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Editorial 

o Clube Filah~lico de Portugal e uma estrutura de referencia no panorama do Filatelia 
Nacional. A sua imensa massa associativa, que independentemente de ciclos e contra
ciclos de crescimento, se renovo e rejuvenesce e a garantia do sua perpetuac;oo como 0 

maior Clube Filatelico de Portugal. 

A nossa massa associativa, no sua grande maioria residente em Portugal, coda vez 
mais se vai distendendo pelo Mundo, e hoje comec;a a ter um maior crescimento, e a ser 
reconhecido fora deste rectongulo a beira-mar plantado. 

E certo que a publicac;oo regular do seu Boletim, aliada a excelente qualidade dos 
seus conteudos tem ajudado a manter viva essa lideranc;a. Porem a globalizac;oo, 
determinada pelo avanc;o das tecnologias de informac;oo e transmissoo de dodos, coda 
vez mais nos obrigam a investir no nossa pagina WEB. 

Vamos canalizar uma grande parte dos nossos esforc;os para dotar 0 nosso "site" das 
ferramentas de trabalho, consulta e informac;oo, too necessarias aos nossos associados. 
Mais e melhores conteudos determinaroo uma maior proximidade dos associados 00 seu 
Clube, malgrado a distoncia fisica a que estoo obrigados. 

Nesse sentido acabamos de editar em formato digital a continuac;oo do Catalogo 
de Inteiros Postais de Portugal. Ainda em vida, 0 Professor Doutor A. H. Oliveira Marques 
autorizou 0 Clube Filatelico de Portugal a editar uma actualizac;oo do seu catalogo. 3 

o nosso colega de Direcc;oo Eng.o Horacio Maggiolly Novais em boa hora se 
encarregou de tal tare fa e e com grande satisfac;oo que hoje podemos desfrutar deste 
valioso trabalho, dispu;,ivel no nosso "site". Estoo de parabens a Filatelia e 0 Autor do 
obra. 

Conforme foi previa mente anunciado, 0 Trofeu Comendador Dias Ferreira vai sofrer 
alterac;6es a nivel do seu Regulamento. Estava esgotada a anterior versoo. Estamos em 
fase de ultimac;oo de um protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia dos Anjos, 
para que as pr6ximas quatro edic;6es do Trofeu sejam realizadas no sua nova Biblioteca, 
lugar espac;oso e modemo, durante a semana que antecede 0 aniversario do nosso Clube. 
Esta nova versoo do Trofeu tera uma maior dimensoo e visibilidade, que pensamos estara 
a altura que a incontomavel figura do Comendador Dias Ferreira merece. 

Estamos a ultimar 0 programa para a realizac;oo, dia 19 de Junho, do nosso II Encontro 
de Associados, a realizar desta vez no cidade de Coimbra, esperando desde ja a adesoo 
dos nossos associados do Regioo Centro, e que 0 mesmo se salde pelo sucesso obtido 
aquando do anterior Encontro em Braga. 

Terminamos solicitando que rapidamente procedam vosso registo no nossa pagina 
WEB em www.cfportugal.pt. pois coda vez mais ela sera um elo de ligac;oo entre 0 Clube 
e os nossos associados. 

Elder Manuel Pinto Correia 
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1 - 0 Regulamento Postal da India Inglesa de 
1.10.1854 e suas repercussoes em Goa 

Em Setembro de 1854, aparece no Boletim do Governo 
uma notfcia de Bombaim referindo um novo regulamento 
postal para os correios do India Inglesa. 

LUIS Frazao 
F.R.P.S.L. 

lulsvbp.frazaoOnetcabo.pt 

Dada a importancia e consequencias deste 
regulamento em todos os aspectos do vida postal do India 
Portuguesa, a ele teremos que nos referir com algum detalhe. 
Para melhor analise reproduzimos no integra a notfcia 
publicada no "Bombay Gazette" e reproduzida no Boletim do 
Governo do India (Figura 1). 

NOV ~ -GO"", 8 DE 8ETE, ORO 

N A " Bombay Gazette" de 21) do mez pro
ximo pliBsllcio rleparamos com hum :lclo 

legislalivo do Governo Gpral da India Ingleza, 
datado de 12 do mesma mez, deerelandl) hum 
novo Rel!"ulllnllml.l1 Poslnl ""rll II mp.lun:l In-li,,, 
e qu.e d':\'ll ~igur_'r .1f'4ti,· 0 /. ' cit! OUlu hro 
proxImo seglllillp em cllII lI lt!. 
o~ pO: les clas carL,ls ~ :lo consjlieraveiuwnte 

red Ulldus. 
As earllls ( 81'jl} lJual r,',- II di"lant:ia que 

fler~nrre."ell1) c/u J)(W) ate tie i d.- lflict (a) pn
gar.1O acll8nl:I(IA Illell' u ''''/l" ne It l ,i(O~ t, .'.. ,1,. rlJ-. , . ~ " ... 
pili c . II~lDn }j 12 pieS 011 II II m amd (-h d a 1111'>1 ' 
ilia rupia) e:tcedelUlu nl, pew llil" li t· ! tie lola 
o ?le -i, told; 2 IIlllla" (i ,Ie rupia) ~:,,~,!,t.' !I'lo 
a .• lola e ale hUIII lo/d; (res anu:h ( -'- ric! ru
pia ), ex~ed~ndo . a 11:1111 l/Jta ~ alO l'r l :}!ci; 4 
anlla~ ( .. de rupia) cll'edelulo a I!. Illhi. c uLe 
2 to/as; e, por eada "lid lIei lila de' lilllS. Inn i3 
2 allllt£:ij, eOIl~iclerulIIl/J sa qual quer rr:lI:'c;lu de 
hum tofu. ae~rua ole rlui:s COIIIO hUIIl tu/d.· Para 
as ('artus, cUJo porte miu for pa;,;u, sell:!,) 110 Ill
gar rl? 8el~ r!eslino, 0 porte Stlr;i 0 dobro do 
flue hea oIlln. 

Figura 1 

- ~" period.icos e impreS90S nao puhlic:lIilJS na 
Ineha I mas ~IIJPor~arl'JH de fOra, p .. g:1r:TI)-~pja 
qual rc\r.n d,stanclu '\'Ie percorrer~11I no. T"dia 
- 2 annas por peze} al" de 6 mldf, e oulrn t.lnto 
por ca!la tres taias. O.s 11erio1icos pu hlielll/o:! 
oa India pae-ar:io 2 anna" alu 0 Ilezo ol e 3! tillas' 

- ... , 2 , 

e, para clma, ate 0 pezo de G tl,iiU '* Ollila,,' 

e 'A a~nas IlIs.is por coda peza atldieional d~ 
3. to/(U j c~nsldcrando-8e qual quer frac'tdo a. 
clma de 3. to/iU CO III 0 tres loid •. 

Sao est.abeleciolas eSlampilhas : - as carlas 
em qU~ie acharem lixadas as de mellor \'olor 
~I.o. que tlaviam ter. pagariio. 110 lug-ar do d'~!1-
LillO,. 0 Johro da difforencta, islo he do que lie 
ficou a devtlr. 

Livr09, periodico9, e (olbetos impr(1sso9 pa
garita pel,a p"sta de car;etaB 011 pur ITWir "II m 
anna-soJa qual fM a dlslancia que percr,rre
rem-aLe 0 pezo de 20 to/a,· e 2 anllas mais 
por eada 20 to/d!. N linea. 0 pezo podera exce
der de 120 toleil. 
Q~aes qller paentps pagariio segundo SII rlis

lanCl!S-a.tc rle ',200 mli has, e spgllndn II pezo 
-al c de 600 lolall, 2 anuns ale 22; ru piu s. 

Tulia 11 corn:spolldencia ofliciul he IIl1j~ita 
ao pagamento do porte, COIIIO se fosse corr!!l1-
pondeneia I\arlicular. 
~s ~ar~3\1 reg~tll:ula8 (Reguras) pagarao1 de 

rupia mDIS - alem do seu porttl. 

5 
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Peso 
I;' tola 
I;' a V2 tola 
V2 a 1 tola 

Porte 
Y2 anna 
1 anna 
2anna 

Daremos destaque neste Regulamento ao par6grafo transcrito abaixo, sobre 0 estabelecimento 
das estampilhas a afixar nas cartas. 

Sao estabelecidas estampilhas: - as cartus 
em qU(t ,e acharem fixadas as de mellor valor 
do que devi~m ter • pagarao~ no lugar do des .. 
Lino t 0 llohro da d ifferen~a, islo he do que se 
ficou a dev~r. 

FIgura 2 

Poucos dias passados e com data de 21 
de Setembro, foi determinada a primeira 
alterac;:oo para os Correios de Goa, no N°312, que 
se transcreve (Figura 3) 

Ainda no mesmo dia aparece novo aviso, 
desta vez do Correio Geral. repetindo 0 que 
anteriormente fora determinado, mas noo 
deixando de avisar 0 publico que as estampilhas 
da India Inglesa iriam estar a venda no correia de 
Goa. (Figura 4) 

N • illO ILL!II: Sn.-EIII C(1mef)1lencia do 110\'0 lll!. 
: - ..... gulllmeillo poslal (PIll 0 Governo d,· UlIIll-

balin, ruandou por em IllteclI!;.io, cU11lpre qu.! V. S." 
fB~a Ilnnullciur, lJue dt) 1.. do 'lillr. do: OutliOro pro x i. 
1110 nm diDllh., a~ c:ulai qllllllotlvl'n'lI\ do: Irnll;ilar p,: I .• 
.f:ndin In:;lezn, nltilll <1 .. porLe qlle 'alt> Ilrpli 1'.'<"::1'11 110 
Correio de Gall pnra &erem rcmeu id.ls (l:trll 0 de V II •• 
gllrlli, ou do ':Jue pngnlO do t roll'lJortll de Vil1ijurl.1 
pnra GOII, devem p:tgar lU.ti~ c) valur (Ie IlIIlIla " . Ialll. 
pilllll qlle hilo de le\'ur, 110~ lerlllCl. do jllprur"fo:ri.io 
ll"guluUlenlo po.tnl, .em II quollu 1) .... 0<1. u quem f,), 
re~wlLidu a correspondeuciu lcnio (pIe f"l"ll'Rr no CAr. 
relO Inglez 0 dobro do porle p!!lui carlu:! (III~ rccellll
rem, 0 que d'ordem de S . Ex.~ 0 Sr. GUfcfulluur (;ic. 
ral de.;le Bolauo, comlllullico 0 v. s: p:llU illO iuLel
lig.encio. 

Dem GIlDrde n V. ~! S"cerelnrin dn noverno r,e_ 
rnl,21 de Selllmhro de l(1b4 -.111111 • Sr. J""(}lIilll 
'J'holllu Xa\';er d" R~S'o, AdlJlilli . lrlldor uerul do. 
Correios.-O N;crelario do GlII'etllO Gernl, .I1l1t6l1io 
Falc,,'e do Couw. 

