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Editorial 
No pr6ximo dia 27 de Outubro 0 Clube Filatelico de Portugal come mora mais um aniversario -

066.0 
- em plena e pujante actividade, com uma massa associativa de grande peso no filatelia, 00 

nfvel dos maiores clubes mundiais. 

Desde que ha cerca de pouco mais de 6 anos as duos ultimas direcc;6es foram sufragadas 
para dirigir os destin~s deste Clube, em Assembleias-gerais com uma elevada participac;oo de 
associados, houve uma adesoo elevadfssima de 341 novos associados. Promoveu-se 0 

rejuvenescimento do nossa massa associativa. 

Sao numeros impressionantes no panorama do Filatelia Portuguesa. Esta onda de ades6es 
explica-se porque 0 Clube Filatelico de Portugal actualizou-se e produz um trabalho que e apreciado, 
mas acima de tudo porque edita uma revista que e do agrado de todos quantos se dedicam 6 
filatelia, sendo alvo dos maiores elogios vindos de todos os quadrantes do mundo filatelico. 

E uma revista de referencia, onde cerca de 40 escritores e investigadores filatelicos vem 
publicando 0 fruto do seu laborioso e merit6rio trabalho. Estamos orgulhosos de termos contribuirmos 
para que muitos fllatelistas tragam 00 conhecimento do mundo filatelico os seus excelentes trabalhos. 
Em sua homenagem vamos editar para 0 pr6ximo ana um numero especial do nosso Boletim, em que 
coda um dos escritores apresentara um trabalho 6 sua escolha e do seu agrado. Sera um marco no 
panorama do literatura filatellca. Neste momenta ja 30 escritores aderiram 00 projecto e os outros 
que iroo ser contactados com certeza noo faltaroo 00 desafio que Ihes propomos. 

Embora 0 nosso Boletim seja 0 rosto de um Clube pujante, outras actividades tem marcado a 
sua vitalidade. Realizamos inumeras conferencias filatelicas no nossa Sede, proferidas por ilustres 
filatelistas. Trouxemos 6 nossa Sede inumeras Colecc;oes de Prestfgio, com expllcac;oes, de viva voz, 
proferidas pelos seus legftimos proprletarios, que encantaram os nossos visitantes aos convfvios 
filatelicos de sabado. Foram momentos de elevac;oo filatelica, com debates e troca de ideias. 
Falamos essencialmente de filatelia. 

Interagimos com outras agremiac;oes filatelicas, promovendo encontros filatelicos de elevado 
padroo de qualidade, sendo relevante a ligac;oo que criamos com 0 Clube Virtual "Selos Postais", 
um excelente f6rum de debate filatelico, assim como 0 relacionamento com a SHIP, colaborando 
nos seus "Almoc;os Filatelicos". 

Renovamos, realizando obras de elevado valor, as nossas instalac;oes, tornando-as confortaveis 
e agradaveis, dignas para recebermos os nossos associados e visitantes. 

Promovemos a competic;oo filatelica no Classe "Um Quadro" com a implementac;oo do Trofeu 
Dias Ferreira. Este tipo de evento teve uma enorme adesoo por parte dos nossos associados, e um 
popel relevante 00 determinar 0 aparecimento de novos expositores, assim como que "obrigou" os 
nossos associados a pensar e a julgar a filatelia. 

Realizamos 24 lelloes que permitiram, com as receltas geradas, sair do asfixia financeira em 
que se encontrava 0 nosso Ciube, facultando a possibilidade de realizar todos os eventos que vimos 
enumerando. 

Vamos agora avanc;ar para outr~ tipo de iniciativas, das quais destacamos os convfvios 
filatelicos que iremos realizar nos diversas regioes de Portugal, fazendo jus 6 universalidade do nosso 
Clube. A partir do dia 10 de Outubro iremos lanc;ar 0 nosso novo site. Esperamos que seja do agrado 
dos nossos associados, embora noo estejam de infcio activas todas as suas funcionalidades. A 
introduc;oo de conteudos e morosa. 

o site vai funcionar em regime aberto durante seis meses, passando depois varias 
funcionalidades a estarem apenas acessfveis aos associados com as quotas em dia. As diversas 
eta pas do seu funcionamento seroo depois devidamente explicadas no abertura do mesmo. 

Por mais um aniversario do nosso Clube estoo de parabens todos os nossos associados que 
com 0 seu contributo 0 mantem vivo e recomendavel. 

Elder Manuel Pinto Correia 
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Eduardo Barreiros e LUIS Barreiros 
lebarreirosOnetc.pt 

Introdu9cJo 

A entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial e 0 

envio das primeiras tropas para 0 teatro de guerra em Franc;:a, 
em Fevereiro de 1917, despertou na col6nia portuguesa resi
dente na Sufc;:a, 0 desejo unanime de criar uma instituic;:oo, 
com 0 objectivo de apoiar e socorrer, os que viessem a ser 
aprisionados pelo exercito alemoo. 

A Sufc;:a apresentava uma situac;:oo geografica privile
giada, na obtenc;:oo das informac;:6es sobre os prisioneiros de 
guerra na Alemanha e suas carencias e tambem na rapidez na 
transmissoo de notfcias de suas fammas e entrega de ajuda 
material aos mesmos. 

A localizac;:oo da sede da Cruz Vermelha Internacional 
e das suas principais agencias na Sufc;:a, em Genebra, Berna e 5 
Zurique, atraves da qual os estados beligerantes trocavam in
formac;:6es e ajuda material, facilitava a constituic;:oo e 0 de

sempenho de 
novas organiza-
c;:6es sediadas 
na Sufc;:a e com 
as quais, passa-
va a ter colabo-
rac;:oo estreita. 

Foi com a 
missoo de apoiar 
os nossos prisio
neiros, que se 
constituiu em 
Lausana, onde 
era maior a co-
16nia de cida
doos portugue
ses, 0 Comite 
Portugues de So
corros aos Milita
res e Civis Portu
gueses, Prisionei
ros de Guerra. 

o Comi
te, constitufdo 

Fig 1 - Suic;o, Lousano, Hotel Rlchmont 1 917. Primeiro encontro des Individuolidodes que por uma comis-
criorom 0 Comit9 de SecOUIS oux Civils Portugais. 1" fila sentados e da esq. para a 500 organiza-
dta.- Alfredo de Barros, Frutuosa Neto Jose Vianna da Motta, Embaixador Bartolomeu dora e exec uti-
Ferreira, Vlsconde de Faria, E. Metrol, 4mnn~,t'fn Athaide de Medeiros e Manuel Bento Caeiro. va, tinha como 



6 

Fig 2 - Secc;:ao de Berna do Comite PortUgU9S de Socorros aos Prisioneiros 
Portugueses na Alemanha (Pietas). Bartolomeu Ferreira, embaixador de Portu
gal em Berna, sentado na 1" fila. Oscar de Wateville, consul de Portugal em 
Bema, a direita e Castro Gonc;:alves, agente de ligac;:ao entre a secc;:ao de 
Bema e de Lausana do Comite, ao centro. Grupo de senhoras e prisioneiros 
franceses que trabalhavam no Comite. 

programa de acc;:oo recolher 
donativ~s, vlveres e vestuario 
para os prisioneiros assim como, 
receber e distribuir correspon
dencia entre os prisioneiros e 
suas fammas. 

A distribuic;:oo dos fundos 
recolhidos, era entregue a soci
edade Pi etas, do Cruz Vermelha 
Internacional. em Berna que, 
com a sua experiencia e orga
nizac;:oo, se encarregava de fa
zer chegar os po cotes de vlve
res 005 nossos prisioneiros. 

Todos os pacotes postais 
levavam as insignias do Cruz 
Vermelha de Genebra 0 que 
garantia a entrega das remes-
50S 005 destinatarios. 0 mesmo 
noo acontecia as remessas fei
tas por outras associac;:oes, que 
noo tinham como a Pietas, 0 di
reito de usar este distintivo. 

Para alem desta activida
de a secc;:oo portuguesa do Pietas tambem se encarregava de averiguar do paradeiro dos prisioneiros 
que interrompessem a comunicac;:oo com os seus familiares. 

o Comite portugues dispunha dos fundos necessarios para a compra no SUlc;:a de vlveres a fim de 
satisfazer as remessas para os prisioneiros. No entanto, com a evoluc;:oo do guerra, aumentaram as res
tric;:oes das autoridades SUlc;:as a sOldo de mercadorias que ate entoo, eram adquiridas com facilidade 
em territorio SUIc;:O. As remessas continuaram a fazer-se mas com generos que passaram a ser compra
dos no estrangeiro. A acc;:oo do Comite foi divulgada pel a publicac;:oo nos jornais do epoca, dos 
objectiv~s desta organizac;:oo e tambem das quantias recebidas pelo Comite. Os jornais que fizeram 
eco desta sociedade foram os do imprensa local (Genebra, Lausana e Berna) e os jornais de Portugal. 
IIhas, colonias e Brasil. 

Historia da fundac;:ao do Comite de Socorros e da criac;:ao da Secc;:ao Portuguesa na 
Sociedade Pietas 

Apos a entrada de Por
tugal no guerra e do chega
do das tropas portuguesas a 
Franc;:a, surgiu no colonia por
tuguesa de Lausana, no SUI
c;:a, a ideia do criac;:oo de um 
organismo destinado 00 
apoio aos futuros prisioneiros 
de guerra portugueses. 

Esta ideia ficou perfei
tamente definida em finais 
de 1916. A sua execuc;:oo es
tava apenas dependente do 
efectiva participac;:oo de 
Portugal no guerra, por isso, 
logo que foi conhecida no 
SUlc;:a a chegada das pri
meiras tropas portuguesas a 
Franc;:a, imediatamente se Fig 3 - Grupo de senhoras da secc;:ao de Bema do Comite POrtugU9S de Socorros. 
reuniu em Lausana, cidade Da esquerda para a dta. a Mae de Oscar de Wateville, senhoras D' Emest, Koepk, 
onde os membros do colonia de Muralt, Catleg, Colomb e Heneguenin. 



portuguesa eram mais nume
rosos, um grupo de ilustres e 
notoveis cidadoos com 0 fim 
de fundar uma organiza<;:oo 
de socorros (Fig-1). 

A sociedade foi consti
tufda apos reunioo que teve 
lugar no Hotel Richemont, no 
dia 18 de Fevereiro de 1917, 
conforme texto do livro das 
actas que se transcreve par
cialmente . 

Acta N° 1 

Aos dias 18 do Mes de 
Fevereiro de 1917, tendo-se 
reunido no Hotel Richemont os 
Exmos Senhores: Antonio Maria 
Bartholomeu Ferreira, embai

Fig 4 - Sec~ao de Berna. Prepara~ao dos pacotes destinados aos prisionelros xador de Portugal em Berna, 
portugueses. Prisloneiros franceses trabalhando nesta sec~ao: Seguin, Mace e Visconde de Faria, Francisco 
Legary e Castro Gon~alves 0 1° a esquerda. de Almeida Garrett, Bento 

Manuel Janeiro Caeiro, 
Alfredo Jose Rodrigues de Barros, Manuel Alvarez, Armando Pereira Athayde de Medeiros, Augusto 
Pereira da Silva Lopo, Fructuoso da Silva Neto Junior, padre Francisco Bernardo Alves Pereira, Jose 
Viana da Mota, Jose Brandoo de Melo, Adriano de Almeida Lopes, Guilherme Jose da Silveira e Couto 
Chartres de Azevedo, Jooo Moniz Borges Cordeiro, Alvaro de Paula Dias Nogueira, Joaquim Anfbal 
Ferreira, Joaquim Lobo de Matos Pinto Fernandes Figueira, Amovel Jardim Granger, Jose de Vasconce
los e So Guerreiro Nuno, Jorge Emflio de Melo Vieira, Roque Salvador da Silva e Antonio Machado 
Cunha Lisboa, foi pedida a palavra pelo senhor Manuel Caeiro. Por este senhor foi dito, que tendo 
surgido a ideia da forma<;:oo de uma comissao de socorros aos mllitares e civis portugueses feitos 7 
prlsioneiros de guerra, ela fora apresentada a Sua Exa 0 Sr. Ministro de Portugal em Berna, que nos 
honrava com a sua presen<;:a, e que Sua Exa aehara digna de se Ihe dar a mais ropida exeeu<;:oo, 
prontiticando-se a empregar para esse tim todos os meios ao seu alcance. Posto pelo mesmo senhor 
Manuel Caeiro, 0 tim que se tinha em vista e necessidade da forma<;:oo de uma tal comissoo, toi ainda 
pelo mesmo senhor, lido um projecto de circular, destinado a tazer propaganda da obra que se preten-
dia. Por todos os presentes foi aprovado, em princfpio que se tundasse uma comissao com 0 tim acima 
indicado. 

Por Sua Exa. 0 Sr. Bartholomeu Ferreira, embaixador de Portugal em Berna, toi lembrado que a 
Sociedade Pi etas da Cruz Vermelha Suf<;:a, com sede em Berna se poderia encarregar dos servi<;:os dos 
vfveres a tornecer aos prisio
neiros portugueses, po is dela 
jo recebera um gracioso ote
recimento para esse tim. Pa
recia ao Ministro, que a cria
<;:00 de uma sec<;:oo portugue
sa junto dessa sociedade da
ria os melhores resultados po is 
que outras sec<;:6es estrange 1-
ras havia junto dela, funcio
nando com pleno exito. 

Esta lembran<;:a foi bem 
aceite bem como a consti
tui<;:oo da comissao organl
za-dora com os elementos 
presentes nesta reunioo. 

Foram tambem convi
dados para integrarem esta 
comissao organizadora os Se
nhores Conde de Penha Fig 5 - Sec~ao de Bema. Transporte dos pacotes de viveres para a esta9ao de 
Garcia, Jorge de Mendon<;:a, caminho de ferro. 
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H. R. Dias de Oliveira e Ant6nio Tavares da Silva Godinho. 

Mais foi resolvido nesta sessao. e sob proposta do senhor Bento Caeiro abrir-se imediatamente 
uma subscri<;ao para ocorrer as primeiras despesas e para a comissao iniciar a sua ac<;ao ate que de 

..:.: 
u o 

q5 U Z 

Kriegsgefangenen-Sendung 
Taxfrel 

.... 
#,i .... Rainmattstr. 15 

BERNE 
(Suisse) 

Fig 6 - Breesen, Mecklemburg 1.9.1918. Inteiro postal, isento de franquia enviado 
pela Pieta aos prisioneiros juntamente com os pacotes de vfveres e posteriormente, 
devolvidos por estes, com a indicacrao da sua recepc;:ao. Texto em portugues. 

Portugal. do Brasil. etc. 
chegassem os fundos ne
cessarios a presente inici
ativa; para essa subscri
<;ao concorreram desde 
logo muitos dos presentes. 

Do mesmo livro das 
Actas da Comissao Organi
zadora e de Propaganda 
p6gina 6. Acta N° 2. trans
crevemos 0 seguinte: 

Na segunda sessao 
da comissao organizadora 
e de propaganda realiza
da a 24 de Fevereiro de 
1917. procedeu-se a elei
<;ao dos membros da Sub
Comissao executiva. Para 
ela foram eleitos os se
guintes Exmos Senhores: 
Francisco de Almeida 
Garrett; Jorge de Mendon
<;a; Joaquim Anfbal 

Ferreira; Armando Pereira Athafde de Medeiros; Augusto Pereira da Silva Lopo; Joao Moniz Borges 
Cordeiro; Roque Salvador da Silva. 
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Fig 7 - Campo de prisioneiros de Hameln. Postal isento de franquia remetido por Teotilo Augusto Xavier para 0 
Comite Portugais de Secours, em Bema com a indicac;:ao das medldas de fardamento para substituic;:ao. 

Nesta sessao foi resolvido convidar 0 Exmo Senhar Joaquim Bensaude para fazer parte da Comis
sao Organizadora e de Propaganda. 

Destas duas primeiras reuni6es obtiveram-se os seguintes resultados: 

1 ° - Constitui<;ao da grande comissao organizadora e de propaganda cujos obJectivos sao clara mente 
indicados pela denomina<;ao da comissao; 



2° - Constituic;oo de uma Sub-Comissoo executiva, encarregada directamente de todo 0 expediente 
de secretaria, tesouraria e de uma maneira geral de todos os trabalhos relativos 00 Comlte; 

3° - Criac;oo de um fundo para ocorrer as primeiras necessidades do nova organizoc;oo; 
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4° - Fixac;oo dos meios a 
empregar para tornar co
nhecido 0 Comite e para 
alcanc;ar fundos; 

5° - Organizoc;oo do servi
C;O de expedic;oo de paco

~ tes de viveres aos prisio
neiros portugueses no Ale
manha, objectos de vestu

, ario, servic;os de informa-
c;oes e encaminhamento 
do correio, 

Fig 8 - Campo de prisioneiros de Hameln, Postal isento de franquia remetido pelo 
soldado Joaquim dos Santos, para 0 Comite de Secours aux Mllitaires et Civils Portugais, 
Av. de La Gore, 17, Lausanne, Suisse. Impresso em frances e portugues com erros de 
ortografia, 

A entrada efectiva 
de Portugal no conflito eu
ropeu, mais de dois anos 
apos 0 inicio do guerra, 
punha 0 comlte em face 
de um grande numero de 
associac;oes de socorros, 
quer oficiais quer particu
lares, que noo podiam dei
xar de servir de modelo 00 

que se projectava fazer, 

Os participantes no constituic;oo desta comissoo, reunidos no hotel Richemont, aperceberam-se 
desde a primeira hora das dificuldades que iriam encontrar face as outras organizac;oes semelhantes 
que ja funcionavam no Suic;a desde 0 inicio, Faltava 00 Comite, a experiencia de multo meses de 
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Verso 

Fig 9 - Campo de prisioneiros de Munster, 23.10.1917, Postal isento de franquia remetido pelo soldado Alves Raul 
para 0 Comite Portugais de Secours em Bema, com a indica9co de ter recebido urn pacote com vesfuario. conservas 
e cigarros. 

guerra, alem disso, as despesas que fatal mente desde 0 primelro dia se impunham como 0 aluguer de 
coso, instalac;oo, compra de mobilia rio adequado, ordenado pogo a funcionarios efectivos obrigava a 
cercear as despesas desde inicio, de modo a noo comprometer os beneffcios a prestar aos prisioneiros, 
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Por todas estas razoes foi 
solicitada a colaborac;:ao de 
uma destas associac;:oes j6 cons
titufdas. que permitisse a cria
c;:ao junto dela. de uma secc;:ao 
portuguesa. Nesta data. funci
onavam j6 junto do Pietas. des
de h6 10 meses e com pleno 
exito. as secc;:oes francesa. rus
so e polaca. 

A preferida. foi esta 0550-

ciac;:ao. dependente do Cruz 
Vermelha no Sufc;:a. instalada 
em Berna. sob a direcc;:ao do Sr. 
Oscar de Wateville. Consul de 
Portugal. no Capital Federal. 

A esta preferencia nao foi 
estranho 0 facto desta associ 0-
c;:ao funcionar h6 quase 1 ano. 
com pessoal habilitado a satisfa
zer as necessidades dos prisionei

--------------- .... ros e. tambem 00 facto do Sr. 

Fig 10 - Carta isenta de tranquia, remetida de Almeirim em 26.5.1918 para 0 

prisioneiro no Alemanha, Joao Antonio Suspir~, 2° Sargento de Intantaria 24, 
encaminhada pelo Comite Portugais de Secours, em Lausana. Corresponden
cia de prisioneiro de guerra em transito pela Sulcra. 

A legac;:ao portuguesa em Berna encarre
gou-se do contacto com a associac;:ao Pietas. In
tegravam esta associac;:ao humanit6ria. para alem 
de Oscar Wateville e esposa. sua mae. senhora de 
avanc;:ada idade de cerca de 85 ones 0 que nao a 
impedia de ir todos os dias 00 Comite onde traba
Ihava durante muitas horas em companhia de duos 
senhoras sufc;:as. de nome Colomb e de tres prisio
neiros franceses feridos de guerra: Seguin. Fremaux 
e Mageste. 

o trabalho de promoc;:ao do actividade do 
sociedade de apoio 005 prisioneiros foi efectuado 
por meio do envio de circulares que seriam envia
das para os membros das col6nias portuguesa e 
brasileira no Sufc;:a bem como para Portugal e 
col6nias. Brasil e outras regioes do America em que 
existiam grandes colectividades portuguesas. sem
pre generosas e altrufstas. 

Os donativ~s recebidos seriam enviados 
para Von Ernst & Co. instituic;:ao banc6ria em Berna 
bem como a sede do comissao de socorros. Hotel 
Richemont. Lausana. Sufc;:a. 

No sociedade foram recebidos donativ~s 
provenientes do Sufc;:a. Portugal. col6nias e Brasil. 
Camaras Municipais. instituic;:oes banc6rias empre-
50S industriais e comercias. estabelecimentos de 
ensino. associac;:oes polfticas e Iiter6rias. cientffi
cas. artfsticas. de desporto e de beneficencia. 

Wateville ter oferecido os seus 
servic;:os a Pietas. mesmo antes 
das tropas portuguesas terem 
chegado a Franc;:a. 

Fig 11 - Friedrichsteld, Wesel 16.6.1918. Postal totografi
A correspondencia postal recebida no sede co, remetido por Joao Antonio Suspir~, (1° a Dta) 0 des

do comissao e. ilustrativa do sua importancia no tinatario do carta mostrada no Fig.-10, para suo noiva, 
resposta as solicitac;:oes feitas pel os prisioneiros: 



Postal enviado por Joao Marcos Brandenburg, 31 de Maio de 1917 

Exmo Senhor 
Eu estou aqui prisioneiro em este, desde de 75 de fevereiro e ainda noo recebi um pacote de parte 
nenhuma en tao eu pedia para vossa Exa se me podia mandar qualquer coisa que e um grande favor 
que 0 sr. me faz. Eu sou de nacionalidade portuguesa filho de sao Vicente Cabo Verde 30 anos de idade. 

Sou este seu criado 
Jooo Marcos portugues 

Postal de Perola de 
Oliveira, 16 de Julho de 1917, 
Campo de concentrados na 
Austria 

Eu recebi os 4 poes e agrade90 
milhares de vezes ao bom 
Comite portugues de Socorros 
e pe90 de sempre me socorrer 
nesta minha ma situa900. 

Estrato de uma carta a n6s 
dirigida, de 24 de Abril de 1917 
de D. Leopoldina Torres, mae de 
Hernani Torres, professor de 
musica no conservat6rio de 
Leipzig actualmente internado 
em Holzminden: 
Pelo postal que meu filho 
Hernoni enviou a V. Exa. vi que 
o meu filho pede a V. Exa. para 
Ihe enviar poo. 
Exmo Senhor este postal 

Fig 12 - Carta isenfa de franquia, remeHda de Cabecraes, em 2.7.1918 para 0 dando-me um pouco de 
prisioneiro na Alemanha, Guilherme Alves Ferreira, encaminhada pelo Comife alegria, por ver que meu filho 
p10~gaiS de Sec?urs, em ~ema. A isencrao era concedida ao abrigo do artigo estava em correspondencia 
6 da Convencrao da Hala. com V Exa. fez-me verter 

amargas lagrimas por ver que meu filho esta passando fome e limita 0 seu pedido a um pouco de poo ... 

Carta de A Esteves: 
Depuis longtemps je me gate les doigts en ecrivant partout pour recevoir quelques vivres, ma mere 
m 'en a envoyes quelques-uns, malheureusement en vain, car jusqu 'a maintenant rien ne m 'est parvenu. 
C-est dO certainement aux mauvaise communication avec notre pays, autrement je ne pourrais 
m 'exp/iquer /'egarement de tous les paquets. 
Vous me rendriez donc un grand service si vous pouviez me soulager ma situation en me faisant savoir, 
par retour du courrier, si vous etes en etat de m 'envoyer quelque chose ou au moins de me servir d' 
intermediaire pour les envois de ma mere. Vous pourriez vous mettre en rapport avec ma mere, Sophia 
Esteves, Rua da Senhora do Monte 25, Lisbonne. 
Mon adresse actuellement est a Leipzig, Bordorferstrasse 5; mais comme je fais partie du camp de 
Holzminden, vous pourriez m 'envoyer les colis par /'entremise du camp avec les instructions les faire 
suivre a leur destinations. Croyez, Monsieur, que vous me rendriez un grand service et au plaisir de vos 
nouvelles je vous presente, Monsieur, mes salutation tres distinguees. 

Votre devoue, 
Alfredo Maria Esteves 

A Comissao. iniciou logo desde infcio. por intermedio da Cruz Vermelha Internacional. os contactos 
com as entidades correspondentes na Alemanha para que, em poucos dias Ihes pudessem fornecer a 
primeira lista de prisioneiros. que em Marc;:o de 1917 eram todos eles civis, a maior parte, tripulantes de 
navios mercantes torpedeados no Oceano Atlantico. 

Igualmente de Portugal eram recebidos os primelros pedidos de informac;:ao sobre desaparecidos ou 
prisioneiros na Alemanha e eram fornecidas as primeiras respostas as familias. Depois de recebidas as listas 
de prisioneiros eram-Ihes enviados. no pr6prio dia os pacotes de vfveres. por intermedio da secc;:ao 
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portuguesa da Pietas. 

Apesar das dificuldades 
econ6micas sentidas na Sufc;:a 
nesta epoca, resultantes de 
um abastecimento diminuto 
de produtos alimentares, con
seguiu a Comissao junto do 
presidente da Confederac;:ao 
Helvetica a necessaria autori
zac;:ao para que 0 contingen
te de vfveres destinado aos 
prisioneiros naG viesse a ser 
afectado. 

Fig 13 - Campo de prisioneiros de Breesen, 20.11.1918. Postal isento de franquia 
remetido pelo Alferes miliciano Antonio Hernani Cidade, preso apos a Batalha 
de La Lys, em 9.4.1918. 0 postal foi encaminhado pelo Comite Portugais de 

Os pacotes de vfveres, 
destinados aos prisioneiro, ti
nham um peso total de 3 a 5 
kg, eram enviados de 15 em 
15 dias e 0 conteudo variava 
conforme a situac;:ao do mer
cado e as possibilidades de 
exportac;:ao, mas tambem por 
vontade da Comissao que 

pretendia assegurar uma diversidade dos generos recebidos 
pelos prisioneiros. Semanalmente eram enviados pacotes cons-
titufdos por 2 Kg de pao. 0 peso mensa I enviado a cad a prisio-
neiro atingia 0 peso de 18 Kg de alimentos. 

A despesa mensal por cada prisioneiro, que dependia 
evidentemente, do custo dos generos, do cambio, dos trans
portes, foi aumentando sucessivamente com 0 aumento do cus-

12 to de vida. No final do ana de 1917 a despesa media mensa I era 
de 20 a 25 francos sufc;:os ou seja em moeda portuguesa, ao 
cambio da epoca, cerca de 8.50 escudos. 

Os pacotes tin ham 3 composic;:oes diferentes: 

Tipo 1 - Uma lata de carne de vaca assada, uma lata com carne 
de porco fumada, 250 gramas de toucinho, duas latas de leite 
condensado da firma "Nestle", cafe e ac;:ucar para duas chave
nas. 
Tipo 2 - Uma lata com carne de vaca ou vitela assada em geleia, 
uma lata com carne de vaca guisada, uma lata com couves de 
Bruxelas, uma lata com doce, um pequeno pacote contendo 5 
cubos de sopa "Maggi" e 2 mac;:os de tabaco. 
Tipo 3 - Uma lata de carne de vitela guisada, uma lata com 
feijao verde em conserva, uma com espinafres, uma lata de 
sardinhas em conserva, um pacote de arroz, dois pacotes de 
biscoito, 5 cubos de sopa "Maggi" e chocolate. 

Todo 0 servic;:o do envio dos pacotes foi feito com 0 mai
or cuidado e rapidez pelo pessoal que a Sociedade Pietas pos
sufa, orientado pelo Sr. Oscar de Wateville satisfazendo as ne
cessidades dos prisioneiros a medida que novas listas de prisio
neiros eram recebidas pela Comissao. 

Alguns soldados franceses, internados em territ6rio Sufc;:o, 
colaboraram no empacotamento e acondicionamento enquan
to que as senhoras da Cruz Vermelha Sufc;:a preenchiam as eti
quetas com as direcc;:oes de cada destinatario. 

Dentro de cada pacote era enviado tambem um postal 
impresso, ja enderec;:ado a Comissao de Socorros, isento de fran
quia, e portanto, pronto a ser lanc;:ado no correia e em que 

Fig 14 - Hernani Cidade nasceu no Re
dondo em 1887, foi professor, ensaista, 
historiador e critico litera rio. Foi 
mobilzado para Fran~a on de recebeu a 
Cruz de Guerra. Foi presidente da Liga 
dos Combatentes entre 1931 e 1934. 



era perguntado a cada prisioneiro se recebera 0 pacote, se chegou em bom estado, pedindo para 
alem disso todas as informac;:oes referentes ao campo de concentrac;:oo por causa das frequentes 
transferencias de campo. As indicac;:oes contidas nestes posta is devolvidos eram confrontadas com as 

j6 existentes, as alterac;:oes 
que houvesse a fazer eram 
feitas imediatamente e 
assim, 0 dossier relativo a 

taxfrei cada prisioneiro estava 
permanentemente 
actualizado. 

Para alem dos vfve
res envlados aos prisionei
r~s, comec;:ou 0 Comite de 
Socorros, a enviar mais 
tarde roupas e agasalhos 
que foram inicialmente as
segurados pel a Comissoo 
Pr6 P6tria do Rio de Janei
ro que os angariou junto 
dos comerciantes portu
gueses do Rio de Janeiro e 
os fez chegar ate Bordeus 
pelo navio frances "Sama
ra" ao cuidado do consul 
portugues nesta cidade. Fig-IS. Campo de prisioneiros de Breesen, 16.10.1918. Remetido por Jose Cabral 

Junior para os Pais em Sao Miguel, Ac;:ores. 0 postal foi encaminhado pelo Comite 
Portugais de Secours, em Lausana. 0 prisioneiro pedia a famnia que Ihe esc reves
sem e que Ihe enviassem tabaco de qualquer qualidade, farinhas, conservas etc. 
Coisas de comer e bem acondicionadas. 

Havia nesta epoca 
na Sufc;:a, uma grande res
tric;:oo 0 exportac;:oo de 

certos bens como vestu6rio, calc;:ado e produtos de higiene que os prisioneiros careclam. 

As pessoas que desejassem enviar directamente aos prisioneiros vfveres e vestu6rio deviam 
fazer 0 envio do respectiv~ pacote de Portugal para a Pietas, na Rain-mattstrasse 15 com a indicac;:oo 
escrita "Mer-chandises en transit", s6 0 nome do prisioneiro e "Envoi pour prisonnier de guerre", nada 
pagando esses pacotes no 
correia em virtude do arti
go 16° da Convenc;:oo da 
Haia. 

Para que a Comissoo "'W+o"~ 
de Socorros aos Militares e ~~-t.~~~ 
Clvis Portugueses pudesse """'t.ilo+-l: 
tentar localizar algum sol
dado desaparecido deve
ria possuir os elementos ne
cess6rios nomeadamente: 
1- Nome completo do mili
tar; 2 - Data e lugar do nas
cimento; 3 - Patente militar 
(soldado, oficiaL etc.) ; 4 -
Unidade militar (regimento, 
companhia, etc.); 5 -Inscri
c;:oo figurando na placa de 
Identidade ; 6 - Data e lu
gar do desaparecimento 
(s6 2 meses ap6s 0 desapa
recimento e que esta co- Fig-16. Campo de prisioneiros de Breesen, 24.11.1918. Postal isento de franquia, 
municac;:oo e permitida rem~ti~o por Antonio Valerio Carvalho, para Usboa. 0 postal foi encaminhado pelo 
pelo correio) ; 7 _ Nome Comlte Portugais de Secours, em Berna. 

completo e enderec;:o da famflia. 

