em 6 de Dezembro, no ambito 
do nossa actividade "Colecc:;:oes de Prestfgio". 

Como ja vem sendo ha
bito, a apresentac:;:ao, a discus
sao e 0 estudo dos documentos 
do seculo XIX que muito enrique
cem a colecc;:ao em referencia, 
foi abrangente e de grande 
qualidade, em especial, por par
te dos participantes mais infor
mad os em Historia de Portugal. 

A forma elegante e 
competente como Adelino 
Caravela conduziu a sessao e 0 

manifesto interesse como a 
mesma decorreu, levou a que os 
socios do SHIP "exigissem" que 
um resumo do colecc:;:ao fosse 
fotocopiado para, mais tarde e 
com tempo, puderem levar a 
efeito um estudo complementar, mais cuidado, e que ajudasse ainda a uma maior divulgac:;:ao do 
Filatelia, junto dos socios do SHIP. 

No dla 11 de Dezembro p.p" foi a vez do nosso consocio e dirigente do Clube, Eng.o Manuel de 
Sousa Loureiro, apresentar uma das suas colecc;:oes preferidas. Como era de calcular, uma colecc;:ao 
com 2 000 folhas - tantas quantas aquelas em que ja vai a sua portentosa colecc:;:ao dedicada a "IDEIA 
EUROPEIA" (nunca exposta) - teve de se limitar aos capftulos mais importantes. 

Mesmo com esta limitac;:ao, 0 Eng.o Sousa loureiro soube, com mestria e comentarios tecnicos e 
historicos muito oportunos, prender a atenc:;:ao os ouvlntes durante quase duos horas. A riqueza dos 

Eng.o Manuel Sousa Loureiro apresentando na SHIP a sua colecc;Cio 

assuntos tratados foram rece
bidos com manifesto agrado e 
o nosso consocio foi viva men
te felicitado por isso mesmo. 

Durante 0 almoc:;:o, 
alem dos desejos de Boas Fes
ta que se trocaram com sim
patio e sinceridade, foL em 
princfpio, marcado 0 proximo 
encontro para a primeira quin
ta-feira de Fevereiro. 

A semelhanc:;:a do que 
acontecera com Adelino 
Caravela, duos dezenas de fo
Ihas, fotocopiadas a cores, fl
carom em exibic;:ao no SHIP 
para estudo ulterior e propa
ganda do Filatelia. 
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Colec~oes de Prestigio 
Durante 0 ultimo trimestre. demos continuidade a este tipo de evento. que tem colhido um optima 

aceita900 por parte dos nossos associados. que nas tardes de sobado. comparecem na nossa sede. para 
o sempre apetecido convfvio filatelico. 

Dia 25 de Outubro. 0 nosso associ ado Bento Ma
nuel Grossinho Dias. concedeu-nos 0 previlegio de po
dermos apreciar as suas excelentes colec90es de 
maximafilia "Uniformes Militares" e "0 Homem a con
quista do Espa90". Apresentadas. com a sabedoria de 
quem e conhecedor da materia. foi gratificante acres
centar-se um pouco mais de saber filatelico aos nossos 
conhecimentos. As colec90es eram compostas por 5 
quadros cada. apresentando 0 material concordante 
com 0 tema em estudo. de grande qualidade e rarida
de. 

o estudo dos temas sao feitos com grande rigor. 
tanto no ambito do conhecimento cientffico como no 
do conhecimento filatelico. Muito bem equilibradas no 
desenvolvimento das temoticas. Os exempalres filatelicos apresentados primam por uma criteriosa es
colha. apresentando-se todos eles num excelente estado de conserva900. 

Esto de parabens 0 nosso associado e jurado nacional Grossinho Dias pela excelencia das suas 
colec90es. Estamos ansiosos. para numa proxima oportunidade. podermos apreciar uma nova colec900 
ainda em prepara900 sobre campos de prisioneiros durante a 1.° Guerra Mundial. 

Dia 15 de Novembro. tivemos 0 prazer de ter exposta na nossa sede a fantostica colec900 
temotica .. Lisboa atraves dos tempos" do nosso 
associado Dr. Jooo Moura. Foi a primeira vez que 
tivemos a oportunidade de ver e apreciar esta 
deliciosa colec900. Excelentemente estruturada. 
conta-nos de uma forma leve mas profunda a his
toria de Lisboa. desde os seus primordios ate a 
coetaneidade. 