Figura 3 

Destacamos 0 seguinte par6grafo: 

AIHIINIs'ru.Ar; .\o [10 CO lllllIlO ot;Il.H .. 

p cla A.Jllllllllltra'iUII ,iu <; 111'1("" {'!'I nl •• tilz puuliclI, 
'Jlle elll Ctllll<"IUtw cin ,I" II'"' U Ite!rul,uuellto "fI~bll, 

-'Jlle u Go.erilll tic! lI11l1,Ull llIl IIllInd, ," pur e.1I eXe
cllr;ii",-'Ille ,fell 'e II I." ' :u lIIeZ d. UlIllluro pl'lJ~illlll 
1'1/1 ~ 1J"lItl!, II ." Cllr~ltlli 'I.'" h"111/ I·,.,n ,Ie: ( •• 11I&itur pelu 
JII.I~ " l·ng·le/ll. ~,Iem . ,h, pfl rlll P"rllIlflle7., (IU ~ !lIe 
I"f lll 1'11;;'_11111 11" Cnrrelll .Ie " " " , 1, .. 1 .. bllll tnlll~ml~:il ' 
:Ole v mgllrl:i e "it·c-"protl. oIell· .1I ,,'r Idthll ;/HII eSlIllII
l'ifl~ I'" ,io C urn... ,In 111,1 ia IlIgli:LIl, ntt 1a,In Ii 1'I":rl II I' 
I' oJlrellll II" ""I,rI'KCfI,,lu 01" (,lIrta , ~e!l'IlIl,III u IIIIHlel .. 
::l'"IXU, I! hil" lie l.,y,II' 1 .. 1 11rupur.,iill .tus p~'-'us ,. b!!
!!IIII I". II .upral"f",·idl1 1t"g'lIl iIlUI'"tu, "elll liS '1,.:1 .... 
... tll."!'llhj\" II;!" "e 1""il'lII tilln'l'lt'ar cilrl .. s lIem llulr.1 
'1" ,·IIIH·r l!urr .. ,c,I"II,jf'nCI:I, a~ 1,,:,..,lHhl a '1""111 for rl'lUlll
, .. III, l' to'fll" ,Ie f'lI~ilr u ,i"urll oJ" Vidor U.t; lIIejJlllaij e~. 
IlIlIIpllhali 1111 III~ar ,i" destin" , 1111 III'CIIMI/iu un reco
' ~ ~!l1I. ICe 118 fII~" i l"l~ CllI'tll~ u~., l'ul'em I,reviamenle' 
fl·~U·I\len"illI p"'11 leftlri,la m'ltI .. ir~I: p .. ur j"i" l'lllli 
p" IIInn ,i·u,l" "Ir lIi~UIJr.t fJ"" r;/in dill; me~I"llt' ell""II' .. 1. 
UI'H8 .111 l'(lrreiu lhltJluicll. f'llfH 11<1 "lIq~I;lIu uau buver 
trl11'lft\lrull Illl COfl-.. "1'OIl(I ...... ill 110 IlIIuli'elJ. 

. J;';II""lIellt~.e lin IJlI\,I,,·o· ql1P,'u ml,fl l' pnro f~is"llI1 e' 
~ ' 11::11 I,ur \'11\ ,Ie HlItnu" 1<11 peh. \' 111'0 r, ItIl fl:!l:bn til> 

dill n ,10 8('g II III tit : lUI I'lIrb'tI befi,\) receuitlu5 lite all 

g hUIII" ,Ia t.lrde do refcri,lu ,'ill. 
Nuvn-nun. 21 dp SI!It:llIlJro till 185l.-0 Es~ri.vall 

llor.aril' Emi/iall" Ft.. rr;". 

I IIFw,· Sr. Joao de SOIlSA. 

Figura 4 

fl' a ll'pH!Ild ns f"fh, r ef~ l~itla. m allf:!ina ; p ;;(1 ~ i~~', ~- t~Il~ ' 
~t~ IiHlI\ . j·a,i" t'll' 1I1 ~' 1I1ll1l plll' ~fi() ti us l1l~l\lmhl eSh,tlll~fJ 'i. 
14h,s d" Curreiu U"itauicu. IHi ... .. 1\<1 f'nlf~l;llU nao bu v.er 
f t' lIlib1:'o"UIl Ill( C01·,:~ >tI'Oni~~II~l\l db f",b ll'cu. 

Figura 5 

Para enquadrar 0 regulamento da India Inglesa, no que ate entoo vigorava na India Portuguesa 
relativamente a expedic;:oo de correspondemcia para fora do territorio da India Portuguesa, aparece a 



1 de Outubro de 1854 uma nova tabela, 
contemplando um abaixamento dos portes ate 
Alexandria. (Tabela 1) 

Esta tabela vinha acompanhada pela 
seguinte nota: 

( I ) As Carll15 hilO dll ler dir,igidlu de bnixo de CII_ 
pas hem acondicionndus 005 . r~pecLi"o; A~I'linhlrado
rill clot C:orfcil)~t e.,eguru,; por iuo Ri.tQit.llmpilhos nap 
lem lll~nr n~serem prllgndas nos Ourta;, ,e por tantif 0 

toLol porle &e ad:. incluldo ·1111. pre!ent'e ·ta~e'na. 

Figura 6 

A nota que acompanha a tabela 
determina que nos cartas para Macau e Lisboa, 
p~r via de Bombaim, noo se deveroo afixar as 
estampilhas correspondentes 00 trajecto pela 
India Inglesa, pois que "0 total porte se acha 
incluido no presente tabella." 

Figura 7 

Uma outra possi· 
vel consequencia deste 
novo regulamento pode 
ter sido a nova marco 
postal que passou a ser 
utilizada em Goa, e que 
se conhece a partir de 
Novembro de 1854 
(Figura 7). 

AD:IIINISTRA~AO DO CORnalO G.ER~, !-. 

Tahelln dlJ. portell tla. end,II ( J ) para Li.bnrr II ."'0· 
elj" pl)r via de B ombaifll pc/o YDfI';~' e,!ia e~e-· 

ellpio hade se Cflll' I!\,(//' d r."le a I. de 0/1.
tubro . • eguillte WI di(//lte. 

1'0141 

.. . " ;! 

I 
1 
2 
:J 
4 
b 
6 
7 
8 
9" 

1 

Dc Goa nte Alexandria c Hong
kong e o;ce;'uer,lJ. 

••• • ••• II ••••• II _ ••••••••••••• 

2 •.••••..••.•• II .... .. .... '" II. 

• •••••••••••••••••• t •••• , ••••• 

S! •••••••••••• " ••• ~ •••••••••••• · ............................ . 
••••••• , ••••• , ••• , ••• t •••••••• · . , .... , , .... , ... " ...... , ... . 
· . ... . .. . .................. , .. . , 
• ••••• f' ••••••••• , " •••••••••• · . . .. .. .. . .... , ............ . 
• ••••••••• , ' 0' ••••••••••• '0' • , • t , 

• POrle 

PraIa. 

x. T l R. 

1:0:00 
1:1l:'30 
f:4;4[) 
3;0: It> 
3:3:110 
6:0:311 
6:4:00 
9:1:00· 
9.:1:OU 

1m2:o0 
I~:": OO 
13;:1:00 

E a,;;.il1l para 0 dilln' .. Itltglllclliltudo progreiSivllmeu
te 3:3::iO por cnda p .. zo dc !t lola~. 

Admini;trll~ao Gcrol dO!. Correios.-em iNovQ •. GoR,; !i!7 
de Selembro de 18~.1·;-o-K~cTivBo; Romrio Emilitmo· 
JlerrdlJ. 

Tabela 1 

2 - 0 uso de estampilhas da India Inglesa na correspondencia expedida da India 
Portuguesa 

Voltando p~r momentos a nota do 
correia Geral onde se anunciava a venda de 
estampilhas do India Inglesa em Goa, e 00 

consequente aparecimento de cartas do 
India Portuguesa franqueadas com selos do 
India Inglesa. Refira-se que em consequencia 
desta determinac;:oo, alguns autores anglo
sax6nicos l concluiram apressadamente que 
em meados do seculo XIX em Goa existia um 
correia britonico. 

De inicio a inutilizoc;:oo das estampilhas 
era feita a chegada 00 correia de destin~ do 
india Inglesa, mas a partir de meados do 
decada de 60, passou a inutilizoc;:oo a ser feita 
em Goa, em simultoneo com a aposic;:oo do 
respectiva marco. 

A carta que se ilustra nos figuras 8 e 9, 
enviada em Porte Pogo (manuscrito P.P.) de 
Goa em Novembro de 1863 teve os selos 
inutilizados a chegada a Bombaim. 

E muito possive!' que 0 roubo das 
estampilhas do India Inglesa coladas nas 
cartas pelos expedidores e noo inutilizadas, 
tenha levado a queixas que resultaram no 

r 

Figura 8 - (peso de 2/4 de tolla, franqueada com 1 Anna.) 

Figura 9 (frente da carta da figura 8) 
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necessidade da sua inutilizo<;:ao 6 partida: para 0 efeito passou a ser utilizado um carimbo especial. 
fornecido ao correia de Goa e conhecido por «Goa Grid». constitufdo por um losango de riscos paralelos. 
aplicado sobre os selos conjuntamente com a marca nominativa do correia de Goa. e na mesma cor 
desta ultima. 

Para se precaver do roubo com 0 fim da sua 
reutilizac;:ao. era habitual 0 expedidor inutilizar a 
estampilha. inscrevendo nesta «estampilhada» 
«stamped» ou equivalente. Este processo levou a 
uma nota por parte do correia ingles de Bombaim. 
publicada pela administrac;:ao postal de Goa 
(figuras 11.12e 13). 

Adlninl.tr~Ao ::,10 Correlo ~erlll. 

DIH!lllrn.~e para c:onher.irnenlu Jo; pnhlico que 
dc:!cle 1.' d'Onlubro segniolc, :he'prohibido cs· 

crevcr.se palavra ou !etta a.lguma. tlobre Illt e!ltam· 
pillla::! do porte Inglez, po:slall lla:! cl1rlu.~ ou perio. ' 
dico!O. 

Nova- Goa, 21 de Setembro de 1860 -o'~Aclmi. 
nistrador I ,Toa,quim Thoma.: Xa'vie'r do Rr.!JIJ. 

Figura 11 

Figura 13 

3 - 0 regulamento postal de 1 de 
Janeiro de 1855 para 0 territorio de Goa 

~. _ . ; • - J .,..--l . I . • 
1.. ', .. "\ 

Figura 12 - Carta expedida de Goa em data incerta. de 
peso entre '12 tola e 11; Foi franqueada em 2 annas a 
acrescer ao premio de registo de 4 annas, num total de 
6 annas (falta um selo); apresenta a curiosidade de. 
por nao ter side estampilhado porte e 0 premio de 

registo. foi devolvida ao correia de Goa para 0 efelto. 
com a inscric;:ao: .. Returned for postage and 
Registration" 

1\ .• l~.j..-O Govrrnndor C;.'rnl do Eilludo da Tl1dj~ 
d"I"l'lTIinn 0 ~pguinll': 

H t:1 par C{lIIV pnll' II II' ("onftHmondo.!Ilp rom n prnp"',
In do Adminhlrnclor Gernl do Cnrl'cil>, c' em qUlin. 

10 nilo ~E' concilla n reforlllR Pmlnl que mnnd,·j crmf~c
cillulIr eUI harlllouin ('0111 n (10 Corn· in fleral d .. Lis. 
bon e' nqllf'iln IIllimnmE'nll' orciE'nndn Iwln Prl'sitlt'J)cill 
de Bombnim tielerminnr que do LOde JlIIlPiro no sPglIin t.e 
011110 lin AdlOillistroc,:l'~n do Correi" (jl'fn I ell'_,rn CirlAc!P 
e ~lIns slIbnltprnas 51! oh~ervc pnLre !'ilill Capilnl e Vill~ 
i\'III'lti, n Tnbelln do~ porll's, nas ('nrI1l5, ,,"!TInnic,,', Li. 
VI'O~ e voillme!; qll t~ bnixn com efl", n,slgnnrlu pelo Sr
crelnrio Geml do Gov.ruo. As 1\ uliJnrinodp 5, a qllt'UI 

IIHtencer Bssim (1 ICllhnm I'ntendido ~ I'X"clllf'm. Pa. 
o('io do GOVPrJ1t1 (>I'rll l P.OI N"\'n-(, M t 23 dr' l),·zpm. 

lIro de 1801.- "i,conde de Pilla· IV/Iva a'Ollr~J/I. 

Figura 14 

Foi na sequencia do regulamento postal da India Inglesa antes referido. que em Goa foi feita 
nova regulamentac;:ao postal que veio a ser publicada no B. O. N° 54 de 29 de Dezembro de 1854 (Figura 
14). com efectividade a partir de 1 de Janeiro. No tocante aos portes. era feita uma alterac;:ao nos 
portes de Goa ate a fronteira. sendo publicada uma nova tabela2 (Tabela 2) 



Ti1.bella dO$ portes <if) CQI'reio de Nova· Goa , por lerra • alt;' Vj"!Jurl(j l e VIce-versa. 