Durante 0 perfodo de 11-12-16 a 16-2-17, vespera da constituic;:oo da Comissoo de Socorro aos 
Militares, constavam nas listas como prisioneiros civis 17 indivfduos, marinheiros de navios mercantes 
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torpedeados pelos submarinos Alemaes no Oceano Atlantlco, aos quais se juntavam 1 professor de 
piano, residente em Leipzig, e 1 estudante, ambos internados em Holzminden. Os marinheiros estavam 
distribufdos pelos campos Alemaes de Brandenburg, DOlmen, Minden, Sennelager e GOstrov. 

Fig 17 - Breesen, 24.11.1918. Postal remetido por Mariano Moreira Lopes, para 
Usboa. Encaminhado palo Comlte, em Lausana. Carimbo a violeta, De la part du: 
Comlte Portugais de Secours de Lausanne 17, Av. de la Gare. 

Sousa Carrusca, alferes miliciano de Artilharia, prisioneiro de guerra. 

De 4-6-1 7 a 26-10-1 7 
portanto, durante 0 primeiro 
ana do presen<;:a das tropas 
portuguesas em Fran<;:a, esta
vam registados um total de 
107 militares feitos prisionei
ros nos arredores de Lille, 
Vieille Chapel Ie, Neuve 
Chapelie e La Bassee. Esta
vam intern ados nos campos 
de MOnster I e II (17 
prissioneiros), DOlmen (75), 
Limburg (10). Karlsruhe (2 
oficais). Langensalza (2) e 
Feld Lazarett 153, Wayrin (1). 

Para podermos perce
ber ou compreender a impor
tancia do apoio do Comite 
aos prisioneiros. transcreve
mos as descri<;:6es sobre a 
vida dos prisioneiros de guer
ra. relatadas por Jose de 

- No campo de Rastatt foi deliberado pelos prisioneiros que as batatas seriam sempre cozidas e 
comidas com pele. pois a fome nao consentia que se perdesse a mais insignificante caloria. 

- Em Karlsruhe. foram postos crus no mesa. uns pequenos peixes semelhantes aos nossos barb os. 
que os prisioneiros gulosamente tragavam como se fossem verdadeiros exemplares do ra<;:a felina. 

- Em Fuchsberg. andava um oficial superior a passear de um lado para outr~. falando baixinho de 
modo que eu. passando ouvi distintamente: "nao he dOvida que nos querem matar 6 fome" . 

- No campo de Breesen in Mecklenburgo. organizavam-se grupos de oito prisioneiros. que. aos 
Domingos. recebiam alguns generos alimentfcios para a semana seguinte, incluindo um pao de palha 
mofda com batatas para coda prisioneiro e um pouco de a<;:Ocar de beterraba. 

o a<;:Ocar era dividido em tantos quinh6es quantos eram os prisioneiros e com tanto escrOpulo 

Fig 18 - Campo de prisionelros de Breesen, 1918. 



que, afoitamente, poder6 dizer-se noo ser possfvel qualquer balan<;:a de precisoo acusar a mais 
insignificante diferen<;:a; pois bem : depois de too escrupulosa divisoo feita a contento de todo 0 grupo, 
o chefe apontando sucessivamente para coda um dos quinhoes mandava que alguem do grupo de 
costas voltadas, respondesse a pergunta: para quem e este? 0 mesmo sistema era adoptado em toda 
a divisoo de comida. 

Claro est6 que eu noo fiz referencia as ervas que apanh6vamos e cozfamos para comer, ignorando 
se eram uteis ou nocivas, nem too pouco mencionei a carne intrag6vel de foca, a empedernida carne 
de cavalo, p~r n6s too sofregamente devoradas. Limitei-me a apresentar estes factos como sinais do 
nossa situa<;:oo mais que miseranda. Por aqui poderoo apreciar quanta alegria n6s sentfamos quando 
chegava de Lausana um pequeno "Colis" com arroz, feijoo e toucinho! 

Noo faltava 0 "seife" que em portugues significa saboo, com que n6s alternadamente lavava
mos as cal<;:as e as ceroulas, a camisa e a dolmen, e que era preciosa moeda para as nossas salvadoras 
transa<;:oes comerciais com os alemoes, a quem d6vamos um pouco de saboo em troca de muitos 
quilos de batatas. As pequenas encomendas eram too sabiamente organizadas pelo Comite que os 
prisioneiros diziam: "parece que j6 estiveram nesta situa<;:oo, mandam 0 que nos faz falta". 

Ap6s a of ens iva Alemo de 9 de Abril e 0 aumento muito significativ~ do numero de prisioneiros 
portugueses em terras Alemos, agora de 5000 homens, levantavam-se significativas dificuldades 
financeiras 00 Comite. Estas s6 foram ultrapassadas com a interven<;:oo do Lega<;:oo de Portugal em 
Berna que conseguiu obter uma autoriza<;:oo do presidente do Republica Portuguesa, Dr. Sid6nio Pais 
para financiar directamente 0 Comite portugues no apoio aos nosso prisioneiros. 

Com este auxfiio do governo portugues pode 0 Comite aumentar eficazmente a remessa de 
pacotes de vfveres, chegando a remeter 7296 pacotes durante 0 mes de Agosto de 1918. 

Encaminhamento postal 

o Comite de Lausana encaminhou para 0 seu destin~, durante a guerra, e mesmo ap6s 0 armistfcio, 
cerca de 20000 cartas. Este servi<;:o foi montado de modo que a correspondencia recebida seguia para 
o seu destin~, a medida que ia chegando 00 Comite, e quando se tratava de cartas para os nossos 
prisioneiros no Alemanha, estas cartas eram expedidas logo que houvesse informa<;:oo do local em que 15 
se encontravam os prisionelros, a quem a correspondencia era endere<;:ada. Durante 0 perfodo que vai 
desde a funda<;:oo do Comite, ate Abril de 1918, 0 numero de cartas ou postais em transito ou das 
fammas para os prisioneiros e vice versa foi relativamente pequeno. Este numero foi de cerca de 300 
cartas e posta is. 

E ap6s a of ens iva de 9 de Abril de 1918, batalha de La Lys, com 0 aumento significativ~ do 
numero de prisioneiros portugueses em terras alemos que 0 servi<;:o de correspondencia adquire um 
maior desenvolvimento, sobretudo a partir do dia 15 de Abril. 

o numero de cartas ou bilhetes em transito, pedidos de informa<;:oes sobre desaparecidos, 
transmissoes telegr6ficas, etc. foram assim repartidas: 

Cartas para os prisioneiros: 
Abril- 427; Maio - 936; Junho - 1418; Julho - 1326; Agosto - 1627; Setembro - 1642; Outubro - 1713; 

Novembro - 1621; num total de 10710 cartas durante 0 ana de 1918. 

Cartas dos prisioneiros para as fammas: 
Abril - 97; Maio - 118; Junho - 196; Julho - 258; Agosto - 1140; Setembro - 1119; Outubro - 1312; 

Novembro - 1326; Dezembro 1758; num total de 7324 cartas. 

Informa<;:oes fornecidas pelo Comite de Lausana as fammas dos prisioneiros: 
Abril- 2113; Maio - 820; Junho - 676; Agosto - 612; Setembro - 527; Outubro - 341; Dezembro 265; 

num total de 5354. 

o movimento do correspondencia era sfncrono com 0 envio dos pacotes de vfveres que era 
feito pela sec<;:oo de Berna como se verifica pelos numeros seguintes: 

Ano de 1918: Janeiro - 275 pacotes de vfveres; Fevereiro - 416; Mar<;:o - 294; Abril - 287; Maio-
1030; Junho - 4228; Julho - 767; Agosto - 7296; Setembro - 5506; Outubro - 3537; Novembro - 1234 num 
total de 24870 pacotes de vfveres com um peso de 100 toneladas. 

Nestes numeros noo estoo inciufdas as mercqdorias expedidas directamente pel a sec<;:oo de 
Lausana para aliviar 0 servi<;:o do sec<;:oo de Berna, durante os meses de Outubro a Novembro de 1918. 
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Caracteristicas da correspondencia encaminhada pelo Comite de Secours 

1 - Postais impressos. isentos de franquia. dos prisioneiros para 0 Comite. 

o Comite de Socorros. para alem do envio de encomendas postais com vfveres e vestuario para 
os prisioneiros. inclufa em cada um destes pacotes um inteiro postal. isento de franquia. com varios 
tipos diferentes conhecidos. tendo impressos na frente. os elementos de identificac;:oo do prisioneiro. 
patente. unidade militar a que pertencia e campo em que este se encontrava. a direcc;:oo do 
destlnatario: "PIETAS" CROIX ROUGE SUISSE Rainmmattstrasse 15. BERNE e a indicac;:oo impressa de 
Kriegsgefangenen-Sendung/T axfrei e ou Franc de port 1 correspondencia de prisioneiro de guerra. isento 
de franquia (Fig.6). No verso do postal. constavam indicac;:6es impressas em frances e alemoo e noutros. 
s6 em portugues. sobre a recepc;:oo do pacote. numero. data da chegada. estado de conservac;:oo da 
encomenda e espac;:o para pequena mensagem enviada 0 Sociedade e assinatura do prisioneiro. 

No verso. constava tambem a indicac;:oo impressa: "As remessas dos pacotes seroo suspensas se 
os prisioneiros noo acusarem a recepc;:oo". Noutro tipo de postal. tambem remetido para 0 Comite 
Portugais de Secours PII~T AS. Berne. estoo impressos no verso. em portugues e frances. em f6rmula 
diferente. para alem da identlficac;:oo do prisioneiro. 0 pedido das medidas do unlforme. para sua 
substituic;:oo (casaco. calc;:a. calc;:ado e bone)(Fig.7). 

Noutro tipo de postal. com grafia diferente. esta impresso. noo 0 enderec;:o do Comite Pietas. em 
Berna mas sim 0 da sede do Comlte de Secours em Lausana. na avenida de la Gare 17. 0 verso deste 
postal tem um formula rio para ser preenchido pelo prisioneiro. em frances e portugues apresentando 
varlos erros de ortografia. 0 postal foi redigido por portugueses mas impresso em tlpografia Sufc;:a 
(Fig.8). Um outr~ tipo. que ate agora nos pareceu ser 0 mals antigo (5.10.1917) foi enderec;:ado 0 Pietas 
Croix Rouge Suisse. na Chemin des Terrasse 14. enderec;:o este que foi anulado posteriormente com a 
aposic;:oo de um carimbo a violeta com a nova morada. Rainmattstrasse 15. A violeta. 0 carimbo 
SECTION PORTUGAISE. No verso. inscric;:6es referentes 0 recepc;:oo do pacote em frances e alemoo e um 
carimbo linear a violeta com a inscric;:oo: De la part du sous comite des DAMES du Grand Comite de RIO 
de JANEIRO. Esta instituic;:oo ja referida no texto. era responsavel pela recolha de vestuario e tabaco 
junto dos comerciantes portugueses do Rio de Janeiro. para ser entregue aos prisioneiros atraves do 
Comite de Secours. em Franc;:a (Fig.9). Na maior parte dos posta is enviados pela Comissoo era aposto 
um carimbo de cor vermelha com a inscric;:oo a 4 linhas " Comite portugues de 1 Soccorro aos militares 
e 1 civis Portugueses 1 Prisioneiros de guerra" (Fig.6)e outr~ a viol eta. tambem a 41inhas com a inscric;:oo 
De la part du: 1 Comite Portugais de Secours 1 de Lausanne 1 17 Av. de la gare e noutros. apenas no 
verso. a inscric;:oo a violeta a 2 linhas "De la part du comite PORTUGAIS de secours". Lanc;:ados no 
correio. recebiam habitualmente a marca de dia da localidade onde se encontrava 0 campo de 
prisioneiros e varios tipos de marcas de censura alemos. 

2 - Cartas de Portugal para a Alemanha. atraves do Comite de Socorro aos prisioneiros. 

Deste grupo. conhecemos um conjunto de cartas isentas de franquia. (Fig.1 0) e uma carta que foi 
franquiada com 5 selos de 2112 centavos tipo "Ceres" sendo 5 ctvs destinados ao pagamento do 
registo e 7112 ctvs para pagamento do porte para cartas para 0 estrangeiro. com peso ate 20 gramas. 
Foram remetidas de Portugal para a Alemanha e encamlnhadas pelo Comite de Secours. na cidade de 
Lausana ou Berna. 

Apresentam carimbos e cintas de censura francesa e ou portuguesa. Algumas tem a indicac;:oo 
manuscrita. "Envio para os prisioneiros de guerra atraves da Sufc;:a. em tronsito" . Esta inscric;:oo. isentava 
o remetente do pagamento da franquia postal de que estavam isentos os prisioneiros de guerra conforme 
estabelecido no artigo 16 da Convenc;:oo da Haia. 

3 - Postais isentos de franquia da Alemanha para Portugal 

o Comite de Secours. em sentido inverso. tambem encaminhava atraves dos seus servic;:os. os 
postais dos prisioneiros de guerra para as suas familias. em Portugal. 0 remetente escrevia 
Krlegsgefangenen-Sendung/Taxfrei e ou Franc de port. e habitualmente a vermelho. a direcc;:oo do 
Comite de Secours. em Lausana com 0 pedido de encaminhamento. Soo de todos os menos frequentes 
(Fig .13). 

Blbliografia: 
1 • BoleHm N." 1 do Comite Portugues de Socorros aos Mllltares e Clvls Portugueses Prlsioneiros de Guerra. Hotel Richmont, Lausanne, 

Suicra. Pietas. Seccrao Portuguesa.TIpogralia Fritz Ruedi. Jumelles 3. Lausanne.1917 
2 • BoleHm N." 2 do Comlte Portugues de Socorros aos Mllitares e Clvis Portugueses Prislonelros de Guerra. Avenue de la Gare 14, 

lausanne, Suicra. Pietas, Seccrao Portuguesa.Tlpografia K.J. Wyss Erben. Berne.1919 
3 • A Obra do Comlte de Socorros aos Mllltares e Civis Portugueses Prisioneiros de Guerra (Seccrao de Berne (Pietas) - Seccrao de 

lausanne). Tlpografla da L.C.G.G. Usboa Maio de 1934. 
4 • General Ferreira MarHns. Portugal na Grande Guerra. Editorial Atica. 1935 
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o Correio em Cominho nos tempos do Monorquio 

da Monarquia. 

Como separata do Catologo da Exposic;:oo Filatelica Nacional e 
Inter-Regional "VIANA 2008", realizada pela Associac;:oo Filatelica e 
Coleccionismo do Vale do Neiva, foi editado 0 livro "0 CORREIO EM 
CAMINHA NOS TEMPOS DA MONARQUIA", do nosso associado J. 
Miranda da Mota. 

o autor, sobejamente reconhecido, como filatellsta de merito, 
jurado nacional, membro da Real Academia Hisponica de Filatelia e 
da Association Internationale des Experts en Philatelie, presenteou
nos com um livro de excelente qualidade grofica, assim como pela 
excelencia no tratamento do tema de capa. 

Atraves das 72 poginas que comp6em 0 livro, Miranda da Mota 
do-nos uma panoromica, exacta e minuciosa, do desenvolvimento 
dos servic;:os do Correio de Caminha desde 1758, data em que segundo 
"Portugal Sacro-Profano" Caminha jo dispunha de correio, ate ao fim 

A obra agora apresentada e uma excelente mais-valia para a Filatelia Portuguesa, constituindo 
um excelente auxiliar para os estudiosos da temotica. 

Felicitamos 0 Eng.o Miranda da Mota pelo excelente trabalho dado a estampa, agradecemos 
tambem 0 exemplar que teve a amabilidade de oferecer ao nosso Clube. Apresentamos tambem as 
nossas desculpas por s6 agora noticiarmos too importante edic;:oo, porem 0 "correio" encarregue de 
nos trazer 0 1.° exemplar oferecido deixou-o extraviar. 



(It!) 

No mundo fascinante e polifacetado das tematicas, 
um dos casos mais interessantes que conhecemos diz respei
to a tematica que se reporta ao escutismo. De facto, 0 selo 
decano desta divulgada tematica e ... anterior a sua propria 
instituic;:oo. 

a selo em aprec;:o (fig. 1), emitido, em 1900, durante 0 

cerco de Mafeking (Guerra dos Boeres) e ilustrado com 0 

retrato de Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (ao tem
po. nem general nem sir). 0 qual veio a ser 0 fundador deste 
importante movimento internacional. em 
1908. 

Abstraindo a discutrvel primazia (ha 
quem 0 classifique de pre-filatelia do 
escutismo) que vem sendo dada ao selo an
teriormente referido. podemos considerar 
- agora pacifica mente - como os primei- Fig. 1 
ros selos dedicados aos escuteiros e as 
escuteiras (esta ultima referencia e para agradar aos exi
gentes do politicamente correcto). os emitidos na ex 
Checoslovaquia, em 1918. 

A Checoslovaquia. como sabemos. nasceu apos a I 
Guerra Mundial (1914-18) e resultou do desmembramento do 
Imperio Austro-Hungaro. No inicio, confrontou-se naturalmen
te com 0 facto do servic;:o de correios noo estar organizado. 
Para ultrapassar tais dificuldades. serviu-se dos escuteiros 
para proceder a distribuic;:oo de correspondencia. Para tan
to. emitiram dois selos que foram legendados "POSTA 

CESKYCH SKAUTU". Isto e, "Correio checo 
escuteiro" (fig. 2). 

Em circunstancias particularmen
te dificeis, os escuteiros voltaram a ser 
chamados a contribuir para a resoluc;:oo 
de distribuic;:oo de correio. designa
damente durante 0 cerco ao gueto de 

Fig. 2 Varsovia. em 1943/44. Nesta epoca, de 
lembranc;:as too dolorosas. noo foram em i

tidos selos mas utilizaram-se marcas para identificar esta cor
respondencia. Algumas foram feitas com batatas. por caren
cia absoluta de materia is adequados. 
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Nos selos consagrados ao fundador do movimento de escuteiros nota-se, com frequencia, que 
o seu apelido aparece mal grafado. Na realidade, 0 nome Baden-Powell escreve-se com hifen - 0 que, 
talvez em 50 % dos casos dos selos a ele dedicados, nao acontece (fig. 3, 4 e 5). 

'"""""""'V"'.I'\I"\o-.r ........ ......-v""' ... -..."'\,. __ ""W"V 

Fig. 3 Fig. 4 

* * * * * 
Em 1968, as ilhas Fidji, provavelmente descobertas pelos Portugueses e independentes desde 

1970, lanc;:aram em circulac;:ao uma serie de selos (quatro valores) comemorativa do 40° aniversario do 
primelro voo transpacifico. Um dos selos desta serie e 
dedicado ao "Southern Cross", classificando tal voo 
como a primeira travessia aerea do Oceano Pacifico 
(fig . 6). 

Fig. 6 

Dez anos depois, a Australia emitiu um bloco co
memarativo do 50° aniversario do primeiro voo 
transpacifico. 0 bloco em apreciac;:ao (fig. 7) e ilustrado 
com os retratos dos dois pilotos aviadores envolvidos 
na proeza. 

Os Estados Unidos da America, em 1981, nao 
querendo - talvez - ficar para tras quanta ao feito em 

Fig. 7 

~ analise, emitiram um inteiro postal, de 
~ correia aereo (fig . 8), 0 qual tambem 

consagra a mesma proeza mas atribu
_ indo-a a outros dois aviadores. 

Face a tanta fartura, e legiti-

_ mo perguntar afinal qual destes docu
mentos filatelicos esta, de facto, 
correcto. Nenhum, visto a primeira tra-

_ 
vessia aerea do Oceano Pacifico ter 
sido realizada, em 1924, por dois 
hidroavioes DWC do Exercito norte
americano, num voo a volta do mun

II!. do. Esta prodigiosa aventura aerea 
~ (nao esquecer 0 ana da sua 

concretizac;:ao) esta ainda, e incom
preensivelmente, par comemorar 
filatelicamente. 



* * * * * 
Por incluir pormenores quase surrealistas, parece-nos digna de ser contada, pelo menos, aos 

filatelistas mais novos, a "aventura" que foi atinar com a versoo final do primeiro selo de Gibraltar. 

Os primeiros selos postais deste territorio remontam ao ana de 1886. Noo eram selos 
especialmente concebidos para a colonia mas resultaram de uma adaptac;oo, pela impressoo de uma 
sobrecarga, a preto, da palavra "GIBRALTAR", em selos que haviam sido produzidos para as Bermudas 
(fig. 9). 

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

A pratica de sobrecarregar selos de um territorio para poderem circular noutro, na epoca, era 
corrente pelo que 0 relatado nada tem de reprovavel. Reprovavel foi 0 facto da desatenc;oo/ 
incompetencia de quem determinou/executou a tarefa, pois este noo teve em considerac;oo 0 facto 
da moeda que circulava em Gibraltar ser a espanhola e noo a inglesa - como sucedia nas Bermudas. 
Entretanto, na ignorancia da gafe cometida, e com rapidez assinalavel, os correios ingleses procederam 
a emissoo de selos especificos para 0 referldo territorio (fig. 10). Como sabemos, a pressa nem sempre 
conduz a bons resultados e os novos selos (ainda de 1886) surgem com expressa referencia a moeda 
inglesa que, de harmonia com 0 que ja se dlsse, noo corria em Gibraltar. 

Face a confusoo instalada, e aos protestos a ela associados, em 1889, a segunda serie de 1886, 
e sobrecarregada em "centimos" (fig. 11). Mais tarde, ainda em 1889, a serie sobrecarregada e substituida 
por uma serie em que ha coerencia entre a designac;oo do territorio e a moeda que nele oficialmente 
circulava (fig. 12). 

Fig. 13 

Principalmente p~r razoes de ordem politica, em 1898, Gibraltar adapta, p~r fim, a moeda 
Inglesa. Tal medida impoe que as legendas dos selos, que tem merecido a nossa atenc;oo, sofram nova 
e definitiva modificac;oo (fig. 13). Com a emissoo desta serie, e ao fim de doze onos, a saga dos primeiros 
selos de Gibraltar termina. 

* * * * * 
As pessoas em geral, e mesmo muitos filatelistas, desconhecem que 0 nosso hobby e, por vezes, 

objecto de censura interna e externa. E noo se pense que, neste ultimo caso, a origem de tais atitudes 
soo exclusivas de autoridades de paises sujeltos a regimes totalitarios. A Franc;a, pais de fortes tradic;oes 
democraticas, de igual modo procedeu em relac;oo a selos egipcios, argelinos e l!bios. 

- ~--.. -,-~---. -r.-~.--~--"'--

Fig. 14 

As razoes para este tipo de comportamento soo varias 
e, entre elas, destacam-se as de ordem politica (a maioria) e as 
que assentam em questoes de duvidoso puritanismo. 

Aqui e agora noo nos interessa os casos de auto censura 
interna, como, por exemplo, 0 sucedido em fins de Abril passado, 
numa exposic;oo filatelica levada a efeito em Bagdade (Iraque) 
e de que damos a conhecer num apontamento inserido neste 
mesmo Boletim (ver "Noticias Breves"). 

Num apanhado, necessaria mente sucinto, recordaremos: 

Os selos de Berlim, consagrados aos habitantes do sector oriental desta cidade, que em 17 de 
Junho de 1953, se amotinaram e foram duramente reprimidos pelas forc;as sovieticas (fig. 14). Estes selos 
noo podiam constar de correspondencia enderec;ada a antiga U.R.S.S.; 
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o selo emitido, tambem em 1953, pela Alemanha Federal, dedicado a recordar a mem6ria dos 
soldados alemces ainda prisioneiros na Unico Sovietica (fig. 15). Todos os parses do 
chamado Bloco Oriental proibiram a entrada nos seus territ6rios de cartas 
franqueadas com este selo; 

Aquando do 10° anivers6rio do exnio dos refugiados alemces oriundos do 
Leste (30 mil hoes), os correios da Alemanha Federal evocaram 0 acontecimento 
com a emissco de um selo (fig. 16). Dez anos depois, a mesma ocorrencia foi, de 
novo, recordada com um selo muito semelhante (17). E 6bvio que estes dois selos 
tiveram, por parte das autoridades dos parses do leste, tratamento semelhante ao 

/ dos selos anteriormente referidos; 

Em 1957, 0 Egipto para auto glorificar-se com a 
retirada das tropas franco-britonicas do Canal do Suez, 
sobrecarregou um selo dedicado a Batalha de Port-Said 
(Nov.1956) com uma legenda ("EVACUA~Ao 22. 12.56") 
que desagradou profundamente aos franceses (fig. 18). 
Em jeito de retalia<;:co a Fran<;:a proibiu a sua circula<;:co 

Fig. 16 Fig. 17 no pars; 

No ana de 1960, foi comemorado em quase todo 0 

mundo 0 "Ano Mundial dos 
Refugiados". Os selos 
emitidos pela Alemanha 
Federal - e s6 estes - nco 
puderam circular no 
chamado Bloco Oriental, 0 

que demonstra que havia, 
Fig. 18 

por parte do conjunto de parses que constituram 0 referido Bloco, um claro prop6sito de hostilizar os 
correios da Alemanha ocidental (fig. 19); 

E para finalizar, os selos da Alemanha Federal de 1960 (ditos "Europa"), 
por apresentarem duas figuras desnuda
das, chocaram as autoridades chinesas 
que, por vias oficiais, fizeram saber que a 
circula<;:co de tais selos nco seria permiti
da na China (fig. 20). 

Fig. 19 Haveria mais exemplos a carrear 
para este apontamento. No entanto, as 

caracterrsticas do mesmo nco 0 recomenda nem 0 seu autor e 
expert nesta materia. Deixamos, porem, uma pista para quem queira 
ir mais longe: explorar selos da Argelia e da LJbia que nco entraram 
em Fran<;:a e certos selos da Republica Nacionalista da China (Taiwan) 
que nco atravessam as fronteiras da China e vice-versa. 

* * * * * 
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In Memoriam. 

Este estudo e dedicado a Bob Huggins, certamen
te 0 maior e mais abrangente conhecedor de filatelia de 
Portugal e colonias, de entre todos os coleccionadores 
estrangeiros. 

o contributo que Bob Huggins deu a filatelia por
tuguesa, ao longo dos 50 anos de coleccionlsmo, pela 
qualidade e cnterio das peyas que escolhia, assim como 
pel a disponibilidade de facultar as mesmas sempre que 
solicitado, mereciarn bem mais que esta lembronyo que 
hoje faze mos. Esse contributo permitiu 00 longo dos onos 
esclorecer inumeros questoes, ossim como levontor ou
tros tontos. 

Forom justornente sobre 0 temo dos selos ccLiber
tOyoo" as nossos ultimos e longos conversos telefonicos, 
sen do ossim este ortigo osslnodo de porcerio com esse 
born amigo. 

Os selos de assistencia e a sua utilizac;:ao 

A franquia de cartas do correio aereo com selos de 
assistencia foi objecto de um trabalho de John Cross" TIMOR. 
First flights and the use of Assistencia stamps thereupon H 

publicado em Portu-Info N°127 Janeiro de 1998. 

Neste artigo, da autoria deste consagrado investigador 
de hist6ria postal colonial portuguesa, e posta em questeo a 
utilizac;eo de selos de assistencia de 10 avos, nas cartas que se 
conhecem dos primeiros voo do correlo aereo, expedidas 
directamente de Dilli. 

Termlnava 0 artigo com 0 seguinte comentario: 
One final bit of puzzlement: it has always been my 

understanding that obligatory postal tax stamps were to be 
used ONL Y on internal mail or mail to Portugal and other 
Portuguese Colonies. Yet the Timor assistencia stamps are 
known franking airmail, many to foreign destinations. Could 
this relatively high rate of 70 avos have been used as some 
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type of surcharge to pay contract carrier fees (as suggested in the Paulo Dias auction catalogue)? 

o texto que acabamos de referir, fez-nos voltar ao tema da utilizac;:oo dos selos de assistencia, 
pelo que fomos procurar nos B. 0 Timor 0 diploma legislativo N° 72, que a assistencia se refere 
especificamente. Este diploma, datado de 21 de Marc;:o de 1936, no tocante ao selo de assistencia e no 
artigo 6° diz: 

Art. 60 
- E criada a estampilha denominada "Selo de assistencia" das taxas de 10 e 20 avos, de 

modelo publicar. 
§ Unico - Enquanto noo for publicado 0 modelo do selo de assistencia e impressas as respectivas 

tax as, seroo sobrecarregadas estampilhas de contribuic;:oo industrial das taxas de 10 e 20 avos, com a 
legenda " Assistencia" tendo por debaixo. (D.L.n072) sen do 0 seu uso, como estampilha postal, interditol 

Art,7° - 0 selo de assistencia sera aposto: 
1) Da taxa de 10 avos: 
a) Em gualguer escrito ou correspondencia postal. nota de telefonema ou telegrama, noo oficial, 
cuja expedic;oo se verifigue durante os meses de Janeiro, Novembro e Dezembro de cada ano. 

§4 - Quando noo for aposta a estampilha sera a correspondencia RETIDA. enquanto pelo remetente 
noo for preenchida aquela formalidade ... 

Art, 80 
................ . 

§ Unico - A inutilizac;oo das estampilhas sera feita conforme 0 estabelecido para as estampilhas 
fiscais, salvo nos casos das alfneas a e b do N°1 do artigo 7° em que sera feita com 0 carimbo do correio. 

Fica assim demonstrado que a utilizac;:oo dos 
selos de assistencia era obrigatoria em toda a 
correspondencia expedida a partir de Novembro de 
1936, em Dezembro e Janeiro de 1937 enos anos 
seguintes. Fica tambem esclarecido que 0 selo de 
assistencia NAo podia ser utilizado como estampilha 
postal, pelo que a sugestoo apresentada por John 
Cross e destitufda de fundamento. 

Assim se manteve a situac;:oo ate a invasoo de 
Timor, com a subsequente interrupc;:oo das 
comunicac;:6es e da correspondencia postal. 

No perfodo seguinte, denominado de 
Libertac;:oo, e logo que os servic;:os administrativos de 
Timor comec;:aram a funcionar, foi retomada a ideia 
de fazer imprimir os selos de assistencia, ja projectados 
no diploma legislativo N°72, 0 que aconteceu com a 
publicac;:oo da Portaria n01 :297 de 25 de Outubro de 
1947. 

Nessa portaria, que se transcreve, soo 
apresentados os modelos dos selos a serem impressos 
ossim como a quantidade projectada (Inserc;:oo 1) 

Nada nos e dito sobre as circunstancias da sua 
utilizac;:oo, pelo que se poderia assumir que se 
mantinham as que vigoravam ate 1941 . 

No entanto, nenhuma das cartas que se 
conhecem do perfodo da Libertac;:oo, dirigidas na sua 
maioria para Portugal (ver quadro), e expedidas nos 
meses de Novembro, Dezembro e Janeiro tem 0 selo 
de assistencia. 

1 0 destaque noo aparece no texto original 

Portarla n.· 1:297 
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A explicac;:oo para esta pratica, foi esclareclda 
pela leitura dos anexos do "Tabela dos portes das 
Correspondencias e de taxas e premios subsidiarios" ,," 
publicada em 15 de Fevereiro de 1947. AI se pode ler 
sob a rubrica "Selo de assistencia" 0 seguinte: 

E obrigatoria a aposic;co deste selo do taxa unica 
de $0. J a em todas as correspondencias postais 
particulares. permutadas no colonia. durante os meses 
de Janeiro. Novembro e Dezembro de coda ana (D,l, 
N°72, de 4 de Janeiro de 1936) A falta do selo de 
assistencia implicara a sanc;:oo prevista no legislac;:oo em 
vigor para os casos de falta de franquia no 
correspondencia postal. 