A acervo apresentado e de excelente quali
dade e elevada raridade. Encabe9ada por um 
plano muito bem estruturado. 0 desenrolar da his
toria processa-se por 5 quadros. onde podemos 
constatar 0 essencial sobre a vida da cidade Lis
boa. desde 0 seu nascimento. passando pelos fac
tos mais importantes da sua vida. assim como das 
suas gentes e personalidades. 

Parabens Dr. Jooo Moura. pela elequencia das suas interven90es proporcionando-nos momentos 
unicos de saber historico-filatelico. 

Finalmente. a 06 de Dezembro. coube a vez 
de nos revisitar 0 nosso associado Adelino 
Caravela. trazendo consigo mais uma das suas 
excelntes colec90es: .. Portugal sob a ultima Ban
deira da Monarquia". Colec900 esta inserida na 
novel Open Classe. 

A colec900 desenvolve cronologicamen
te factos relevantes do vida portuguesa no perf
odo de 1830 a 1910. durante 0 qual a bandeira do 
reino foi sempre a mesma. Abrange os reinados 
de D. Miguel. D. Maria II. D. Pedro V. D. Lufs. D. 
Carlos e D. Manue II. Os factos selecclonados. es
tao apropriadamente representados. tendo em 
conta um suporte filatelico correspondente a cer
ca de 60% da colec900. e por uma questoo de rigor historico. 0 expositor. apenas ilustra os assuntos com 
selos postais a partir da data do seu aprecimento em 1853. A colec900 esto estrurada segundo a sequencia 
historica dos diferentes relnados. Parabens. ao Adellno Caravela. por nos ter proporcionado mais uma 
tarde de excelente convfvio filatelico. aliado a excelencia das suas interven90es. dando-nos a conhe
cer um pouco mais dos meandros de um novo tipo de coleccionismo filatelico. 



Encontro Filatelico entre 0 CFP e a Confraria de Evora 

Dia 8 de Novembro passado, integrando as festividades com que celebramos 0 65.0 Aniversorio do 
Clube Filatelico de Portugal. tivemos 0 prozer de recebermos os nossos amigos confrades de Evora. 

o Clube e a Confraria tem um lanc;;o muito forte que os une. Celebram 0 seu aniversorio exactamente 
no mesmo dia 27 de Outubro. 0 CFP um pouco mais "velhinho" fundou-se no jo longfnquo ana de 1943 
enquanto a Confraria teve a sua fundac;;oo em 1989 ou seja completou 19 anos de vida filatelica no 
presente ano. 

E uma rara e feliz colncidencia sermos aniversariantes no mesmo dia, 0 que tem permitido que 
periodicamente nos juntemos 
para comemorar os nossos ani
versorios. Em 2003, tivemos 0 

prazer de nos associar no co
memorac;;oo dos nossos aniver
sorio que terminou num anima
do jantar no Hotel Almirante 
Reis em Usboa. 

Durante a tarde do dia 8 
tivemos a oportunidade de 
confraternizar num animado 
convfvio filatelico, no sede do 
Clube, onde estiveram expos
tas 20 colecc;;oes de Um Qua
dro, pertencentes a associados 
das duos agremiac;;oes filate
licas. Houve oportunidade 
para em grupos que se foram 113 
formando 00 longo do tarde se 
trocar ideias filatelicas, contar 
historias do passado IIgadas oeste apaixonante hobby. Ho sempre "estorias" para contar do nossa vivencia 
filatelica; umas mais hilariantes que outras, algumas das lutas fraticidas (porque no filatelia acabamos 
por ser uma irmandade) para obter um exemplar que tanto cobic;;omos para as nossas cOlecc;;oes .. . e e 
aqui que no nosso vocabulorio surgem os "esfolanc;;os", "as borlas", "os brac;;os de gesso" e um nunca mais 
acabar de term os do lexico filatelico. 

Sao estes momentos, de animada cavaqueira, em que deixamos c':l "porta de entrada" aqueles 
que fazem do filatelia um modo de afirmac;;oo pessoal e a todo a forc;;a a querem profissionalizar, que doo 

c':l filatelia 0 prazer de a desfru
tar, no embalo das nossas boas 
recordoc;;oes. 