C.utu . V lumes 
I (J . . P'!rIodicU'1 [0 Illt:tui, \ 

. " I"I , ,,j'I:O$ ~ r~lhelos e OUlrO" ilOpres50~ da 
unpre.,Q, na EuroPQ Indin 

---;e:-'-P-o-rl-le ~z-o-- POlte ---;::-1 porle l~~-o--r~:::-- l'~zo---~ 
----------1------------------

1(. T n x. T.K·I x: T. n. I X.T. ft.. X T./( 
Ate! de lolti. O:O::lI i\lc 6 tolns .. O.O:lf) Alc 3~ lola •. 0:0:15 Ale 20 tolti!. 0:0.:;0 :\Ie ~o to la~ . . O: I'l~ 
Ale i dill1 0:1 :0( ' \Ie 1!2 dilas 0:0.;lQ1 Ale 6 dita3. 0:0::10 Ale 40 ditas.1 0:\:00 ALe 100 dit'l ••• O;'l; :~O 
.Ale l dilll. 0:2:01 g por cada I I E pur cad;! 3 '1 E por cada 20 Ale !'!IIJ d;: ;/I . •. 1:0:110 
.A le '1 dilu. 0: 3.0(' Lohi:l lIlui" 01. lohis :lIai" 0 11 lolss mai., 0 111 , ,\ lc :IVO JHll s •• 1 l:~:;h' 
.Ale i dims O:4 :01. slIa frac~iio.. 0:0: J f> sua frac)au.. O:O:liJ sua trac) ao .• O:U:JCJ Alp WO d ila; .. \ 2:0:00 
.li pl.Jr eada Lo- \ \ \ Au; lion J it,i", !H!:;JU 

lil IOnis I ou Au: 600 ,lilall .. 3:0:00 
slIn f,nl"l;no . . . 0:2:00 \ 

N. B . 1'ola he hum pezo ig\!u~ aO dn rupia chirina, ou de 3 oiLavas e 12 graos Purtuguezes. 

S t.crt.lilrin do Governo Gerul em NOND .• GOD, !l8 de Delcmbro de 1-8b+.-A/ltonio Valente do Coulo. Sea 
~rp. l :trio do (lovrrllo n~rnJ. 

Tabela 2 

Passados alguns dios e publicada a tabela 
de portes das cartas para Lisboa (Tabela 3) . 

Conforme referia 0 aviso dos Correios de 
Goa, os estampilhos da India Inglesa nco eram 
aplicadas nas cartas com destino a Portugal. 

( 1 ) As Carlos hno de ser dirigidas duhnixo de cnplt~ 
bp. m acondicionados aos ,respfcliY03 Aclrnilli.lradore. 
dos <'orreios; por isso as eSlampilhas nno lem lugor a 
5erem pregadas nRS Cartas, c por Ionia 0 lolal porle 
sc acllo. incluido 1111 presellle labella. 

Figura 15 

Ficamos sem saber se 0 valor total do porte 
territorial ingles era aplicado pelo correia de Goa 
no exterior do involucro, de modo analogo ao que 
fazia 0 correia de Macau3 com estampilhas de 
Hong Kong, na expedic;:co da mala de Lisboa, ou 
se nco 0 fazia e os dois correios entravam em 
contos . 

Importa referir que em 1854 terminou 0 

transporte de cartas de Bombaim para Suez pelos 
paquetes da East India Company. A ultima viagem 
de regresso, no paquete VICTORIA, teve 0 seu 
termino em Bombaim a lOde Dezembro de 1854. 

A mala seguinte, chegada a 6 de Janeiro 
de 1855, foi transportada no paquete «ERIN» da 
P.O.S.N.C, que entretanto firmara com os correios 
Ingleses um contrato para 0 transporte da mala 
entre a fndia e Inglaterra. 

UUIJ:tIS'rIU~AO DO conlltlO GEUU .. 

Tflbdlfl do. port,. d Ill " nrlal ( ] ) porn Li,'/fIn t .JUa
cun r"r d .1 rill 1l .. ",fJlli ,,. "or I npl;" (/ ~;[J. I'x/!' 

M'f,i ,> CJ'1/I /!t(,J u"Jd c II I " d o rO"'·/!1li c. 

t'e lO . 

Porte 
.: 
; 

' ) .. ' ., '. ' .1., .\ lexI1 n'!r;" e Hong- ' 
1: ... , t ' r,;rlC-t'C1'sa. 

I' ril l :, 

X . T R. ---------------- ----

1 
1 
!'! 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 

.. .. .......................................... 
't ....................................... " ...... .. .. 

......... , .................. . 

............................................................ 

.......................................................... 

.. , ............................ . ..... . 

............... 0 .......................... .. 

................... " .. .... .. ........................ .. 
•• • ••••• 1. II II. I' ••••••• , •• II 

04::10 
1 't : I ~ 
1:1·::10 
3 'l: I !) 
M: d: " O 
6:4::1U 
7::-1:00 

10:3 :10 
11:2:00 
1!2:0:QO 
I,): I :00 
1;':·j,:30 

E assirn pnra 0 dianle nns:menlando progres~ivamc;-_ 
te 3:4-:00 par cQdn peto de Cj! lolus. 

Adminislral;iin GNal dos Correio5 em Novn.(' oa ... " 
de Jnlleiro de 18:;:;.- 0 E scriviio R"r.arID EmiliunlO 
Ferrao. . ' 

( 1) As ~~rlOS hno de ser dirig.idas duhn ixo dt! cnl'M 

bem ocondlclonodns 005 .ft!SPPCLIYOS AdlOilli.lrndore~ 
dos ('orreios; por i550 as eslampilhas nno lern lugar a 
serem pregadas nos Carlas. e por lonlo 0 total porle 
sc ilCltll jucluid" /lil prescnle labella. 

Tabela 3 

A carreira era bimensal. como mostra a tabela de partidas e chegadas, coligidos do livro de R. 
Kirk4• (Figura 16) 

1 Por ex. Jal Cooper 
2 Para os portes Interlores de Goa, mantlnha-se em vigor a tabela de 1845. 
3 L. Frazeo. Hlstorla e Desenvolvlmento dos Correlos e das Telecomunlca~oes de Macau. Volume II 
• The P&O Bombay & Australian Line 
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ID!R 
~ 
MALTA 
ERIN 
ERIN 
i>lADRAS 
GANGES 
&R.IN 
MADRAS 
GANGES 
ElUN 
MADRAS 
NamA 
POTTINGER 
MADRAS 
C.lD1Z 
NamA 
MADRAS 
CADIZ 
NtlmA 
MADRAS 
POTrINGER 
CADIZ 

.~ .~ .BQ1BAY • .BCMBAY .ADSN.~ 

~ 
( 6. 1.55)13 ;21. 1.55. MALTA • 3. 1.55;10 (16. 1.55) 
(25. 1.55) I ,; 9. 2.55. ERIN .17. 1.55;24 (I. 2.55) 
(22. 2.55) 2 ;10. ).55. ERIN .17. 2.55;24 (7. 3.55) 
(II. 3.55)17 ;25. ).55. GANG&S • 6. ).55;13-14;20. 3.55. 
.22. 3.55;29-30; 6. 4.55. ERIN .20. 3.55;27 ; 3. 4.55. 
• 8. 4.55114 ;21. 4.55. MADRAS • 3. 4.55;10 (18. 4.55) 
(23. 4.55)30 j 8. 5.55. GANGES .17. 4.55;24-25; I. 5.55. 
• 8. 5.55;14-15;22. 5.55. ERIN • 2. 5.55; 9.13;19. 5.55 • 
• 21. 5.55126-27,; 3. 6.55. NORNA .12. 5.55;20-IIjI9. b.55. 
, 7. 6.55)13 ,;20. 6.55. MADRAS .28. 5.55; 5 (I9. 6.55) 
.23. 6.55129 j 6. 7.55. POTTINGER .II. 6.55,;22 (3. 7.551 
( 8. 7.55}I4 ;21. 7.55. MADRAS .27. 6.55; 9 (22. 7.55 
(23. 7.55)30 ,; 6. 8.55. CADIZ .11. 7.55;23 (4. 8.55 
( 7. 8.55)12 ;21. 8.55. NeMA .30. 7.55; 9 (18. 8.55 
(23. 8.55)28 ; 4. 9.55. MADRAS .13. 8.55;2) (6. 9.55) 
( 9. 9.55)15 ;23. 9.55. CADIZ .)0. 8.55; 9 (18. 9.55) 
(22. 9.55)28 ; 7.10.55. NORNA .13. 9.55;22 ;30. 9.55. 
• 8.IO.55;14-15;23.10.55. MADRAS • 4.10.55;11 (23.10.55) 
(24.10.55)30 ; 7.11.55. POTTINGER .18.10.55;26-27; 3.11.55. 
• 8.11.55;15-16;26.11.55. CADll • 3.11.55; 9 (16.11.55) 
{24.II.55: I ;10.12.55. GANGES .17.II.55:2i.. : I.I2.~~. 

Figura 16 

Do mesma obra se mostram as escalas dos paquetes assim como as distancias a percorrer no 
viagem de 4760 milhas de Gibraltar a Bombaim, 

MAIL ROUTES AND CONNECTING SERVICES 

DISTANCE IN MILES 

Soulhumplon-Glbr .. ltar 1172 King Gc:urgc's Sound-AdelaIde 

Gibraltar- Malta 988 Addn;de-Melbournc 

;l.lalta-Alexandr ... 81S Melbourne-Sydney 

;l.lursdlles-Mallu 6S<l Melbourne-Hoban 

;l. lurscilles-Alcxandriu (\'ia Messina) 1400 Sydney-A uckland 

Suc7,-Aden 13IO Triesle-Venice 

Aden-Bombay 1650 Venice-Brindisi 

Aden-Galle 2121 Brindisi-Malin 

Bombay-G'llle: 960 Brindisi-PorI Said 

Galle-M.ldms SolO Port Said-Suez 

~1adras-Calculla (S'lndhends) 664 ]>Orl Said-Maha 

Galle-Singapore IS58 rremltnllc:-Colombo 

Singnporc-Bnrll\,ID S20 Frenl:'nll~-Cnpct(lwn 

B:t t~\'ia-K'"l! George's Sound 2098 Durban-Cupclo""n 

Figura 17 
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Tambem os jornais de Goa noticiavam a partida dos paquetes, ap6s comunicat;oo recebida de 
Bombaim (Figura 18). 

4 - 0 aviso autorizando 0 paga
mento do porte ate Lisboa 

• DlIllIISTI14C;AO no connEIO OIlR.\L. 

O :\elmini;trndnr dn ('nrrein QI·rnl dC5te Hstndn, It 

inslnncin de cI iIT<!renlc$ f)enons tenrln 'fficindo II 
~. gx: n Con1~llI e i ro Sub r ufpeclor nero I .105 ('M

reio! II 1'0.1111 de Porlugal, pedindn pertniunn p;!ra. 
pnder fmn'llrnr a5 c1rlns'd<l ,\ Il'xnnclrin pnrn l.i<h03, 
n ,lito r-;tm." Sr. pOT 5CU Officin .Ioln.lo ell! 2 dl! Fl!v~_ 
lI!ito tillirnn. 1I01l\'<I plr belli perm illir n diln fronquill., 
pRrn nqui looder arreen,lIr pnr humn cnrlo :\Ie dn p~ltO 
"<I· hu:ua oitnv;I I~O rei.! nU;;Ulenl.lOdo dllpnii por ("ada 
mein oilnvn 60 reis fortes. 

No,·n-Go:., ~I de ~Inr~o de 13bil.-Joaquirn Tho
ma' Xlluicr rill Regn. 

FIgura 19 

Para ilustrar este aviso s6 faltaria 
encontrar uma carta onde se pudesse verificar 
a efectivat;oo desta modalidade de pre 
pagamento do porte de Goa ate Lisboa. 