Embora seja feita referencia 00 Diploma n° 72, 
tornou-se restrita a aplicac;:oo do selo de assistencia a 
correspondencia particular circulada no interior do 
col6nia, Terminado este esclarecimento sobre os selos 
de assistencia, retomemos de novo 0 tema principal 
deste artigo 

4 - Perlodo F * 19 de Setembro de 1946 a 
Outubro de 1947 
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Este perlodo a caracterizado pela retoma das 1:"1',"'111';;" II" (l"hil",t,. /111 (;'" "I·nll. pm niH, .J. de 
actividades em Timor libertado, passando as instituic;:6es J""('i"11 , I~ l\Llj .-u t 'hef,' do \l"hinctc. 1,'//1/ Ciuulti. 

do tutela militar para a civil. Assim aconteceu com os Inser9co 2 
correios e telegrafos que em Setembro de 1946 passaro 
a ser dirigidos pelo Eng,O Ant6nio dos Santos, Recomec;:aram tambem as carreiras de navegac;:oo aerea. 
uma a tocar em Dilly levando 0 correia do via australiana, e a outra a utillzar a ligac;:oo com Koepang, 
onde tocava a companhia das Indios holandesas, E foi para fazer face a esta ultima ligac;:oo que a 4 de 25 
Janeiro de 1947 se faz publicar a circular do inserc;:oo 2, 

No Boletim Oficial de 15 de Fevereiro publica a Repartic;:oo Central dos Correios Telegrafos et 
Telefones de Timor, uma "Tabela de portes de correspondencia aplicavel as expediyoes para fodos os 
ferriforios do ImperiO porfugues e esfrangeiro" 

Deste extenso documento retiramos apenas 0 porte das cartas para 0 Imperio e Estrangeiro, pois 
que deles nos iremos servir (Inserc;:oo 3), 

E ainda de salientar que tal como nos tabela anteriores, tambem esta termina com a equivalencia 
do franco ouro, agora fixada em 1 $25, 

Noo durou muito tempo esta equivalencia pois que com data de 1 de M arc;: 0, ja era alterada 
para 1 $50, Quais seriam as tabelas que se aplicaram durante 0 perlodo que estamos considerando? Ate 
provo em contrario, pensamos que se trata do tabela das sobretaxas do correlo aereo, publicada em 
Setembro de 1941 . "a tal" que noo conseguimos encontrar, com a alterac;:oo a partir de 15 de Fevereiro 
de 1947 para os portes do correspondencia ordinaria, 

Apresentamos abaixo 0 quadro das cartas que conhecemos deste perlodo, que termina em 
Novembro de 1947, 

Data Tlpo corresp, Porte Destino Via encam. 

11,01.46 F1 Registada 2,60 P Portugal ? 

??10 ,46 2 .00 P USA ? 

07.10.46 F3 Registada 3,30 P Angola Darwin 

11 .01.47 Registada 2,32 P Goa Darwin 

22.01.47 2,00 P Portugal ? 

Quadro 1 - Periodo apos Liberta9co 
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Fig. 2 - Carta de 11.01.46 verso 

Fig. 1 - Carta de 11.01.46 frente 

, \ 
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Fig. 3 - Figura do carta de 07.10.46 (periodo pas 
Libertacrao) 

j 

As celulas sombreadas a verde, significam concordoncia de portes aplicados e calculados, 
utillzando a tabela de 15.02.1947. 

No B. Oficial de 15 de Fevereiro de 1947 publica a Reparti<;:oo Central dos Correios Telegrafos e 
Telefones de Timor, uma " Tabela de portes de correspondencia aplicavelas expedityoes para todos os 
territorios do Imperio portugues e estrangeiro". Deste extenso documento retiramos apenas 0 porte das 
cartas para 0 Imperio e Estrangeiro, pois que deles nos iremos servir. 

Esta tabela, referia-se aos portes da correspondencia que seguia a via maritima de Timor para 
cada um dos seus destin~s. E se existem casos, sobretudo as regioes mais pr6ximas das indias Holandesas, 
e mesmo Macau, para onde a correspondencia seguia a via maritima, tal ja noo se aplicava para a que 
era remetida para Portugal e suas col6nias, para onde 0 transporte era feito por via aerea, por 
inexistencia de carreiras marftimas regulares que pudessem ser vantajosamente aproveitadas para 0 

transporte postal. Tornava-se assim indispensavel completar esta tabela com outra, onde fossem 
definidas as sobretaxas que apllcavam ao correia aereo. 
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E ainda de salientar que tal como nos tabela anteriores, tambem esta term ina com a 
equivalencia do franco ouro, agora fixada em 1 $25, 

Nao durou muito tempo esta equivalencia pois que a de 1 de Marc;o, era alterada para 1 $50. 

Data N.o Registo Porte Destlno Via Data Cheg. Porte real Observarroes 

04.03.47 R293 mns 2,10 P Mo~ambique Cairo 23.04.47 1,86 P Amais 0,24 P 

15.04.47 ?? 3,50 P Portugal Darwin ?? 3,52 P Nao haveria selas de 2 avos? 

20.06.47 1,20 P Portugal ? 02.07.47 1,20 P 

??,07.47 2,20 P Portugal ? 04.08.47 1,92 P A mais 0,28 P 

17.09.47 3,50 P Portugal Darwin 25.09.47 3,52 P Nao haveria selas de 2 avos? 

11 .11.47 F4 R 2513 2,32 P Goa Darwin ?? 2,24 P Amais 0,08 P 

25.11.47 F5 R2663 1,22 P Goa Koepang ?? 1,00 P Amais 0,22 P 

Quadro 2 - Usta das cartas do periodo correspondente a tabela de portes de 15.02,1947 

Deste perfodo, mostram-se duos cartas, a primeira (figura 4) ainda com os selos de Moc;:ambique 
com a sobrecarga Timor, e a segundo, (figura 5) datada de 25 de Novembro de 1947, j6 franqueada 
com os recem emitidos selos do Libertac;ao, E de salientar que nesta carta, aparece oela orimeira vez 
um porte em excesso de 22 avos de pataca, 
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Fig. 4 - Carta de 11.11.1947 
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Carta de 25.11.1947 
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A 29 de Novembro de 1947 sao alteradas 
as sobretaxas do correia aereo, com a publicac;:ao 
de uma nova Tabela. 
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Desta tabela constam os diferentes pafses 
para onde se pode expedir por via aerea, utilizando 
as duos vias possfveis: a do confederac;:ao australiana 
via Darwin e a das Indios Neerlandesas via Batavia 

As duos tabela que construfmos abaixo, 
validas para a correspondencia para PORTUGAL, 
obtem-se juntando a tabela do correia ordinario, a 
sobretaxa do correia aereo. 

Como a maioria das cartas conhecidas sao 
registadas, construfmos as tabelas tambem para esta 
classe de correspondencia. 



Tabelas do Correio Aereo de TImor para Portugal 

Via Porte Reglsto Sobret. Carta Carta 
Darwin C. Aereo Reg. Ord. 

Via 
Porte Reglsto Sobret. Carta Carta 

Batavia C. Aereo Reg. Ord. 

Ate 5 gr. 0,08 0,08 1,12 1,28 1,20 Ate 5 gr. 0,08 0,08 0,92 1,08 1,00 

5 a 10 gr. 0,08 0,08 2,24 2,40 2,32 5 a 10 gr. 0,08 0,08 1,84 2,00 1,92 

10a15gr. 0,08 0,08 3,36 3,52 3,44 10 a 15 gr. 0,08 0,08 2,76 2,92 2,84 

15a20gr. 0,08 0,08 4,48 4,64 4,56 15a20gr. 0,08 0,08 3,68 3,84 3,76 

20 a 25 gr. 0,16 0,08 5,60 5,84 5,76 20 a 25 gr. 0,16 0,08 4,60 4,84 4,76 

25 a 30 gr. 0,16 0,08 6,72 6,96 6,88 25 a 30 gr. 0,16 0,08 5,52 5,76 5,68 

A diferen<;a entre os valores do porte total das duos tabelas e um acrescimo de 20 avos de 
pataca (via Australia) por coda frac<;oo de 5 gramas de peso, em rela<;oo a via Koepang/Batavia. 
Passemos agora a compara<;oo entre os portes aplicados nos cartas e os portes constantes das tabelas 

N.O Data Reglsto Porte Destlno Via Data Cheg. Tabala Obsarva~oas 

1 06.Q1.48 F R-0046 4,86 P Portugal Darwin ?? 4,64 P A mais 0,22 P 

2 20.01.48 R-00279 6,06 P Portugal Darwin ?? 5,84 P A mais 0,22 P 

3 29.01.48 1,00 P Portugal Koepang 08 .02.48 1,00 P 

4 03.02.48 R-?? 2,65 P Portugal Darwin 12.02.08 2,40 P A mais 0,25 P 

5 09 .02.48 R-00553 14,30 P Portugal Koepang 23.02.48 14,20 P A mais 0,10 P 

6 17.02.48 R-672 2,62 P Portugal Darwin ?? 2,40 P A mais 0,22 P 

7 19.02.48 R-00552 1,60 P MOQambique ?? 03.03.48 1,38 P A mais 0,22 P 

8 23.02.48 1,00 P Portugal Koepang ?? 1,00 P 

9 23.02.48 1,10 P Portugal ?? ?? 1,00 P A mais 0,10 P 

10 23.02.48 F 0,70 P Portugal ?? 07.03.48 ?? A menos !I!II 

11 02 .03.48 1,84 P Portugal Koepang 12.03 .48 1,92 P A menos 0,08 

12 02.03.48 R-850 2,62 P Portugal Darwin ?? 2,40 P A mais 0,22 P 

13 02.03.48 R-853 2,46 P Goa Darwin ?? 2,24 P A mais 0 ,22 P 

14 16.03.48 F AR-1048 16,30 P Portugal Darwin 26.03.48 16,28 P 

15 20.03.48 R-1129 16,74P Portugal Koepang ?? 16,12 P A mais 0,62 P 

16 13.04.48 R-?? 2,62 P Portugal Darwin 26.04.48 2,40 P A mais 0 ,22 P 

17 27.04.48 R-1862 3,52 P Portugal Darwin ?? 3,52 P 

18 11.05.48 F R-2173 2,40 P Portugal Darwin ?? 2,40 P 

19 25.05.48 R-2447 3,52 P Portugal Darwin ?? 3,52 P 

20 08 .06.48 R-2626 2,92 P Portugal Darwin ?? 2,40 P A mais 0 ,52 P 

21 15.06.48 1,00 P Portugal Koepang 24.06.48 1,00 P 

22 23.06.48 R- 3,56 P Portugal Darwin 03 .07 .48 3,52 P A mais 0,04 P 

23 06.07.48 R-3287 2,40 P Portugal Darwin 19.07.48 2,40 P 

24 29.07.48 R-3708 2,00 P Portugal Koepang ?? 2,00 P 

25 05.08.48 R-3940 2,40 P Portugal Darwin ?? 2,40 P 

26 12.08.48 F R-4088 2,00 P Portugal Koepang ?? 2,00 P 

27 19.08.48 R-4198 2,40 P Portugal Darwin ?? 2,40 P 

28 01 .09 .48 R-4405 3,52 P Portugal Darwin ?? 3,52 P 

Quodro 4 - Usto dos cortos fronquiodos 00 obrigo do tobelo de Correlo Aereo de 29 de Novembro de 1947 
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As cartas que se arrolaram, na sua maioria dirigidas a Portugal, provem de duas correspondencias: 
a) Correspondencia Franklin, em que todas as cartas conhecidas foram enviadas registadas. 
b) Correspondencia Felix, constitulda quase todas por cartas ordinarias . Desta ultima 

correspondencia, conhecemos em bastantes cartas apenas a frente da mesma, pelo que e imposslvel 
assegurar se 0 porte aplicado na frente da carta e 0 porte total. 

E justamente na observa900 das cartas que constam do Quadro 4, que vamos ver aparecer 
diferen9as entre os portes aplicados e os valores constantes das tabelas. E essa diferen9a e tanto mais 
relevante, quanta num numero significativ~ de exemplares 0 "valor Raga em excesso e de 22 avos de 
pataca". 

Noo atribulmos especial importoncia a pequenas varia90es ate 4 avos de pataca, que se 
podem explicar pela ausencia de selos apropriados para perfazer um determinado valor, pelo que 0 
expedidor recorreu (foi obrigado) a uma sobre franquia. 

Fig. n.o 6 - (Carta n.o Fig. n.o 7 - (Carta n.o 1 

Fig. 8 - (Carta n.o 10 - verso) 

-
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1,.1 - / ' 

Fig. 10 - (Carta n.o 18 - verso) Fig. 11 - (Carta n.o 18 - frente) 



Fig. 9 - (Carta n.· 14) 

Fig. 12 - (Carta n.· 23) 
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Fig. 13 e 14 - (Carta n.· 26 - frente e verso) 
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A 7 de Setembro de 1948 e publicada nova tabela de sobretaxas do correio aereo, de que 
apresentamos a parte referente a Portugal e Colonias (Insen; ao 6). No que respeita a Portugal, manteve
se os valores do tabela anterior 

N.O Data Reglsto Porte Destlno Via Data Cheg. Tabela Observac;oes 

29 09.09.48 F15 R-4698 1,30 P Portugal Koepang 1,08 P A rnais 0,22 P 

30 14.09.48 1,03 P Portugal Koepang 1,00 P A rnais 0.03 P 

31 16.09.48 R-481 0 1,40 P Portugal Darwin 1,12 P A rnais 0,12 P 

32 23.09.48 R 2,00 P Portugal Koepang 2,00 P 

33 14.10.48 R 2,40 P Portugal Darwin 2,40 P 

34 25.10.48 F16 R 1,38 P Mo~rnbique Darwin 1,38 P 

35 27.10.48 R 1,28 P Portugal Darwin 11 .11.48 1,28 P 

36 04.11.48 R 1,08 P Portugal Koepang 1,08 P 

37 18.11.48 R 1,08 P Portugal Koepang 03.12.48 1,08 P . 
Quadro 4 - Llsla das carlas franquiadas ao abngo da labela de Correlo Aereo de 07 de Selembro de 1948 

Fig. 15 - (Carla n.· 29) 
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Fig, 16 - (Carla n.· 34 - frente) 

Fig. 17 - (Carla n.· 34 - verso) 

Por fim. a 4 de Dezembro, e publicada 
nova tabela, que tem um abaixamento 
consideravel dos portes pela via de Batavia 
(InserC;ao 7) 



N.D Data Reglsto Porte Destino Via Data Cheg. Tabela Observac;6es 

38 09.12.48 0,60 P Portugal Koepang 0,80 P A manos 0,20 P 

39 07.01.49 1,20 P Portugal Darwin 1,20 P 

40 18.01.49 F18 1,20 P Portugal Darwin 1,20 P 

41 19.01.49 0,80 P Portugal Batavia 0,80 P 

42 16.02.49 1,20 P Portugal Darwin 1,20 P 

Quadro 5 - Lisfa das cartas franquladas ao abrigo da fabela de Correio Aereo de 04 de Dezembro de 1948 

Fig. 18 - (Carta n.· 40) 

Como ja foi salientado. a maior dificuldade 
que se experimenta e a de conciliar a discordancia 
entre os portes que constam da(s) tabela(s) , e 0 

porte efectivamente aplicado nas cartas. 

Esta situac;:oo e tanto mais significativa, 
quanta noo nos parece credfvel que no Timor 
Libertado de 1947. on de havia carencia de tudo. 
se sobre franqueassem (como no caso da 
correspondencia Franklin) missivas familiares. ou 
que 0 Director dos Correios. nas suas cortas de 
servic;:o tambem assim 0 fizesse. E como 0 valor 
mais usual da sobre franquia e de 22 avos de 
Pataca. que aparece em pelo menDs 7 cartas no 
perfodo compreendido entre Novembro de 1947 
e Marc;:o de 1948. fica-nos a impressoo de que se 
tratou de uma verdadeira taxa adicional que foi 

aplicada. sem que saibamos explicar a origem ou necessidade/legalidade da mesma. t ainda de salientar 
que todas as sete cartas com sobre franquia 500 enviadas pela via de Darwin. 

Olhando para 0 conjunto dos quadros nota-se a partir de Marc;:o/ Abril de 1948 que passa 0 haver 
concordoncia entre os val ores de franquia e os da tabela. pelo que parecera 16gico admitir que 0 partir 
dessa data deixou de ter lugar a "hipotetica" sobre franquia. 

Uma interpretac;:oo possfvel consiste em admitir que se tratasse de uma sobretaxa de " Ultima 
Horo"; esto hip6tese tem no entanto um contra: nos restantes exemplos conhecidos noutras col6nias 
essa sobretaxa era paga em dinheiro. e noo aplicada na carta sob a forma de estampilha do correio! 

6 - As cartas Registadas. 

Da analise das cartas registadas arroladas no quadro acima ressaltam alguns aspectos que 
merecem ser salientados: 

1 . Em relac;:oo ao ana de 1946. de que se conhecem somente umas 3 ou 4 cartas conhecem-se 
somente marcas de Registo de Moc;:ambique. com emenda manuscrita. a mais antiga que se 
conhece tem 0 numero 78. e utiliza uma etiqueta de Mo~ambique: em carta expedida 0 11 de 
Janeiro. pelo funcionario postal Dupret numa missiva que dirigia ao Administrador dos CIT em 
Lisboa. 

Fig. 19 

2. 0 numero de registo mais elevado e 596. em carta expedida de Dilly a 6 de Novembro desse 
ano. 

3. 0 ultimo numero de registo que se conhece do ana de 1947 esta numa carta de 10 de Dezembro 
com 0 numero 2863. Todos os registos desse ana soo ainda manuscritos. 
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Fig. 20 

4. No dia 1 de Janeiro de 1948, comec;:ou uma nova numero<;:oo dos numeros de registo, tendo 
sido aplicadas as etiquetas vindas de Moc;;ambique.2 

, c ~ 

Fig. 21 

5. No ana de 1948, comec;:aram a ser utilizadas as novas etiquetas de Registo do tipo abaixo 
indicado, cuja sequencia numerica termina em Dezembro desse ano, e 0 numero mais elevado 
que conhecemos e 0 n° 6801, em carta datada de 9 de Dezembro (Fig.22). A falta pontual de 
etiquetas de registo obrigou por vezes a sua aplicac;:oo manuscrita (Fig. 23). 

] 
Fig. 23 

6. Quadro resumo de correspondencia registada, expedida de Dilly. 

Ano 
1946 
1947 
1948 

N.O de Registado mais elevado de cartas expedldas 
595 

2863 
6801 

Estes numeros demonstram 0 recomec;:o do actividade epistolar a partir de Timor, coincidindo 
com a retoma no normalidade, depois de anos de opressoo. 

Com a publicac;:oo do nova tabela de portes, em Marc;:o de 1949, que se repercute no valor 
total a pagar pela cartas transportadas pelo correia aereo, parece haver concordoncia no maioria 
dos portes, pese embora as excepc;:oes, que carecem de explicac;:oo, em particular das cartas n° 43 e 
49 do quadro 6, por os porte serem inferiores 00 estipulado no to bela (Inserc;:oo 8) 

N.D Data Registo Porte Destino Via Data Cheg. Tabeia Observa~oes 

43 07.03.49 F24 0,57 P Portugal ? 19.03.49 0,80 P A menos 0,23 

44 25.03.49 1,60 P Portugal ? ? 1,52 P 1,52 se via Darwin 

45 28.03.49 0,88 P Portugal Batavia ? 0,88 P 

46 04.04.49 0,88 P Portugal ? 14.04 0,88 P 

47 17.04.49 F25 0,88 P Portugal ? 02.05.49 0,88 P 

48 03.06.49 1,05 P Portugal ? ? 0,80 P A mais 0,25 P 

49 04.07.49 R-4705 1,00 P Portugal Koepang ? 1,12 P A menos 

50 10.09.49 F26 0,89 P Portugal ? ? 0,88 P 

51 04.02.50 0,90 P Portugal ? ? 0,88 P 

52 02.12.50 R-9896 1,10 P Portugal ? ? 1,12 P 0,72+0,16+RO,24 
. 

Quodro 6 - Listo dos cortos fronquiodos 00 obrigo do tobelo de Correio Aereo de 01 de Marc;:o de 1949 

2 Porque nao foram usadas as etlquetas de Moc;:ambique durante 0 ana de 1947. se estas chegaram a Timor em 1946? 
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Fig, 24 - (Carta n.· 43 - verso) 
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Fig, 25 - (Carta n,· 47 - verso) 

Fig. 26 - (Carta n,· 50 - frente) 

7 - Nota final. 

Terminamos este artigo como 0 come
<;omos, nco sabendo a que atribuir as discrepan
cias entre os portes das tabelas e os apJicados 
nas cartas, Como a maiorias das cartas nco sco 
filateJicas, nco acreditamos na sobre franquia para 
agradar ao correspondente, antes estamos con
vencidos de que de facto esse porte de 22 avos 
de pataca tinha um significado, que nco sabemos 

dizer qual e, Esperamos que com este contributo outros tentem e consigam resolver mais esta pequena 
charada da nossa hist6ria postal contemporanea 

Sergio SimOes, Coleccionismo e FormQ~ao Ld. Q 

Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 
2500-300 Caldas da Rainha 

Tel. 262 831 248 '" Fax 262 843293 '" Tim 963 871 123 
www.filsergiosimoes.com .. filsergiosimoes@filsergiosimoes.com 

Selos de Portugal,CoI6nias,PALOP,e Estrangeiros em novo ou usado (por paises ou temas) 
Literatura e Catalogos Filatelicos e Numismciticos: 

WERT, STANLEY GIBBONS, MICHEL, KRAUSE, DOMFIL, etc. 
Pacoteria variada tambem por temas au paises, desde 100 diferentes ate 40.000 

Albuns com folhas pre impressas para selos de todo 0 mundo 
Classificadores, pin~as,lupas, tiras HAWID e todo 0 material que possa 

imaginar para filatelia e numismatica 
Representantes das marcas LINDNER, SAFE, YVERT e HAWID. 
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MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO AO SEU DISPO] 

OFERTAS ESPECIAIS: 

I •• ~ .c:r -e" 

~J _. 

~ 1 I 

CLASSIFICADORES PARA SELOS 

Classificador azul com gravayao dourada 'LINDNER" na capa. 
Listas douradas na capa e lombada. Folhas duplas intercalares de 
cristal e dupla en cadernayao.60 Pagmas brancas com 10 band as 
de cristal por pagina . Ref1 1162/60 

€ 13,00 em vez de~. 0 lote de 3, € 35,00. 

Classificador azul com gravayao dourada '60 Anos' na capa. 
Listas douradas na capa e lombada. Folhas intercalares de cristal 
e dupla encadernayao.60 Paginas pretas com 9 bandas em pvc 
por pagina. Ref l 1169/60 

€ 15,50 em vez de~ 0 lote de 3, € 45,00. 

Lupa com luz em alum inio, inclui pilhas, 2,5x 
ampliayao. Lentes de vidro 6ptico, diametro 
55mm . lIuminayao ajustavel em 2 sequen
cias de focos, inclui caixa de protecyao. 
Ref l 7151 

€ 18,50 em vez de ~ 

Lupa sem aro, 
75mm de diametro, 
3x ampliayao. 
Ref l 7196 

€ 6,50 em vezde~ 

Classificador azul, vermelho, preto ou verde de 16 paginas pretas, com 
9 band as em pvc por pagina.Listas douradas na capa e na lombada, 
com logotipo LINDNER. Ref l 1376 

€ 6,50 em vez de~ 

o lote de 5, € 30,00. 

SERGIO SIMOES, Coleccionismo e Formayao, Lda. 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 
2500-300 Caldas da Rainha 
Tel. 262 831248 . Fax. 262 843293· Movel. 96 3871123 
www.filsergiosimoes.com·filsergiosimoes@filsergiosimoes.com 



LUIS Armando Barroso 
luis-barroso@netcabo.pt 

(71)TTI1l1 

De volta ao tema das Perfurac;oes Portuguesas, iremos 
desta vez debruc;armo-nos sobre as que apresentam a 
designac;oo "TOTTA". 

Destas, existem 4 tipos diferentes contendo essa 
palavra, que foram utilizadas por diversos usuarios 
relacionados entre si. mas cujas fusoes que foram 
processando ao longo dos tempos, noo alteraram essa 
denominac;oo .. Apenas, no que se refere ao tamanho e 
posic;oo da palavra, se verificaram diferenc;as. Conhec;amos 
entretanto, um pouco da historia dos seus intervenientes. 

As Instituicroes 

Tudo comec;a quando Jose Henriques Totta, em 1893, 
que ja havia trabalhado num Banco propriedade de Fortunato 
Chamic;o (mais tarde fundador do Banco Nacional 
Ultramarino), constitui uma casa bancaria a que da 0 nome 

I .Im. 1,Ji'.. • 

.. ~ ;IllS I' 

/ft I dtjlll.) '41t'l1 J !' 
I.J.~, 

Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 2 

de "Jose Henriques Toffa Lda" mais tarde" Jose Henriques Toffa 
& CO", (figs. 1 e 2) dedicada ao comercio de cambios e titulos. 

Alguns anos passados, ja no ambito do relacionamento 
empresarial com Alfredo da Silva, dono do Banco Alianc;a 
(figs. 3 e 4), decide juntar as duas instituic;oes e dessa unioo, 
nasce 0 Banco Totta-Alianc;a com Sede no Porto (figs. 5 e 6) . 

.@:,.,,,,,,,,r.,,u/. •. ,..(,,.mu 

°r.,.6" /,,'----, 

< cae . > 
Fig. 4 
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Em 1969, 0 Banco Lisboa & Ac;:ores (fig. 7), fundado em 9 de Abril de 1875, entre outros por Adolfo 
Lima Mayer, cuja Sede tinha sido edificada em terrenos comprados no Rua do Ouro. e construfda fora 
das caracterfsticas fachadas pombalinas of presentes (obra assinada pelo arquiteto Miguel Ventura 
Terra e 0 escultor-modelador Jorge Pereira). se va for<;ado a ter de considerar a possibilidade de uma 
fusoo com outra institui<;oo bancaria. tendo-Ihe despertado interesse, a proposta entretanto 
apresentada pelo Banco Totta-Alian<;a. 

Aceite essa proposta, surge, em 1970, 0 Banco Totta-Ac;:ores (figs. 8 a 10) que. com esta 
denomina<;oo se ira manter ate que. em 1991. passados que foram 21 anos. foi comprado pelo Banco 
Santander. dando origem 00 Banco Santander Totta S.A.. dos nosso dias. 

Fig. 8 
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Fig. 10 - Cheque bilingue 



As Perfuracroes 

Sao conhecidas perfura<;:6es de natureza fiscal e postal. Naturalmente que as fiscais em numero 
muito inferior as postais, dirfamos ate, que as fiscais sao escassas. Quer dumas e doutras 56 conhecemos 
aplicac;:6es no Continente. 

Como seus usuarios sao sao conhecidos "Jose Henriques Totta Lda"; "Jose Henriques Totta & CO"; 
Banco Totta - Alianc;:a" e "Banco Totta & Ac;:ores". 

Assim, a perfurac;:oo "TOTTA", e aquela que apresenta urn maior numero de utilizadores para uma 
mesma designac;:ao, no conjunto das perfurac;:6es portuguesas. 

Perfuracroes Posta is 
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• • • ••••••••• 

TlPO 1 

Numero de turos : T = 18 (3x6) 0 = 8 A= 8 TOTAL: 34 turos 

Dimensoes: altura: 3,5 mm largura: 18 mm 

Data de autorizayoo: 01 .03.1912 

TlPO 2 

Numero de turos : T = 21 (3x7) 0 = 10 A = 10 TOTAL: 41 turos 

Dimensoes: altura: 6 mm 

Data de autorizayoo: 01 .12.1912 

~~ 
os 

ly.'!ADAS 
d. Lul,!it r., 

moN 

largura: 18 mm 

1572 
------~~~------4 

BRNCD 'i'D'l"l'R1r F1I;DRES 

AUIJ AUIea. sa Ap8".dOS 10~1 • '0"1 
LISSOA-, PORTlJGAl 

Fig. 11 - Carta circulada internamente em Lisboa em 18.11.1972. Porte interno simples. 

39 



40 

••• •• •••• 
• • • ..... • . . . . • _. e. . -.. • • • .. 
• : .: .. • • . . . • • . -.::.- • 
• • • •• ••• •• • 

••••••••• 
• 
• • • 
• • • • 

. . .. 
: e. 

. .. 
. . :: · · . · · . · · .. · . . 

• • • • • 
• • • ••••••••• 

TIPO 3 

Numerodeturos: T= 21 (3x7) 0= 10 A ", 10 TOTAL: 41 turos 

Dimensoes: altura: 5 mm largura: 22 mm 

Data de autorizac;oo: 10.10.1935 

TIPO 4 

Numero de turos: T= 21 (3x7) 0= 10 A= 10 TOTAL: 41 turos 

Dimensoes: altura: 7 mm largura: 19 mm 

Data de autorizac;oo: 02.03.1950 

B£n~ of n Beal 

1'.0. ~ 6OC2 

.JCnr .tO ! RIQUI!!! =". L.... ,.. 
L.' •• ONN. 

Fig. 12 - Carta enviada de Lisboa em 21.11.1951 para Montreal (Canada). 

Porte internacional simples mals sobretaxa de correio aereo. 

NOTA: os selos do Dorte aDresentam Derfurac;:oes do TIPO 3 e 4. 

Perfura~oes Fiscais 
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TIPO 1 

Numero de turos : T = 18 (3x6) 0 = 8 

Dimensoes: altura: 3,5 mm 

Data de autorizac;oo: 01.03.1912 

A= 8 TOTAL: 34 turos 

largura: 18 mm 
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Fig. 14 

Fig. 15 - estampilha fiscal de 2 cvs 

TlPO 2 

Numero de furos : T = 21 (3x7) 0 = 10 A= 10 TOTAL: 41 furos 

Dimensoes: altura: 6 mm largura: 18 mm 

Data de autoriza~ao: 01 .12.1912 

Fig. 16 - estampilha fiscal de 8 centavos 

Banco Toffa-Alianc;a. 1843-1968 (1968), Lisboa, ed. pr6pria. 
CANHOTO, Ana (2001 ). ,,0 sistema banc6rio portugU9SIl• 

MARTINS, Marla 8elmira (1973). Sociedades e grupos em Portugal. Lisboa. Ed. Estampa. 
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A venda numa Estac;ao de Correios. 

Ceramica Farmaceutica e a Arte de Cur 
Um livro indispensavel, que descreve e i1ustra 0 importante papel da ceramica, q 

foi desde os tempos mais remotos uma preciosa aliada na arte de conservar 
substllncias temp/Micas que 0 Homem concebeu na busca pela cum das doenc; 

As pec;as reproduzldas neste Iivro pertencem ao rico patrlm6nio do Museu 
Farmacia de Usboa. Com 0 Iivro Celfmlea Farmsciutlca e s AIfe de Cumr, a 5 

cultum e os seus conhecimentos vao estar sempre de boa saUl 

LlNHA cn 707262626 /1 www.ctt 



Femondo de Oliveira 
DeIegado Portuguil de AeroIIateIla 

no F.I.P. 
femandooliveira.foliveiraOgmail.com 

Foi 0 primeiro piloto solitario a atravessar 0 Oceano 
Atl6ntico em voo directo New York - Paris em 20 de Maio de 
1927, no tempo de 33 horas e 31 minutos. 

Nasceu na cidade de Detroit, Estado de Michigan era 
filho de pais emigrantes. 0 pai emigrante sueco de nome 
Charles August Lindbergh era advogado e a mae Evangeline 
Lodge Land Lindbergh, de ascendencia irlandesa era 
professora, habitavam a pequena cidade de Little Falls onde 
se estabeleceram e onde 0 pequeno Charles cresceu. 