Desmontada a "tendo" 
continuamos 0 nosso convfvio 
num muito participado jantar 
a que jo nos referimos neste 
Boletim. Esperamos que 0 futu
ro permita a manutenc;;oo des
te tipo de salutar convfvio, 
porque a filatelia precisa e 
agradece estes momentos. 

A Confraria desejamos um 
Feliz Ano de 2009 cheio de 
actividades filatelicas, e pelo 
que sabemos, ira jo em Janeiro 
materializar-se com lanc;;amen
to do n.o 2 do nova do serie de 
"OTIMBRE" . 
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Caixa de Correia 

Mostra de "Os Maximafilistas Portugueses" 

o Clube "05 Maxlmafilistas Portugueses" vai 
realizar uma mostra filatelica, dia 14 de Fevereiro 
de 2009, pelas 14 horas na sede do Clube Filatelico 
de Portugal. 0 nosso Clube desde logo acarinhou a 
iniciativa e disponibilizou a sua sede e 0 material 
exposicional para este certame, no ambito da sua 
colaborac;oo com outras instituic;oes filatelicas. E 
pois com todo 0 prazer que vamos acolher este 
evento de "05 Maximafilistas Portugueses", augu
rando um sucesso filatelico. 

Segundo 0 programa estabelecido a mos
tra estara patente ao publico das 14 as 18 horas, 
funcionando um Posto de Correio, com carimbo co
memorativo alusivo a Mostra Filatelica. 

Convidamos assim, 05 nossos s6cios a esta
rem presentes neste evento, comparecendo na 
nossa sede no dia aprazado. 

Correio de Alem Tejo 

No passado mes de Ou
tubro, tivemos 0 grato pra
zer de receber 0 n.o 1 da Se
rie II do "Correio de Alem 
Tejo", revista da proprieda
de nos nossos amigos da As
sociac;oo Filatelica Alente
jana. 

Com uma pequena 
"nuance" quanta ao seu ti
tulo, a renovada revista foi 
lanc;ada em plena comemo
rac;oo dos 25 anos da AFA. 

Com novo grafismo e importantes e valiosos con
teudos, estoo de parabens a AFA e seu Director 
Hernoni Matos. Esperamos poder contar no futuro 
com mais esta revista tao necessaria no parorama 
da literatura filatelica nacional. malgrado as gran
des dificulades financeiras das agremiac;oes 
filatelicas, para poderem manter a sua normal edi
c;oo. 

o CFP agradece 0 exemplar oferecido para 
a nossa Biblioteca. 

Boletim Fllatelico da BP 

Tivemos 0 grato prazer de receber 0 n.o 58 
da III serie do Boletim Filatelico da Fundac;oo do 
Pessoal da BP, cujo Coordenador Responsavel e 0 

nosso associado Carlos Calheiros da Silva. 

Filatelia. 

E de louvar a regularida
de com que este Boletim e edi
tado. Sao muitos anos de pon
tualidade e "carolice" de acor
do com 0 editorial de autoria 
de Carlos Calheiros. Estao pois 
de parabens a Fundac;oo do 
Pessoal da BP * Filatella e 0 seu 
Coordenador. Com este exem
plar completam-se 10 anos de 
edic;oo sempre ao seNic;o da 

o CFP agradece 0 exemplar oferecido para 
a sua Biblloteca. 

Catalogo de Selos Afinsa 2009 

Durante 0 mes de De
zembro foi lanc;ado no mer
cado filatelico 0 novo ca
talogo "Selos Postais e 
Marcas Pre-Adesivas de 
Posrtugal, Madeira e Ac;o
res" para 0 ana de 2009 (25 
edlc;oo), edltado por 
Afinsa Portugal com orien
tac;oo tecnica do Instituto 
de Expertizoc;oo de Filate
lia Portuguesa - INEXFIP. 

com prazer que verificamos e saudamos 0 

esforc;o que, nos ultimos anos, 0 INEXFIP tem feito 
melhorar tecnicamente a informac;ao filatelica. Es
peramos que tal esforc;o se mantenha por forma a 
termos um catalogo sempre melhorado. Por tal ra
zao esta de parabens 0 INEXFIP. 

o CFP agradece ao INEXFIP na pessoa do Eng.o 
Miranda da Mota, nosso associado, a oferta de um 
exemplar do catalogo para utilizac;ao de quem 
dele necessitar, na nossa sede. 