Apresenta-se de seguida um docu
mento de inegavel raridade, onde fica 
provado 0 que acima foi avisado 

1',bt'1l" mll.tlranAI} (IS 7l/ • rill/rId Jot prn!1m;ln~ ./" con. 
lrlll/) ./os IHI'/I.I(/(>.~ till ('rII1I/J,m !:i,; ()T~(>n!::{ t! P<'jliI,
a"'g .... i" :":!''';''{ ii .1 /I {'''I.ur, 1::::1 ::1~.: .11J;1.!!1r::l' dllat 
t;e~r. /, " r Y/lIIT c,ti , r. I"I/'ill, ,.-/ 1-:. :: ,r: (:!:(mJ . 
~ .. .-....... ............... ...-.;..a--r • ......,....-....... ~ ... M"t'"-.,;;;,._~ 

'

,""///,id I .It' I1ll/ubC/illA 1"l.rft. 
Su.hitla r/v /JoUlbaj'll p(ITa (i l i lt, /' ;1/ ';0 I .~i .,: " ;'Jllr 'l 

l
' ," , 

, " CI,. I J-!'U/K .'{rll/~ I l! (,' .. tlinu.u. 
'Ie ,'lm;{I'ali", -----:l ,, .. j .I: ... :rll 
Q "I' !. t" ' , I'coiro 
fJ tic ~llIr~1) 

iJ III! Ahril 

3 ,It' Mnio 

Trata-se do primeira carta segura 
conhecida no India portuguesa, e a segundo 
carta segura colonials. Alem do marco 
impressa «SEGVRA». tem no frente a inscrit;oo Figura 18 
manuscrita Segura. 0 porte de 120 reis correspondente a uma carta de peso ate 1/8 foi pogo ate 
Lisboa. conforme a provo a inscrit;oo respectiva. ossim como a marco de Goa/P.P, Assim sen do. noo 
havia lugar 00 pagamento do porte de 120 reis que foi aplicado em Lisboa. anulado pela marco 
FRANCA. 

Figura 20 

Figura 21 - Pormenores da flgura 20 (120 
r1!is fortes) 

5 - 0 ano de 1859 

A 4 de Maio de 1859. foi ce
lebrada uma convent;oo postal entre a 
Inglaterra e Portugal. Dessa convent;oo 
resultou com relevancia para 0 estudo 
que estamos fazendo, uma alterat;oo dos 
portes a pagar em Goa, pela expedit;oo 
de cartos para Portugal. conforme se 
vera no Aviso de 26 de Setembro. 

5 E conhecida uma segura colonial anterior. expedlda em 1819 do Rio de Janeiro para a IIha Tercelra nos Ac;ores 

1 
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Em Lisboa, e no recepc;:oo das cartas, tambem os portes foram alterados para um valor basico de 150 
reis por coda 7 1f2 gramas, com incrementos de 150 reis. lIustram-se abaixo duos cartas, uma anterior e 
outra imediatamente posterior a entrada em vigor do Convenc;:oo. 

Figura 22 - Chegada a Llsboa a 01.06.1859 

A 15 de Setembro foi publica do em Goa 0 

seguinte aviso: 

N n BIlII,;"'y Cu;cUc ue !} do curren Ie le'5e 0 
~t: S :illrl ... ): 

,\ "1 1';1 DO Connl-Iu. 

Todn. as Cnr:n-. l'criodiel,)~ . c 1'0Jlei ~ impres. 
~ue, ell"indos a l'vriul-tlll, IIltu.lcinl, 11110" do, 
C!orr.~, Ilh3~ de Cul)o \'crdc, e (lulra" 1'09 irt'ue" 
l'urlu;:UU7.aB 113 CO>la d· .\ fri ,·n. ;:crno .·pc:dido8 
IIU, lIlala 'Iue se uC$liun It l.;jhr,d lnr. 

Niin ~cni pura 0 (lIll1rn cIIl,rUIl,l pt,rl c nlgum 
1I13rilimu sobrc tllc,;<· .. rrc"p,.ud'·IIC:jn~, ueUl nos que 
,·a .. , nt'm nns que "ClUj ma, ~Oll .. "nc 0 porte inle. 
rior (13 India em uma t! Ollira dirccr,(lo. 

U to;rmll =]'opd. imJlrt:s~o~=nu cusu presenlc 
rom"rehcnde ourns pcri"tIicns (rOI'll e;;azell~), 

l>rer,o.5 COTrt:ute~, f"lhelns, .r .. lhns ..Ie .m.u~lcn, cn:n' 
IIg0S, prC'~peelos, IIlInUIll:IU~, U Dulle las <!c VOrlOS 
c~l'ecies, ou impres~o~, ou Srn vndos, Oil llll:o;; ru. 
('hndo.. . . 

I\~ .c!!ninlea regra~ St!I-UO e!lr:clnmenlc obscf\·n. 
dft~ In' c:u,) dc GOZCUad e olllruB Pupci~ itnpre~8u:l 
c1irjgjdu~ a Porll1gnl, i\ladeirn, 1Ihll5 t1v~ Ar,tlre~ , 
Ilhn~ tic: CuUo Verde, OQ outrll. l'u~dl!sfiio I'arlU' 
sucz", uu Cusla d' A Crica. 

I.-'I'utIn:! all Go.zeltu3 C Pnpei! illlpre,;~o! sen!" 
eovindos .. ':111 C'olJl:t, ott com cop a ubtrlll de clld.~ 
lado, 011 rxtrcmidnde. . 
2.-~iio so escreveni, oem 8e", POil? ~lItro81' 

SOIlI ou murC:l sobre us G:l:cllllS UU 1'IlJlCI5 lTllllCCj· 
Figura 24 

de Goa ate Lisboa, pelo que se tornava necessaria 
uma nova tabela de portes, que foi publicada no 
Aviso que se transcreve (Tabela 4). 

!\.tc 0 l'ezu ,Ie j de to las ... .. . .. .... . .. .. ------£o de cJitu •. •••• •. .••• • f •• • If 

------1 tola . . I t •• I f If. If' If If.' 

E pur t ad" lola mai~. . . .• . .•.. , .. ,',. 

Figura 26 (destaque da tabela 4) 

O: l :O~ 
0:2:0('\ 
0:4:12 
0:·1:12 

Nos term os desta convenc;:oo a mala de 
Portugal passou a seguir por via de Gibraltar a partir 
de Outubro de 1859, 0 que podera ter causado 
olguma perturbac;:oo no correia de Lisboa, po is que 
a partir de Fevereiro de 1860 passaram as cartas a 
ser marcadas P. BRITO em vez do POR ALEXANDRIA 
como ate entoo se fazia (Figuras 27 e 28). 

, 

Figura 23· Chegada a Llsboa a 12.09.1859 

Deste aviso destacamos 0 seguinte 
passagem: 

Niio !'CTU para. (I f"tnTO c(Jbratio pI1rlc algum 
maritirnu sobre tae~ c'\,rrc:opnndf'lwins, !lem nas (Iue 
"au, n£'tn nas que \'ctn; ma:: SOlllcll1t: 0 porte inte. 
rior do. India em ul'l"Ia e outl'a direcl.uo. 

Figura 25 

Nos termos deste acordo, vai-se assistir a 
um significativ~ abaixamento do porte das cartas 

AVISOS. 
.4dmlal.cra<'l"lo do Cor.-e lo Oe rnl. 

Por Icr ';,[(1 i,'aceto, de nUllu ~e pllblil:a 0 ~IIJrU;nte: 

PllTa cOllht!GirncOI .. ti~ Publico dC<llnm.llc que a 
fIllldllll'; 11 UlIlI purlc~ t1u Curine c GA7.c13!1 dt! Gun 

)8r3 Li~hll!l, i,'adc.m. A"ore.s, ll has dl: CaUu' Vt'r. 
:I I' . c ou'rlUl I'U88C5!lUCS l'urluguc~l1~ na CoSln un 
t\fricQ, pur \'ia de Gibmhl1r, ' ! \' icc'\'Scrsa, he a lie· 
gumle: 

De Goa. a.te BOlllbaiul, c uicr.·f)~·~IJ. 
!'ART.,S. t,;"brc. 

"I~ 0 I,cao lie! de loIns....... ..... . .. .. U:l:();; 
----- ~ de uitu.. • .. • ............. O:~:Ofi 
- ---- 1 10.111.. • • •• • • •• • ••• •• •• •• 0:4:12 
8 por cud ... lolB IIIl1i.;... •• •••••.• . • •.• O:-I . 1.! 

CA~I':TAS 

Cadn Gn7.cllI. I!endo do pezo de 3~ tllla~ . .• 
6 1~.IIlS .... 

E Jlor elida 3 lolas mais ....•.... . ..•.... 

Cobre. 
O:l:O!J 
0:2: 1-
U: I.tI9 

A lem do pOrle n . ,a, quando lit' 'lueiru pllglll Ill''' 
Ie Concio" jl{:! de BombllilllBle LI~UUll, I": regulo· 
rit a 0:4:411 IU praln. por cada 2 uil!lvae, pelilu Pur· 
lugue,., c (1 de (;;In:cI115 por cadll \lm 1 dll~ me~11l01! 
Gn.ta!! 37~ rcit! ean Vfllta. e dt: uUlrns papei3 iru· 
PU!I!80!l 3ii rei. em pfata pOf oJl~a 

)l"O\'a-(ioa, 26 de Selaawfo de 1859.-0 Er.cri· 
tau, llo:orio ElIliliano Ftrri1o. 

Tabela 4 



Figura 27 - Frente 

;'J 

~0; 
~4.?~ ~~ 
~--(7 

~ ~fb\ .. ~ ~ 
Figura 29 - Frente 

i 
Figura 28 - Verso 

;: 

Figura 30 - Verso 

As duas cartas que se mostram nas figuras 27 e 28, distinguem-se por a primeira, noo ter tido 0 

porte pago ate Lisboa, pelo que em Lisboa Ihe foi aplicado 0 porte de 150 reis; j6 a segunda, teve 0 

porte pago ate Lisboa, para 0 que houve que pagar 150 reis fortes em Goa, 0 que foi feito mediante 0 

pagamento de 0:4:41 1f2 em prata6, 0 que se traduzia na inscri<;:oo na carta e na correspondente marca 
FRANCA aplicada em Lisboa. 

Noo sabemos da razoo nem quanta tempo durou a aplica<;:oo da marca P. BritO, mas em 1862, j6 
estava de novo a ser utilizada a marca POR ALEXANDRIA e assim se manteve em utiliza<;:oo ate 1871. 

A nossa interpreta<;:oo para estas marcas e a seguinte: desde 0 inlcio do encaminhamento das 
cartas para Portugal pelos paquetes Britanicos, que 0 destin~ das cartas era Alexandria, seguindo 
depois para Lisboa. E embora as malas fossem desembarcadas em Gibraltar, para dal seguirem para 
Lisboa, a identifica<;:oo para fins posta is e de aplica<;:oo da taxa, era Alexandria. 

Esta nova tabela, decorrente da conven<;:oo fala-nos agora em Gibraltar, em cuja 
correspondemcia se aplicava 0 P .BritO, e dal a "confusoo", dado que noo houve qualquer altera<;:oo nos 
portes aplicados. 

6 - 0 perfodo de 1862 a 1869 

Vim os anteriormente que a legis
la<;:oo postal de 1859 determinava que 
o unico porte a pagar numa carta para 
Portugal era 0 porte ate Bombaim, nada 
sendo cobrado pelo porte marltimo. 
Assim 0 entendeu 0 funcion6rio do cor
reio de Goa, que na carta (fig. 32) es
creveu II pagou athe Bombaim», re-

, Ao aspedo monetarlo vamo-nos referir de segulda. 

1 
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forc;ando com esta inscric;oo que em Lisboa era somente devido 0 porte de Gibraltor ate Portugal, no 
valor de 150 reis, porte que foi aplicado em Lisboa. 

E de assinalar que a marco de Goa aplicada nod a tem no rectongulo inferior, pelo que se pode 
concluir que s6 era aplicada a marco P.P. quando 0 porte era pogo ate Lisboa. 

~ ~r 
/:;"t'~, N'~~ ~~;:r~ 

Figura 33 (frente) 

Ja a carta fig. 34, expedida para 0 mesmo destinatario, teve um metodo de marcac;ao diferente; 
foi-Ihe aplicada a marco P.N.P (porte noo pogo), por debaixo do antigo marco do correio de Goa que 
noo vfamos aplicada desde 1840, tendo side inscrito 0 peso do carta 2/4 de Tola, assim como a verba 
pogo ate Bombaim 0:2:06, em acordo com a tabela de 26 de Setembro de 1859. 