S6 com oito anos de idade C. Lindbergh viu pela 
primeira vez um avioo, num festival aereo, cujo avioo era 
pilotado pelo famoso Lincoln Beachey conhecido pelas suas 
arrojadas acrobacias aereas. Quando frequentava ja a 
universidade, assistiu no aer6dromo da escola a aterragem 
de um avioo e foi naquele momenta que tomou a decisoo de 
abandonar 0 curso que frequentava de Engenharia Mec6nica 
e tornar-se Piloto. Inscreveu-se como aprendiz numa 
Companhia de aviac;oo no Estado de Nebrasca, onde 
aprendeu os elementos essenciais como construir um avi60 
e a participar nos voos dos famosos acrobatas BARNSTORNERS 
e assim dominar a tecnica de caminhar sobre as asas dos 
avioes e a saltar de para-quedas. Em Abril de 1922 realizou 0 
seu primeiro voo. 

Em 1923, adquiriu no Estado da Ge6rgia por 500 d61ares 
um avioo modelo Curtiss Jenny, com a intenc;oo de fazer um 
voo longo sem acompanhantes, afim de ganhar experiencia 
e 0 premio Orteig no montante de 25.000 d61ares era uma 
obsessoo. 

o Premio Raymond Orteig era atribufdo pelo 
milionario americana de origem francesa ao primeiro piloto 
que conseguisse atravessar 0 Oceano Atl6ntico em voo 
dlrecto de New York ate Paris. Em 1927, varios pilotos ja tinham 
perdido a vida, tentando realizar a proeza, mas Lindbergh 
estava certo de que poderla vencer se tivesse 0 avioo 
adequado. 

Depois de cumprido 0 servic;o militar Charles 
Lindbergh foi contratado pela Empresa Robertson Aircraft 
Corporation para fazer voos de transporte de correio, entre 
St.Louis e Chicago, entretanto consegue convencer homens 
de neg6cio a financiar a compra e a preparac;oo de um 
avioo mono motor afim de fazer 0 voo ate Paris. (Fig. n° 1) 

Charles Lindbergh teve 5 acidentes nas carreiras que 
efectuara e para que fora contratado, 0 seu para-quedas 
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que sempre 0 acompanhava fora providencial nesses acidentes, 

Fig 1 - Monoplano de asa alta Ryan NYP "SPIRIT of ST. LOUIS" 

A multidao chamava-Ihe por isso 0 "LOUCO VOADOR" , Os seus camaradas e superiores que 0 

sabiam sempre pronto a voar contra todo 0 tempo, chamavam-Ihe 0 "MALA SEGURA", 0 aviao escolhi
do foi um modelo do Companhia Aeron6utica RYAN que construiu 0 Ryan NPY a partir do modelo RYAN 
M2 com especifica<;:oes dodos por Charles Lindbergh, Em homenagem aos seus amigos que contribuf
ram para a compra do aviao todos do cidade de St, Louis 0 baptiza de " Spirit of St Louis". 

No dia 10 de Maio de 1927, Lindbergh tal como tinha pensado, descola de San Diego e chega a 
New York no dia seguinte com uma pequeno paragem em St, Louis, ap6s 20 horas e 21 minutos de 
navega<;:ao, conseguindo um novo recorde transcontinental. 

Quando largou de "Roosevelt Field" a 20 de Maio de 1927 Charles Lindbergh descola no Spirit of 
St Louis a popula<;:ao acreditou que serio uma aventura, Mas a gente do ar sabia que Lindbergh se 
preparara h6 meses, que estudara as melhores condi<;:oes do seu aparelho, que 0 equipara completa
mente para fazer uma navega<;:ao capaz de reproduzir os seus c61culos on de tudo fora previsto, Quan
do no noite de 21 de Maio a popula<;:ao de Paris que primeiro nao acreditara come<;:ou a receber 
notfcias do sua aproxima<;:ao do costa, come<;:ou a jun-
tar-se em Le Bourget, para ela era ainda a sorte que tra-
zia Lindbergh a bom porto, 

A verdade, poram, a que Lindbergh voara du
rante 33 horas e 30 minutos calculando tudo 00 porme
nor mantendo-se frio mente durante muito tempo a 3 
metros das ondas para maior sustenta<;:ao do ar, nave
gando com tal rigor que, 00 fim de mais de 3,000 
quil6metros sobre 0 Oceano, entrou no costa francesa 
r 

WIU(lIrr AKRONAI11'ICAL CORI'ORA'IlO:>l 

Fig. n° 2 - Uma das cartas introduzidas a bordo do "SPIRIT of 
Sf. Louis" pel a Wright 
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precisamente no ponto em que previra 
faze-Io. Chegou com toda a seguranc;:a 
ainda com gasolina bastante para voar 
mais umas horas. Charles Lindbergh 
transportou somente 9 cartas tal como 
se po de ler no "Americam Air Mail Cata
logue" volume 3,5'" edic;:ao paginas 1414 
a 1420. (Fig. n° 2) 

o regresso de Charles Lindbergh 
aos Estados Unidos efectuado a bordo 
do U.S.S. Memphis ocorreu de 4 a 11 de 
Junho. Depois do chegada aos Estados 
Unidos foi realizado no aerodromo de 
Lindbergh no cidade de Springfield no 
estado de llinois 0 festival de homena
gem para comemorar 0 exito do traves
sia. No correia embarcado em 

Fig. N° 3 - Carta enviada para Portugal via NEW YORK no voo de 
Homenagem a C. Undbergh. Carimbos no verso de: St Louis 15/8/ 
27. New York 17/8/27. Tipo frances de 25/8/27 

Springfield para St. Louis foi aposto um carimbo especial CAM n° 2, exlste uma carta enviada para 
Portugal, que se julga ser unica vista ate 00 momento. (Fig. n° 3) 

Em 1929 Charles Lindbergh e contratado pela Pan American World Airways como supervisor 
para a implantac;:ao de novas linhas aereas. Esta e a segundo vez que se desloca a Europa agora 
acompanhado do esposa que tambem e piloto, tripulando um hidroaviao "Lokeed Sirius", visita Portugal 
em 12 de Novembro de 1933 e 00 aproximar-se do fronteira pelo Rio Minho devido a falta de combustivel 
e forc;:ado a fazer uma amaragem proximo do insua do Crato, freguesia de Friestas, Conselho de Valenc;:a. 

Fig. N° 4 Monumento erguldo nos anos 90 para perpetuar a 
passagem de C. Lindbergh por Portugal. A finalldade da 
visita era auscultar as autoridades Portuguesas ace rca do 
estabeleclmento pela Pan American de uma linha aerea 
que IIgasse os Estados Unldos a Europa via A90res e Lisboa 
e tambem conferenciar com 0 Almirante Gago Coutinho. 

A reputac;:ao de Gogo Coutinho era tao grande a nivel mundial que a Dornier 0 convidou a 
embarcar no DOX em Lisboa para acompanhar e aconselhar os pilotos do famoso hidroaviao no travessia 
do Atlantico Sui. Nos anos 90 do seculo passado p~r iniciativa do Junta de Freguesia de Friestas e para 
perpetuar a passagem de Charles Lindbergh p~r Portugal e a sua amaragem no Rio Minho, com 0 

patrocinio do Empresa de Pedras do Minho, Camara Municipal de Valenc;:a e do Embaixada dos Estados 
Unidos foi construido e inaugurado 0 monumento (Fig. n° 4) afim de lembrar 0 incidente que ocorreu em 
1933. 

Bibliografia: 
- Lindbergh por A. Scott Berg 
- Pictorial History of PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS by ST. John Turner 
- Lost of the Flying Clippers by Kloos 
- American Air Moll Catalogue volume 3. 50 edition 
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Esta e a obra, este e 0 trabalhol . 

VIRGiLIO (Enelda, 6, 129) 

1. Prologo 

Em artigo de inteiros postais publicado no Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal, Horacio Novais (3), constata a 
vastidoo do universo dos bilhetes-postafs repicados 2 

portugueses, crenc;:a que eu subscrevo intelramente. Nesse 
artigo e depois de publicar uma listagem do que Ihe fol 
possfvel inventariar, lanc;:a um repto no sentido de que outros 
a voo completando, visando aprofundar 0 conhecimento do 
assunto. 

Foi Socrates (469-399 a.c.) que disse "Uma vida sem 
desafios noo vale a pena ser vlvida". Dai que eu, que amo a 
vida, embora a mais de tras anos de distancia, resolvi aceitar 
o desafio e so agora 0 fac;:o, porque sendo corredor de fun do, 
tive, entretanto, outras necessidades estrategicas. E se como 
dizia Montesqieu "Ate a virfude prec/sa de IImites", e focil de 
perceber que five necessidade de delimitar adequadamente 
o ambito da aceitayao do desafio. Dai que me tenha cingldo 
a repicagens efectuadas sobre bilhetes-postais normais do 
Continente, do periodo 1878-1983, com numerayoo atribuida 
no Catologo (2) 3. 

Inteirista de ha trinta anos a esta parte, desde sempre 
e mesmo no fase embrionaria do minha paixoo, que os meus 
olhos foram atrafdos par bilhetes-postais dos correios que me 
vinham parar as moos ou que encontrava a venda nos 
comerciantes e que tin ham a particularidade de alem do 
impressoo oficial recebida no processo de fabrico, estarem 
impressos numa das faces ou em ambos, constituindo aquilo 
a que universal mente se convencionou chamar bilhetes
postais repicados. 

I Hoc opus, hlc labor. 
2 Rep/car e um verbo translHvo que no contexto do presente artigo, quer dlzer 
"voltar a plcar", 0 que slgnlflca "voltar a Imprlmlr". 
Rep/cado e asslm um adjecllvo, que Igualmente no contexto deste artigo, slgnilica 
"que se replcou", Isto e, que "voltou a ser Impresso". 
1 Ficar6 para oportunldade convenlente a dlvulga~ao da Inventarla~ao relallva a 
replcagens efectuadas sobre bllhetes-postals normals do Conllnente, posterlores 
a 1983. 
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Uma tal atracc;ao foi fruto do firme convicC;ao de que sendo eles objecto de uma tiragem 
escassa face 005 seus pares naG repicados. encerravam em si uma mais valia. fruto do sua maior 
raridade. 

A juntar a isso. 0 facto de alguns serem ilustrados e 
pelo texto neles inscrito. poderem servir de fio condutor a 
qualquer colecC;ao iconografica ou documental que se 
pretendesse montor. Actualmente. 05 bilhetes-postais 
repicados sao encarados como pec;as-chave no montagem 
de participac;6es de Classe Aberta. 

ru 
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Fig. 1 - Bilhete-postal (OM 1 a) de 15 rs, D. Luis I, fita direita. Carto
lina media, creme, rugosa, cunho I, impresseo em castanho-ver
melho. Erro: "de porta". Bilhete-postal do servitro nacional, usa
do internamente no periodo (1-1-1878 a 14-10-1880) em que 0 

porte interno era 15 rs. Circulado entre LlSBOA (21-11-1878) e 
COIMBRA (22-11-1878) - Coriesia de Jose Luis Queiros. 

EJIPREZA HDRIS RDMAIITICIS 
1.0 II rs~-nIlU dn. .A:i:nluya.. ... .1.0 n!"i"....! 

,. ,. .:, I)dSja. 
J~".' ~ .• :; . n/llflll ~o 00 III. Sr. 

Fig. 1 (verso) - Repicagem a preto, do tipo 
Vv, da EMPREZA HORAS ROMANTICAS, de 
Lisboa, funcionando como formulario de 
guia de remessa. 

Mas outros factos chamaram desde sempre a minha atenc;ao: 

Em primeiro lugar. a finalidade das repicagens. Esta era sempre a de facilitar a comunicac;ao do 
entidade por elas responsaveis com 0 destinatario. ou porque evitava estar a esc rever 0 remetente ou 
a apor um carimbo ou colar uma etiqueta e/ou entao evitava estar a esc rever um texto fix~ no verso 
do bilhete-postal. 

Em segundo lugar. a funcionalidade das repicagens. Esta 
e diversificada e 0 bilhete-postal repicado pode ser entre coisas. 
vefculo de anuncio. aviso. convite. convocat6ria. participac;ao, 
formula rio de contacto, nota de credito. nota de debito, factura, 

I I It': 
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Fig. 2 - Bilhete-postal (OM ld) de 15 rs, D. Luis I, fita direita. Carto
lina media, creme, rugosa, cunho I, impresseo em castanho-ver
melho claro. Bilhete-postal do servitro nacional, usado interna
mente no periodo (1-1-1878 a 14-10-1880) em que 0 porte intemo 
era 15 rs. Circulado entre LlSBOA (28-5-1880) e PORTO (29-5-1880) 
- Cortesia de Jose Luis Queiros. 

DAVID CORAZZI - EDITOR 
4 0 n !5~_n .. n dn .i\'l.nlnyu. 4 0 n rs,:: 
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Fig. 2 (verso) - Repicagem a preto, do tipo Vv, 
de DAVID CORAlI - EDITOR, de Usboa, desti
nada a servir como formulario de uso geral. 
Data da repicagem: 1880. 



recibo, etc. Para alem disso, na pratica, qualquer repicagem acaba por ser publicitaria, na medida em 
que divulga a existencia da entidade que por ela foi responsavel. Nos inteiros postais repicados, como 
noutras coisas, noo sou "cristoo-novo" convertido a pressa a cren<;as em vigor ou a modas passageiras. 
Sou coleccionador, velho de trinta anos, que pel os inteiros posta is repicados tem mostrado especia l 
interesse. Sinto que noo estou sozinho, tenho pelo menos comigo Horacio Novais (3). que tem feito 0 

apostolado destas too singulares quanto fascinantes f6rmulas de franquia. 0 seu artigo, aqui citado, 
tem, a meu ver, 0 merito, entre outros, de ter sido, tanto quanto me e dado saber, 0 primeiro artlgo a 
procurar abordar, entre n6s, de uma forma sistematica, este assunto. E pois, um artigo pioneiro. A ele 
dedico com amizade, 0 presente trabalho de analise e reflexoo crftica sobre estas pe<;as que atravessam 
transversalmente as minhas colec<;oes e que estavam disseminadas em participa<;oes montadas e por 
caixas de arquivo, uma especie de casernas para bilhetes-postals a espera de serem chamados a IInha 
da frente, para mostrar 0 que valem. Foi 0 que aconteceu desta feita. 

LOJADO PRINCIPE ~ 
J.1\.~1l1itill'iD-Uilrtt 

Fig. 3 - Bilhete-postal (OM 7c) de 10 rs, D. Luis I, fita direita. Cartolina fina, camurcra, com ligeiros fios de seda, cunho 
II, impressCio em castanho-vermelho claro. Bilhete-postal do servicro nacional, usado internamente no periodo (15-
10-1880 a 30-6-1912) em que 0 porte interno era 10 rs. Circulado entre VIZEU (6-10-1882) e PORTO (6-10-1882) . 
Repicagem a preto, do tipo Fc, de LOJA DO PRINCIPE REAL I A. A. SOLITARIO - VIZEU, destinada a facilitar a 
expedicrco de correspondencia, por nco ser necess6rio escrever 0 remetente. Cortesia de Jose Luis Queiros 

2. Rigor na terminologia 

Um inteiro postal repicado4 e um inteiro postal oficial (bilhete-postal, sobrescrito, cartoo postal, 
etc), adquirido aos Correios por qualquer entidade que neles mandou imprimir um texto, uma imagem 
ou ambos, visando a sua utiliza<;oo pessoal. Um tal procedimento, alem de completamente legal, noo 
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Fig. 4 - Bilhete-postal (OM 7c) de 10 rs, D. Luis I, fita direita. Cartolina fina, camurcra, com ligeiros fios de seda, cunho 
II, impressco em castanho-vermelho claro. Bilhete-postal do serviej:o nacional, usado internamente no periodo (15-
10-1880 a 30-6-1912) em que 0 porte interno era 10 rs. Circulado entre VIZEU (8-11-1982) e PORTO (8-11-1882). 
Repicagem a preto, do tipo Flev, de LOJA DO PRINCIPE REAL I A. A. SOLITARIO - VIZEU, destinada a facilitar a 
expedicrco de correspondencia, por nco ser necess6rio esc rever 0 remetente. Cortesia de Elder Correia. 

carece de autorizo<;oo das entidades postals para a sua realiza<;oo. Um inteiro postal repicado pode 
ser, de resto, tambem um inteiro postal isento de franquia, no qual a entidade que beneficiava da 

• Entier postol replque (em frances). entero postal privallzado (em espanhol), pastal stationery with additional print (em Ingles), 
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isenc;::ao de franquia, mandou igualmente imprimir um texto, uma imagem ou ambos, visando tambem a 
sua utilizac;::ao pessoal. 

Um inteiro postal repicado naG deve ser confundido nem com um inteiro postal particular, nem 
com um inteiro postal publicitario. 

Um inteiro postal particulars e um inteiro postal editado por um particular e selado no 
estabelecimento impressor do Estado, a pedido do interessado, de acordo com normas precisas fixadas 
pel a Administrac;::ao Postal. Os inteiros postais particulares foram mandados fabricar, normal mente com 
pequenas tiragens, sem qualquer espirito de coleccionismo ou de especulac;::ao e, so par acaso e sorte, 
se conservaram e chegaram ate nos. Destinavam-se 00 uso exclusivo das entidades que tinham 
mandado gravar 0 selo no Coso do Moeda. 

Um inteiro postal publicitario6 e um inteiro postal oficial, adquirido aos Correios por qualquer 
entidade com fins publicitarios, que neles mandou imprimir publicidade dos seus anunciantes. A receita 
gerada pela publicidade permitia a venda 00 publico destes inteiros, a um valor inferior 00 facial, 0 que 
naturalmente carecia de autorizac;::ao legal. Estes inteiros postais eram vendidos em locais publicos 
como tabacarias e quiosques, bem como pela propria entidade publicitaria. 

No pratica, poe-se a questao de saber como distinguir facilmente os tres tlpos de inteiros 
referidos. Basta ter em conta 0 seguinte: 

Nos inteiros posta is repicados, a cor, as inscric;::oes e as dimensoes sao iguais as dos inteiros 
postais oficiais; 
Nos inteiros postais particulares, a cor, as inscric;::oes e as dimensoes podem ser diferentes 
das dos inteiros postais oficiais; 
Nos inteiros posta is publicitarios, a cor, as inscric;::oes e as dimensoes sao iguais as dos 
inteiros postais oficiais e para alem de mensagens publicitarias, trazem a indicac;::ao de 
custo inferior 00 valor facial. 

3. Regulamentacroo sobre bilhetes-postais repicados 

E sabido que os primelros bilhetes-postais portugueses fo
ram bllhetes-postais de relevo com selos do tipo D. Luis I, fita direita, 
criados e emitidos pelo Decreto de 31 de Outubro de 18777 e que 
circularam en-
tre 1 de Janei-
ro de 1878 e 1 
de Junho de 
1885. Eram das 
taxas de 15 rs e 
de 25 rs. 0 bi
Ihete-postal de 
15 reis, destina
va-se apenas a 
circulac;::ao no 
continente, 
IIhas adjacen-
tes e Espanha, 
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Fig. 5 - Bilhete-postal (OM 7h) de 10 rs, D. Luis I, fita direita, destinado ao servitr0 naeional. 
Cartolina fina, branca, lisa, eunho II, impressao em eastanho-vermelho. Repieagem a preto, 
do tipo Vv, de PEREIRA DE MATIOS I DEPOSITO DE SABAO, STEARINA, CHA E CAFE, de Lisboa, 
funeionando como partieipatrao de abertura do deposito. Data da repleagem: 8-7-1883. 

Carreios ou as Provincias Ultra marinas portuguesas. A clrculac;::ao destes bilhetes-postais e daqueles 
que se Ihes sucederam obedecla a legislac;::ao nacional, enquadrada pelas determinac;::oes dos sucessi
vos Congressos Posta is que se foram realizando com a finalidade de regulamentar as relac;::oes postais 
internacionais e melhorar as permutas postais. 

5 EnHer postal prlV8 (em frances), enlero postal prlvado (em espanhol), private postal staHonery (em ingles). 
• A que David Cohen chamava "Inlelros postals pseudo-portlculares", por neles figurar 0 nome da empresa responsovel pela sua 
comerclallzacroo. 
7 Diorio do Governo, n° 255, de 9 de Novembro de 1877. 



No II Congresso Postal (Congresso Postal de Paris - 1878), reunido naquela cidade, de 2 de Maio 
a 1 de Junho de 1878, Portugal esteve representado pelo Conselheiro Director dos Correios e Postas do 
Reino, Guilhermino Augusto de Barros. A respectiva Conven<;ao foi assinada em 1 de Junho de 1878, 
ratificada por lei de 21 de Mar<;o de 18798, para entrar em vigor no dia 1 de Abril de 1879. No Congresso, 
no que respeita ao ambito do presente artigo e entre varias outras coisas foi decidido 0 seguinte: 

" XV - Bilhetes-postais: 
(. . .) 
5 - E proibido juntar ou /igor aos bilhetes-postais quaesquer objectos. " 

Fig. 6 - Bilhete-postal (OM 4e) de 20 rs, D. Luis I, fita direita. Cartollna media, camur~a, lisa, cunho III, impressco a 
azul. Bilhete-postal do servi~o europeu usado para a Europa no periodo (1-4-1879 a 30-6-1898) em que 0 porte 
europeu era 20 rs. Circulado entre PORTO (23-7-1886) e MALINES (26-7-1886). Repicagem a preto, do tipo Vh, de 
LlVRARIA CHARDRON, LUGAN E GENELIOUX, SUCESSORES, do Porto, destinada a servir como formulario de uso 
geral. Cortesia de Jose Luis Queiros. 

No III Congresso Postal (Congresso Postal de Lisboa - 1885), reunido nesta cidade, de 4 de 
Fevereiro a 21 de Man;o de 1885, come<;ou a discutir-se a forma de indicar 0 nome e a morada do 
expedidor: feita a mao, por meio de carimbo, impressa ou por etiqueta colada. No Regulamento de 
detalhe para a execu<;ao do "Acto Adicional" a Conven<;ao de Paris9, no que concerne igualmente ao 
campo do presente artigo e entre diversas outras cOisas foi determinado 0 seguinte: 

" XV - Bilhetes-postais: 
7 - Os bilhetes-postais devem ser expedidos a descoberto. A frente e reservada para 0 endere90 

do destinatario, mas 0 remetente pode indicar nela 0 seu nome e morado, por meio de carimbo, 
chancela ou qualquer processo tipografico. 

(. . .) 
5 - Exceptuando os se/os de franquia, nao e permitido juntar ou /igor aos bilhetes-postais quaisquer 

outros objectos. 
(. . .). " 

As decisoes do Congresso Postal de Lisboa foram ratificadas por lei de 5 de Marc;:o de 18861°, 
para entrar em vigor em 1 de Abril desse ano. 

o IV Congresso Postal (Congresso Postal de Viena -1891), reuniu nesta cidade, de 20 de Maio a 
4 de Junho de 1891. A respectiva Convenc;:oo que devia entrar em vigor em 1 de Julho de 1892, foi 
aprovada pelo Decreto de 8 de Junho desse anoll e publicada no Diorio do Governo, n° 10, de 13 de 
Janeiro de 1893. No que se refere aos bilhetes-postais foram aprovadas entre outras coisas, 0 seguinte: 
" XVI - Bilhetes-postais: 

" 7 - 0 endere90 do destinatario pode ser escripto 6 mao ou figurar num rotulo, nao excedente 
a 2 centfmetros por 5. 0 nome e a morada do remetente pode ser indicado tambem por escripto. No 
verso, podem ser impressos vinhetas ou ree/amos. Exceptuando os sellos de fran quia e os rotulos 
mencionados neste paragrapho e no paragrapho 6 do presente artigo, nao e permitido juntar ou /igor 
aos bilhetes postaes quaesquer objectos"12 

• DI6rlo do Govemo, nD 71, de 29 de Manro de 1879. 
• Convencldos, alnda que erradamente, que os prlnciplos aprovados no Congresso Postal de Paris poucas allerayoes vlrlam a sofrer, 
os delegados ao Congresso Postal de Usboa, conslderaram que as resoluyoes do congresso de Llsboa nCio deveriam constltulr uma 
"ConvenyCio" , mas apenas um "Acto Adlclonal" ao Congresso de Parls. 
10 Diorlo do Govemo, nD 85, de 16 de Abril de 1886. 
II Diorio do Govemo, nD 102, de 14 de Junho de 1892. 
12 E revogado asslm 0 §5 do Acto Adlclonal de Llsboa. 
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Fig. 7 - Bilhete-postal (OM 13a) de 10 rs, D. Carlos I, tipo Diogo Neto, destinado ao servic;:o nacional. Cartolina 
creme, impressao em liIos-castanho. Repicagem a preto, do tipo FdVh, de DEJANTE & C." I VINHOS - MESA, PORTO, 
MADEIRA E MOSCATEL DE SETOBAL, de Lisboa, funcionando como requisic;:ao de fornecimento de vinhos. Data da 
repicagem: mil oitocentos e noventa e ... 

6 - E permitido 00 remetente de um bilhete postal de resposta pogo indicar 0 seu nome e 
morada no frente do parte "Reponse", quer por escrito, quer por meio de um rotulo". 

(. . .), 

o V Congresso Postal (Congresso Postal de Washington - 1897). reuniu nesta cidade de 5 de 
Maio a 15 de Junho de 1897. No respeitante a bilhetes-postais foi deliberado entre muitas outras coisas, 
o seguinte: 

"XV - Bilhetes-postais: 
7 - (. . .) No frente podem tambem ser impressos vinhetas ou ree/amos, con tanto que nao 

prejudiquem, por forma alguma, a clareza do enderec;:o, nem a app/icac;:ao dos sellos e carimbos 
postaes". 

AFRICA ORIENTAL 
Carreira regular Mensal 

A principi.lr em 94 <I~ .J"I\~il'o S>lu(n10 d~ £..eix1les tie 28 em 
28 dia.~ \l3quek. d i rectoB p"nl :QURBAN (Na.tal), EAST 
LONDON, PORT ELIS:A.BETH 0 CAPETOWN pAm 
oondc rccebcm cargn nssim 'como pam LOURENQO MAR-
QUES, BEIRA, etc. . 

Podimos 0 f\l\·or de n08 prC\"onir com n mnior nnlocctlcncia posRivcl 
quando tOllhB C~lrgn. pnm nquclles l..,rtoR. 

Hermann Burmester & C.· 
.'17. U"u ,1" lur""t" n. /f",,, ·I,,,,,. - llfJIlTO 

Fig. 8 - Bilhete-postal (OM 38) de 10 rs, D. Carlos I, tipo Mouchon. Cartolina fina, branca, de cartoes postais, corada 
na frente de verde cinzento. Impressao a verde-azul escuro. Bilhete-postal do servic;:o nacional, usado para 0 

estrangeiro, no perlodo (1-7-1898 a 28-2-1905), em que 0 porte extra-europeu era 40r. Circulado entre S. BENTO 
(PORTO) (18-1-1901), PORTO (18-1-1901) e MOMBASSA (13- 2-1901). Repicagem a preto, do tipo Vh, de HERMANN 
BURMESTER & C.·, Porto, funcionando como anuncio de carreira regular mensal de paquetes para a Africa Oriental. 

A Convenc;:oo Postal de Washington que devia entrar em vigor no dia 1 de Janeiro de 1899, foi 
aprovada pel a lei de 7 de Julho de 189813 e public ada no Diorio do Governo. n° 281. de 15 de Dezembro 
desse ano. 

o VI Congresso Postal (Congresso de Roma - 1906), esteve reunido nesta cidade. de 7 de Abril 
a 30 de Maio de 1906. Relativamente a bilhetes-postais foram tomadas entre outras as seguintes 
deliberac;:6es: 

"XVI - Bilhetes-postais: 
(. . .) 
2 - Os se/os devem ser ap/icados no Cingulo superior direito, sempre que posslvel. 0 enderec;:o e 

as indicac;:oes do seNic;:o postal devem figurar no metade direita, pelo menos, do frente; 0 remetente 
passa a dispor do lado esquerdo do mesma frente e do verso. 

13 DI6rlo do Governo, n° 149, de 11 de Julho de 1898. 



3 - Alem dos selos, e permitido oplicor r6tulos colodos, ate 00 limite maximo de 2 x 5 cm, com 
os nomes e morodos do destinotario e do remetente; no metode esquerdo e no verso, podem color-se 
vinhetos ou fotogrofios em popel muito leve e bem oderente", 

A Convenc;oo Postal de Roma devia entrar em vigor em 1 de Outubro de 1907 e foi ratificada 
pela lei de 7 de Setembro desse ano14, 

Acabamos de passar em revista. ainda que duma forma sucinta, a regulamentac;oo que da 
suporte legal a utilizac;oo de bllhetes-postais repicados15, entendidos comobilhetes-postais oficiais, 
nos quais um indivlduo ou entidade publica ou privada, ap6s os ter com prado aos correios, neles 
mandou efectuar uma nova impressoo tipografica, visando 0 seu uso privado, 

4. Inventariac;:ao de repicagens 

A finalidade do presente artigo e dar uma resposta consis
tente ao desafio lanc;ado por Horacio Novals. 0 que natural mente 
s6 faz sentldo, recorrendo maioritariamente a exemplares das mi
nhas colecc;oes I6 , 

o exemplar mais antigo que tenho e uma repicagem de 8-7-1883 
(fig, 5) de "Perei
ra de Mattos / 
Deposito De Sa
boo, Stearina. 
ChaeCafe", de 
Lisboa. efectua
da sobre bilhe
te-postal (OM 
7h) de 10 rs, D, 
LUIs I, fita direita, Centro de NOlJidades 

Pip. larli , LNrarl. 0 T ?pogr.phl. 
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Fig. 9 - Bllhete-postal (OM 440) de 10 rs. D. Carlos I. Hpo Mouchon. Cartolina creme. Impresseo a 
verde azul-escuro. Bilhete-postal do servl~o naclonal. usado Infemamenfe no perfodo (15-10-1880 
a 30-6-1912). em que a porte Infemo era lOr. Circulado entre AM BULAN CIA MINHO II (7-3-1909) e 
LlSBOA (?).Replcagem a preto. do tipo FrVv, de CENTRO DE NOVIDADES I PAPELARIA, LlVRARIA E 
TYPOGRAPHIA I FERNANDO MIiRANDA. de Barcellos. uHlizada como formulario de uso geral. 

teiros posta is de relevo, Pertencem ao meu amigo Jose LUIs Queir6s, as duas repicagens mais antigas 
conhecidas 01er quadro I). as quais caracterizei (fig, 1 e fig , 2), A informac;oo recolhida sobre a terceira 
repicagem mais antiga conhecida ' 7 01er quadro I) tambem a ele se deve, A quarta repicagem mais antiga 
conhecida (fig, 3 e Quadro I) pertence tambem a Jose LUIs Queir6s, A quinta repicagem mais antiga conhecida 
(fig, 4 e Quadro I), pertence ao meu amigo Elder Correia e e uma variante da repicagem da fig, 3, De Jose 
LUIs Queir6s e ainda a repicagem da fig, 6, igualmente sobre bllhete-postal de relevo. mas ja posterior 6 mais 
antiga que possuo (fig, 5), 

Sobre estes exemplares e sobre os meus, efectuei um estudo, no qual cada bilhete-postal 
repicado foi analisado em termos dos seguintes itens: 

Numerac;oo 
Entidade 
Localidade 
Tipo 
Cor 
Autorizoc;oo-Modelo 
Tiragem 
Datac;oo 
Funcionalidade 

.. Dlarlo do Governo, n° 209, de 18 de Setembro de 1906. 
,. David Cohen quando se relerla aos Intelros postals replcados. chamava-Ihes "Intelros postals com Inscrlcroes pes-Impressas, para uso 
particular. 
,. A seu tempo aparecera a InlormacrCio relaHva a outros exemplares dos quais s6 possuo as Imagens dlgllallzadas ou de outros cuja 
InlormacrCio completa lor recolhendo ou me sela comunlcada. 
17 No catclogo de Lelloes P. Dlas, Lda, n° 41 
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cuja explicitac;:oo e feita de imediato. Assim: 

Numerac;:ao - A numerac;:oo seguida foi a do chamado Cat610go Oliveira Marques, designado 
abreviadamente por O.M .. No identificac;:oo dos inteiros posta is que serviram de suporte 6 repicagem, 
tivemos em conta as varied odes de cartolina e cor/tonalidade, sempre que esta consta no cat610go. 