Novos albuns para selos das ex-colonias 

No passado dia 18 de Outubro tlvemos 0 

previlegio de assistir ao lanc;amento de novas al
buns para selos das ex-col6nias portuguesas, na 
sede do CFP. 

A FILOCEANO, Editorial Filatelica, produz e 
comercializa 05 novas albuns Filoceano de selos 
do Ultramar Portugues, de alta qualidade. 05 al
buns abrangem todos 05 territ6rios ultramarinos 
desde as primeiras emissoes ate a sua independen-



cia. 
As capas e estojos. com luxuosos acabamen

tos. com as folhas ilustradas e com varias anota
<;:oes acerca das emissoes. apresentam um conjun
to harmonioso e de rara beleza. De notar que os 
albuns poderao ser adquiridos numa versao com 
as tiras aplicadas. para coloca<;:ao dos selos. 

Para alem dlsso. a Fllocentro disponibiliza 
outros tipos de acessorios. como sejam folhas de 
cartolina em branco. folhas de cartolina com gra
va<;:ao personalizada. folhas de papel cristal. fo
Ihas de bolsas transparentes. etiquetas autoco
lantes e conjuntos de capa e estojo com 75 folhas 
a escolha. destin ado a filatelistas que preferem 
criar. a seu gosto. albuns personallzados de selos e 
outr~ tipo de coleccionismo. 

Por parceria estabelecida entre a Filoceano 
e 0 CFP foi acordado que os socios do Clube. a 

tftulo de promo<;:ao especial. terao um desconto 
de 15% nas compras efectuadas ate 31 /07/2009. 
Os pedidos deverao ser dirigidos para a Filoceano. 
por telefone. email ou correio. para os contactos 
constantes do suplemento que distribuimos com 
esta revista. indicando 0 numero de associado. Pos
teriormente a Filoceano contactara 0 CFP a vali
dar os dados fornecidos. 

o CFP parabeniza desde ja a Filoceano. por 
esta fantastica iniciatlva. que vem suprir uma la
cuna importante na filatelia ultramarina. 

Premios AFA'2008 

No decurso do Almo<;:o Comemorativo do 
25.° Aniversario da Associa<;:ao Filatelica Alenteja
na. que decorreu no passado dia 12 de Outubro. 
foram entregues as habituais distin<;:oes referentes 
ao ana de 2008. e destinados a distinguir os que 
tenham contribufdo para 0 desenvolvimento da 
Filatelia Portuguesa. Assim foram galardoados com: 

TROFEU AFA 2008 - ex-aequo aos Drs. Eduardo Bar
reiros e Lufs Barreiros. pelo contributo prestado no 
domfnio da Historia Postal; 

PREMIO COMERCIANTE DO ANO - Pedro de Figueire
do. comerciante estabelecido no Porto. pelo seu 
contributo como conceituado comerciante 
filatelico. 

Aos galardoados. todos associados do Clu
be Filatelico de Portugal. apresentamos as nossas 
felicita<;:oes pela distin<;:ao de que foram alvos. 

Bolsa Filatelica 
Espocro a disposicrao dos leitores que podem 

oqui inserir 0 seu onuncio 00 precro econ6mico de € 0.60 p~r linho 

Marlo Serrano. 126. St Johns 
Way. Thetford -Norfolk IP24. 3 
NS. Inglaterra 
DeseJo correspondentes para 
trocar selos usados. base Yvert. 
Pretendo Portugal. ex-Colonias 
e outros. Dou Gro-Bretanha e 
outros. 

Historia Postal de Portugal e 
Colonias 
Vendo por consulta e por f1cha 
de cllente. Soclo n° 3865 do CFP 
KRUGERS 
Apartado n° 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tlf: 219471326. Tim: 914139383 

Por 200 salos de grande formato 
portugueses ( de 1 ate 5 
repetl~oes) dou 200 selos de 
grande formato da Belglca, 
Fran~a. Holanc:to e Polonla. 

Delneuville. 25/64 
Quai Van Beneden 
B-4020 Liege - Belgique 

Aceito troca de 300 por 300 de 
qualquer pafs, especial mente 
Brasil . 