~ 

... 
Figura 34 - Frente Figura 35 - Verso 

A carta do figura 36, datada de 22 de Janeiro de 1863, teve 0 seu porte pogo ate Lisboa, pelo 
que foi marcada GOA/P.P.e a inscric;oo "Pagou 150 reis", e em Lisboa a correspondente marco Franca. 

Figura 36 

Figura 37 - Goa 22/1/1863 II pagou 150 reisII 1:1 :40) 

X ~4 ~ v-~j /,-~ 
Figura 38 - Pormenor 

Se atentarmos no inscric;oo no base do 
carta, pode ler-se que foi feito um pagamento de 
porte de 1: 1 :40. A que correspondera este valor? 
Pensamos que e 0 resultado do soma do porte 
territorial ate Bombaim de 0:1 :03, com 0 porte de 
Bombaim ate Lisboa de 0:4:41 112, num total de 1 :0:43, 
embora noo consigamos explicar a diferenc;a dos 
valores. 

A carta seguinte (Figuras 39, 40 e 41) le
vanta alguns interessantes problemas de interpre-



tac;:ao. Foi escrita em Margao, e lanc;:ada no correio, tendo recebido a marca de Margao, a vermelho, 
6 qual foi junta a data de 21/4. 

Figura 39 • Pormenor 

t , . .I 

Figura 40 . Frente Figura 41 • Verso 

Pensamos que foi em Margao que foi pago 0 porte ate Lisboa, conforme desejo do expedidor, 
que assim 0 inscreveu na frente da mesma. 

~~~~ 
j 1 

Figura 42 Figura 43 

De Margao7 seguiu para Goa, onde foi marcada com 0 GOA P.P, datada de 23 de Abril, e onde foi 
inscrito para atenc;:ao do c orreia de Lisboa «Pagou 300 reis», para uma carta de peso ate 2/8 de onc;:a e 
% de tola , tudo inscrito no canto inferior direito do verso da carta (Figura 43). 

7 MargCio nCio fechava malas para Lisboa. loda a correspondEmcia para 0 exterior era centrallzada em Goa, que fechava e expedla 
a mala para Bombalm. 0 aviso de 5 de Marc;o de 1870 asslm 0 prova. 

AdmiDfauaqlo 101'111 dOl corroloe. 
NaslA n:parli~io, nu lubahcrnas. e fill"ca rechlr-ae·h.m al 

mIla. noa diD. U "oras Db.ilO designaduo DO correDle Anno. 

DB NOVA-GOA PARA 

11011100.... • . .. • ... • Em todo. 01 dill" U Ii 
Romboim ........... I U Ii 

SlwunlwlIl'CC. • • • • • .. l &I. Ii 
Pcrnem.. .... • ..... 'u Ii 

cornr ............. ~ J 'a II 
~~Iargi~............. Bm lodos os diu ~f ~~ " 
• npu~.............. .. " 

anlenna. • .. . • • • • .. " II 
Pondi: .............. 1 Nu IcgnDdu. 'Juor.} i. 3 
B~hollm... ••••• ... tal 0 lulas relru. 

A .... · { Nas lervu e IUW I" I IIDouln .......... lei .. s. ... 1 

E I Nu "'gnnd .. reiru, 1 L ·ur0p"..... . ....... 016 n do maio. .." 

{ 

Bm J3 0 21 do mar· } 
China......... ..... ~o, 100 U d'IIbrii i_ " 

o 8 do maio. 
UE &lARCAO PARA 

b. p. m. 
b. p. 01. 
h. p. m. 
h. p. m. 
h. II. m. 
h. a. nl. 
h. D. m • 
h. D. m. 

h. p. m. 

h. Q. m. 

h. p. m. 

h. p. m. 

~lIaconll ••••••••• "1 BIll todo_ 01 diu J'" b. p. m. 

A"OIOIi ............. ~ ) 
QDcpem. • • . • . • . • • •• Nil l.r~l. uinlal ( 
c..~o de nllIDO.. .... bb d q " I Jll. h. a. II), 

Enlbarbac.m ........ ".. a 00. l 
S"P8llcm .. ... ...... J 

DE lIAPUr;:A, PARA 

{ 
N •• le~, qlliDlIIa I L 

P .... nem.... .. ...... o .. bbados. .. 1111s h. II. \II. 

PARA NOVA·COA DE 

:~;~;:::·:::: :·::::{Em todos os diU'l~ 
Pern.m............ h 
lAn.acona. • . •. .....• is 

& h. p. m. 
0 h ••• m. 
& h. p. m. 
& h. p. m, 

DichCllitu ........... { N~ dCllUingns. ler- } " 
Pllhdi. • • ••• • • • • • ... ~s a 'JuiolAS f.int. & h. p. m. 

A _I' { N.s quint., a dO-} •. 
nll~IVll.. ........ WIngO.. ... 8 ". D. m. 

PARA alAI\CAO DE 

Caolcona. • • • •• • .... t 8m todDS os diu. } " 4 h. p. m. 

Assolaam • • ...... 1 I 
Quepcm.......... . . Nos Icr~I, quinlas 
Cabo de Ra0l3, .. .... c ~bbDdo,. fl 
Ernbltrbacem ••.••••• 
5ongn.m .......... . 

8 h. II. ro. 

PARA MAPUr;:A, DE 

P S NIISIagundU, quar· ) , & h 
.rnlm •••••••••••• ? lA. a Icsllls.f"ir4l. J S • p. m. 

.. carre.pondeneia S,I"r4 de~Q ler eotr.gno com .Dlecip.~io 
de uma horl. scndo convenienl.IDcnlc r""h.da com I.cre. 

O. paCOles de linos, ou qUIIS'Iuer .,olume. I.rio .lIpcdidos 
ICgu~U II cantcniencia do tnU15pOrla dB mal •• 

NOY,,-COlI, " cia IIW'~D de 1810.-0 adminilll'1ldor geral, J04' 

pilll 11lRlll!!~ Ea.u. do R'80' 

1~ 
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Pela leitura da tabela de Setembro de 1859. teriam de ser pagos: 
• 0:4:12 Pelo porte de Goa a Bombaim. para uma carta de peso ate 1 Tola. 
• 0:4:41 1h pelo porte maritimo de Bombaim ate Lisboa 

Num valor total de 1 :3:53. muito distante do porte pago e inscrito na carta . 

Qual era efectivamente 0 peso da carta? 
Se a leitura da inscric;:oo feita for % de tola e 2/8 de 
onc;:a. entoo teriamos: 

• carta de peso ate 1 Tola. portanto 
0:4:12 

• ao peso de Hola corresponde um 
peso portugues de 6/8 de onc;:a. 
pelo que do lugar a aplicac;:oo de 
um factor multiplicativo de 3 no 
porte maritimo para Lisboa. 

o somat6rio destes valores. 3.3:17. esto 
muito pr6ximo do valor de 3:0:27 que foram 
efectivamente pagos (Figura 44) . 

Figura 44 

ADMINIS'l'R!l9AO DO CORRJo:lo GERAL. 

Para precave·, qual q·uer desvio da corre!'poD. 
dencia. otlieial qlle tiver de; ser enviada, pelu! Gor: 

reios deale Eetado, faz·!!e neceesarib, lJue venha a. 
compallhada de huma relaQ[Q .duplicada, f!entlo 1m· 
rna dellas datada, c atll'igDada, p~la authoridade 
competclIle, !!leu Secre.t.ario, Escrh·tiu, on -\judaute. 
e nil. duplicada levorA a certezil da SUD. entrega' 

Da correspond e::Jcia particular, lambem, qUE!reuuo 
ter II. cerleza da eatrpga. e do pagamcnto do !'P.1l 

porte dever:i lrazer umll. rela/fllo nominal, e !I t: :!. 

direcQiio. 
A c.meep.ondcncia diari!!. para 0 Corrcio E~lrnu 

g eiro devers entreg,u-il!: ale as dnas hor!u\ ,l :l \'lr· 
(:e e para e.a Ptovincias DOS dias Segulld:H, Q :l :;r· 
las, e Sextal! d a semaD!!. Ilte tis tre! homil ue tu r.!\!, 
e scndo nos diM Sa!lto~ e feriado:s ate me iu Il ia . 
e a~Della que vier dc;)oi:! ds.s horas mllTcadu!! Li· 
carll. para a immediatll partida do Corn-in. 

Nova Gaa lS de Abril de 1:351.- 0 E~cri ... au, 
Rozario Emilia.no Ferrao. 

Figura 45 

Esta tentativa de explicac;:oo carece de ser confirmada por outras cartas que se conhec;:am. Em 
Abril de 1861. e publicado um aviso da Administrac;:oo do Correio Geral (Figura 45). 

Figura 46 

ADIIlJfll'l'R49AO DO OORaKIO GRRAL. 

Para • !='~lCIi.'Dto (.. ..ttr .. Ia ••••• publica p IIfDlDlI : 

No' ]'662.-Illm • Sr.-As correllpoocencias pan 
"t!rraa do contlnente do Reioo-e llIJ1i8 'ad-jac:enle. 
remetdda .. por yia de Alexandria, d~ 'tl'j~ ;·V S.' 
ahi ut'i: recebeudo IlDliciJtadamente 0 parle ~8quel. 
lu pe'~o~:., que 0 preteDdem pagBr, t"ap e'xrie llide' 
ao ~eQ qe~t~!10 ,. e eDtregus freneal! ~o" d.,e.~tinat.~ 
rio •• do,me!mo l1ludo COInO 0 ~iIo ail Que !'te d.i811;i. 
puem, eta .Litboa; de que previno tl. V B.· . • m.ro· 

, pOlla .: Qb •• r.Y&910 qUfI Caz' no officio que scompa· 
nhou .. mala. que para estR Adm ;'lislraQito .central 
ell.peello em cineo de Sete"~bru proximo ' pa"!lado. 

·Deo. Gu.rde ·. "I. S.- Ll~baa. 14 de Oalubro de 
:1:8

l
81 • ....: Illm: Sr. Adminililrador do C~rr.eif de 

Soa:~L'ui: Jo.6 'Bo.lellio Stabra. .. " 
. . ~·ti : c~D(~rme . C;aa-de. Admin\t'trIlQaQ {,Io Cor~ 
r.e.~o ge.r~L . em N.on Gall . 3.0 de .pezt'!Ilbrq de 
la,~1.~9. E;acrivllo, !lozario Emili«no F1If'TClI. 

Figura 48 

o recibo que se apresenta na figura 46. e 
um exemplo do aviso do Correio geral de Goa 
que acabamos de transcrever. 

~- ~q~ -u!!! ~1 :\ \" .\':t1f~ 

~ r '" /- ,, "V a 

, NW .. '6_~ ~". ::e~ 

.~ Uj' '-' ~ 
p .~.: /..?" .... ~ . 

Figura 47 

Num outr~ aviso. tambem datado de 
1861. e referido que 0 porte territorial portugues 
tinha sido abolido. pelo que as criticas que 0 

Administrador do Correio de Goa fizera para 
Lisboa. relativa a sua cobranc;:a indevida. noo 
tin ham fundamento con forme se pode ler na 
res posta dada pelo administrador do correia de 
Lisboa . 

o impresso da figura 49. dirigida a Vila da 
Feira. noo pagou porte territorial portugues. 



o porte de 20 reis fortes pago pelo 
expedldor deste impresso, corresponde ao por
te maritlmo de Gibraltar a Lisboa antecipada
mente pago em Goa. 

Adminlstra~o goral dOl correloe. 

&101 •• para Lisboa, desde & do ",aio aiel 8 de "Iembro, reo 
thor.5o·bom no. qlllrla. r.'fa. &. 2 huf .. cia I.rde ; u, des,l •• I 
de sClt:mllro Dle 30 de oulubro, em lodos os szallados &s lDeSIlUa. 

hona. 
Molas pa .. Chin. r.ch.r· ••• ham ~. 2 ho... d. larde .m 1 0 

21 d. maio, •• 18 d. junho, 2, 18 u 80 de julho, IS e 21 de 
'SOSlO, 10 e 24 do selerubrD, 8 • 22 de oUlubro. 

o porle lerrilorl.1 da India bril'Di"" Ie r.!JUI. da ananeira 
""I"inle: : 

ror ""rIa do p.zo'do 1/. lola p.~.se meio ann&. Esc.dendo 
• carla 0 p •• o .d~~ 1/. lola e 000 esce~odo 0 d. t luln, pap •• e 
um nnni. Por ""dn 101. m.is ou IU. rr.c~.o , URI nnnd. 

No,', Goa, t de ni. io J e 18G9.- 0 ndmini'I,'.,lor, ..{1J<I'lu;/n 

1~omal .Yar;.r do lI!Go. 

Figura 50 

.. 
• • I 

., 

Figura 49 

A abertura do canal de Suez8, que teve lugar 
a 19 de Novembro de 1869 pouco Impacto teve no 
servl<;o do correlo entre a India e a Europa, devldo 
ao facto das mala Inglesas da P&O que transporta
vam a correspondencia desde Bombaim para a Euro

pa, continuarem contratualmente ligadas ao transporte das malas de Suez a Alexandria pelos caminho 
de ferro explorados pelos ingleses. 

7 - Os ultimos onos do periodo pre-odeslvo 

o ultimo aviso publlcado no B.O, e que se reflra aos portes e 0 que se ilustra na figura 50. Pela 