Ao Oldlldllo 

Pl~ldente da Camara I nnlolpal de 

~ 

GRANDE COMMISSIO CENTRAL 00 ANNIVERSARIO DA REPUBLICA 

S4!-f.lc - C nnun"n l\lIlDI~JJ'nl clt~ .r~h.bon 

, " ,1.1 ~ // 
Tendo-se resolvidn Ironsferir para 0 dio 5 d'Outubro p. f. 

o cortejn .:ivieo que primiuvomenle se tinho onnunciodo porn 0 dia 
8, apresso-me n communicar esle fa CIO n V. Ex.' para seu conhe
cimenlo e mais effeitos. 

Lisbon, ~ 2 de Selembro de 191 I. 

o Pmld.Dle d& CoIIII&IuI. 

Fig. 10 - Bilhete-postal (OM 52) de 10 rs, D. Manuel II, c/ sobrecarga "REPUBLICA". Cartolina creme. Impressao a 
verde escuro. Bilhete-postal do servicro nacional, usado internamente no periodo (15-10-1880 a 30-6-1912), em 
que 0 porte interno era lOr. Circulado entre L1SBOA (23-9-1911) e COIMBRA (24-9-1911). Repicagem a preto, do tipo 
FdVh, de GRANDE COMISSAO CENTRAL DO ANNIVERSARIO DA REPUBLICA, de Lisboa, funcionando como aviso de 
alteracrao da data prevista para 0 cortejo civico. Data da repicagem: 22-9-1911. 

Entidade - Trata-se do entidade respons6vel pel a repicagem, a qual pode figurar nos mais 
diferentes posic;:6es, no frente ou no verso do bilhete-postal. 

Localidade - Trata-se do localidade onde est6 sedeada a entidade respons6vel pela repicagem. 

Tipo - Existem tres tipos diferentes de repicagem nos bilhetes-postais: 
F - no frente do bilhete-postal, do lado on de foi impresso 0 selo ou indicado que fol pogo 
uma franquia. H6 aqui a distinguir entre 9 sub-tipos de repicagem: Fc (6 frente, no 
cabec;:alho), Flev (6 frente, do lado esquerdo, no vertical), Fr (6 frente, do lado do 
remetente), Fd (6 frente, do lado do destinat6rio), Frod (6 frente no rodape), Fcr (6 frente, 
no cabec;:alho e do lado do remetente), Fcd (6 frente, no cabec;:alho e do lado do 
destinat6rio), Frd (6 frente, do lado do remetente e do lado do destinat6rio), Fcrod (6 
frente, no cabec;:alho e no rodape) e Fs (6 frente, sobre 0 selo). 
V - no verso do bilhete-postal com um texto fixo, que pode ser uma convocatoria, um 
aviso, um anuncio ou um formul6rio de contacto ou de resposta, nalguns casos com linhas 
e/ou espac;:os para serem preenchidos manualmente. H6 aqui a distinguir entre 3 sub-tipos 
de repicagem: Vh, Vv e Vvh, conforme respectivamente a repicagem tenha sido efectuada 
no verso, no horizontal, no vertical ou em ambos. 
FV - no frente e no verso do bilhete-postal, tendo as repicagens de coda um dos lados, as 
caracterfsticas j6 apontadas. H6 aqui a distinguir entre os seguintes 21 sub-tipos de 
repicagem: FcVh, FcVv, FcVhv, FrVh, FrVv, FrVhv, FdVh, FdVv, FdVhv, FcrVh, FcrVv, FcrVhv, 
FcdVh, FcdVv, FcdVhv, FrdVh, FrdVv, FrdVhv, FcrodVh, FcrodVv e FcrodVhv, onde os simbolos 
tem 0 significado conhecido. 

Cor - As repicagens conhecidas foram maioritariamente impressas a preto. Porem, nem todas 0 
foram. Existem, de resto, repicagens em que a cor utilizada no parte do frente, e diferente do cor 
utilizada no verso do bilhete-postal. Por outr~ lado, h6 repicagens com mais de uma cor do mesmo lado 
do impressoo. No caracterizac;:oo das repicagens, utiliz6mos 0 seguinte codigo de cores: 

Amarelo 
Azul 
Castanho 
Cinzento 

Ama 
Azu 
Cas 
Cin 

Dourado Dou 
Laranja Lar 
Multicolor Mul 
Prateado Pra 

Preto 
Rosa 
Verde 
Vermelho 

Pre 
Ros 
Ved 
Vem 

Violeta Vio 

Autorizac;:ao-Modelo - Os numeros de autorizac;:oo de impressoo ou do modelo de impressoo 
podem vir impressos no proprio bilhete-postal. 

Tiragem - A tiragem apenas e indicada nos casos em que vem impressa no bilhete-postal. Noo 
e realista admitir a possibilidade de conhecer a tiragem de repicagens, nalguns casos com mais de 100 



anos. On de e que pararoo os arquivos das entidades responsaveis pelas repicagens ou das tipografias 
que as imprimiram? 

o conhecimento das tiragens e um dado indispensavel para ajuizar do seu grau de raridade . E 
legitimo admltir que a tiragem duma repicagem duma empresa de segundo plano, seja inferior a de 
uma instituic;:oo bancaria ou dos caminhos-de-ferro. 
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Bilhete-postal (OM 61) de 2 c, tlpo "Ceres". Cartollna camurc;:a escura, impressco em laranla. Bllhete-postal do 
servic;:o nacional, usado internamente no periodo (10-3-1918 a 31-12-1920) em que 0 porte naclonal era 2 C. 
Circulado de PORTO CENTRAL /3° SEC<;AO (9-11-1918) para PINHEL (10-11-1918). Vlnheta publlcitaria e repicagem 
a preto, do tipo Fr, da casa de paramentos rellgiosos MONTEIRO BORGES, do Porto, destinada a facilitar a expedic;:co 
de correspondencia, por nco ser necessario escrever 0 remetente. 

Datac;:oo - a data em que foi efectuada uma repicagem pode vir indicada no proprio bilhete
postal. Algumas vezes junto do numero do autorizac;:oo do impressoo ou do modelo de impressoo. 
Outras vezes e a data do texto fix~, impresso no verso. Todavia, poucos soo os bllhetes-postais repicados 
cuja repicagem engloba a propria data em que foi efectuada. Como datar entoo a repicagem? 

Se 0 bilhete-postal noo estiver circulado, noo vemos processo algum de datac;:oo, ate ser 
conhecido um exemplar circulado. 

Se 0 bilhete-postal estiver circulado, pode-se dar 0 coso 
de a mensagem manuscrita indicar uma data, que pode ser a data 
de produc;:oo do propria mensagem ou a data de realizac;:oo dum 
determinado evento nela referido. E entoo legitimo admitir que a 
repicagem e anterior a essa data. Admitir-se-a entoo por excesso e 
portanto com 
margem de 
erro, como da
ta do repica
gem, a data 
manuscrita no 
bilhete-postal 
repicado. 
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Fig. 12 - Bilhete-postal (OM 68) de 6 c, tipo "Ceres". Cartolina creme, Impressco empastada em 
rosa escuro. Bilhete- postal do servlc;:o naclonal, usado internamente no perfodo (8-1-1923 a 

por excesso e 10-2-1924), em que 0 porte nacional era 15 C. Circulado de ABRANTES (9-3-1923) para 0 
i guo I men t e PORTO (?). Repicagem a preto, do tipo FcrVv, da CASA LUIS ALVES MILHO / GRANDES ARMA· 
com margem ZENS DE MOVE IS DE MADEIRA E FERRO, de Abrantes, destinada a facilitar a expedlc;:co de 
de erro, como correspondencia, por nco ser necessario escrever 0 remetente e usada como formulario de 
data do repica- usa geraL. 
gem, a data do marco do dia de partida mais antigo, batida sobre 0 bilhete-postal de coda tipo. Esta 
data sera sempre provisoria e sera substituida por uma mais antigo, quando esta for conhecida. Penso 
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que em termos comparativos, a marco do dia de partida nos da mais garantias de autenticidade e de 
fiabilidade que a data manuscrita pelo expedidor. 

Funcionalidade 

A finalidade das repicagens por mim analisadas era sempre a de facilitar a comunicac;:ao do 
entidade por elas responsavels com 0 destinatario, ou porque evitava estar a escrever 0 remetente ou 
a apor um carimbo ou colar uma etiqueta e/ou entao evitava estar a escrever um texto fix~ no verso 
do bilhete-postal. No pratica, qualquer repicagem acaba por ser publicitaria, no medida em que divulga 
a existencia do entidade que por ela foi responsavel. Mas, alem disso, qualquer repicagem tem uma 
certa funcionalidade. Esta e diversificada e 0 bilhete-postal repicado pode ser entre coisas, 
agradecimento, anuncio, aviso, circular, convocat6ria, divulgac;:ao de actividades, factura, formulario, 
guia de remessa, informac;:ao, inquerito, nota de credito, nota de debito, nota de encomenda, orc;:amento, 
participac;:ao, recibo, registo de observac;:6es, requisic;:ao ou solicitac;:ao. 

U!hll 8~ 

J~Ll1e BrU.o.Ld.~ 

-Ru.._l1aa~i=a.ll:u.. 

P1gUe1ra da poz,a? de lfovemwo de 19:'0. 
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~ LISBQl 
11m.1I Snr. s 
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Qorrent..e docUJDentolJ nelo anuno1&doa,e peQo 0 hvOr 
~o envl0 de lIII.ia dol. IJxemplar .. da tactura d&l 200 
~penl'6ea de carrl. tornecida. pel .. Parge. & icle
r1e •• eator L6OD&rd. 

AguardaDdo a aUA re ..... a.1IIe IUbaONYO cce tMa 
a cona1deraQlo 

Fig. 13 - Bilhete-postal (OM 74a) de 25 e, tipo "Ceres". Cartolina eamurc;:a, impresseJo em preto. Bilhete-postal do 
servlc;:o naeional, usa do internamente no periodo (11-2-1924 a 27-7-1941), em que 0 porte naelonal era 25 C. 
Clreulado de FIGUEIRA DA FOZ (27-11-1930) para LlSBOA CENTRAL/3" SEC<;:AO (28-11-1930). Repleagem a preto, do 
tipo Fs, da COMPANHIA DOS CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES DA BEIRA ALTA (Erro de ImpresseJo.), destinada a 
faeilitar a expediC;:eJo de eorrespondeneia, por neJo ser neeessario eserever 0 remetente. 

A analise das repicagens estudadas, tendo em conta os itens anteriores, permitiu a sua 
caracterizac;:ao, a qual foi registada de uma forma sistematizada no Quadro I. 

De salientar que 0 processo de inventariac;:ao revelou a existencia de variedades de repicagem, 
que se manifestaram porque possuo ou conhec;:o mais que um exemplar de um bilhete-postal de uma 
dada entidade responsavel pela repicagem. Existem os seguintes tipos de variedades de repicagem: 

- Variedades de composicrao, correspondentes a exemplares distintos nos quais sao diferentes: 
- 0 tipo ou 0 tamanho dos caracteres tipograficos usados no composic;:ao; 
- 0 texto fix~ Impresso no bilhete-postal; 
- a funcionalldade do repicagem; 
- 0 tipo de repicagem; 
- a data do tlragem impressa no bilhete-postal; 

- Variedades de impressao, as quais pod em ser variedades de cor ou variedades devidas a 
acidentes de impressao. As varledades de cor, como 0 nome indica, sao devidas a utilizac;:ao de tinta 
de cor ou tonalidade diferente, em impress6es sucessivas do mesma repicagem. Quanto as variedades 
devidas a acldentes de impressao, elas sao devidas 00 facto de 0 bilhete-postal antes de ter sofrido a 
replcagem, nao ter entrado no posic;:ao correcta no maquina de impressao. Duos coisas podem entao 
ter acontecido: 

1 . 0 bilhete-postal entrou no maquina de impressao, desviado de um ongulo de 1800 em relac;:ao a 
posic;:ao que devia ocupar. Quando isto acontece, a repicagem correspondente 00 enderec;:o 
do remetente, aparece impressa invertida sobre 0 selo no canto superior direito do bilhete
postal. 

2. 0 bilhete-postal entrou no maquina de impressao com as faces trocadas. Quando tal se verifica, 
a repicagem do frente aparece impressa no verso ou entao a repicagem do verso aparece 
impressa no frente. 



5. Como coleccionar bilhetes-postais repicados 

A meu ver. existem pelo menos tres posturas posslveis no que respeita ao coleccionismo de 
bilhetes-postais repicados: 

- Colecc;:oo do tipo tematico - Corresponde a coleccionar bilhetes-postais repicados pelo tema 
da repicagem. com base nas legend as e/ou posslveis ilustra<;oes. De salientar que uma dada repicagem 
pode. eventualmente. ser inserida em varias tematicas. A escolha de uma tematica tem a ver com 0 

gosto do coleccionador. A titulo meramente exemplificativo apontam-se nomes de algumas tematicas 
posslveis: Comercio. Banca. Bebidas, Caminhos-de-ferro, etc. Neste ultimo caso, 0 fio condutor tematico 
pode ser refor<;ado atraves da marcofllia ferroviaria (marcas de dia ou nominativas de esta<;oes, 
carimbos de ambuloncias postais. etc.). 

- Colecc;:oo do tipo monografico - corresponde a coleccionar bilhetes-postais repicados de 
uma dada localidade (0 Porto, por exemplo) ou regioo (Douro Litoral, por exemplo), numa perspectiva 
monografica. que registe os aspectos mais relevantes duma dada zona geografica, na perspectiva de 
divulgar a sua vida social, comercial, industrial e cultural. 

- Colecc;:oo do tipo tradicional - corresponde a coleccionar os bilhetes-postais repicados por 
ordem cronol6gica, tendo em conta 0 tipo de selo impresso no inteiro postal. independentemente da 
entidade responsavel pela repicagem, da localidade ou do tema da repicagem. Naturalmente que, 
quanta menos vasto for 0 perlodo das emissoes abrangidas, mais aprofundado e 0 estudo. Uma 
participa<;oo do genero "Bilhetes-postais repicados de D. Carlos /, tipo Mouchon" podera ser uma boa 
participa<;oo. Em termos da Classe de "Um Quadro", 0 mesmo se podera dizer, por exemplo, de uma 
participa<;oo do genero "Bilhetes-postais repicados de 70 reis, de D. Car/os /, tipo Mouchon ". 

6. Como expor bilhetes-postais repicados 

Sob um ponto de vista exposicional, 0 expositor da classe de competi<;oo, tera de efectuar na 
sua colec<;oo uma selec<;oo de pe<;as. a partir da qual montara a sua participa<;oo, visando a classe de 
competi<;oo. Esta montagem devera ter em conta 0 GREVe 0 SREV e as Directrizes da Classe de Inteiros 57 
Posta is, independentemente de a participa<;oo ser do tipo tematico, monografico ou tradicional. 

As participa<;oes sao avaliadas pelo Juri de acordo com os seguintes criterios e respectiva 
pontua<;oo: 

crtterlos usados Pontua~ao 

Tratamento (20) e ImportOncia Filatelica (10) 30 
Conhecimentos Filatelicos e Afins, Estudo Pessoal e PesQuisa 35 
Estado (10J e Raridade (201 30 
Apresentac;:ao 5 
Total 100 

Analisemos em pormenor cada um desses criterios. Assim: 

- Tratamento da Participac;:oo - A fim de ilustrar 0 assunto escolhido, 0 expositor deve efectuar 
uma selec<;oo completa e correcta de material. Assim, em primeiro lugar e tendo em conta as pe<;as 
escolhidas, a participac;oo deve apresentar 0 mais elevado grau de avanc;o posslvel, ser equllibrada e 
original e fora do vulgar. Por outr~ lado, deve existir concordoncia entre as pe<;as apresentadas. a 
descri<;oo da participa<;oo, 0 tftulo e 0 plano. Este ultimo integra uma ou duas folhas de apresentac;oo, 
com um texto introdut6rio (Introdu<;oo), onde deve ser descrito 0 conceito desenvolvldo na 
participa<;oo. 

- lmportcncia Filatelica da Participac;:oo - Em rela<;oo ao assunto escolhido, a partlcipac;oo 
deve revelar profundidade e interesse filatelico. havendo que se posicionar a sua importoncia na 
filatelia do paiS, area ou perlodo, bem como no contexte mundial. 

- Conhecimentos Filatelicos e Afins - 0 expositor deve demonstrar um conhecimento total e 
exacto do assunto da participac;oo. 0 que e feito atraves das pe<;as escolhidas e expostas, bem como 
pelos respectivos comentarios ou anota<;oes. 

- Estudo Pessoal e Pesquisa - A participa<;oo deve evidenciar um estudo detalhado da informa<;oo 
existente. Assim. para alem do estudo da repicagem. deve ser identificado 0 tipo, cor e espessura da 



cartolina, a cor dos selos e as eventuais variedades, erros, perfurac;:oes, sobrecargas e sobretaxas, 
assim como os portes. 

- Estado do Material - Os bilhetes-postais apresentados devem ser do melhor qualidade possivel, 
sem furos de arquivo, nem dobras, nem ferrugem, nem cantos quebrados. 

- Raridade do material - Face a limitac;:oo do numero de quadros impostos por qualquer exposic;:oo, 
ha que escolher as variedades mais raras, os portes menos vulgares, as circulac;:oes pouco comuns e as 
marcos postais mais raras. 

- Apresentayoo - 0 material exposto deve ser apresentado de uma forma agradavel e clara, 
devendo-se evitar arranjos mon6tonos e uniformes. Naturalmente que 0 bilhete-postal repicado deve 
ser exposto, mostrando a face onde esta impresso 0 respectiv~ selo de franquia ou esta indicado que 
esta foi previamente pogo. Se a outra face contiver uma repicagem, uma imagem reduzido desta 
deve acompanhar 0 bilhete-postal repicado, exposto. Quanto 00 texto deve ser de leitura e 
compreensoo faceis, com legendas claras, concisas e relevantes em relac;:oo 00 material exposto e 00 
assunto escolhido para a participac;:oo. A apresentac;:oo desta, assim como 0 texto nela integrado 
devem ser simples, de bom gosto e bem equilibrados, dando destaque 00 material e proporcionando 
de forma equilibrada, 0 melhor efeito visual possivel. 
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-
Bilhete-postol (OM 74b) de 25 e, tipo "Ceres". Cortolina eamurcra, impressco em preto. Bilhete-postal do servic;:o 

58 noelonol, usodo Internomente no periodo (11-2-1924 a 27-7-1941)" em que 0 porte no clonal era 25 C. Clreulado 
de LIS BOA (10-11-1927) para VILA FLOR (11-11-1927). Aposlc;:co de selo de 10 e, de Imposto Postal "PADRCEs DA 
GRANDE GUERRA", de usa obrigatorio na data da expedlcrco. Repieagem a preto, do tipo Vh, DO BANCO DO 
MINHO I FILIAL DE L1sBOA, funeionondo como nota de eredito. Modelo 1303. Data do repleogem: 1927. 

Mantendo-se em vigor os actuais regulamentos, os quais noo contemplam a existencla nem de 
participac;:oes do tipo tematico nem do tipo monografico, as participac;:oes de tipo tradlcional de 
ambito temporal restrito, teroo vantagem sobre as demais. E dai noo resultara nenhuma tragedia, se 
tivermos em conta as coordenadas que nos devem nortear. E que 0 principal motor deve ser 0 prazer 
com que 0 coleccionador e expositor reuniu a sua colecc;:oo e estruturou a sua participac;:oo, 
independentemente dos galardoes que Ihe forem atribuidos no desfecho do lic;:a filatelica. 

7. Epnogo 

Oecerto que exlstiroo muitas mais repicagens que aquelas aqui apontadas, cuja listogem e 
estudo fico a espera que surjam, no sequencia do que foi feito por Horacio Novais e por mim pr6prio. 
Este e um terreno ainda virgem que ha que desbravar. Havera mais sertanejos que se queiram juntar a 
mim e a ele? Aqui fica tambem 0 meu desafio. 

Se pONentura houver quem tenha no sua posse, bilhetes-postais repicados que noo constem 
em nenhumas das listagens ate agora publicadas e noo tenha disponibilidade para redigir um artigo 
sobre os mesmos, ficar-Ihe-ei grato se me facultar uma digitalizac;:oo a 300 dpi em jpeg das duos faces 
de coda bllhete-postal, mesmo que alguma delas noo esteja repicada. 0 envio pode ser felto para 0 

meu email hernanimatos@gmail.com. que eu no altura de publicar nova listagem. divulgarel a fonte de 
coda informac;:oo. como 0 exigem as boas normas de pro bid ode intelectual. 

Terras de Alem Tejo, Setembro de 2009 

Blbliografla 
(11 CUNHA LAMAS, Jose da. Bllhetes-postals de Portugal e IIhas Adjacentes. Servltr0s Culturals dos err, Usboa, 1952. 
(21 CUNHA LAMAS, Jose da Be OLIVEIRA MARQUES, A. H. R. de. Catalogo de Intelros Postals Portugueses. Vol. I - Portugal. Correlos 

e Telecomunlcatr0es de Portugal, Usboa, 1985. 
(31 NOVAIS, Horaclo. Intelros Postals Portugueses Replcados. Boletim do Clube Fllatellco de Portugal, n" 411 . Usboa, Martr0 de 2006. 



QUADRO I - Caracteriza~io das replcagens conhecldas de alguns bilhetes-postais portugueses 

Numera~o 
Entldada Localidade 

(O.M.) 

1a Empreza Horas RomAnticas Lisboa 

1d David Corazi - Editor Lisboa 

4e Gazeta de Portugal Lisboa 

4e Chardron, Lugan e Genelioux, Porto Sucessores 

7e Loja do Principe RealI A. A. Solitario Vlzeu - Vizeu 

7e Loja do Principe RealI A. A. Solitario VlZeu - Vizeu 

7h Pereira de Mattos. Deposito de Lisboa sabAo stearina eM e cafe 

9-tipo M Anjos & c.A 1 Lisboa 

9d -tipo B Casa Minerva Colmbra 
~ chaeVilhodo Pate 

ge -tipo 0 Anjos& C.A Lisboa 

9f-tlpoA Anjos & C.A Lisboa 

Linha de vapores entre Antuerpla e 
13 Porto da Companhla NEPTUN. Porto 

Agente J. H. Andresen 
Dejante & C." 

13a Vinhos - Mesa, Porto, Madeira e Lisboa 
Moscatel de Setubal 

14a Academle Royale des Sciences de Lisboa Lisbonne 

14b Marx Salomon, proprietario e Porto negoclante de vinhos 

19a Atelier Santos, alfaiate Porto 

I Retrosaria, como se conclui da leitura do texto manuscrito. 

TJpo 

Vv 

Vv 

Vh 

Vh 

Fe 

Flev 

Vv 

Vh 

FeVh 

Vv 

Vv 

Vh 

FdVh 

Vv 

FdVh 

Vh 

Cor 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Azu 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

Pre 

(II 
-0 

Autoriza!;io-
modalo 

TJragem 
Data~o 

(ax.) 

21-11-1878 
(MP) 

28-5-1880 
(MP) 

4-3-1885 
(DR) 

23-7-1886 
(DR) 

6-10-1882 
(MP) 

8-11-1982 
(MP) 

8-7-1883 
(DR) 

3-5-1890 
(MP) 

24-5-1989 
(MP) 

5-7-1890 
(MP) 

19-1-1892 
(MP) 

189 ..... 
(DR) 

23-2-1894 
(MP) 

20-2-1896 
(MP) 

25-4-1894 
(MP) 

Funclonalldade 

FormulBrio de guia de remessa. 

Formulario de uso geral 

Circular de angariayao de assinatura 

Formulario de uso geral 

Qualquer 

Qualquer 

Participayao de abertura do depOsito 

Aviso de remessa de colecyao de 
amostras. 

FormulBrio de contacto 

Aviso de chegada de viajante e 
encarregado de cobranoas. Variedade 
de repicagem diferente da seguinte. 

Aviso de chegada de viajante e 
encarregado de cobranoas. Variedade 

de replcaaem dlferente da anterior. 

Aviso de pagamento de frete e mais I 

despesas 

Requlsiyao de fomeclmento de vinhos 

Agradecimento pelo envio de obras 

Qualquer 

Participayao de envio de amostras de 
fazenda 
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Abstract 

The article below quoted is a third approach of 
contents analysis of some books related to maritime 
mail and ship companies of the first quarter of the XX 
century. The first article was published in the Bo/etim do 
Clube Filatelico de Portugal n° 423 of March 2009 and 
the second one in the Boletim n0424 of June 2009. 

This third text will present some guides of several 
maritime companies that demanded portuguese 
harbours in the first quarter of XX century, in portuguese, 
english and french language, plus one guide of Madeira, 
Canary islands and Azores and one timetable of 
maritime services. 

The maritime companies guides analysed were 
issued by ship companies and contains functional 
information about the voyages plus a lot of details such 
as those ones related to the mail services, fleet, ports 
of call, services on board, prices of tickets, maps with 
the routes, etc. 
The analysis presents, once again, the bibliographical 
data, the contents and some detailed approaches 
whenever relevant for these specialized publications. 

\.. 

Introducroo 

As companhias mariti mas estiveram, ate ao fim da 2° 
guerra mundial, no cerne das comunicac;:6es entre 
continentes. Dessa sua actividade ficaram para a hist6ria dos 
transportes e das comunicac;:6es, entre outros objectos, as 
suas edic;:6es e 0 correia por elas transportado. 

As empresas de navegac;:ao dos finais do seculo XIX e 
princfpios de seculo XX editaram, no ambito da sua 
actlvidade, guias e folhetos informativos relativos as suas 
carreiras maritimas, frotas de paquetes e caracteristicas 
fundamentais dos servic;:os que prestavam. 

A circunstancia dos servic;:os prestados por estas 
companhias ocorrerem em diversos paises obrigava os 
passageiros a resolver assuntos de natureza funcional e 
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administrativa, quer nos pOises de partida e de escala quer nos de destin~. Por estas razoes e posslvel 
encontrar nas edic;oes em aprec;o informac;oes relativas aos correios, alfandegas, lazaretos, hoteis, 
transportes e conversoes de moeda, a par de inumeras outras de cariz pratico quotidiano. 

Uma das caracterlsticas das edic;oes em papel (guias, folhetos, cartazes e postais ilustrados), 
destas empresas de navegaC;ao, foi a adopC;ao das inovac;oes nas artes graficas as suas publicac;oes. 
Com efeito, e posslvel encontrar a aplicaC;ao dos principios artlsticos da arte nova e do movimento 
moderno ap6s a 1° guerra mundial no design grafico de muitas das edic;oes em causa. 

Por Portugal passaram inumeras companhias marltimas de diversas nacionalidades no perlodo 
de tempo acima referido, deixando para a posteridade as suas edic;oes e 0 correia proveniente dos 
seus paquetes. 0 texto que se segue analisa exactamente algumas publicac;oes de companhias 
marltimas, escolhidas entre varias das que usavam 0 porto de Lisboa, cuja leitura e conteudo permitem 
perceber parte dos usos e costumes da epoca, bem como 0 modo de funcionamento real da sociedade 
no que aos transportes e comunicac;oes respeita. 

I - Guias de Companhlas Maritimas 

1 - Deutsche Ost-Afrika-Linie Hamburg German East 
African Line of mail steamers Handbook of information for 
passengers. (1914). SL (Hamburg?): SE (Deutsche Ost-Afrika
Linle?). 103 paginas + 7 paglnas desdobraveis com pianos 
de navios. Edic;oo em lingua inglesa. 

o guia em aprec;o apresenta informac;oes descritivas 
da natureza do servic;o marltimo, inventario da frota, com
posic;oo dos menus das refeic;oes, 4 paginas relativas a car
tas e telegramas destinados aos passageiros enviados para 
os agentes nos portos de escala, servic;o de telegrafia sem 
fios a bordo e de telefone nos portos, tabelas de distancias 
entre portos, prec;os, algumas informac;oes sobre caminhos 
de ferro europeus e africanos, listas de agentes de navega
c;oo na Europa, Africa, Asia e America, inumeras reprodu
c;oes fotograficas a preto e branco, etc. 

As rotas apresentadas neste guia compreendem par
tidas e chegadas a Hamburgo com passagem por Lisboa e 
volta a Africa por oeste e por este. Ao longo destes percur
sos as carreiras de navios efectuavam paragens em varios 
portos incluindo entre outros Lisboa, Lobito, Mossamedes, 
Lourenc;o Marques, Inhambane, Belra, Chinde, Quelimane, 
Moc;ambique, Porto Amelia e Ibo. 

Este guia noo contem timetables com os horarios/ 
calendarios das carreiras ao longo dos portos de escala. 

2 - Guia do Viajante em Portugal e suas colonias em Africa (1907). Lisboa: Empreza Nacional de 
Navegac;oo. 382 + IV + XLIII paginas com publicidade + mapas/plantas, fotografias, desdobraveis com 
pianos de navios e folhas em branco para impressoes de viagem, noo numeradas. 

o guia citado apresenta-nos ate a pagina 263 a descric;oo de varias cidades portuguesas com 
especial incidencia em Lisboa e Porto. A partir da pagina 265 as descric;oes reportam-se a Madeira, 
Cabo Verde, Guine, S. Tome e Principe, Angola, Africa Meridional-Cape Town e Moc;ambique. 

Ao longo de inumeras paginas sao caracterizados os servic;os dos correios, embalxadas, transpor
tes (ferroviarios, fluviais, marltimos e em diligencias), lazareto, alfOndegas, hoteis, bancos, cafes-restau
rantes, estabelecimentos de banhos, barbeiros, livrarias, consult6rios medicos, farmaclas, mercados e 
feiras, hospitais, igrejas e servic;os religiosos, teatros, cemiterios, quarteis, termas, praias, roteiros turlsti
cos, etc. 

Os servic;os marltimos constantes deste guia contem elementos relativos a empresas nacionais e 
estrangeiras, incluindo a identificac;oo e morada dos agentes de navegac;oo e as escalas das diferen
tes rotas de coda carreira. Noo sao apresentados timetables das carreiras do ENN. 



No que aos 
servic;:os de correia 
concerne constam os 
mesmos das paginas 
lOa 23 abordando as 
correspondencias, os 
telegrafos e os vales. 

3 - Paquebots
poste fran~ais Com
pagnie des Message
ries Maritimes Livret
portefeuille du passa
ger Passenger's hand 
book. (SO) (1906?). SL: 
SE (Compagnie des 
Messageries 
Maritimes?). 108 pagi
nas. Edic;:co bilingue 
em frances e ingles. 

o guia acima referi
d') nco contem a data 
de edic;:co, no entan
to na pagina 84 apre
senta publicidade 

com a data de 1906 e a pagina 99 reporta-se a moeda do real/reis em circulac;:co em Portugal. Na 
pagina 108 (nco numerada), consta 0 texto "1/06 Imprime par Chaponet 7, Rue Bleue Paris" . 

o livro em questco contem informac;:6es para os 
passageiros incluindo a forma de se Ihes enderec;:ar 
correspondencias e telegramas para os portos de escala, 
uma relac;:ao de Agentes da companhia e respectivos 
enderec;:os telegraficos ao longo do mundo, as rotas 
marltimas no Mediterraneo e no Mar Negro, Indochina, China 
e Japao, Australia, Indico e Atlantico, a frota maritima, mapas 
com as rotas desenhadas e inumera publicidade. 