Jose Lufs O. Guarda 
Ed. Valverde, lote 53 - 4° Esq. 
2415 - 779 Leiria - Portugal 

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 

MACAU 
TROCO PEC;:AS FILArELiCAS 

Antlgas e Modernas 
SOcia n.o 4060 do CFP 

Tim. 96451 3264 
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

ALTERAC;OES - NOVOS SOC lOS 

Portugal 

4067 - JOClO Paulo Martins Antunes • Largo do Graya. 127 - 5° DtO • 1170 - 165 • LlSBOA • 
rosebud1@netcabo,pt· (M) T,60- 1.2A,Cinema-ln 

4068 - Paulo Jorge S, de Jesus Lourenyo • Quinta do Alagoa. 257 - 1 ° DfO • 2775 - 717 • CARCAVELOS • 
lourenkivik@gmail.com • (P) 60- 1.10.50- N,U,- 114.90 - In.Po.Es 

4070 - Lufs Joao Figueiredo • Rua Prfncipe Perfeito. lote B 1 A • Cabanoes • 3500 - 885 • VISEU • 
Ijfig@netvisao,pt • (P) 60- N,U, 

4071 - Antonio Pereira Carvalho • Estrada do Torre. 75 B - 2° andar • 1750 - 294 • LlSBOA • 
antonio50carvalho@gmail.com • T,V,C,- N,U, 

4072 - Jorge Gilberto Lamas Lourenyo • R, Canavial. Lf G23 - 3° Esq, • RINCHOA • 2635 - 273 • RIO DE 
MOURO· (P) .83 

4073 - Daniel Jose Pinheiro Zagalo • R, General Humberto Delgado. 402 - 4° Esq ·3030 - 327 • COIMBRA • 
daniel.zagalo@gmail.com • (P) 60 - 1.2A,- N,U,-OTAN 

Africa do Sui 

4066 - Andrew Fischer • P,O,Box 650937 - Benmore. 2010· AFRICA DO SUL • 
116 andrewf@fischerassociates,co,za • (A) T.v,C,60- 2C- N,U,- 114.92- In 

Estados Unidos da America 

4069 - Stephen Douglas Schuman • 2417 Cabrillo Drive • 94545 Hayward • California • U ,S,A. • 
sdsch@earthlink,net • (M) T,V,C,60.74- 2C -kessler- In 

Agenda de actividades 

Fevereiro 

Dia14 - Colecyoes de Prestfgio 
A anunciar 

Marcro 

Dia 07 - Colecyoes de Prestfgio 
Aanunciar 

Dia 14 - 1,° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Dia 28 - Assembleia Geral Ordinaria do Clube Filatelico de Portugal 
Assembleia Eleitoral 



CO NVOCA<;AO 
de 

ASSEMBLEIA GERAL 

~ Nos term os Estatutarios, convoco a assembleia geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir, no 

dia 28 de Marl,;o de 2009, pel as 16HOO, na sede social, na Avenida Almirante Reis, 70 - 5° Dto, 

em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1) Discussao e Aprovac;ao do Parecer do Conselho Fiscal e do Relat6rio e Contas 

do Exercicio de 2008; 

2) Eleic;ao dos Corpos Socia is para 0 trh~nio 2009 - 2011. 

Nao estando presente a hora fixada pela Convocatoria a maioria dos socios efectivos, a 

Assembleia reunira em 2. a convocal,;ao, pel as 16H30 horas, nos term os dos Estatutos. 

No que respeita ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos e de acordo com 0 Artigo 9.° dos Estatutos 

Sociais a apresental,;ao de candidaturas que concorrem a eleil,;ao dos Corpos Socia is devera ser 

entregue ao Presidente da Assembleia Geral 30 (trinta) dias antes da data fixada para esta 

eleil,;ao, devendo as Iistas ser subscritas p~r 20 (vinte) socios no pleno exerdcio dos seus 

direitos socia is, devidamente identificados pelo seu numero de socio. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 2008. 