leltura do aviso parece que 0 porte territorial da fndia Inglesa foi baixado para V2 anna por Y2 tola de 
peso; noo sabemos a data da sua entrada em vlgor9, mas seria de esperar que este abaixamento se 
reflectlsse nos portes para Lisboa. 

Ate ao momenta alnda noo encontramos qualquer aviso dos correios, pelo que teremos de ver 
a concordoncla deste novo valor nos portes das cartas para a Europa, 

No quadro abalxo mostram-se os portes da fndia Inglesa do Regulamento de 1854, em 
compara<;oo com os que constam do aviso de 1 de Malo de 1869. 

Regulamento de 1854 A 1 de Malo de 1869 

'A lola lhanna 

V. a lh lola 1 anna Ate lh lola lhanna 

'A a liz lola 2 anna liz a 1 lola 1 anna 

Se compararmos os pesos Inscrltos e 0 porte portugues em reis fortes e 0 porte pago em moeda 
de Goa, das cartas das flgura 51 e 37, verlflcamos que se trata dos mesmos valores, pelo que se podera 
conclulr que a altera<;oo do porte territorial da fndia Britonlca anunciado no aviso antes referido noo 
teve qualquer Impllca<;oo nos portes para Lisboa, 

A carta da figura 52 e a ultima arrolada antes da entrada em circula<;oo dos selos postais no 
terrlt6rlo de Goa. 

• Uma descrl¢o Interessante dos trabalhos de construyoo do canal pode ser encontrada no B.O. india ano de 1869, pag171 e 
segulntes. 
• Da manelra como a nota esta redlglda, admlHmos que a sua entrada em vigor tenha sldo a 1 de Malo de 1869. 

1 
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Figura 51 - Verso e frente 

• I 

Figura 52 - Verso e frente 

8 - A correspondencia do India com M0trambique 

18 Desde 0 seculo XVI assistlu-se a uma forte emlgrayoo de Goa, Damoo e Diu para Moc;ambique. 
Noo e este 0 local para fazer a hist6ria10 das fortes relac;oes entre estas duas parcelas do ultramar, mas 
noo deixa de ser oportuno referir as comunicac;oes posta is que se faziam entre elas, e que utilizavam 
duas vias prlncipais: 

A via directa, por navios portugueses, que de Goa (e tambem de Diu) que para 10 partiam, em 
datas irregulares, mas sempre noticladas no Boletim Oficial 

A via de Bombalm, por onde a correspondencia seguia em dias fix~s para Aden e dali pel os 
paquetes franceses ate a i1ha de Moc;ambique. 

Admlohtrac30 gorat do. correIo •. 

Mal1l9 pUll Llsboll-u 8 d ... I • .,bro. Itch.,-.. -
ham aaJ 'Iu,"~ reint is !it lu.,.1. d, '.rde; e, dade I t de it
tntlbro Il! 30 de outubro. em tad" 01 •• bl,.dos i, mesn&a 
be .... 

Mlllll' p'ara China.-I .. 1ur-<.-b",. 6.! bor .. d.!.>,. 
de em .3 e 97 de 'eollO, 10 II i l de Ioelembrp, 8 e 2! d. 
otllubro. 

Malas para 'Mo9ambique-por Ad.. • d'lI; ~ 
r-quele "'tueel. rrthtr-te .ham era " de 'p:o,to, I de Rltatbrt. 
3 de Ol.Iluhro, I t 29 de nDftlmbro do cormtte UOD a, i hem 
~. tattl •• 

o porte 4at (.Ilal ru.lf~.mhique de t/ l de lola ~ 1:1:36: 
d. 'I . 6 l :iI:12: d. .. .. 6 1:~:lU: do "I. Iota 3:0:310 d, 
"t"," 6 3:1 :.l8: t por (Ada tol. mais Dtl ,ua. (r.c(1o ,:.:1." 
o porte Ua BUDta, pot ud. IWnsero ():2:39. 010 elcede&4 •• 
ptlO de .\ On(aJ. 

Xo, •• Goa.2 de .I!;Ofto de J889-O adminittnder, Jocst'i
n.m~ .Ta",i,r 14 n" •. 

Figura 53 Figura 54 

A carta da figura 54, de que noo temos a certeza da data, embora no seu interior esteja uma 
missiva manuscrita datada de Goa em 1870, tera sido certamente transportada por embarcac;oo 
portuguesa, pois de outr~ modo teria que ter a indicac;oo do pagamento do porte territorial Ingles. Esta 
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obrigatoriedade do pagamento do porte ingles. e a impossibilidade de tal ser feito em rela<;:oo com as 
cartas expedidas de Mo<;:ambique para 0 territ6rio portugues. com transito pela fndia inglesa. levou a 
nota do administrador do correia de Goa. que se transcreve no Figura 55 

AdmiDiatrntilo gernl dOli conejos. 
t'ic4 p~r:ad4 ne$ll rep.rli~.o 0 correJpond.nei •• b.iso dec\.. 

r.d. por f.lto d. "'g.menlo do porle. 
lIum .Ulll enlre p.rl ...... pp.lI.nle L>IS Tieongo " npp.lI.d , 

Antoniu 1I.lippo Monll proeuudor d. MOI ..... ~~· \".II • .:~ .ID ", . 
eriYilo do julg.do ,I. pro\! •• citl.,I. do U.mito I.on Il'lOr,I •. n,Or 
dl rd.~." de NOTa (';0.. , 

Cnrltll rinritIJ at MDfarnb'9u,. 

lIuon. ca.Li a l'unj. Norcy I 
lIun •• .lira. V •• 'Cb.nd Ginn 
lIuo .. d!101 • Ermnngy hloll;Y I' ... DIU 
ilOIlO. dll •• An~."llY l>.muo)' 
lIulO. di ... Relun!!)' 1 ... lg! 
lIuOll. dillJ ..... 1. (';uyind. 
lIum. di", • Gcir'lOt> U.m. do., 
lIum. ,Ii", • GUYlnolgy "i'g y 
""011' ,lila, Annon I,;y VU ••• lIU 
lIuma ,I,ln D G.: i'".lIno P'~noor 
lIunll <Ii, •• " .lIu Ann.n ,l 

Figura 55 

1 

I 
II·. · .. Ronn:a 11 

A ~mIDiatrn~iio gornl dos correl05 
,\ mal .. rnm .. "lID, 5C h.lc r.,.her cm 10,1 •• IS It,,", rd •• 1 

d ... I" 0 d •• 20 ,Iv .onenl. mer. I' ••• Chill., no din :l.J do ror
ralll. mer. 8 • 2~ de ulIlulm •• 5 c 10 ue nor.nob"" 3 e 17 
,I~ ,lelc",I"". I'.,. 'lommh"I".' liD d ••. \ IIJ oul"ltro, I e 29 
d. lIo'rmhro. e '27 ,Ie d"cmltro. 

,\ '"'" il,u.ltl,·nr.' ,I."er' ••• entrre"c nc!t ... pnrtitM il1lpre. 
I .. hdmen'. Die 10 hun. ,I. ",.nlon. 

I'orte ,tns ttlrln. I",rn Jlornrnb;qlU. 

lIu p"lU de I.. 01. tul,1 1:2:1l! 
t I •• 1::1:2 ~ 
I •• 1:\:311 
1'1' • 3:3:011 
2 • • :1:1:12 

• 21" .. .l:1:311 
I'or •• 10 lui. m,i. DOl " .. fn·.(au, • I: 1::10 
:'i,,,. G" ,. II ,I., .. te!Obro ,I. 18;0.-Oo,lminisludor, JOOl

'1UIlI' 7 homa. Xllr;" ,/u 11'11' 

Figura 56 

A tabela de portes para Mo<;:ambique foi alterada pelo aviso de 2 de Junho de 1870 (Figura 56), 

Anexo 1 - Pesos e Moedas da india Portuguesa 

Pesos 
Os pesos inscritos nos cartas do fndia portuguesa. soo de 

duos naturezas: 
• Nos cartas de circulac;:oo interna do territ6rio de 

Goa. enos dirigidas para a fndia Inglesa. vem 
expressos em quartos de tolas. tal como definido 
nos tabelas de portes de Goa e do fndia Inglesa, 

• Nos cartas dirigidas a Portugal. aparecem em 
geral inscritos dois pesos. um em quartos de tola e 
o outr~ em oitavas de on<;:a, 

/t-
~~ 
~.:' .d 

No exemplo que se mostra. estoo inscritos 2/8 de on<;:a em 
clma e 14 de tola em baixo, 

Desta carta poderfamos ser induzidos a concluir que existia 
uma equivalencia entre os dois pesos. ou seja que 14 tola 
equivaleria a 2/8 de onc;:a, Porem se olharmos para a tabela 5 de 
convers6es de pesos verificamos que tal noo e 0 coso. e que a 
leitura a ser feita e: a carta pesa J4 de Tola e 2/8 oifavas de ont;a. 

No carta do flgura 46 a Inscri<;:oo j6 e explfcita % de Tola 
e2/8, 

Moedas 
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Tabaja 5 
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7 
7 
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1 
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53 
23 
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31~ 
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10 
26 
flit 
2i'~ 
G9: 
39 
5~ 

... '1 

4i~ 
20 
62 
3It 
n 

51~ 

A leitura do tabela 4 acima transcrlta. tem a partlcularidade de alertar 0 leitor para um aspecto 
particular do Interpretac;:oo dos portes. e que tem a ver com as moedas em circula<;:oo no fndia 
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Portuguesa. Assim, e na primeira tabela encontramos que os porte a pagar para 0 trajecto de Goa a 
Bombaim serao feitos em «cobre)), enquanto que no seguimento do texto se verifica que 0 porte 
facultativo a pagar ate Lisboa ter6 que ser feito «em prata)). 

Para a Interpreta<;ao destas determinac;:6es socorremo-nos do livro j6 referido de Lagrange da 
Barbuda, de onde recolhemos as indicac;:6es seguintes: 

a) - Em Goa circulavam moedas de cobre e moedas de prata, das seguintes denominac;:6es; 

Notdo <ft... pHlo-
X' .Jf'.1l. Ua;, d&: De 

"oinapio: pnr4 ~ GU:I. PDtt. 
duo: xorafim,m» 1 :0:00 300 1oo 
b lonxt! t 1, . .• • 
~UIl'tlJ cIa dila. ~ 

M0io P IfII;o.vu 0:2t30 1M) .sO 
"I aCr.:Ifim ( 8 , . 

Rupilt clmioll ~ 
de Oumb;aitu ou 2;0:30 630 336 
J6 nllUUM ( 9 ) •• 
31eiQ dilO, &c. 1.U:1:> :)1 (, 108 
QUlI r tG rill dilo. 0;9;3'1 ~ If>?! 3 .. 
r;\~CiI HIl.'lpa- ) 

Dbota cuhamuQ- f 4:3;30 Nl0 ?~2 
ll11ria (10) •••• ) 
~'Mn dlU!..... ~;1:"5 '10~ 316 

J'f1~(ln.r J~ Cobrt (·11 1 
T Rcis de 

' I'PUgo1; qllo h" ~ J:. , .R. Goo. 
'0 do tllpU, 011 0; 1-00 ij() 

f'.lo pud au ••• 
~l~iu lDugu... 0:0:30 30 
gO rei....... 0 i ():~O ~U 
15 rei"....... LJ;Oi ,:it 10> 
12 rei"'..... • U:O: 12 12 
10 rots ...... O:Q;lO 10 
o relll.. .... 0;<1 ;09 it 

71; reI' ...... U;(I :7 ~ 7! 
G rei:. . .... • U:O;ItU lid 
.J~ r .. ~........ O:(J ;II~ .a 
3 rutS . • • • • • O~Jl :t}a Cl3 
, ~ rlli~ ...... O;(J;t~ I~ 

Tabela 6 

Dc 
Pun. 
:r.! 

( i 1) Eslas muedas foram mandadas cunhar pelo Alv. de 20 de 1\lar~o de 
]617, em suhstituiglo ;Is de tutuuaga, que se mandaralll recolher. Ha\'eudo
se introrluziuo muita moeda estl'angeira, imitanuo a:. prim-eirlls uuas, lDanrlon 
o Vice-fiei D. !\lanoel de Portugal e Castro re('ulher no Thei'.ouro, e clIuhar 
de UU\'O, COlli cunha rlifi'el'cnte, toda a qne e:o.:islia uo Estado. pur Delel'lilina
~lo de 4 de Julho de ]S32. He t<lnlu porem a qU8utidade de.,la lIHlt'd~ . 
em tangas, e meias tangall, e tiill pouca a cle Tupins, e pardaos, que gira 1IU Es
tado, que e.tlls·moedas, tern de excesso subre d de cobre 20 par l't.'lltlJ, IHlr ('on. 
seguiute a Rupia eqllivale a 12 t.iUga~ de ('vbl'e. Pela ('xpressB.1J R1lpia 