Na linha do Atlantico, entre Bordeus e Buenos Aires, 
referem-se as escalas por Porto-Leix6es (sic) e Lisboa, sendo 
esta ultima objecto duma breve descric;:ao a paginas 97 e 
99. 

Este guia nao contem timetables com os horarios/ 
calendarios das carreiras ao longo dos portos de escala. 

II - Guia de Viagens (com componente 
maritima relevante) 

BROWN, A. Samler (1913). Brown's Madeira Canary 
Islands and Azores a pratical and complete guide for the use ' 
of tourists and invalids with twenty-two coloured maps and 
plans and numerous sectional and other diagrams. London: 
Sampsow Low, Marston & Co., Limited. Eleventh and revised 
edition. Edic;:ao em lingua inglesa. 

o livro ora em aprec;:o apresenta um conjunto de paginas numeradas sob forma alfabetica (A-N), 
em numerac;:ao romana (ate a XX) e alfa-numerica (ate a p20), seguindo-se-Ihe um conjunto de 63 
paginas com publicidade. 
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As inumeras materias constantes deste guia incluem 
plantas, diagramas, tabelas e fotografias, abrangendo a 
geografia dos locais, industria, comercio, meteorologia, vida 
animal e vegetal, aspectos historicos, servic;:os consulares, 
alfandegas, hoteis, ediffcios publicos, rotas turisticas, 
transportes locais, servic;:os de correio, etc. 

Para efeitos dos transportes maritimos as poginas A-N 
contem publicidade e informac;:ao relativa a companhias de 
navegac;:ao, seguindo-se a pogina XX um desdobrovel 
intitulado "Lines of passengers steamers". Este desdobrovel, 
com as medidas 47xlB,5 cm do-nos as caracteristicas dos 
servic;:os de transportes maritimos de 8 nacionalidades, 
contendo entre muitos outros dados os referentes aos 
agentes de navegac;:ao, a periodicidade das carreiras e a 
enumerac;:ao dos portos de escala das diferentes linhas - onde 
se incluem os portos portugueses de Leixoes, Porto, Lisboa, 
Madeira e Ac;:ores. 

III - Folheto de Companhia Maritima 

Royal Mail Timetable of sailings to and from South 
America Brazil- Uruguay and Argentina Oct.-Dec., 1937 No. I 
(November, 1936). London: Royal Mail House (?). Folheto 
desdobravel em 8 partes. 42,5x32,2 cm. 

Brown's Madeira 

Canary I lands 

and 

zor 

ELEVENTH AND REP!' D 

EDITION 

19 3 

2/6 

o folheto acima descrito contem, como 0 proprio 
nome indica, 0 calendorio de Outubro a Dezembro de 1937 
da carreira de paquetes da Royal Mail entre Londres e 
Buenos Aires e volta, com passagem entre outros portos de 
escala por Lisboa, Madeira e S. Vicente de Cabo Verde. 

TIMETABLE OF SAILINGS 
TO AND FROM 

SOUTH 
AMERICA 

BRAZIL - URUGUAY 
AND ARGENTINA 

Oct.-Dec., 1937 

No. I 

Contem igualmente a lista dos agentes de 
navegac;:oo da Royal Mail, a constituic;:oo da frota e as 
diferentes formas de comunicac;:oo com os passageiros 
atraves de correspondencia, telegramas e rodio
telegramas. 

Conclusao 

Os guias de viagens atros analisados permitem 
compreender 0 modo de organizac;:oo da actividade dos 
transportes maritimos e enquadrar no tempo e no espac;:o a 
forma como as comunicac;:oes se processavam. 

o facto de os guias apresentados conterem, entre 
outras informac;:oes, mapas, listas de paquetes, portos de 
escala, servic;:os de correio, alfandegas, hoteis, localizac;:oo 
de agentes comerciais e/ou industriais intimamente 
relacionados com os transportes e comunicac;:oes, contribui 

Issued London. November. 1936. 
, • para as anolises e interpretac;:oes em historla postal. Esse 
contributo advem-Ihe do facto de as informac;:oes em questoo se constituirem como fontes de historia 
postal, na medida em que correspond em a dados provenientes da actividade economica dos proprios 
intervenientes. 

A utilizac;:oo de informac;:oes provenientes deste tipo de publicac;:oes permite, por exemplo e 
quando cruzadas com outras fontes, detectar encaminhamentos de correspondencia, meios de 
transporte e transbordo de malas postais e passageiros, perceber tempos de transporte ou ate atribuir 
significado geogrofico e funcional a utilizac;:oo de selos e de marcas postais. 

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS - agentes de navega<;:ao, books, correia maritimo, guias de viagem, 
hist6ria postal maritima, horarios, livros, maritime guides, maritime mail, maritime postal history, navire. paquebot, 
paquete, ship companies, timetables. 
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Todas as colecc;:oes de selos ficam enriquecidas com a 
apresentac;:oo de variedades result antes de "erros e defeitos". 
Noo h6 duvida que, noo questionando 0 seu valor, as referidas 
variedades muito atraem a atenc;:oo dos coleccionadores e 
ate dos observadores noo especializados. 

A origem destas pec;:as filatelicas est6 malOrl
tariamente relacionada com as fases de impressoo (impres
sao omitida, deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de 
tinta, impressoo no verso, impressoo dupla, tripla .. ,), falhas na 
preparac;:oo das chapas (fendas, letras trocadas, letras defei
tuosas ... ) e falhas na aplicac;:oo do denteado (omissoo, dupli
cac;:oo, deslocac;:oo). 

Obviamente que 0 valor de cada uma das pec;:as, sem
pre bastante superior ao do selo normal, est6 na razoo directa 
da procura e na razoo inversa do numero de exemplares co
nhecidos. 

Numa colecc;:oo de Moc;:ambique podem-se encontrar 
centenas de variedades por "erros e defeitos", umas assinala
das nos respectivos cat61ogos e outras, por opc;:oo ou desco
nhecimento da sua existencia, ate agora por eles ignorados. 

Considerando 0 interesse que pode ter a observac;:oo 
das mesmas, j6 foram aqui apresentadas muitas das existentes 
numa colecc;:oo especializada de Moc;:ambique (Boletins nrs. 
421/24), complementando-se agora 0 referido trabalho com a 
apresentac;:oo de uma serie de "erros e defeitos" em selos de 
Moc;:ambique" - Distritos e Companhias Majest6ticas", tendo 
por base a ordem das respectivas emissoes, independente
mente de estarem ou noo referidos nos cat610gos. 

INHAMBANE 

Nos anos de 1895 a 1920 circularam no Distrito de 
Inhambane os seus selos pr6prios das emissoes de 1895 a 1917 
num total de 9, com 101 selos. 
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1895 - Selos de Moc;:ambique (1886) D. Luis I fita direita com sobrecarga "Centenario de S. Antonio" - 10 
reis verde, selo com dupla Impressoo ('lg-1), 10 reis verde com sobrecarga deslocada ('lg-2), 20 reis 
rosa com sobrecarga invertida ('lg-3) . , 

1895 - Selos de Moc;:ambique (1893/94) D. Carlos I com sobrecarga 
"Centenario de S. Antonio" - 75 reis carmim quadra com sobrecargas 
totalmente deslocadas ('lg-4), 150 reis carmim sobre rosa quadra com 
denteado deslocados ('lg-5) . 
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 

1903 - D. Carlos I, selos de 20 reis violeta cinzento e 75 reis violeta castanho (par) noo denteados ('lg-6). 

1911 - D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA - 15 reis verde com sobrecarga partida por dobragem/ 
interposic;:oo da margem da folha ('lg-7), selos de 5 amarelo laranja (par) e de 130 reis castanho com 
sobrecargas duplas ('ig-8), selos de 2,5 reis cinzento, 5 reis amarelo laranja, 10 reis verde, 20 reis violeta 
cinzento, 25 reis carmim rosa, 50 reis castanho (pares) e 75 reis violeta castanho com sobrecargas 
invertidas ('lg-9) . 
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1913 - Centenario do Descobrimento do Caminho Maritimo para a India - 2,5 s/ 25 reis verde, por erro a 
sobrecarga/sobretaxa foi posta sobre selos dos Ac;:ores (fig-10), 15 s/150 reis bistre (Africa) com 
sobrecarga/sobretaxa invertida ('ig-11), 1 c . s/2a vicleta (Macau) com sobrecarga/sobretaxa invertida 
('lg-12), % c s/ Y2 a verde azul (Timor) com sobrecarga/sobretaxa invertida ('lg-13). 

Fig. 13 



1914 - Selos tipo Ceres - 5 c. azul. 7-1/2 c. bistre, 8 c. ardosla e 15 c. Illas vermelho com fendas nos cunhos 
(fig-14), selo do cor azul. popel porcelana denteado 15x14 com legendas omitidas (fig-15) . 

Fig. 15 

LOURENC;O MARQUES 

Nos anos de 1893 a 1920 circularam no Distrito de Lourenc;:o Marques os seus selos proprios das emiss6es 
de 1893 a 1920 num total de 21 , com 174 selos . 

1895 - Selos de Moc;:ambique (1886) D. LUIs I fita direita com sobrecarga 
"Centenario de S. Antonio" - 5 reis preto com sobrecarga invertida (flg-
16), 10 reis verde com sobrecarga deslocada (flg-l7), 40 reis castanho 
quadra com denteado deslocado (fig-18), 300 reis laranja com variedade 
de cor (amarelo), acompanhando 0 selo normal (flg-19) . 
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Fig. 16 Fig. 19 

1895 - Selos de Moc;:ambique (1886) D. Carlos I com sobrecarga "Centenario de S. Antonio" - 2-1/2 reis 67 
castanho com sobrecarga invertida e par com sobrecarga invertida/deslocada (flg-20), 5 reis amarelos 
com sobrecarga total mente deslocada (flg-21) 

1898/1903 - D. Carlos I - 10 reis verde com legendas omitidas (fig-22), 15 reis verde nao denteado (fig-
23), 20 reis violeta cinzento par margem de folha nao denteado (fig-24), 20 reis violeta cinzento com 
defeito de impressao no letra "R" do legenda (flg-25), 25 reis apresentando a cor verde do 10 reis (flg-
26),25 reis carmim nao denteado (flg-27), 75 reis violeta castanho margem de folha nao denteado (flg-
28) . 

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

2S 25 75 
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Fig. 26 Fig. 27 

1899 - Selos Fiscais de Moc;:ambique com sobrecarga/sobretaxa - 5 reis s/1 0 reis verde amarelo meios 
selos com defeito nos sobretaxas (flg-29), 25 reis s/l0 reis verde amarelo meios selos com defeito no 
sobretaxa (flg-30), 50 reis s/30 reis verde amarelo com sobrecarga/sobretaxa invertida (flg-31), 
1902 - Selos de D. Carlos I (1893) com sobretaxa - 65 reis s/5 reis amarelo e 115 reis s/l 0 reis violeta 
vermelho com sobretaxas invertidas (flg-32) . 
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Fig. 31 

1903 - D. Carlos. Novas cores - Carta tendo por franquia uma quadra nao denteada dos 15 reis verde; 
embora a carta 00 ser dirigida 00 conhecido filatelista e investigador C. George possa ser considerada 
"de favor", 0 facto de ter circulado normal mente e sob registo provo a autenticidade e a aceita<;:ao 
por parte dos Servi<;:os do Correio, dos referidos selos nao denteados (fig-33). 

1911 - D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA - Selos das taxas de 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 e 50 reis com 
sobrecargas invertidas (fig-34). 
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Fig. 33 

1911 - D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA - Selos das taxas de 2,5-
5 - 25 e 100 reis com a legenda "MARQUFS" (fig-35), folha de 28 selos 
do taxa de 5 reis amarelo laranja apresentando 0 quarto selo com 0 

referido defeito no legenda, localizando-se assim a sua posi<;:ao no 
folha (fig-36). 

Fig. 34 
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1911 - D. Carlos I com REPUBLICA - Selo de 5 reis amarelo com a 

5 

Fig. 37 

sobrecarga totalmente deslocada 
(fig-37). 

1913 Centen6rio do 
Descobrimento do Caminho 
Marrtimo para a india - Selo de 10 .. 
c. s/16 avos castanho amarelo 
(Macau) com sobrecarga/ 

........ ornr-.n .... ,.... ............ 'O'9"r ......... __ .... _..... sobretaxa 
invertida 
(fig-38) 

Fig. 36 

Fig. 35 

• r : 

~ :l~l 
...... : : 

: ,·····i·········--i-. .. , : . , 



1914 - D. Carlos I (sobretaxas de 1902) com sobrecarga local REPUBLICA - 115 rs. sl 10 violeta vermelho, 
115 rs. s/200 azul s/azul, 130 rs. s/25 verde com sobrecargas invertidas (1Ig-39), selos de 115 rs s/l 0 
violeta vermelho, 115 rs sl 300 azul s/laranja com sobrecargas duplas (1Ig-40) . 

1914 - Selos Tipo Ceres - 2,5 centavos violeta par noo denteado (fig-41) . 

Fig. 39 Fig. 40 

1915 - Selos de D. Carlos I e Tipo Ceres com sobretaxa I perfurac;oo em diagonal - Selos de D. Carlos I % 
c . s/5 rs amarelo laranja com perfurac;oo omitida (1ig-42). Selos Tipo Ceres % c. s/1/2 c. preto, par com 
sobretaxa e perfurac;oo deslocadas (1ig-43). 

1915 - Selos de D. Carlos I com sobretaxa local- 15 reis verde" REPUBLICA" sobretaxa 2 c. s/15 rs verde 
com sobretaxa invertida (1ig-44) 

1917 - D. Carlos I com sobrecarga local REPUBLICA - Selos de 15 reis verde e 50 reis castanho com 
sobrecargas invertidas (1Ig-45) 

1918 - Tipo Ceres com sobrecarga "Cruz Vermelha" e sobretaxa 
- % c. sepia par com sobrecarga dupla/deslocada (1Ig-46). 

1920/21 Selos Tipo Ceres com sobretaxa - 1 c. sl 2-1/2 violeta 
com sobretaxa invertida (1Ig-47), 1-1/2 c. s/2-1/2 violeta bloco 
de 9 selos com defeitos de impressoo na sobretaxa e defeitos no 
denteado (duplo I omitido); e interessante notar que embora a 
sobretaxa defeituosa tenha sido posta localmente, 0 denteado 
igualmente defeituoso foi feito na Casa da Moeda. Dois defeitos 
ocasionados por diferentes casas impressoras sobre os mesmos 
selos soo sem duvida uma ocorrencia invulgar (fig-48). 

Fig. 47 

QUELIMANE 

Nos anos de 1913 a 1920 circularam no Distrito de Quelimane os seus selos proprios das emiss6es de 
1913 e 1916 num total de 2, com 40 selos . 

1913 - Centen6rio do Camlnho Maritimo para a India - 2-1/2 c. s/4 avos verde (Macau) com sobrecargal 
sobretaxa dupla, 10 c. s/16 avos castanho amarelo (Macau) sobrecarga/sobretaxa invertlda (fig-49) . 
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1914 - Tipo Ceres - 1k c . sepia legend a "QUELIMANE" com defeito 
na letra "E" (fig-50), Y2 c . preto e 5 c azul com impressao deslocada 
das legend as (fig-51), 10 c. tijolo par com denteado totalmente 
deslocado (fig-52), 40 c . castanho s/ rosa e 1 E. verde s/ azul com 
fendas nos cunhos (fig-53) . 

Fig. 50 

TETE 

Fig. 53 

Nos anos de 1913 a 1920 circularam no Distrito de Tete os seus selos pr6prios das emissoes de 1913 e 1914 
num total de 2, com 40 selos . 
1913 - Centen6rio do Caminho Maritimo para a india - 1 c s/2 avos violeta (Timar) com sobrecarga/ 
sobretaxa invertida (fig-54), 2-1/2 c . s/4 avos verde (Timor) com defeito na letra "E" de "TETE" (fig-55) . 
1914 - Tipo Ceres - 5 c azul par com fenda no cunho (fig-56) . 

ZAMBEZIA 

Nos anos de 1893 a 1920 circularam no Distrito da Zambezia os seus selos pr6prios das emissoes de 1893 
a 1917 num total de 10, com 102 selos . 

1902 - D. Carlos I (1894/95) com sobretaxa - 130 rs s/2-1/2 rs castanho com sobretaxa 
invertida (fig-57) . 

1911 - D. Carlos I com REPUBLICA - 2-1/2 rs cinzento par canto de folha com sobrecarga 
deslocada (fig-58), 2-1/2 rs cinzento com sobrecarga "RUPEBLICA" Invertida (fig-59), 5 
rs laranja com legenda "LAMBEZIA" por defeito (fig-60), 5 rs laranja par canto de folha F 57 
com sobrecarga deslocada (fig-61), 15 rs verde quadra canto de folha tendo urn dos Ig. 
selos com sobrecarga RUPEBLICA (fig-62), 20 rs violeta margem de folha com sobrecarga deslocada 
(flg-63), 20 rs violeta par canto de folha com denteado total mente deslocado (fig-64), 2-1/2 rs cinzento, 
5 rs laranja, 10 rs verde amarelo, 15 rs verde e 20 rs violeta (par) com sobrecargas invertidas (fig-66), 500 
reis preto s/azul, par nao denteado junto 6 margem da folha (flg-65) . 

. , ..•...................•.•....... . n : 2l:i 
~ 

: ~"9 

.:: ..... ; .... ::.J 
Fig. 58 

lAMBEZIl r---------- ·1 

~ 
t 
~ iIIIIElIA 
t,_ _ _.. • 

Fig: 60 ~ 

. •.•••...•.•..•..•.....•.•..••.• 
5 ; (;)~ 

: ~ 

...:1- : 
-<i;-v : 

Fig. 61 



· · · · · · 
: W:tJ1JIEl 
• ............................ · . 

Fig. 62 

· · · ............. . ....... . 
~ .•... 20 

FIg. 64 

· · I · 

: 20 · · · · 

Fig. 65 

1914 - Selos de D. Carlos I (1902) com sobrecarga local REPUBLICA - 115 siS rs amarelados (x3) e 130 rs sl 
2-112 castanho com defeitos no sobrecarga local (flg-67). 

1914 - Selos de D. Carlos I (1902) com sobrecarga local REPUBLICA - 115 rs s/25 verde, par sobre fragmento, 
tendo um dos selos a sobrecarga omitida (?) (fig-68), 400 rs s/100 castanho quadra com sobrecarga 
invertida (fig-69). 

1914 - D. Carlos I (1902 Provisorio) com sobrecarga local REPUBLICA - 50 rs azul quadra com sobrecarga 
dupla/deslocada (fig-70). 
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Fig. 68 

(Continua no proximo numero desta revista com as Companhias Magest6ticas) 
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Sobre 0 descobrimento da IIha dos 
Ac;ores existem varias fontes, com versoes 
total mente diferentes entre si. Segundo as 
mesmas, dizem que aquelas ilhas foram 
visitadas no reinado de D. Afonso IV de 
Portugal, quando os seus homens reg res
savam das expedic;oes as ilhas Canarias nos 
anos de 1340 ou 1345. Outras fontes dizem 
que foram descobertas por marinheiros que 

se encontravam ao servic;o do Infante D. 
Henrique.(Na figura acima encontra-se 0 

Brasao dos Ac;ores) 

Outras, dizem que foram descober
tas no tempo de D. Afonso IV, e que as via
gem dos marinheiros do Infante D. Henrique 
as estas ilhas, foi s6 por uma questao de 
meros reconhecimentos. A fonte mais 
credfvel sobre este misterio e do historiador 
Gaspar Furtuoso, que nasceu em Ponta Gonc;:olo Velho 
Delgada no ana 1522 e faleceu em Ribeira 
Grande em 1591 e relata que 0 navegador Gonc;alo Velho 
(se/o acima) descobriu a IIha de Santa Maria em 1532, ficando 
esta data, como a data oficial dos Oescobrimentos dos 
h;:ores. 

o postal ao lado e um Postal Maximo de D. Afonso IV com selo 
de 1 $50 da emissao de 1956 * Reis de Portugal da 1 a Dinastia 

Outra das curiosidades quando fooram descobertas 
as ilhas dos Ac;ores, foi quando os navegadores portugueses, 
estavam a chegar a esta ilha viram um bando de aves muito 
comuns nestes arquipelago, que eram os milhafres (Milvus 
migrans), que e uma ave de rapina diurna, e que como eles 
nao conheciam deram-Ihes 0 nome de AC;or (Accipiter 
Gentils), ave de rapina diurna, pertencente 6 familia 
Accipitridae, e dai nasceu 0 nome das " IIhas dos Ac;:ores, " 
razao pela qual na bandeira dos Ac;ores tem uma Ave, 



conforme se pode ver no postal maximo do lado direito. Ao 
longo da orla costeira dos Ac;ores existem varios ilheus, que 
sao muito importantes para 0 habitat de aves marinhas 
migradoras, que estoo protegidas pela Directiva das Aves. 
Segundo varios estudos de diversos ornitologos, ha cerca de 
46 especies de Aves nos Ac;ores, sendo conhecidas 33 especies 
que nidificam regularmente nestas ilhas. 

Em relac;oo 6 vegetac;oo da IIha dos Ac;ores, varios 
cronistas e naturalistas como Gaspar Fructuoso Bullar, Bullar e 0 

Professor Palhinha descrevem-na como sendo uma vegetac;oo 
muito bonita e colorida. Em relac;oo 6s aves que nidificam nestas 

ilhas, e de salientar 0 "Priolo (Pyrrula Murina), que e uma 
especie endemica da ilha de S. MigueL sendo a unica no 
Mundo. Em biologia, sao consideradas .. Aves endemicas ", 
quaisquer grupos taxionomicos que se formam numa regioo 
muita restrita, formando endemism os (do gregG "endemicos" 
ou seja indfgena). 

Muitas das especies tornam-se endemicas de uma 
determinada regioo, derivado 6s alterac;oes geograficas 
drasticas que voo acontecendo. 0 Priolo, e uma especie de 
origem Asiatica sendo considerado no seculo XIX, na ilha de 
S. Miguel nos Ac;ores, como .. uma praga " para os 
agricultores, por motivos de comerem todos os frutos das 
suas arvores frutfcolas, muito em especial as laranjeiras. 

Segundo dados da epoca, (1843 a 1848), chegou a ser institufdo um premio por cad a ave que os 
agricultores apanhassem, mortas ou vivas. Muitos coleccionadores de aves capturavam-nas para serem 
expostas em museus. 

o Priolo, (Pyrrula Murina), tambem conhecido como D. Fafe dos Ac;ores, e uma especie que 
pertence 6 ordem dos passeriformes, e 6 famma fringillidae. E uma ave com aspecto robusto, medindo 
entre 15 a 17 cm e pesa cerca de 30 gramas. Tem uma coroa negra na cabec;a, 0 bico e curto e forte de 73 
cor preta em forma conica, a as asas e a cauda sao de cor 
acastanhadas. Nos principios do Seculo XX, esta especie 
comec;ou a ser considerada como uma especie em vias de 
extinyao, devido ao excesso de aves capturadas para museus, 
ao desaparecimento da floresta Laurissilva, destruic;oo do seu 
habitat e uma doenc;a que afectou a grande parte dos 
pomares de laranjeiras. 

Dado que e uma especie em vias de extinc;oo, esta 
considerado dentro famma dos Passeriformes, como a especie 
mais ameac;ada. Derivado a este facto, esta especie esta 
protegida pela Directiva Europeia das Aves estando inclufda 
em varias listas de animais ameac;ados, quer ao nfvel nacional 
(Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal), ou ao nfvel 
internacional (IUCN Red List of Threatened Animals). 

Ginjeira do Mato - Alimento do Priolo 

Derivado a este motivo houve necessidade urgente de se criar um projecto " ZPE " - Zona de 
Protecc;oo Especial, apoiado pelo programa LIFE/PRIOLO, que teve 0 seu infcio em Outubro de 2003 e 
vai ate 2010. Este programa e coordenado pela SPEA - Sociedade Portuguesa para 0 Estudo das Aves, 

sendo apoiado quase na totalidade pela Unioo Europeia. 

As outras entidades envolvidas neste projecto sao a 
SPEA, Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, Society For 
The Protection de Nordeste, Direcc;oo Regional dos Recursos 
Florestais e a Universidade dos Ac;ores. Este programa tem 
como base a protecc;oo e conservac;oo do seu habitat, e da 
aerea de distribuic;oo desta especie, que engloba 0 Pico da 
Vara Ribeira do Guilherme, sendo alargado de 2000 para 6000 
hectares, procedendo-se 6 plantac;oo das diversas especies, 
que servem de alimento para 0 Priolo. Dado que esta especie 
e a unica no Mundo, 0 Governo Regional aprovou uma 
Legislac;oo especial, que tem como base a conservac;oo do 
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seu habitat, que e a fonte do sua sobreviveneia, a eduea<;:ao e sensibiliza<;:ao do popula<;:ao de 
aetividades eeon6mieas do regiao. 0 Pri610, para se alimentar neeessita de 7 tipo de alimentos e de 38 
plantas todas diferentes. Dado a importaneia que 0 Priolo tem, e par ser a uniea espeeie no mundo, e 
que tem atrafdo a aten<;:ao de grande numeros de eientistas, os cn de Portugallan<;:aram 3 emissoes de 
selos alusivos a esta espeeie. 

1986 - Europa CEPT - A90res 

Desenhos: J. P. Roque 
Impressdo Offset no INCM 
Folhas de: 50 selos (5 X 10) 
Circulac;Cio: de 5 MAl 1986 ate 31 DEZ 1992 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 X 12 V2 
Tiragem: Selo 68$50: 600.000 

Bloeo: 220.000 

Bloco Postal maximo triplo 

Protec90o da Natureza * A90res * 14.12.1990 
WWF - World Wildlife Fund * Priolo - Pyrrula Murina 

Desenhos: Jose Projeeto 
Impressdo Offset no INCM 
Folhas de: Miniatura eom 16 selos 
Circulac;Cio: de 14 FEV 1990 ate 31 AGO 1995 
Papel: Esmalte " Flareseente " 
Denteado: 12 X 12 V2 
Tiragem: Folhas Miniatura 250.000 
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Carta circulada de Elvas para Matosinhos em 06.05.1990 Folha miniatura com 16 selos 



Emissao "0 PRIOLO" * 28.05.2008 

Desenhos: Jose Projecto 
Impressao: Printer Offset 
Folhas de: 50 selos (5 X 10) 
Circulac;:ao: 28.05.08 
Popel: 110 g/m2 
Denteado: 13 % x Cruz de Cristo 
Tiragem: 
Salos: 

Blocos: 

..... 

€ 0.30 - 280.000: € 0.61 - 230.000 
€ 0.75 - 200.000: € 1.00 - 230.000 
€ 2.45 - 60.000: € 2.95 - 60.000 

Bloco de € 2.45 
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Carta circulada, reglstada, do Parque Industrial do Barreiro 
para 0 Porto em 04.08.2008, com um dos blacos de € 2,45 

I 

Os quatro selos da emissao obliterados com carimbo 
comemoraHvo • 1." dia de circulac;:ao 

Broco de € 2.95 

EXHDSR: 
AHEIUCO REBELO 
APARTADO NO 41581 
4000 - 001 PORTO 
PORTUGAL 

Sobrescrito de 1." dia de clrculac;:ao, com carimbo 
comemoraHvo, de Ponta Delgada 

Existem quatro postals maximos triplos, um 
par cada selo 
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A epoea de reprodu<;:oo do Priolo ou D. Fafe, vai de Abri a Maio, fazendo 
uma ou duos posturas par ano, e pondo em media a 4 a 5 ovos por postura com 
manehas de car roehas. A sua ineuba<;:oo, tem uma dura<;:oo media de 12 a 14 
dias, feita sempre pela femea. 

No selo 00 lado, referente a emissoo " Protecyao da Natureza - Ayores 
14.12.1990 - Priolo (pyrrula Murina) " pode-se ver esta espeeie no ninho. 

Bibliografia 

• Varias enclclopedlas sobre a historla de Portugal 
• 0 Priolo e a Floresta Natural de Altitude - Edlt;:ao da Camara Municipal de Nordeste 
• 0 Priolo de Jaime Albino Ramos 
• Varlas Revlstas da SPEA - Socledade Portuguesa para 0 Estudo das Aves 
• Guia das Aves - Editorial Estampa 
• Guia de Campo das Aves da Europa 
• Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 
• Livro Conservat;:ao da Natureza - Edlt;:ao dos cn - 1996 
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Payment I Paiement I Pogo I Zahlung 
PayPal®(www.paypal.com) + 6 % 

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 



Jorge Lourencro 
jorgelourenco38@gmall.com 

E comum ouvir-se dizer "salvemos 0 Planeta Terra 
porque 56 temos este para viver" . Constantemente se ouve 
falar em Ecologia, no ConseNoc;:ao do Terra, no PreseNac;:ao 
do Fauna e do Flora em perigo de extinc;:ao. Mas pouco se 
lembram dos homens que 00 longo de seculos, alguns 
anonlmamente lutaram por esses objectiv~s, por vezes em 
condic;:oes inimaglnaveis, para que os vindouros pudessem 
encontrar 0 Planeta como eles desejavam. Um desses homens 
foi sem qualquer duvida CHARLES DARWIN, cujo bicentenario 
do seu nascimento estamos a comemorar. Associando-se a 
efemeride, os Correios de Portugal emitiram em 2009.02.12 
uma serie de seis selos e um bloco dedicada 00 Naturalista. 

Tudo comec;:ou ha duzentos ones quando pequeno 
cidade de Shrewsbury (inglaterra), no dia 12 de Fevereiro de 
1809, no seio de uma famma abastada, nasceu uma crianc;:a 
do sexo masculino 00 qual foi posto 0 nome de Charles. 0 
pequeno Charles Darwin teve uma infancia e adolescencia 
igual a tantas crianc;:as do epoca, e os estudos de acordo 
com as posses do famma, e por vontade paterna enveredou 
pel a cadeira de Teologia. Quando cresceu, Darwin 
rapidamente se apercebeu que a sua vocac;:ao nao era essa, 

mas sim a ciencia, nomeadamente 0 estudo 
do natureza. Nao tendo problemas financeiros 
em relac;:ao 00 seu futuro, Darwin resolveu 
empreender uma viagem de estudo do 
natureza, viagem que se prolongou por alguns 
anos, levando-o a percorrer varios cantos do 
mundo. 

o lugar em que Darwin demorou mais 
tempo foi nos ilhas Galapagos, obseNando e 
estudando a estranha fauna do arquipelago. 
Os seus estudos durante essa viagem levaram
no a extraordinaria conclusao que a criac;:ao 
do homem descendia de uma especie de 
macaco, que ap6s prolongadas 
transformac;:oes geneticas 00 longo dos 
seculos deu origem a um novo ser: 0 HOMEM. 

Quando Charles Darwin regressou a 
Londres, rapidamente promoveu varias 
conferencias on de expos a conclusao dos seus 
estudos. As afirmac;:oes de Darwin espantaram, 
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inquietaram e irritaram os cientistas da epoca. A 
propria igreja chegou a afirmar que se tratava de 
heresia. 