o Presidente da Assembleia Geral, 

Claudino Pereira 



Selos emitidos no 1 °trimestre de 2008 

MACAU 
20° Concurso Internacional de Fogo 

de Artificio de Macau 

Data de emissao - 01 /l 0/2008 
Desenho de - Anita, Fung Pou Chu 

118 Impressao - Offset Litografia com Envernizodo , 
Impressor - Joh, Enschede Security Print. Holanda, 
Selos por folha:4, com 2 series de selos 
Serie de 4 selos com 0 valor facial de 1,50, 2,50, 3,50 e 
5,00 patacas 
o bloco Contem 1 selo com 0 valor facial de 
10,00 patacas 
Formato do selo - 60 x 30 mm 
Formato do BIoco e do seIo - 138 x 90 mm e 60 x 30 mm. 
Picotagem -14x 13 %, 
Tiragem: 250,000 dos selos e 0 bloco 

*** 
CELEBRA<;AO 

Data de emissao 09/10/2008 
Desenho de - DSC , 
Impressao - Offset Litografia 
Impressor - Osterreichische Staatsdruckerei, 
Austria 
Papel - Com Fibras 6pticas, 
Picotagem -13% x 13% 
Formato - 40 x 30 mm 
Serie de 2 selos com 0 valor facial de 1,50 e 3,50 
Folha Miniatura - contem 10 series de selos 
Tiragem - 120,000 

Vistas Cimicas do Continente II 

Bloco Filatelico 
Data de Emissao - 07/11/2008 
Designer - Lou Kam leng (~dapt, DSC) 
Papel - Popel com Fibras Opticas 
Formato - 138 x 90 mm (Formato do selo: 40 x 60 
mm) 
Contem 1 selo de 10,00 patacas 
Picotagem - 133M x 13% 
Impressao - Offset Litografia 0 
Impressor - Osterreichische Staatsdruckerei, 
Austria 

*** 
Artesanato Tradicional de Macau 

Data de Emissao - 01/12/2008 
Designer - Ng Wai Kin 
Papel - Popel com Fibras 6pticas 
Formato - 40 x 30 mm 
folhas, 50 selos por folha 

Bloco Filah~lico 
Contem 1 selo de 10,00 patacas 
Formato - 138 x 90 mm (Formato do selo: 60 x 40 
mm) 
Picotagem - 13% x 13% 
Impressao - Offset Litografia 
Impressor - Cartor Security Printing, Franc:;:a 
Tiragem - Bloco e selo 250,000 



Espanha 

FLORA e FAUNA 
Narciso y Arrendajo 

=- tJl bPeAI ." E~ 'llt: -
E....,. • fit: !::"- .jlt £....,.. HI' E..". t}1- ~ • Jlf 

• 

Estampacion Offset 
Papel Autoadhesivo fosforescente 
Tamano del sello 24,5 x 35 mm. 
Tamano de los talonarios 177,5 x 86 mm. 
Valor facial de los sell os 0,31 € 
Efectos en Talonario 100 
Tirada lIimitada para los dos motivos 

*** 
JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

Castillos humanos 

Data de emissao - 09/l 0/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Oenteado - 13 3/4 
Madidas do selo - 28,9 x 40,8 mm. (Vertical) 
Folhas de - 30 selos + 30 vinhetas 
Valor facial dos selos - 0,43 €. 
Tiragem -500 000 

*** 

MICOLOGiA 

Data de emissao - 8/09/2008. 
Impressao -Talhe doce. 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,8 x 28,9 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0,31. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -1 000 000 de cada motivo. 

*** 

AMERICA UPAEP 

O,7§J. 

Data de emlssao - 13/10/2008. 
Impressao -Talhe doce. 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,8 x 28,9 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0,78. 
Tiragem -1 000 000. 

*** 

CASTILLOS 2008 

Data de emissao - 16/10/2008. 
Impressao -Talhe doce. 
Popel - Porcelana, mate, fosforescente. 
Oenteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,8 x 28,9 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 2,60. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -500 000 de cada motivo. 

*** 

MODA ESPANHOLA 

l _ ___l!~ 
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Data de emissao - 23/10/2008. 
Impressao -Talhe dace com microrelevo. 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 28,8 x40,9 mm. (vertical). 
Valor facial dos selos - 0,31 . 
Tiragem -500 000 . 

*** 

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

-
r.:... 0.4J( 

0.43£ 

: ••••.••• u ... u ••••• 

Data de emissao - 27/10/2008. 
Impressao -Talhe doce. 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madldas do selo - 40,8 x28,9 mm. (horiszonal). 
Valor facial dos selos - 0,43€ . 
Tiragem -500 000 . 