entende-se sell1pre prata, edt' xenifim, ou p:zrddo, se <l i z rie pI ala uu ('obTc. 
COm ° Estrangeiro, corn a Pra~a de Lisbon, e mesmo elO mullas das \Pudas 
por atacado sao em plata, e all compras nlludas saO geralmente em cobre. 

Figura 57 

A nota nOll, que se reproduz na Figura 57, refere que as transacc;:6es com 0 estrangeiro e Llsboa 
sao sempre em prata, e que somente as compras mludas sao em cobre. Esta situac;:ao nao era diferente 
da que se passava em todos os estados. A grande dlferenc;:a estava na continua flutuac;:ao (regra gerat 
desvalorizac;:ao) da moeda indiana de Goa, relativamente a sua congenere da fndla inglesa, 0 que 
fazla com que os portes a pagar a fndia Inglesa ou a Portugal fossem feltos em prata, enquanto que os 
portes locais podiam ser feltos em cobre. 

Apresenta-se alnda na Tabela 7, a sua correspondencla com os Rels do Portugal (conhecidos 
por reis fortes, por oposic;:ao aos rels de Goa, rels fracos). 

Para se poder avaliar desta flutuac;:ao monet6rla, refira-se a tftulo de exemplo, algumas 
correspondenclas entre Reis de Portugal e rels de Goa. 

Ana Rei. forte. Rei. fraco. 

1842 100 Rell 187 'h rell 

1863 100 Rels 266 rels 

1867 100 Rels 309 rell 

1869 100 Rels 293 rell 

1870 100 Rels 266 rell 
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TabaJa 7 

Pagamentos por Transferencia Bancaria 
(Novas Contas) 

Para 0 Banco BPI utilizando uma das segulntes contas: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leiloes - NIB: 0010 0000 3805 4370 0016 1 

Payments by Bank Transfer (New accounts) 

Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes) 

Pago por transferencia de banco (Nueva cuenta) 

Per Bankuberweisung (neues Konto) 
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mltglledsbeltrag 

IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1 BIC/SWIFT: BBPIPTPL 

Auction / Enchere / Subasta / Auktlon 
IBAN: PT500010 0000 3805 4370 0016 9 BIC/SWIFT :BBPIPTPL 

Payment I Paiement I Pago I Zahlung 

PayPal®(www.paypal.com) + 6 % 

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 
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Rene Rodrigues do Sliva 
renesilva@netcabo.pt 

Em data relativamente recente, um alto respons6vel 
pela Filatelia Portuguesa escreveu que Filatelia e cultura, 
camaradagem e amizade. Tem toda a razao, e como tem 
toda a razao, nada h6 a acrescentar, em especial, quanta a 
expressa referencia a cultura. Apenas nos cumpre relevar a 
afirma<;ao e assegurar que, com ele, estarao, por certo, 
milh6es de filatelistas. 

No entanto, acontece que, no -reino da filatelia-, 
agress6es a cultura, dita geral, sucedem-se com indesej6vel 
frequencia. Veja-se 0 que se passa com os chamados ·selos 
erradosH cujo numero referenciado j6 ronda os dez mil. Na 
realidade, pode argumentar-se que estes selos nao passam 
de uma "gotaR no milhao de selos que, desde 1840, foram 
lanc;:ados em circulac;:ao. E verdade mas importa dizer que 
se tratam de selos mal amados embora centenas de 
filatelistas os coleccionem. 

Vem isto a prop6sito de um erro de legendagem 
que a Direcc;:ao de Filatelia dos cn insiste em manter, apesar 
de um dos nossos mais prestigiados filatelistas - com intuitos 
meramente pedag6gicos - j6 0 ter denunciado junto dos 
respons6veis daqueles Servic;:os, sem resultados concretos. 

Em qualquer prontu6rio ortogr6fico, bem como em 
guias para usar correctamente a Lfngua Portuguesa, nos 
capftulos dedicados aos sfmbolos, ensina-se que estes sao 
uma abreviatura especial que retrata uma noc;:ao ou um 
conceito por meio de letras. Estamos pois perante um modo 
de representac;:ao gr6fica que se fundamenta numa relac;:ao 
de significado estabelecldo convencionalmente. Os 
sfmbolos de unidades de medidas (comprimento, massa, 
superffcie, capacidade, etc.) sao uma convenc;:ao 
internacional e a sua grafia e a mesma em todas as Ifnguas 
que utilizam 0 alfabeto latino - como sucede com a Lingua 
Portuguesa. 

Por tudo quanta se adiantou, 0 uso de sfmbolos 
obedece necessaria mente a algumas regras normativas. 
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Nestes termos, os sfmbolos de unldades de medldas sao Invarlavels e 
escrevem-se com mlnusculas (*) 8 S8m ponto, usando-se apenas no 
singular. Em rela<;:ao aos srmbolos de unldade de massa (que sao aqueles 
que nos preocupam aqul e agora), 0 sfmbolo 9 e utlllzado tanto para 
grama como para gramas (fig. 1). 

* * * * * 
Em fins de 2005, foram lan<;:ados em clrcula<;:ao tres selos 

... 

dedlcados a tres grandes clubes de futebol - Centenarlos do Futebol Fig. 1 
Clube do Porto, do Sport Usboa e Benflca e Sporting Clube de Portugal (Afinsa, nOs 3 357,3359 e 3 361), 
cujas legendas, a semelhan<;:a do que se fazia em alguns parses estrangelros, se caracterlzam por Ignorar 
o respectlvo valor nos moldes tradlclonals e, desta vez, Inserlrem a letra N acompanhada das letras grs 
seguldas de um ponto (fig. 2, 3 e 4). A expllca<;:ao oflclal para esta nova modalldade de selos sem 
valores (sobre a qual nada ha de especial a referlr, salvo que este tlpo de selos surglu na China no ana 
de 1949) fol que tals selos se destlnavam ao correlo naclonal - daf 0 N - prlmelro escalao, Isto e, para 
correspondencla que nao ultrapassasse os vlnte gramas. 

Face ao que resumldamente dlssemos, na prlmelra parte deste apontamento, 0 erro da legenda 
e flagrante. 

Pouco tempo depols, ja no mes de Feverelro de 2006, e 
emltlda uma serle de cinco valores ("lodas as Ocasl6esN

) em que 
erro semelhante e tambem cometldo (fig. 5). Desta vez a letra N e 
segulda das letras gr mas agora sem ponto (**). 

Fig. 5 

No mes segulnte (Mar<;:o), foram emltldos tres selos 
autoadeslvos, lIustrados com mascaras tfplcas do norte de Portugal. 
cujas legendas Inserem tres selos que correspondem a taxa do 

prlmelro escalao de servl<;:o naclonal (Ietra N), a taxa tambem do prlmelro escalao do servl<;:o de 
"correlo azul N (Ietra A), e a taxa alnda respeltante ao prlmelro escalao do servl<;:o para a Europa (Ietra 
E). Nestes selos (fig. 6, 7 e 8) surgem nas respectlvas legendas, e a segulr as letras menclonadas, uma 
Inusltada abrevlatura: grs. (grafla Igual aos selos dos clubes de futebol). Mals uma vez nos confrontamos 
com uma clara e aberrante contradl<;:ao com 0 que nos enslnam os professores de Portugues e de 
Clenclas, nomeadamente os de Flslca, e que tambem constam das conven<;:6es Internaclonals. 

C") Salvo quando tem origem em nomes pr6prlos. por ex .. W de Watt; A de Ampere. etc. 
C"") Em Metrologla (Clancla das Medldas), gr , 0 sfmbolo do grado. 



Assim se voo possando os anos e a Direc<;oo de Filatelia dos cn a insistir neste tipo de erro. Ver. 
por ex. os selos consagrados 00 correio escolar (fig. 9 e 10) nos quais 0 atropelo as regras estabelecidos 
e especialmente grave. apesar de ter sido advertida para 0 erro por alguem com prestfgio e autoridade 
suficientes para os mesmos Servi<;os meditar no ossunto e providenciarem no sentido de nos deixar de 
agredir culturalmente (***). 

Fig. 9 

Afigura-se-nos curial acrescentar que os chamados selos personalizados (fig. 11) sofrem afronta 
semelhante. bem como os series especialmente pensadas (?) para a juventude (fig. 12) - 0 que e. no 

mfnimo. lamentavel. Neste ultimo coso. os cn 

meuselo 

Fig . 11 Fig. 12 / 

estoo a contribuir para que os jovens escrevam 
com erros. Infelizmente. estes noo precisam deste 
tipo de ajuda ... ja escrevem suficientemente mal. 

E de justi<;a salientar que os responsaveis 
pela elabora<;oo do Catalogo Afinsa deram pelos 
erros acima destacados e. de uma forma 
inteligente mas algo velada. referem-se 00 

ossunto quando. em "Nota" eo prop6sito destes 
mesmos selos. nos esclarecem: "A designac;:oo 
N20grs. corresponde 6 taxa do 10 esca/oo do 

servic;:o nacional (ate 20 gl". 0 sublinhado e do nossa responsabilidade. 

Para evitar eventuais ideios 
de que nos motivam atitudes 
persecut6rias contra a Direc<;oo de 
Filatelia. postura que rejeito 
liminarmente. acrescentaremos que 
existe um departamento nos cn que. 
sobre a utiliza<;oo dos sfmbolos. teve 
um comportamento exemplar. 

Como sabemas. a Direc<;oo 
Comercial de Lisboa (ou designa<;oo 
equivalente). dos cn. soo os respon
saveis pela feitura dos chamados pre
franquiados. pelo menos. desde a re
aliza<;oo do EXPO 98. em Lisboa. No 
ocasioo surgiram interessantes intei-
ros postais fotograficos pre
franquiados. de natureza turfstica. 

* * * * * ~ ... O"2 gn 

.............. . )(~·9a 

"- ........... 

Fig. 13 

bem como diversos sobrescritos (alguns ilustrados) tambem pre-f,anquiados ou pre-pagos. 

I 

(0") E espantoso mas e verdade: numa serle de tres val ores. apelldada de "CORREIO ESCOLAR". esta deslgnac;:ao surge nestes selos sem 
espac;:o a separar as duas palavras. Por favor. nao nos quelram convencer que estamos a atrontar a sacrossanta IIberdade artistic a .•. 
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Estes sobrescritos, no verso, faziam expressa referencia ao peso limite que tais envelopes podiam 
transportar: 20grs. (fig. 13). A simbologia empregue estava, pois, errada. No entanto, estes Servic;os 
rapidamente emendaram a moo e, no Natal de 1999, j6 se podia ler tambem no verso dos sobrescritos 