A evoluc;:ao das especies tinha como base 
principal 0 facto de animais da mesma especie tinham 
sofrido transformac;:oes quando 0 planeta sofreu 
cataclismo que lavaram a separac;:ao em continentes, 
ilhas, etc. A mudanc;:a do seu habitat natural deu lugar 
ao aparecimento de subespecies que tiveram de se 
habitual a novo clima e alimentac;:ao. 

as ataques de que foi alvo nao levaram Darwin 
a desistir dos seus estudos, para isso, comprou uma 
grande propriedade rural em Down (condado de Kent). 
Quando ha 150 anos a sua obra "A Evoluc;:ao das 
Especies", 0 mundo cientifico pode finalmente analisar 
a obra de Darwin. A obra teve e tem enorme importancia, que ainda hOje se mantem actual. Charles 
Darwin morreu em Downe no dia 19 de Abril de 1882. 

as postals maxlmos apresentados foram realizados com os selos e 0 bloco comemorativo 
do Bicentenarlo do nascimento do naturalista. As obliterac;:oes, cumprindo as Directrizes da 
Maxlmafilia somente poderia ser da capital do pars emissor - Llsboa - 1.° dla da emissao e da 
estac;:ao dos CTT de Sete Rios, que fica mais proxima do Zoo de Lisboa onde poderao existir 
algumas das especies reproduzidas nos selos. 

Tentilhoes-de-Darwin 

Classe: Aves 
Ordem: passeriformes 
Famma: Fringilideos 

as tentilhoes de Darwin constituem a sub-familia Geospizineae. As suas catorze especies 
agrupam-se em seis generos, embora alguns autores os reduzam a quatro. Enquanto uns se alimentam, 
no solo, de sementes, outros tem uma dieta exclusivamente insectivora e sao arboricolas. Entre os dois 

extremos existe uma serie de gradac;:oes que se manlfestam 
fundamental mente na forma do bico. 

a esplendor da fauna reptilian a das Galapagos, com 
as suas fantastic as iguanas e gigantescas tartarugas, atrai toda 
a atenc;:ao do viajante, que, ao percorrer as ilhas, quase senao 
da conta de uns pequenos passaros do tamanho de um tentilhao 
que comem no solo ou nos ramos das arvores. De facto, nao ha, 
aparentemente, nada nestas pequenas aves que possa atrair 
sobre elas 0 interesse do visitante. 
No entanto, sob a sua aparente vulgaridade os tentilhoes das 
Galapagos encerram um interesse extraordinaria para os 
naturalistas, po is constituem um exemplo palpavel de como se 

originam novas especies a partir de antepassados comuns. Diferentemente das tartarugas-gigantes, 
em que 0 processo se verificou por as diversas populac;:oes ficaram isoladas geograficamente, no caso 
dos tentilhoes foi a competic;:ao intra-espedfica e a existencia de numerosos nichos ecologicos vazios 
que deram lugar a sua diversificac;:ao. 

as tentilhoes de Darwin, assim baptizados em honra do seu descobridor, creem que procedam 
de tentilhoes sul-americanos extintos na actualidade, chegando ate as ilhas arrastados pelos ventos. 
as primeiros colonizadores eram, como todos os fringilrdeos, herbivoros e, muito provavelmente, de 
habitos terricolas, isto e, alimentavam-se, fundamentalmente, de sementes que recolhiam no solo. 

A pobreza da avifauna das Galapagos of ere cia aos recem-chegados abundantes recursos, ate 
entao nao explorados por qualquer ave, ao mesmo tempo que desenvolvia uma crescente competic;:ao 
entre os que buscavam sementes no solo. Esta pressao competitiva e as possibilidades existentes 
fizeram que as sucessivas vagas de colonizadores se fossem adaptando a allmentac;:oes ligeiramente 
diferentes, que incluiam novos produtos vegetais ou em que aumentava a proporc;:ao de insectos. Tais 
populac;:oes de colonizadores foram constituindo especies distintas. 



Actualmente existem catorze especies de tentilhoes de Darwin, agrupadas em seis generos, 
todos exclusivos das ilhas Galapagos, excepto um que vive nas ilhas dos Cocos. Entre os varios tentilhoes 
exlstem algumas diferenc;:as de porte e colorac;:oo que permitem distinguir, embora 0 principal coracter 
distintivo seja 0 bico. 0 bico dos tentilhoes, tal como 0 de todas as aves, e indicativo dos seus habitos 
alimentores e examinando-o podem obter-se dados sobre os seus costumes. Dentro do conjunto dos 
seis generos de tentilhoes de Darwin ha dois tipos extremos, um deles constitufdo pelo do genero 
Geospiza, cujos bicos curtos e grossos revelam uma alimentac;:oo a base de sementes, e outr~ pelos do 
genero Certhidea, de blco fino e longo, proprio para capturar insectos. 0 primeiro passa quase toda a 
sua vida no solo, enquanto 0 ultimo habita exclusivamente as arvores. Entre os dois extremos situam-se 
os restantes quatro generos, cujas dietas inciuem sementes, frutos, flores e insectos em proporc;:oes 
variaveis, variavel sendo tambem 0 seu grau de adaptac;:oo a vida terrfcola ou arborfcola. 

Cada um dos generos de tentilhoes agrupa uma ou varias especies; no caso de serem varias, 
existem diferenc;:as entre umas e outras que revelam diversos grupos de adaptac;:oo. Assim, entre os 
tentilhoes terrfcolas e granfvoros do genero Geospiza ha duas especies muito proximas (G. scan dens e 
G . conirostris) entre as quais noo existe competic;:oo, po is noo habitam as mesmas ilhas. Outros tres 
Geospiza (G. magnirostris, G. fortis e G: fuliginosa) coincidem em certas ilhas, mas examinando os seus 
bicos ve-se que os da primeira especie soo muitfssimo maiores e mais fortes que os da segunda e os 
desta mais que os da terceira. Estas diferenc;:as poem ao seu alcance diversos tipos de sementes, alem 
disso, pode comprovar-se que, nas Ihas em que coincidem as tres especies, estas tendem a situar-se a 
situar-se em zonas distintas, reduzindo ainda mais, deste modo, a competic;:oo. De todos os tentilhoes 
das Galapagos ha um, Cactospiza pallida, especialmente interessante por ser uma das unicas aves 
conhecidas que fazem usa de instrumentos na obtenc;:oo de alimento. A outra e 0 abutre do Egipto, que 
transporta no bico pedras que logo deixa cair sobre ovos de avestruz, quebrando-os e devorando 0 seu 
conteudo. Cactospiza alimenta-se de insectos que captura sob a casca das arvores, ocupando assim 0 

nicho correspondente aos pica-paus. Mas, ao contra rio destes, 0 tentilhoo noo possui uma Ifngua muito 
longa com a qual possa alcanc;:ar as larvas ocultas no tronco. Superando esta dificuldade, 0 tentilhoo 
aprendeu a utilizar espinhos de cactos, que, habilmente manipulados, Ihe permitem extrair os insectos. 

Nalgumas ocasi
oes, 0 tentilhoo e capaz 
de chegar ate a sua pre
sa com 0 bico ou levan
tando a casca, mas nou
tras ela encontra-se de
masiadamente profunda 
para ser desalojada. En
too, 0 passaro dirige-se a 
um cacto do qual arran
ca um espinho e, com ele 
no bico, regressa ao tron
co, em que esgaravata 
ate conseguir extrair a 
larva. Por vezes, 0 espi
nho escolhido e demasi
ado comprido ou dema
siado curto para 0 fim em 
vista, pelo que 0 

tentilhoo experimenta 
varios ate encontrar 0 

mais adequado. Viu-se 
uma vez um tentilhoo 
tentar partir um espinho 
too comprido que 0 noo 
podia manejar com faci
Iidade. Tambem se obser
vou como um indivfduo 
tentava em voo introdu
zir no esconderijo do 

TentilhicHnl8CtiwofO 

Corthldea ollvacea 

Tentllhlo-lntKtiyonl 

~-""--6 
~ 

Tentihoes-de-Darwin - Originarios do tentilhao sul-americano, 
ja extinto, sofreram transforma~oes nas ilhas dos Gahipagos, tendo em 
conta a forma de alimenta~ao, granivora, frutifera ou insectivora. As 
varias especies de tentilhoes desta Ohas, design ados cientificamente por 
Geospiza, foram estudados aprofundadamente por Darwin. 

insecto um espinho com uma extremidade blfurcada. Perante a surpresa do observador, 0 tentilhoo 
noo 0 largou para ir buscar outr~, mas, em vez disso, virou-o simplesmente e introduziu a ponta noo 
bifurcada. 
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Iguana - Terrestre 
(genero Conolophus) 

Classe: Repteis 
Ordem: Escamosos 
Famma: Iguanideos 
Comprimento: ate 1,50 m 
Alimenta~oo: flores, frutos e caules 
Maiores e mals pesados que a Iguana-marinha, as iguanas-terrestre possuem tambem uma longa 
crista dorsal e a sua cor e mais clara. sao duas as especies das iguanas-terrestres das Galapagos. 
C. pallidus, exclusiva da Santa Fe, e C. subcristatus, de major area de djstrlbuj~oo. 
"Noticlas" 181 - 5 

Frequentemente se repetiu que visitar as ilhas Galapagos e como que fazer uma vlagem ao 
passado, ate a idade em que os repteis dominavam 0 planeta. Esta afirma<;:oo 56 e verfdica em sentido 
metaf6rico, pois 0 facto de a fauna terrestre do arquipelago 
estar constitufda quase exclusivamente por repteis noo 
significa que seja um resto da era mesoz6ica que tivesse 
sobrevivido ate aos nossos dias. Trata-se antes que os repteis 
foram mais felizes que os mamfferos quando 0 acaso os arrastou 
ate ar mar e tiveram de suportar um longo perfodo a nadar ou 
empoleirados num tronco arrancado pelas aguas as margens 
de um rio americano. I-'~--'~ 

Apesar de tudo, 0 visitante noo podera evitar a 
impressoo de uma imaginaria viagem ao passado quando, 
com as primeiras luzes do dia, se puser a observar as rochas 
pr6ximas da margem. Das concavidades e fendas vera surgir 
gigantescos saurios de ate 1.20 m de comprimento, focinhos 

i 
I 

rombos, patas desajeitadas, longa cauda achatada lateralmente e uma crista dorsal sobre 0 pesco<;:o 
e dorso. A sua cor pode ser totalmente negra ou muito escura, embora os de algumas ilhas apresentem 
manchas avermelhadas sobre 0 corpo. 

Se, deixando para tras a costa, 0 viajante se dirigir para 0 interior, atraves das terras baixas 
cobertas de cactos, rapidamente descobrira entre a espinhosa vegeta<;:oo outros saurios muito 
semelhantes as iguanas-marinhas, mas que, diferentemente destas, concentram a sua aten<;:oo nos 
frutos das figeiras-da-fndia que caem da planta. Soo tambem iguanas, mas iguanas-terrestres, das quais 

exlstem duas especies nas Galapagos, Conolophus 
subcristatus e C. pallidus. A primeira del as ocupava 
outrora as ilhas Fernandina, Isabela, Soo Salvador, 
Santa Cruz e tres pequenas ilhotas pr6ximas desta 
ultima, enquanto a segunda especie e exclusiva de 
Santa Fe. 

Um pouco mais pequenas mas mais pesadas 
que os seus parentes marinhos, as iguanas-terrestres 
soo tambem mais esquivas e, se as assustarem, podem 
retirar-se discretamente para 0 seu refugio. 
o aspecto mais curioso das iguanas-terrestres reside, 
sem duvida, na sua alimenta<;:oo que tem como 
elemento favorito as flores de algumas plantas, mas 
a brevidade da epoca de flora<;:oo faz que durante a 
maior parte do ana tenham de se alimentar de frutos 

de figueiras-da-fndia e dos caules achatados de too espinhosos cactos. No entanto, noo 0 parecem 
sentir 0 menor inc6modo ao ingerir os espinhos, que 500 expulsos com as fezes. 

Os habitos fit6fagos das iguanas-terrestres das Galapagos punham a sua disposi<;:oo uns recursos 
alimentares abundantes e as espessuras arbustivas das ilhas ofereciam um magnffico refugio para as 
suas crias, que, nas primeiras fases de vida, 500 pressa do buteo das Galapagos. A chegada do homem 
alterou profundamente esta situa<;:oo, tanto por ac<;:oo directa como indirecta. A ca<;:a para 0 
aproveitamento das peles reduziu as suas popula<;:6es, mas, sem duvida, 0 factor mais destrutivo foi a 
introdu<;:oo de animais domesticos. A falta de mamfferos que Ihes proporcionassem alimentos frescos 
levou os piratas a introduzirem cabras no seculo XVII, com um efeito devastador sobre a vegeta<;:oo e 
exposi<;:oo das suas crias a preda<;:oo, depois, os espanh6is, para tentarem eliminar as cabras e for<;:ar 
assim os corsarios a abandonarem as bases donde Ihes atacavam os navios, soltaram coes nas ilhas. 



Mas os coes acharam mais facll cac;:ar repteis tropegos que perseguir as ageis cabras, e 0 resultado foi 
uma maior das iguanas-terrestres. 

Actualmente, as maiores populac;:oes de iguanas-terrestres encontram-se na i1ha Fernandina, 
que e a menos colonizada, e em Isabela, a maior do arquipelago. Em Soo Salvador, onde abundavam 
quando Darwin visitou esta ilha, extinguiram-se em princfpios do seculo xx e em Santa Cruz ha um 
n+umero reduzido . Quanto 6s tres i1hotas pr6ximas desta ultima, numa del as extinguiram-se 
recentemente, noutra ficaram muito reduzidas e na terceira, com uns 100 m por 150 m de superffcie, a 
eliminac;:oo das cobras representou um grande beneficio para as iguanas. 

Ornotorrinco 
Ornithorhynchus onotinus 

Closse. Mamiferos 
Ordem: Monotrematos 
Familia: Ornltorrlnquideos 
Comprimento da cabec;:a e tronco: 30-45 cm 
Comprimento da cauda: 10-15 cm 
Peso: 0,5-2 kg 
Alimentac;:eo: crustaceos, larvas de insectos aquaticos, moluscos, res, vermes, pequenos peixes 
Postura: 1-3 ovos - Incubac;:eo: uns 10 dias 

De cor escura no dorso e branco-acinzentada ou amarelada nas partes inferiores. A pelagem 
consta de uma felpa densa macia e pelos mais compridos, pouco fartos. A cauda e semelhante 6 do 
castor. Patas curtas e fortes. Extremidades anteriores e posteriores largas, com cinco dedos em cada 
uma terminados por garras e com membranas que, nas moos, sobressaem dos dedos, auxiliando a 
natac;:oo, e, ao sair da agua, se dobram sob a palma. 0 focinho prolonga-se num vasto bico carnudo 
coberto de pele nua e provida de numerosas terminac;:oes nervosas. Falta 0 pavilhoo auditiv~. 0 macho 
tem nas patas posteriores um esporoo que comunica com uma glondula venenosa. 0 esporoo esta 
presente em ambos os sexos quando soo jovens, mas, mais tarde, degenera na femea. 0 jovem tem 
dentes calcificados, mas estes faltam no adulto. Ao nascer mede uns 2,5 cm e e cego e nu. Aos 4 meses, 
com um comprimento de cerca de 33 cm, abandona pela primeira vez a toca. Apesar de ser um animal 
adaptado 6 vida aquatica, 0 ornitorrinco permanece durante a maior parte do dia em terra firme, noo 81 
permanecendo na agua mais de um par de horas diarias. 

Ao entardecer e amanhecer, e ate mesmo a outras 
horas, se 0 dia esta enevoado, 0 ornitorrinco abandona a sua 
toca escavada na margem de um rio e dirige-se para a agua. 
Nada 6 superffcie, impulsionando-se com os membros 
anteriores, enquanto os posteriores e a cauda actuam como 
estabilizadores e deixando ver apenas 0 bico e a parte superior 
da cabec;:a e do dorso. De vez em quando mergulha e, ao 
faze-Io, os seus pequenos olhos, assim como os ouvidos, 
carentes de pavilhoo auditiv~, ficam cobertos por uma prega 
de pele. Cego e surdo, 0 ornitorrinco mergulha, tacteando 
com 0 bico, extraordinariamente sensfvel. as pedras, calhaus 
e areia do fun do, em busca de pequenos crustaceos, vermes, 
larvas de insectos aquaticos, girinos e toda a especie de 
pequenos habitantes das aguas, que soo capturados e 
armazenados em bolsas bucais. 

Dal'\\ 

Dar'\ 

o perfodo que um ornitorrinco pode permanecer submerso noo excede cinco minutos, em bora 
raramente prolongue a sai imersoo por mais de um minuto ou dois, perfodo ao fim do qual sobe 6 
superffcie para respirar e tragar as presas capturadas. 

Os ornitorrincos jovens apresentam verdadeiros dentes calcificados que faltam no adulto, 0 

qual s6 possui dentfculos c6rneos. Esta ausencia de dentes torna diffcil a mastigac;:oo, pelo que, talvez 
para a facilitarem, costumam apanhar um pouco de areia do fundo, ao mesmo tempo que procuram 0 

seu alimento. Cada tUnel alberga um casal de ornitorrincos, que vivem juntos durante todo 0 ano, 
excepto no perfodo de incubac;:oo dos ovos e cria<;oo dos jovens. 0 cio tem lugar na Primavera, que no 
hemisferio austral coincide com 0 Outono do hemisferio norte. 0 seu comec;:o varia com a latitude, e, 
assim, no Norte da Australia, os emparelhamentos doo-se em Julho e Agosto, enquanto no Sui se podem 
prolongar ate ao mes de Outubro. Antes da unioo, que se realiza na agua, ocorre a parada nupcial: 
ambos os animais nadam entoo 6 superffcie, descrevendo cfrculos, e 0 macho agarra com 0 bico a 
cauda da femea. 



Pouco depois do acasalamento, a femea abandona 0 tOnel em que conviveu com 0 macho 
durante todo 0 ana e escava um novo de 6 a 18 m de profundidade. Na sua extremidade constr6i uma 
comara oval, que atapeta de folhas, e ao longo do tOnel dispoe uma serie de tampoes de terra calcada 
com a sua cauda plana, que abre e fecha de cada vez que entra ou sai. 0 objectiv~ destes tampoes foi 
interpretado como uma defesa contra possfveis predadores dos ovos ou das crias, mas dado que, 
actualmente 0 ornitorrinco praticamente noo tem inimigos naturais, sugeriu-se a ideia de que poderia 
tratar de uma forma comportamento arcaico, herdado de uma epoca preterita em que outros animais 
igualmente primitiv~s fizessem do ornitorrinco sua presa. Esta Interpretac;oo e real mente sugestiva, 
embora logicamente muito diffcil de comprovar. Mais compreensfveis soo as opinioes daqueles que 
afirmam que os tampoes constituem uma defesa contra possfveis inundac;oes ou que se encontram ao 
servic;o da manutenc;oo de uma atmosfera constante no interior do ninho. 

Uma ou duas semanas depois da c6pula, a femea poe no ninho de folhas um a tres ovos de 
casca mole e esbranquic;ada, que choca debaixo do corpo durante uns dez dias. As crias, ao nascer, 
sao cegas e nuas, e, como a femea noo tem mamilos, mamam chupando 0 leite que emana dos poros 
em que abrem as glondulas mamarias. Ao fim de quatro meses, acompanham pela primeira vez a mae 
ate a agua e comec;am a alimentar-se por si mesmas. Por exemplares conservados em cativeiro, sabe
se que vivem dez anos ou mais. 

Entre os animais nativos da Australia, 0 ornitorrinco tem muito poucos inimigos. Ocasionalmente, 
uma piton-variegada - Python variegatus - ou um varano matam e devoram um ornitorrinco. Mas, alem 
destes, mas pode dizer-se que carecia de predadores ate a introduC;ao da raposa, embora na 
actualidade 0 seu pior inimigo seja 0 coelho. 0 problema que 0 coelho poe ao ornitorrinco e uma 
questao de espac;o, pOis 0 prolffero animal importado da Europa perfura com as suas tocas as zonas 
pr6ximas dos rios e lagos, pelo que 0 ornitorrinco encontra ocupados os melhores sftios para perfurar 0 

seu tOnel. 

No que se refere ao homem, durante anos cac;ou 0 ornitorrinco para Ihe aproveitar a magnffica 
pele, embora felizmente esta exploraC;ao tenha cessado por completo ha algum tempo e hOje seja um 
animal +protegido pela lei e embora por vezes algum se afogue ao ficar preso em armadilhas para 

82 peixes ou caia em ratoeiras para coelhos colocadas perto dos rios. 

Mococo-Oiono 

Classe: Mamfferos 
Ordem: Primatas 
Famflla: Cereopitheeidae 
Comprimento: 55 em 
Comprimento da eauda:80 em 
Peso: 9 kg 

o macaco-diana habita tres pequenas regioes da 
floresta tropical africana, em Serra Leoa, Gana e Congo. Sua 
cauda e muito longa e sua pelagem viva mente colorida: 
marrom na parte superior do corpo, dorso avermelhado, e alaranjado na parte interna das coxas. A 
virilha apresenta marcas brancas, que e tambem a cor do peito e da barb a que cobre 0 queixo de 
cima. 

Os macacos-diana vivem em bandos, sem uma ordem social estabelecida. Frequentemente 
eles se juntam a grupos de outras especies para procurar alimento. Em caso de perigo, basta que um 
dos animais de um grito de alerta para que todo 0 bando bata em retirada, soltando gritos iguais. 
Depois de um perfodo de gestac;ao de sete meses, nasce 0 filhote, que fica agarrado ao ventre da mae 
durante do is meses. 

Todos os cercopitecos sao acrobatas extraordinarios e pulam agilmente de uma arvore para 
outra. As diversas especies frequentam andares diferentes das florestas equatorial, as que moram bem 
no alto sao os cercopitecos. Eles nunca descem para 0 chao e raramente para os galhos baixos. 

Bibliografia 
Wiklpedla - Net 
Emissao Charles Darwin 
Enclclopedia Fauna. 



Apontamento 

A especial atem;Qo dos crr 

Infelizmente 0 apelo feito no nota inserida no rodape das primeiras "Noticias Breves", no prati
co, pouco resultou. No entanto, importa dizer que, a coberto do apelo acima referido, um cons6cio 
italiano, bom amigo e admirador de Portugal e dos portugueses, levantou um problema que naG deve 
ser ignorado por este clube ou por quaisquer outras associa<;:oes filatelicas. 

Umberto SecIT, residente em Monzo (Italla), pede-nos para equacionar a razao ou as razoes que 
levam os Servi<;:os Filatelicos a naG fornecerem aos seus assinante todos, mas todos, os selos e inteiros 
posta is que os cn emitem. Do, 
como exemplo, 0 que ocorreu 
com ele e a falta de resposta 
adequada as suas reclama<;:oes. 

Esta em causa 0 selo n° 
2842 A (Catalogo AFINSA), emis- 0 
sao de 2004. Convem, desde ja, 
sublinhar que 0 que se passou 
com este s6cio aconteceu com 
todos os outros assinantes da-
queles Servi<;:os. 

o selo em apre<;:o nao 
foi, de facto, distribuido. Os Ser
vi<;:os de Filatelia dos cn naG 
deram, que tenhamos tido co
nhecimento, um esclarecimento 

EXMO(A) SENHOR(A): 

JORGE CIRNE 

oficial ou oficioso sobre 0 assun- 83 
to e a respeito do qual e possi-
vel especular negativamente, 
dado 0 pre<;:o a que estes selos, novos ou obliterados, estao sendo transaccionados. Nao aderimos a 
esta tese visto 0 sucedido nos parecer enquadrar-se mais no "deixa andar" ... tao portugues. 

Nos "corredores filatelicos" ha varias explica<;:oes para esta clamorosa falha daqueles Servi<;:os. 
Vejamos: 

a) A questao serio do responsabilidade do coso impressora que naG teria seguido, com exactidao, 
o pedido formulado pelos cn 00 encomendarem um refor<;:o do emissao. Recebida a tiragem 
suplementar, os servi<;:os responsaveis pela encomenda naG repararam nos altera<;:oes 
introduzidas nestes selos e te-Ios-iam distribuido as esta<;:oes posta is directamente; 

b) A segundo encomenda ter-se-ia justificado pel a pressao de fornecer os selos em questao as 
esta<;:oes posta is pelo que teriam seguido directamente para as mesmas (0 que aconteceu 

com inteiros postais que sendo aparentemente iguais se diferenci
am por apresentarem c6digos de barras dlferentes). Nestas clrcuns
tancias, tais selos nunca chegaram 005 Servi<;:os Filatelicos e, 
consequentemente, estes naG os poderiam distribuir pelos assinan
tes. 

Qualquer que seja a explica<;:ao para esta manifesto falta de 
respeito pelos coleccionadores de selos portugueses, que daD aos 
cn muitos, e muitos, milhares de euros de lucros anuais, a adminis
tra<;:ao dos cn deve identificar os responsaveis e tomar medidas 
que, de futuro, impe<;:am a sua repeti<;:ao. Por desaten<;:ao para com 

os filatelistas norte-americanos, 0 presidente Roosevelt, em 1933, demitiu 0 general James A. Farley do 
cargo de responsavel maximo dos correios dos E.U.A. 

R. Rodrigues da Silva 

Agradecemos ao nosso associado Jorge Cirne pela cedencia das imagens apresentadas 
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Agenda de actividades 

Outubro 

Dia 10 - Lanyamento do novo site do Clube Filatelico de Portugal 

Dia 17 a 24 - Exposiyoo de desenhos originais, da autoria de diversos pintores, 
utilizados na ilustrayoes dos sobrescrltos comemorativos do Clube Filatelico de 
Portugal 

Dia 24 - Jantar comemorativo do 66.0 Anivers6rio do Clube Filatelico de Portugal 
Homenagem ao Comendador Dias Ferreira, com 0 descerramento do seu 
retrato na Sala Principal da nossa Sede 

Dia 31 - 3.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Novembro 

Dia 22 - Encontro de associados do CFP em Braga, em local a designar 

Dezembro 

Dia 05 - 25.0 Leiloo Inter-socios 

Dia 11 - Inaugurayoo da Mostra de Aerofilatelia, comemorativa do Centen6rio do 
Aero Clube de Portugal 

Dia 19 - Final do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Rua do Carmo, 98 • 1200- 094 LlSBOA· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423736 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 



Homenagem do CFP 00 Comendador Dias Ferreira 

24.0UT.2009 

Na sequencia do que fora decidido 0 ana 
passado, 0 Clube Filatelico de Portugal, prestara, 
no pr6ximo dia 24 de Outubro, a merecidfssima e 
formal homenagem que e devida ao nosso s6cio 
fundador, Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira. 

Dias Ferreira, noo foi apenas um s6clo 
fundador - 0 que seria ja digno de especial 
destaque - foi, durante anos, 0 principal alicerce 
deste Clube e de muitas e merit6rias iniciativas 
filatelicas que 0 mesmo levou a efeito, com 
comprovado e indesmentfvel exito. 

Em simultaneidade, a sua dedicac;oo, 
quase diaria, aos assuntos correntes do nosso Clube 
e as dificuldades dos seus membros, em especial, 
dos mais novos e inexperientes, foi relevante e 
not6ria. 

Por tais motivos, 0 Clube Filatelico de 85 
Portugal interpretando 0 sentimento generalizado 
dos s6cios que com ele conviveram, e noo s6, 
entendeu ter chegado a ocasioo de prestar a 
homenagem que se impunha, singela, como era 

o pr6prio Dias Ferreira, mas muito sincera e num clima de unanime afectividade. 

Em 26 Outubro de 2002, a Direcc;oo presidida pelo Dr. Eurico Lage Cardoso, prestou 
tambem uma singela e sincera homenagem ao Comendador Dias Ferreira, atribuindo 0 seu 
nome a Sala Principal da nossa Sede. Pretendemos agora no prosseguimento dessa oportuna 
e justificada homenagem agregar uma outra que a complementa, com 0 descerramento na 
mesma sala, em posic;oo de relevo, do seu retrato. 

A cerim6nia, de grande significado e muita saudade, iniciar-se-a pelas 16 horas, na Sala 
Principal da nossa Sede, e tera 0 seguinte desenvolvimento: 

16HOO - Abertura da cerimonia pelo Presidente de Direccroo do CFP, Elder Correia 

16Hl0 - Palestra sobre 0 homenageado, em especial, sobre 0 importante popel que 0 

mesmo desempenhou no progresso da FiIatelia Portuguesa, a proferir pelo nosso associado 
Dr. Jorge de Oliveira. 

16H30 - Descerramento do retrato do Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Dentro de dias sera remetido um convite formal, em inteiro postal repicado alusivo ao 
evento, a todos os nossos associados. Contamos com a vossa presenc;a nesta singela 
homenagem. 



Centeno rio do Aero Clube de Portugal 

Ho meio sEkulo atros, precisamente de 12 a 20 
de Dezembro de 1959, numa parcerio entre 0 Clube 
Filatelico de Portugal e 0 Aero Clube de Portugal era 
realizada a "1.0 Exposic;:ao Filatelica de Correio Aereo". 
Comemorava 0 Aero Clube de Portugal a 11 de De
zembro desse ano, 0 seu cinquentenorio. 

Tal evento teve lugar nos saloes do Aero Clube 
de Portugal, nele participando 0 Dr. Carlos Trincao, 
Antonio Joaquim Correa Junior, Dr. Cedo Fernandes, 
Dr. Vasconcelos de Carvalho e muitos outros filatelis
tas que apaixonadamente se dedicavam a esta classe 
de filatelia. 

Pelo relato do epoca em notlcia inserta no 
nosso Boletim n.D 102, de Dezembro de 1959, do autoria 
do Dr. Jorge de Melo Vieira, a exposic;:ao teve um gran
de sucesso, nao so pelo eleva do numero de partici
pontes, pela qualidade das participac;:oes, mas princi-

palmente pelo interesse que despertou aos muitos visitantes, motivando-os a iniciarem as suas colecc;:oes 
de correia aereo. 

Do narrativa de Melo Vieira destacamos 0 seguinte, como modelo a seguir nos tempos actuais, 
86 para com aqueles que estejam motivados a abrac;:ar este fantostico mundo do filatelia: "no encerramen

to da Exposic;:oo, 6 compita, co/eccionadores, Clube Filatelico de Portugal, Embaixada Americana, e 
comerciantes, encheram de d6divas todos os visitantes, como se, num fim de festa minhota, rebentasse 
uma girondola de foguetes. Foi uma entrega a todo 0 publico, de mais de 5.000 pec;:as filatelicas, esta 
bomba final de 1959. Pec;:as oferecidas pe/o Clube Filatelico de Portugal, pe/os SeNic;:os Culturais da 
Embaixada dos Estados Unidos da America, pe/o Sr. Eng.o Ant6nio Furtado, e pe/os comerciantes J. Ell, 
Sancho Os6rio, Barata das Neves, Bastos & Campos, Ld. ~ F. Castel-Branco & Filho, Ld. ~ EI6dio dos Santos, 
Gomes de Sousa, Domingos Sacramento e Jose Maria 
Fialho de Macedo, aos quais aqui se consign am sinceros 
agradecimentos". 

Esta era a filatelia de ho clnquenta anos atros. 

Volvidos cinquenta anos, e inserido nos comemo
rac;:oes do Centeno rio do Aero Clube de Portugal, 0 Clube 
Filatelico de Portugal renovo essa parceria, promovendo 
em conjunto a uma Mostra Filatelica de Aerofilatelia. 

A Mostra realizar-se-o de 11 a 20 de Dezembro de 
2009, em local a designar oportunamente. Para alem do 
reolizac;:ao do Mostra, havero lugar a emissao de um intei
ro postal comemorativo do Centenorio do Aero Clube de 
Portugal, assim como de um carimbo tambem comemo
rativo do evento. 

Convidamos os nossos associados que se dediquem 
a esta area de coleccionismo a participar no evento, e 
aos restantes a participar visitando 0 evento no data 
anunciada. Atraves do nosso site iremos dando mais por-
menores sobre este evento. 