*** 

NAVIDAD 2008 

i 
; 

i 
i 

I 
!2~A .u" ....... O.~l~ 

Data de emissao - 03/11/2008. 
Impressao -Offset. 
Popel - Autoadesivo. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal) e 
28,8 x 40,9 mm. (vertical) 
Valor facial dos selos - 0,31 e 0,60 € . 
Tiragem -llimitada para ambos os valores . 

BAILES POPULARES. 
EMISI6N CONJUNTA ESPANA-IRLANDA 

Data de emissao - 07/11/2008. 
Impressao -Talhe doce . 
Popel - Porcelana, fosforescente. 
Oenteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 28,8 x40,9mm.(vertical). 
Madidas folha bloco - 120x76 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0,60 Y 0,78 €. 
Tiragem -500 000 folhas bloco . 

*** 

VIDRIERAS. 
Real Academia Espanola 

Data de emissao - 14/11 /2008. 
Impressao -Talhe doce, calcografia e offeset . 
Popel - Porcelana, mate, fosforescente. 
Oenteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,8 x28,9mm.(horizontal) . 
Madidas folha bloco - 105,6x79,2mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 2,60 €. 
Tiragem -500 000 folhas bloco . 



PORTUGAL 
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Correio Escolar 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECILIA DO S ACRAMENTO 

Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA • PORTUGAL 
www.filatel ia-sacramento.cam e-mail: infa@filatelia-sacramenta .cam 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTU&AL E ULTRAMAR 

Permanentes 
Formato 21 x 24.2 ems 

Caifollna 160 grs 
£00 

PORlUGAl- I." Pate (SeIos doConeb NoImd) 
• Volume I (Salas de 1853 a 1969) ......................................................................................................................................... .. 
• Volume II (Selas de 1970 a 1990) ......................................................................................................................................... . 
• Volume III (selos de 1991 em dlante) ................................................................................................................................... . 

PORTUGAL - 2.° Porte I (SeIos de AvlCo. Impasto. Encomendos. Porteoclo. Oficlci PrMrtivos. etc.) .......................................................... "" ....... . 
• 2.° Porte n (Blocos) ....................................................................................................................................................... .. 

ILHAS ADJACENTES .................................................................................................................................................................................. .. 
ANGOLA ........ .......................................................................................................................................................................................... . 
ANGOLA PALOP ...................................................................................................................................................................................... .. 
CABOVERDE.. .......................................................................................................................................................................................... . 
CABO VERDE PALOP ............................................... " ................................................................................................................................ . 
GUINL ................................................................................................................................................................................................... .. 
GUIN~ PALOP .......................................................................................................................................................................................... .. 
INDIA ...................................................................................................................................................................................................... . 
MACAU ....................................................................................................... ...... .. .................................................................................... . 
MO<;:AMBIQUE.. ....................................................................................................................................................................................... .. 

~~~~ALO~ ......................... :::::::::::::::::::: ............................... :::: .. ::::::::::::::::::: ........................... : ...... :::::::::::::::::::: ............................... : .. : .. ::::::::::::::::::::::::: ................. : ........ : .. :::: 
s. TOM£ E PRINCiPE PALOP 1- N.· 1 a f/l. Av. I. Bloco 1 a 53 ....................................................................................................................... . 
s. TOM£ E PRINCiPE PALOP 11 - N.· 60 098. Av. 2. 81oco 54 a 109" ................................................................................................................. .. 
s. TOM£ E PRlNCfpE PALOP IU - N.o 99 a 157. Av. 2. Bioco 11O{177. ................................................................................................................. .. 
TIMOR ......................................................... ............................................................................................................................................ .. 
COMPANHIAS DE MOCAMBIQUE E NIASSA .................................................................................................................................................. . 
AfRICA CONGO. i1-tAMIlIINO. LOURENCO MARQUEs. n QUEUMANE. KlONGA. ZAMBt1JA E ULTRAMAR .................................................... .. 
Falhas Iso'odos ......................................................................................................................................................................................... .. 

Janeiro 2OD7 IVA Ine/uido 21% 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.9 -1150-020 LlSBOA - Telel.: 218 123936 

www.clportugaLcom·clportugal@mail.telepac.pt 

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

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO -Portugal 

EFECTIVO - Estrangeiro 

20,00 Euros 

30,00 Euros 
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Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 



Proteja 0 seu investimento 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HIST6RIA POSTAL 