De harmonia com 0 que j6 vem sen do h6bi
to, 0 Clube de Monte Carlo, vai editar mais um dos 
seus preciosos cat610gos, aquando do reallzac;ao 
do "MonacoPhil 2009" (4 a 6 de Dezembro p .t.). 
Este importante evento destina-se a apresentar 
os "100 selos e documentos filatelicos de entre os 
mais raros do mundo" . Coda cat610go faz-se acom
panhar de um exemplar de uma tiragem especial 
de um bloco, nao denteado, com a engie do Prin
cipe Alberto II do Monaco. 0 prec;o deste cat610-
go, durante a exposic;ao ser6 de 45 € ou se enco
mendado ate 1 de Novembro. Depois 0 prec;o ser6 
de 50 €. 

Em simultaneo, estar6 patente no 
"MonacoPhiI2009" uma exposic;ao colectiva con
sagrada a Filatelia belga: seis grandes temas. De 
coda um dos temas haver6 uma publicac;ao. As 
seis publicac;oes apresentar-se-ao num estojo, es
pecialmente preparado para 0 efeito, acompa
nhado de um bloco a emitir, tambem especial
mente, pelos correios belgas. Prec;o: 135 € se re
servado ate 1 de Novembro. Depois desta data 
custar6 mais cinco euros. 
Para mais informac;oes, contactar 0 coordenador 
destas noticias ou consultar 0 seguinte enderec;o 
electronico: info@maselis.be . 

No sequencia do que foi revelado no revis
to anterior, e j6 no proximo dia 31 de Outubro (um 
s6bado) que decorrer6 0 "Primeiro Encontro Naci
onal de Webmasters e Blogers Filatelicos Portugue
ses". Trata-se de uma interessante iniciativa do As
sociac;ao Filatelica Alentejana a levar a efeito no 
"Centro Cultural Dr. Marques Crespo ", em 
Estremoz, 0 qual. a par de manifestar uma invulgar 
din6mica cultural. e particularmente sensivel as 
actividades filatelicas - que sao tambem cultura. 
Este Encontro, segundo a respectiva Newslwetter 
n° 1, assumir6 a forma de workshop e visa 0 

levantamento do problem6tica suscitada pela 
ediC;ao "one line", a procura de soluc;oes para os 
problemas existentes, a partilha de experiencias 
e saberes, bem com outros problemas afins. 

A participaC;ao e gratuita e os organizadores 
convidam os participantes a fazerem-se 
acompanhar dos seus PC e respectivos "Kanguru" . 
Para informac;oes complementares, consultar a 
informac;ao disponivel "on line " (http:// 
www.hernanimatos.c om /Ol enc ontro.htm) ou 
contactar 0 nosso consocio, Dr. Hernani Matos 
( afaestremoz@gmall.com). 

Coordena~ao de R. Rodrigues da Silva 

Os "Almoc;os Filatelicos" que vinham 
acontecendo no Sociedade Historica do 
Independencia de Portugal. com a colaborac;ao 
activo de socios do nosso Clube, foram 
interrompidos pelo prazo de um ano, a fim de dar 
lugar a uma nova actividade que designar-se-6 
por "Atelier Filatelico". Esta nova pr6tica filatelica, 
tempor6ria, tem como objectiv~ prlmelro a 
preparac;ao, serena e cuidada, das participac;oes 
dos socios daquela Sociedade Historica no So lao 
Filatelico, a concretizar entre Janeiro e Maio de 
2011 (a data ainda nao est6 definitivamente 
fixada). 0 Salao em referencia integra-se nos 
celebrac;oes dos 150 anos do SHIP. Est6 prevista a 
emissao de um inteiro postal comemorativo. 

A primeira sessao de trabalho ser6 levada a 
efeito no dia 22 de Outubro, seguida de almoc;o 
de convivio e troca de impressoes. Fazemos votos 
para que esta iniciativa, tambem de contornos 
pouco habituais, venha a corresponder aos 
designios e propositos dos seus dinamizadores. 

Algumas revistas filatelicas estrangeiras, e 
naG so, deram-nos a conhecer que, no Iraque, por 
ocasiao do 87° anivers6rio do adesao deste pais a 
U.P.U .. os correios organizaram uma grande 
exposiC;ao filatelica. Para alem do facto, sem 
grande significado, de se ter comemorado 0 87° 
anivers6rio e nao, por ex., 0 85°, 0 insolito, pelo 
menos para espiritos abertos e democr6ticos, foi 
a proibic;ao de apresentar selos e outros 
documentos filatelicos onde aparecesse a engie 
de Saddam Hussein - que devem ser as centenas. 
Segundo a administrac;ao dos correios iraquianos, 
tais selos recordariam as horas negras do Historia 
do Iraque. 

Considerando que nao se conhece pais que 
nao tivesse vivido "horas negras", 0 que sucedeu 
em fins de Abril p .p., em Bagdade - e h6 noticias 
de outras censuras deste tipo noutras exposic;oes 
e por parte de algumas administrac;oes postais -
abre ou consolida perigosos precedentes. Qual
quer dia, e para citar um exemplo, os selos do III 
Reich nao poderao ser exibidos, bem como os se
los considerados politicamente incorrectos (Iem
bro os cigarros que desaparecem em selos fran
ceses e norte-americanos). No hipotese de se con-
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tinuar a trilhar este caminho iremos chegar ao 
ponto de selos e inteiros postais serem expurga
dos dos catalogos? 

Respeito pelo rigor cientffico e mais senso 
comum, precisa-se em determinados meios 
filatelicos ... 

John Sussex, que foi s6cio deste Clube du
rante alguns anos, filatelista de alto gabarito, es
pecializado em Portugal e Col6nias, acaba de ser 
distinguido com 0 "Roll of Distinguished Philatelists" 
(Signatario da Lista de Filatelistas Eminentes) -
uma recompensa filatelica da maior importancia 
internacional . 

Esta dignidade foi institufda em 1921, pelo 
Congresso Fllatelico da Gro Bretanha. 0 primeiro 
signata rio foi 0 rei Jorge V que, como sabemos, 
alem de filatelista de grande merito, foi 0 maior 
impulsionador da Real Colecc;oo Filatelica da Gro
Bretanha. 

Tendo em atenc;oo a data da criac;oo des
ta Lista, 0 numero dos signatarios noo e grande: 
cerca de 350, oriundos de apenas 40 pafses. Da 
Lista em apreciac;oo, permitimo-nos destacar Fran
cisco Lemos da Silveira, que nos deixou recente
mente, Claude Delbeke e Jean Storch, ambos 
membros honorarios da Academia Filatelica de 
Portugal. 

Os filatelistas escolhidos este ana para assi
narem a Lista em referencia, alem de J. Sussex 
(R.U.), foram George Barker (R.U.), Geoffrey Kellow 
(Australia) e Barbara Mueller (E.U.A.). 

Entre 6 e 15 de Novembro p.f .. realiza-se, em 
Angra do Herofsmo (liha Terceira - Ac;ores), a Pri
meiro Mostro Filotelico "Perolos do Atlantico", 
dedicada exclusivamente a participac;6es de um 
quadro. 

Esta Mostra e organizada por um empenha
do grupo de filatelistas daquela cidade ac;oriana 
e tem 0 patrocfnio da Camara Municipal de Angra 
do Herofsmo. Beneficia ainda da colaborac;oo tec
nica da Unioo das Colectividades Fllatelicas do 
Norte de Portugal, da Federac;oo Galega de Soci
edades Filatelicas e da Federac;oo dos Filatelistas 
do Brasil. Nestas circunstancias podem concorrer 
filatelistas de Portugal, Brasil e Espanha. 

A Classe de Competic;oo - Um Quadro -
abrange: Tradicional; Hist6ria Postal; Inteiros Pos
tais; Aerofilatelia e Astrofilatelia; Tematica; 
Maximafilia; Selos Fiscais; e Aberta. 

Com 0 apoio da Comara Municipal de An
gra do Herofsmo, esta em estudo uma deslocac;oo, 
nos dias 13, 14 e 15 de Novembro, dependendo 0 

prec;o de tal viagem do numero de pessoas inte
ressadas na mesma. 
Contactos por correia electr6nico: 
cocareca@sapo.pt; ou lurdesfreitas51 @gmail .com 

o Cineclube de Monc;oo, no passado dia 20 
de Agosto, inaugurou uma Mostra de 
Coleccionismo de Tema Musica. Ap6s um momen
to musical, como seria de esperar, procedeu-se 
ao lanc;amento de uma Biografia do Maestro 
Miguel Ant6nio Peixoto de Oliveira (1919-1983), 
assim como de diversas pec;as filatelicas. De en
tre estas destacaremos um selo personalizado. Foi 
oferecido ao nosso Clube um sobrescrito com 0 

referido selo e carimbo alusivo ao evento - 0 que 
sinceramente se agradece. 

Com um certo grau de injustic;a, os filatelis
tas, muitas vezes, demasiadas vezes, "ignoram" os 
desenhadores e gravadores dessas pequenas 
obras de arte que soo os selos. Em data recente 
faleceu mais um desses homens, um artista com A 
grande, e que indiscutivelmente esta ao nfvel de 
Eugene Mouchon, Pierre Gandon, Marian Polak, 
Edoardo Chiossone, Jean Van Noten e Czeslaw 
Siania - "0 prfncipe dos gravadores". Refiro-me a 
Irio Ottavio Fantini (1943-2009), que contribuiu, de 
forma muito significativa, para que os selos tives
sem a qualidade que os filatelistas anselam e exi
gem. 

Fantini comec;ou, muito novo, a trabalhar 
como pintor e ilustrador no cinema italiano. De
pois aventurou-se, com manifesto ex ito, na gravu
ra e na escultura. A sua carreira, no entanto, s6 
comec;ou a tomar dimensoo assinalavel, quando, 
em 1975, foi convidado para conceber e realizar 
o log6tipo da Radio Vaticano. Nunca mais deixou 
de trabalhar para os servic;os filatelicos e 
numismaticos do Estado pontificio. Aqui fez retra
tos oficiais de tres Papas e a administrac;oo postal 
encarregou-o de desenhar dezenas de selos. A tf
tulo meramente informativ~, s6 em relac;oo a Jooo 
Paulo II, desenhou cerca de 90 selos. Tambem e 
autor de selos italianos, de Soo Marino, da Ordem 
de Malta, de varios pafses africanos e das 
Carafbas. 

Para alem de um inegavel talento artfstico, 
Urio Fantini era reconhecidamente um humanista. 
Esta faceta da sua personalidade explica as rela
c;6es muito pr6ximas que manteve com Jooo Pau
loll. 

A partir do passado dia 1 de Julho, 0 con he
cido mas pouco coleccionado coupon-reponse 
international. passou a ter um novo visual. A nova 
ilustrac;oo foi seleccionada durante 0 24° Congres
so Postal Universal levado a efeito em Genebra 
(Suic;a). 

Na sequencia do concurso aberto peio 
Bureau International da UPU, ao qual concorreram 



dez projectos, 0 desenho escolhido foi 0 do auto
ria do grafista dos correios do Luxemburgo, Rob 
van Goor. 0 tema do ilustra<;:oo "0 selo vector de 
mudan<;:a", fol aprovado por 169 dos 191 poises 
membros. Ao novo modelo (que substitui 0 mode-
10 Beijing 2) foi atribuida a designa<;:oo de Nairobi 
e a sua validade manter-se-6 ate 31 de Dezembro 
de 2013. 

A grande inova<;:oo que 0 novo CRI apre
senta e a possibilidade de, no rosto, se poder im
primir a bandeira, a cores, do respectiv~ pais. 0 
log6tipo do ONU - acompanhado do slogan "Uni
dos contra a altera<;:oo clim6tica" - foi tambem 
introduzido no ilustra<;:oo. 0 CRI em aprecia<;:oo 
contem ainda elementos de seguran<;:a apenas 
visiveis com auxnio de lampada UV, que os filate
listas razoavelmente apetrechados J6 possuem. 
Julgamos que estas caracteristicas sao inovado
ras e originais no novo modelo do coupon
reponse. 

No sequencia do que j6 foi anunciado nes
te boletim, a "Lubrapex 2009", a realizar entre 2 e 
11 de Outubro pr6ximo, no cidade de Evora, pare
ce ter tudo para, desde j6, a considerarmos um 
exito - pelo menos pelo elevado numero de parti
cipa<;:oes, bem como pela qualidade dos filatelis
tas inscritos. 

o numero de participa<;:oes (portuguesas, 
brasileiras e eslovenas) e, no total, de 209. A sua 
distribui<;:oo e a seguinte: Classe Oficial e afins 25; 
Fllatelia Tradicional 12; Hist6ria Postal 14; Inteiros 
Postals 4; Aerofilatelia 3; Tem6tica 28; Maximafilia 
15; Juventude 31; Classe Aberta 3; Um Quadro 36; 
e Llteratura Filatelica 38. 

A primeira vista open as nos surpreende que 
as classes de inteiros postais e aberta estejam re
presentadas por um numero tao diminuto de 
coleccionadores. 

Que esta exposi<;:oo competitiva, de credi
tos firmados, seja um ax ito, sao os votos sinceros 
de todos os que se dedicam a fazer esta revista. 

o Dr. Raul Moreira, competente e 
empenhado director dos Servi<;:os de Filatelia dos 
cn, foi reconduzldo no prestigiado cargo de 
presidente do Associa<;:oo Mundial para 0 
Desenvolvimento do Filatelia (WADP). Estamos 
todos de parabens, 0 referido dirigente e os 
filatelistas portugueses. 

A Academia Europeia de Filatelia (AEP) 
acaba de distribuir 0 nona numero do sua 
conceituada revista anual- "OPUS IX" (168 p6ginas 
A4). 

Esta revista que, como diz 0 seu actual 
presidente, e 0 cartoo de visita do Academia, 

aparece redig ida em duos linguas: a francesa 
(lingua do UPU) e a inglesa (que se tornou numa 
lingua universal). 

A revista sobre a qual nos debru<;:amos, de 
incontest6vel qualidade, surge dividida em duos 
partes. A primeira inclui 13 artigos consagrados 
00 tema central anual : "A Hist6ria e a Filatelia 
Polaca". A segundo parte, compreende seis 
artigos filatelicos de interesse geral. 

A "OPUS X", respeitante 00 pr6ximo ano, 
ter6 como tema central "A EUROPA COLONIAL", 
enunciado que, s6 por sl, despertar6 0 maior 
interesse por parte dos filatelistas portugueses. 

Ser6 posta a venda, durante a "Lubrapex 
2009", a realizar no cidade de Evora, de 2 a 11 de 
Outubro, 0 livro "PORTUGAL - Portes Internos de 
Correspondencia Franquiadas 1853-2009", do 
autoria do nosso cons6cio Engo J. Miranda do Mota. 
Esta obra, de 40 paginas (formato A4), e editada 
pela Associa<;:oo de Filatelia e Coleccionismo do 
Vale do Neiva. 

No publica<;:oo em referencia sao 
apresentadas taxas de v6rias classes de 
correspondancia (para os primeiros escaloes de 
peso) e taxas de diversos servi<;:os especiais 
(premio de registo, aviso de recep<;:oo, posta 
restante, ultima hora e val ores declarados). 

Alem disso, sao mencionadas as sobretaxas 
aereas e as fontes de recolha de dodos. Trata-se, 
estamos certos, de um tema que interessar6 a 
muitos filatelistas portugueses e estrangeiros dado 
abranger todo 0 perfodo desde a cria<;:oo do selo 
postal adesivo em Portugal (1853) ate aos nossos 
dias. 

Uma col una com estas caracteristicas nco pode, 
nem deve, depender unicamente do colaboracroo 
de um ou dois sOcios. Esta aberta a todos. Ajude
nos a valoriza-Ia com a sua contribuicroo. 

Filatelia Joaquim A. S. Mac;as 

www.filatelia.tv 
SS"t1'agi~ 

~te(l.f\O 
Wf\OS 

Portugal e Ex-Col6nias 
Selos 
Provas 
Erros 
Reimpress6es 
Hist6ria Postal 
Etiquetas 
Marcofilia 
E mais ... 

C()1\ta' 

R. do Crucifixo, 76 - 2° sala H 
1100 - 184 Lisboa PORTUGAL 
Tel. +351- 21 3467661 
Fax +351- 21 3259090 

e-mail: j .macas@filatelia.tv 

Horario: 10hOO as 13hOO e 
das 15hOO as 1ShOO 
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Jantar Comemorativo do 66.0 Aniversario do nosso Clube 

o tradicional jantar comemorativo do 
nosso aniversario tera lugar dia 24 de Outubro de 
2009, pel as 20 horas, numa sola privada do Hotel 
Roma, sito no Avenida de Roma n.o 33 em Lisboa 
(local on de se realizam os leiloes do CFP). 

Esperamos e desejamos que os nossos 
prezados associados comparec;::am mais uma vez 
em grande numero, pois a sua presenc;::a e 
necessaria para tornamos este evento, que se 
repete anualmente, em momenta de grande 
vitalidade do Clube, vitalidade esta que se ja se 
vem enraizando noutros eventos. A comparencia 
dos agraciados com as medalhas de 25 e 50 anos 
sera sempre benvinda, pois e um acto que celebra 
um momenta raro do vossa vida filatelica. 

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

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

Entrada: Sopa rica do mar com hortela e 
pao torrado 

Prato de peixe: Tranche de cherne sobre 
legumes salteados e molho de citrinos 

Prato de carne: Vitela estufada com 
cogumelos, enchidos caseiros e arroz de alho 

Vinho: Vinho Hotel Roma, bronco e tinto 
maduro. Agua minerai. 

Sobremesa: Torta de laranja com salada 
de citrinos. Bolo de Aniversario e Espumante 

Cafe 

o custo do refeic;::ao e de 30,00 Euros, e as 
inscric;:oes devem ser enviadas para a Sede do 
nosso Clube ate 00 dia 21 de Outubro. 

Durante 0 jantar serao distribufdas as 
medal has de 50 e 25 anos de associados do Clube, 
bem como a atribuic;::ao dos "Selos de Ouro", 
premios anuais institufdos pelo Clube 005 

associados, entidades individuais e colectivas, 
que se tenham distinguido durante 0 ana em prol 
do Filatelia e do Clube. Estes premios sao 
patroclnados pela Filatelia do Chiodo, a quem 
desde ja enderec;:amos os nossos agradecimentos 
pela colaborac;::ao que tem prestado. 

BOLETIM DE INSCRI<;AO 

JANTAR DE CONFRATERNIZAC;AO, COMEMORATIVO DO 66.0 ANIVERSARIO DO CFP 

Nome 

Morada 

Localidade _________ C6digo Postal _______ _ Telefone ____ _ 

Numero de pessoas ___ x Euros 30,00 = ____ _ 

Junto remeto dinheiro 1 cheque 1 vale de correio n.· 

s/Banco ___________ _ _ _____ de valor igual ao atr6s referido. 

Data ___ 1 __ 1 __ 

Assinatura 

As reservas poderao tambem ser efectuadas pelo tel. 218123936 ou pelo email: cfportugal@mall.telepac.pt 



Selos Personalizados do CFP por ocasioo do 66° Aniversario 

Comemora-se no proximo dia 24 de Outubro do corrente ana mais um aniversario do nosso Clube, 
data que pretendemos festejar, como habitualmente, com um jantar comemorativo, distribuic;ao de 
premios de merito filatelico bem como das medal has comemorativas de 25 e 50 anos de permanencia 
associativa. Iremos tambem aproveitar esta data para homenagear 0 Comendador Jose Rodrigo Dias 
Ferreira. 

Porque 0 Comendador Dias Ferreira, para alem de ter sido um dos principais dinamizadores da 
fundac;ao do CFP, tambem dedicou toda a sua vida ao seu desenvolvimento, decidlmos este ana em sua 
homenga em emitir 4 selos personalizados com a sua efigie. Os selos terao cores diferenciadas de acordo 
com os principais destin~s (NacionaL Europa, Espanha e Internacional). 

Portugal err N20gr. Portugal ctt eO.57 Portugal ctt E20grs Portugal ctt 120grs 

Para 0 selo base N20 grs disponlbilizaremos aos socios um sobrescrito comemorativo con forme 
maqueta abaixo 0 qual sera obliterado na EC dos Anjos (Lisboa), ao prec;o de € 2,00. 

o selo base N20 grs (10 porte nacionai) sera vendido ao prec;o de € LOa. lodos os selos das restan- 91 
tes tarifas serao vendidos ao prec;o de € 1,50. Acrescerao portes e taxas de registo se tal for solicitado. 

fD.Attu:o PORTUGAl. 
AV.ALMlRANTI! REIS, 70-5." M .· 

1150-020 LlSBOA - Portugal 

{I 
66° Anlversar-Io 

Os pedidos poderao ser efectuados por: 

Portu", en N""" 

Cluba Filatelico da Portugal 

Av. Alrniranta Raia, 70 - 5° Dt° 

1150-020 LlSBOA 

- escrito para a morada do Clube Filatelico de Portugal 
- por email paracfportugal@mail.telepac.pt 
- por fax ou telefone para 0 numero 21 812 3936 

ate ao dia 17 de Outubro devendo ser acompanhados da respectiva Import6ncia. 



Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

NOVOS s6clos 

Portugal 

4106 - Jodo Henrique Bracons Carneiro * R. De Santo Antonio, n° 9 A *2350 - 559 * TORRES NOVAS * 
jh@bracons.net * (M) C.60,66- 1- N.U.- T16,T12/Volkswagen,Macau Pt,Medalhas com. Coimbra e 
Torres Novas 

4107 - Custodio Jose Justo Chumbinho * R. Teixeira Gomes, Lt. 66 - r/c DtO * 8100 - 629 * LOULE * 
pbzinho@sapo.pt * (M) 60,66- 1- N.U.- 114 

4109 - Antonio Jose Pestana Ventura Batista * R. Infante D. Henrique, 13 * 2140 - 130 * CHAMUSCA * 
filateliapestana@hotmail.com * (A) V.C.60-1,2, 16,21, 19- N.U.-Italia e antigas Colonias-114,90, 107,92 

4110 - Jose Antunes Gonc;:alves * R. Augusta, 193 - 5° DfO *1100 - 050 * LlSBOA * (P) T.v.C.60,66- N.U.
ATM Cadernetas 

4112 - Rui Jorge Cordeiro Ermida * R. Doutor Antonio Jose Almeida, 7 * 7080 - 095 * VENDAS NOVAS 

4114 - Eugenio Jodo Gaspar Martins Correa * Av. D. Manuel II, 944 - 3° Esq. Fte *4470 - 334 * MAlA * 
ejcorrea@clix.pt * (M) T.C.60- 1,2- N.-114- Po 

Belgica 

4111 - Edgard Pockele * WIM SAERENSPLEIN 17-19 BUS1 * B- 2100 DEURNE * BELGICA * edy@pockele.com 
92 * (A) C.73- N.U.-Mundial- Fr,ln,A1 

Brasil 

4113 - Artur Alfpio Barrio de Sousa Lopes * Rua Duvivier, n° 37 aparfO 606 * Copacabana - 22020-020 * Rio 
de Janeiro * BRASIL * arturbarrio@hotmail.com * (M) C.60- 15,2B,2C- N.U.-Imperio/Olhos de 
Boi,Historia Postal,CO Moc;:ambique/Nyassa- 105 - PO,Fr 

Espanha 

4108 - Valentin Suarez Alonso * Apartado de Correos, 14 - Tui • Alvelos, 18 • 36720 - Guillarey - Tui • 
ESPANHA * valentln.suarez.alonso@hotmail.com * (A) 

Socios com 50 onos de filio~ao 

359 - Miguel Jose F. E. Silva Pessanha 
361 - Jose Ant6nlo L Teixeira da Mota 
366 - Edmundo Martins Pinheiro 
367 - EngD Ant6nio J. Martins de Abreu 
381 - Rui Femando M. Gomes da Costa 
383 - Jose Matos Serras 

Socios com 25 onos de filio~ao 

2655 - Francisco Jorge L Geada Sousa 
2662 - Jorge Bento de Barros Gomes 
2669 - Joaquim Neves Anjos 
2678 - Ant6nio Correia Abrantes 
2680 - Carlos Duarte SimOes Pereira 
2687 - Paulo Augusto Pedroso Dlas 
2696 - Amerlco Alves Cabacra da Cruz 



Bolsa Filatelica 
Espoc;o a disposic;ao dos leitores que podem 

oqui inserir 0 seu onuncio 00 prec;o economico de € 1 ,80 por linho 

Mario Serrano. 126, St Johns Way. Thetford -Norfolk IP24, 3 NS. Inglaterra. Desejo correspondentes 
para trocar selos usados, base Yvert. 
Pretendo Portugal, ex-Col6nias e outros. Dou Gra-Bretanha e outros. 

Por 200 selos de grande formato portugueses (de 1 ate 5 repe-ti~oes) dou 200 salos de grande 
formato da Belglca, Fran~a, Holanda e Polonia. 
Deineuvllle, 25/64 
Quai Van Beneden 
B-4020 Uege - Belgique 

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 

AJudamos a desenvolver colecyoes de Portugal - Ayores - Madeira - Ultramar Portugues - Palops 
novos e usados. Atendemos IIstas de faltas. Faya a sua colecyoo ao longo do tempo sem multa 
glnastlca financelra e beneflcie do nosso seNlyo "UMA REMESSA POR MESH. Sollclte Informayoo. 
Antonio Caetano "Filatella" 
Rua Salguelro Maia n° 30 - 4°Dt • 2835-346 Lavradio • Portugal 
Site: www.fllateliacaetano.net Email: geral@fllateliacaetano.net 
Tef. 21 08 19 196 * Fax: 21 0835219 * Tim: 936637639 

A.MOLDER 
- FILATELIA -

RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101,3.° - 1200-358 LlSBOA 

Tel.: (00 351) 21 3421514 Fax: (00351) 21 3429534 E-mail: a.molder@sapo.pt 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM TlCO DA CONCEITUADA MARCA ALEM KABE 

EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 

Faca-nos uma visita em ''http://filatellaamolder.com.sapo.pt/'' 
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Selos emitidos no 3° trimestre de 2009 

PORTUGAL 
Peo Tradicional Portugues 

Data de emissao - 2009/07/28 

Impressao - offset. 

Impressor - Cartar. 

Desenho de - Acacio Santos/ Elisabete Fonseca. 

Fotos - © Lemonnierfoto. 

Popel - 102 g/m2. 

Denteado - 13x, "Cruz de Cristo" 

Formato: Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x 

95mm. 

Valor facial dos selos -2 x € 0,32, € 0,47, 2 x € 0,68 

e € 0,80. 

Folhas de - 50 selos. 

Tlragem - 2 x € 0,32 - 330 000, € 0,47 - 230 000,2 x 

€ 0,68 - 230 000 € 0,80 - 200 000. 

Bloco: Com dois selos de € 2,00 - 2 x 60.000 

FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

*** 

100 ANOS DO NASCIMENTO DE 
ANT6NI0 PEDRO 

Data de emissao - 2009 / 09 / 01 

Design: Eduardo Aires. 

Impressao - offset. 

Impressor - INCM. 

Popel - 103 g/m2. 

Formato - 40 x 30,6 mm. 

Denteado - 13x " Cruz de Cristo" 

Valor facial dos selos € 0,32. 

Folhas - Com 50 ex. 

Tlragem - 330 000. 

FDC's C5 e C6 - USBOA / PORTO/ Funchal / Ponto 

.2pa Delgado. 



Palacio de Belem 

Data de emissao - 2009 / 09 / 17 

Impressao - offset. 

Impressor - INCM. 

Desenho de - Folk Design / Vasco Marques. 

Fotos -ose Manuel / Biblioteca Nacional de 

Portugal. 

Popel - 103 g/m2. 

Denteado - 13x. "Cruz de Cristo" 

Formato: Selos - 40 x 30.6 mm Bloco - 125mm x 

95mm. 

Valor facial dos selos - €0.32. €47. €0.57. €0.68€. 

0.80 e€1.00. Bloco com um selo €2.50 .. 

Folhas de - 50 selos. 

Bloco: Com um selo de € 2.50 -67 000. 

FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

*** 

Emissoo Conjunta PORTUGAL/IRAO 

Aguia-pesqueira e Aguia-rabalva 

Data de emissao - 2009 / 09 / 21 

Impressao - offset. 

Impressor - Cartor. 

........ Canjun<.a 
Portugal' lraa 

Desenho de - Atelier Acacio Santos / TUlio Coe

lho. 

lIustra~oes - Jose Projecto 

Papel - 102 g/m2. 

Denteado - 13x. "Cruz de Cristo" . 

Formato: Selos - 30.6x 40 mm. 

Valor facial dos selos - € 0.32 e € 0.80. 

Folhas de - 50 selos. 

Tiragem - € 0.32 - 330 000 e € 0.80 - 200 000. 

FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA / 

CASCAIS. 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAt;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2-1150·020 LlSBOA- Telef.: 218123 936 

www.cfportugal.com·cfportugal@maii.telepac.pt 

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

QuaJidades e quotizar;:oes dos s6cios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO - Portugal 20,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 30,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinhelro. 

./ 
: •• ,/.)1, 

~ .... . ..... 
I 

. '?7 

, "'\ 

Postaillustrado lanc;ado de Bordo do Dlrlgivel LZ126 LOS ANGELOS no IObreveo do IIha TERCEIRA 

SABE 0 QuE E A AEROFILATELIA ? 

Quer aluda para colecclonar esta closse FIP ? Contacte 0 seu Clube ou 0 Delegado Portu
gues de F.P.F. na Federacrao Intemaclonalde Fllatelia 

FERNANDO M. OLIVEIRA e-mall:femandooliveira.foliveira@gmail.com 

Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540 



Naa deixe para amanha a que deve fazer haje. 

A perda de audi .. ao e urn processo gradual. Entre os primeiros sintomas e a consulta ao especialista 
decorrem, em media, 7 anos. Quanto mais tempo 0 cerebra estiver sem ouvir determinado tipo de 
sons, mais facilmente perde a capacidade de os reconhecer e identificar, tornando mais dificil 
a reabilita .. ao auditiva. 

E passivel ultrapassar 
as dificuldades auditivas. 

Aquilo que parece urn problema, com 
impactos negativos a tantos niveis, tern 
solu .. oes muito simples. 
as avan .. os da tecnologia of ere cern solUf;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 capacidades tecnol6gicas. 
Sao varios os factores que contribuem para 
o sucesso da adapta .. ao ao aparelho 
aUditivo, como a idade ou tipo e grau da 
insuficiencia. Ha, contudo, uma evidencia 
que nao podemos ignorar, quanto mais 
rapida for a consulta com 0 especialista, 
mais rapido e mais facil e 0 processo de 
reabilita .. ao. 

-. -

Como recanhecer 
a perda de audir;aa? 

a processo come .. a de forma tao gradual que nao se da por isso. 
A culpa e sempre dos outros porque falam baixo ou do telefone 
que tern urn toque que nao se ouve. Ha sempre uma des culpa, 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 verdadeiras aparelhos auditivos 
[dispositivos medicos], adquiridos sem 0 conselho de 
Otorrinos ou Audiologistas qualificados. 
Devido as dificuldades de comunica .. ao resultantes da perda de 
audi .. ao, verifica-se uma tendencia 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 reac .. oes adversas por parte dos interlocutores 
e a alguma frustra .. ao, podendo provocar situa .. oes complicadas 
do ponto de vista profissional. 

Atendimento por tecnicos qualificados. Iir.r!!l:r-I • • . -
.. .. ... . - . .. ........ . . -

Empresa certificada ISO 9001-2000. 001 ~&!11~~rtmJ~~!imm:IE;~IIiIEI!:i1Etal!lijfi§]. :ll! •• ~ 
•• 

.. ... .. .. -
... .. . .. . .. ... .. j,. .. .. . -

Centros Audltivos Widex em tado 0 pars: www.widex.pt } I consulta gnuts Repam~4D imediata 4 anos garantla Certlflca~ao de QuaUdade 
ISO 9001/2000. I 

,----------------------------------------------------- -------------~ 



~-",,-".r ....... 

I j (\ Antonio M. Torres 
\ ...... v.~ Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 