dedicados a epoca festiva: 20 9 (e sem ponto). Estava feita a correcc;oo que se impunha (fig . 14). 

ConetO Normal Naclonal 

e _ .. 

.... 1 

~OI\M1OS 

Fig. 14 

E, pois, de louvar a rectificac;oo efectuada, bem como a rapidez com que a mesma foi feita. 
Que sirva de exemplo para outros servic;os dos en - 500 os desejos sinceros deste e de muitos outros 
filatelistas. 

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



/);a. rio tt;Q Ie 1918 

Os celebres carimbos de "Tipo Frances" foram 
inicialmente denominados "Tipo de 1919", mas apareceram 
diversos especimes usados em 1918 (Torcena e Tronco, por 
exemplo), 0 que fez recuar a data da sua denomina<;:ao. Sao 
quase todos de drculo unico, poucos de duplo drculo, a 
estrelinha ao alto e a data em duas linhas, nem sempre 
centrada em rela<;:ao as inscri<;:6es, dado que 0 bloco datador 
podia ser rod ado em rela<;:ao a letragem periferica. As 
legendas sao, na maioria, "CORREIO" ou "CORRQ E TELQ", mas 
he bastantes sem legenda (56 top6nimos). Alguns, poucos, 
tambem apresentam pequenos ornamentos decorativos. 

Para comodidade de arruma<;:ao inclui tambem neste 
grupo as marcas do tipo "Oaguin", que afinal tambem e 
frances, usadas em Braga na mesma epoca. 0 carimbo de 
Coimbra existente no Museu Postal aparentemente neo 

chegou a ser utilizado. 

As marcas de tipo frances, alem da 
semelhan<;:a estrutural com as de Fran<;:a, foram 
efectivamente fabricadas nesse pais notando
se, p~r exemplo, a ausencia constante do til, em 
Cacheo, Escalhao, Louze, etc., e alguns erros de 
ortografia, como "Carreira (Palmeira)" p~r 
"Carreiro (Palmeira) ", "Felhadosa" p~r 
"Folhadosa", etc. 

Estes carimbos foram porventura 
fornecidos graciosamente pelos P.T.T. franceses, 
como parte do agradecimento da Fran<;:a pela 

.. partidpa<;:eo portuguesa na Grande Guerra 
'\ (1914-1918). No seu total, a semelhan<;:a do tipo 

""""..,....",..."".......--'-----" de 1878, estas marcas pouco passam da 
centena. Ao todo contabilizei 125 diferentes, 126 se contarmos 
com a de Torcena batida a vermelho. 

Alem de Portugal foram tambem muito utilizadas no 
Brasil e, naturalmente, em Fran<;:a, onde apareceram em fins 
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do Sec. XIX e sUbsistem ainda hoje. Neste pais tem a designa<;ao de "Tipo T3" no "Catalogue des 
Estampilles et Obliterations Postales de France et des Colonies Fran<;aises", Yvert & c. ie , Amiens, 1929. 

Estes carimbos, pelo interesse que sempre despertaram, tem sido alvo de repetidas referencias 
bibliogr6ficas, geralmente aned6ticas e casuisticas. 0 primeiro trabalho serio aparece em 1971 e e 
da autoria do Eng.o Guedes de Magalhaes (II; apresenta uma compila<;ao das marcas conhecidas na 
epoca (h6 quase 40 anos), e lista mais de 50 localidades, apresentando uma divisao em tipos muito 
semelhante a que aparece mais abaixo. 

Uma dezena de anos mais tarde (1982-85) aparece 0 trabalho de Allan Herrick (21, grande 
marcofilista britanico dedicado ao estudo das marcas de Portugal, que lista detalhadamente mais 
de 80 localidades, tambem separadas por tipos e sub-tipos, e inciui uma serie de variantes. Em 1993 
Paulo Dias 131 publica novo trabalho, em que revela mais algumas marcas ate entao nao descritas, e 
cataloga de forma sistematizada as variantes e erros que aparecem nestes carimbos: estrela com 
eixo horizontal ou vertical, datador invertido ou a 90°, ana substituido por uma estrela, estrela omitida, 
etc. 

S6 quinze anos mais tarde (2008) surge outr~ trabalho de f6lego. 0 conhecido marcofilista 
Fernando Bernardo iniciou no "site" Selos-Postais um t6pico com 0 titulo "Carimbos de Tipo frances" 
141, que recebeu a contribui<;ao de mais de uma dezena de filatelistas, tendo 0 maior contributo vindo 
da parte do Dr. Jose Luis Queir6s, cuja fant6stica colec<;ao de marcofilia nunca cessa de nos deleitar. 
Aqui apareceram referidas mais de 120 marcas do tipo de 1918. 

A finalidade deste trabalho e coordenar os conhecimentos existentes a esta data, organizando 
a sua tipologia, duma forma simplificada e facilmente memoriz6veL fazendo uma listagem actualizada 
das localidades com a indica<;ao do tipo a que pertencem, e indicando tambem os respectivos 
concelhos [entre parentesis rectos], pois alguns nomes mais comuns podem prestar-se a confusao, 
como Amieira, Fonte Arcada, Rio Mau, etc. Come<;o pela divisao nos diferentes tipos. 

Tipo 1 

o primeiro tipo, que e tambem 0 segundo mais comum, caracteriza-se pela legenda "CORRQ 
E TELQ" no tope da oblitera<;ao, e 0 top6nimo na base. Pode existir com ou sem ornamentos laterais, 
como se pode ver acima, mas na mesma localidade nao coexistem as duas variantes. Existe em 27 

28 localidades. 

Tipo 2 

o tipo 2 e uma variante do tipo 1, apresenta a legenda "CORRQ E TELEGQ" ao alto, 0 e top6nimo 
em baixo. Aparece em poucas localidades, apenas 8. 

Tipo 3 

o tipo 3 e quase tao comum como 0 tipo 1, tem a legend a "CORREIO" no tope e 0 top6nimo 
na base. Conhe<;o-o em 26 localidades. 



Tipo 4 

o tipo 4 caracterizo-se pela ausencia de legend a de servic;:o, apresentando apenas toponimos. 
Estes podem estar inscritos a toda a volta do carimbo, com uma estrela na bose, a marcar 0 inicio e 
o fim da inscric;:oo, ou estar divididos em duas partes, metade na parte superior e a outra metade na 
parte inferior. Tal como 0 tipo 1 podem ter ou noo ter ornamentos mas, mais uma vez, os duos variantes 
noo coexistem na mesma localidade. Eo tipo mais comum de todos e existe em 56 "terrinhos". 

Tipo 5 

o tipo 5, no qual tambem inciui as duos obliterac;:6es "Daguin", de Braga e Coimbra, caracterizo
se pela existencia de um duplo circulo; podem ter a legenda "CORRQ E TELQ" OU so toponimos, e 
quose sempre tem ornamentos. Existe apenos em 8 localidades. 

Os Carimbos Fantasmas 

Dentro das varias listos publicadas aparecem, por vezes, alguns toponimos duvidosos, ou de 
dificil leitura, que levaram a mas interpretac;:6es da localidade em presenc;:a. As mais conhecidos 500 

Bairro de Baixo, Barcarena, Vila Nova de Famalicoo e Vimioso. 

A de "Barcarena" aparece num postal dirigido a esta mesma localidade, e esta pouco legivel; e 
na realidade uma marca de Torcena (hoje Tercena) eo enderec;:o do postal gerou a 
confusoo. A de "Vila Nova de Famalicoo" e seguramente de Vila Nova de Portimoo 
(hoje Portimoo); a ma impressoo do respectiv~ exemplar tambem levou a esta 
confusoo, e ja 0 Eng.o Guedes de Magalhoes (1), em 1971, duvidava da sua existencia. 
o de "Vimioso" sera provavelmente de Vimieiro, uma das principais freguesias do 
concelho de Arraiolos. 

Finalmente temos 0 coso, mais complicado, de "Bairro de Baixo". Noo existe 
(nem existiu, pelo menDs nos ultimos 300 anos) nenhuma freguesia com 0 nome de 
Bairro de Baixo; existem, ainda assim, lugares de Bairro de Baixo em freguesias dos 
concelhos de Guimaroes, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Mondim de Basto, Paredes, Ponte 
de Lima, Resende, Valpac;:os e Vinhais. Este ultimo lugar, na freguesia de Ousilhoo, tinha uma CPR (Caixa 
de Posta Rural) em 1932, pelo que pode tambem ter tido uma EP3 (Estac;:oo Postal de 3° Classe) numa 
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epoca anterior ou posterior a esta. Nada consta, contudo, em 1889, 1906, 1908, 1915 e 1938. Alem disso 
a popula<;:oo deste lugar e diminuta, noo figurando sequer na divisoo em lugares da respectiva freguesia, 
nos Censos de 1911 e 1940 (que inclufam os distritos, concelhos, freguesios e lugares). 

E pois muito improv6vel a existencia de uma estac;oo postal neste lugar, ate porque a CPR da 
sede da freguesia j6 existia em 1906 e ainda se mantinha em 1979, j6 promovida desde 1940 a PC2 
(Posto de Correio de 2° Closse). A possibilidade mais prov6vel e mesmo que seja uma obliterac;oo 
mal batida de Bairro, em Vila Nova de Famalicoo, ate porque esta aparece por vezes com 0 datador 
a 90°, 0 que facilita a confusoo na leitura; nesta situac;oo a palavra "Bairro" fica 6 esquerda do eixo 
da data, e 6 direita fica 0 que? A abreviatura "TELQ" de pernas para 0 ar (BAIRRO * 51H.L) ... A conclusoo 
que me parece mais 16gica e a de que nenhuma destas marcos existe. 
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L1sta de localidades e tipologia do carimbo 

ADAO-LOBO [Cadaval] 1 CORTE DO PINTO [Mertola) 4 
AGUA DE PAU [Lagoa - Sao Miguel] 4 
AGUEDA [Agueda] 1 
AGUEDA [Agueda] 3 

CORTES / CONGRESSO [Lis boa) 4 
CORUCHE [Coruche) 1 
CORUCHE [Coruche) 5 

ALBERGARIA A VELHA [Albergarla-a-Velha] 4 ENXARA DOS CAVALEIROS [Mafra) 4 
ALDEIA DE STA MARGARIDA [Idanha-a-Nova] 4 
ALFARELOS (GARE) [Soure) 4 

ERVIDEL [Aljustrel) 3 
ESCALHAO [Figueira de Castelo Rodrigo) 1 

ALVAIAZERE [Alvalazere] 1 ESCALOS DE BAIXO [Castelo Branco] 4 
AMIEIRA [Nlza] 1 ESPINHO [Esplnho) 2 
ARAZEDE [Montemor-o-Velho) 1 
ASPRA (SABADIM) [Arcos de Valdevez] 5 

ESTEFANIA (LIS BOA) [Llsboa) 4 
FAMALICAO / GUARDA [Guarda] 4 

BAIRRO [Vila Nova de Famallcao) 1 FAVAIOS [Allj6) 1 
BARREIRO (TONDELA) [Tondela) 4 FELHADOSA [Sela) 3 
BEJA [Beja) 3 FELITEIRA [Torres Vedras] 1 
BRAGA [Braga] 5 FERVEN<;:A / (CELORICO DE BASTO) [C. Basto) 4 
CACHAO [Mlrandela) 1 FIGUEIRA DA FOZ [Figueira da Foz) 3 
CADAV AL [Cadaval] 1 FIGUEIRA DA FOZ [Figueira da Foz) 4 
CAES DOS SOLDADOS [Llsboa) 4 FOLGOSINHO [Gouveia) 3 
CALDAS DE CANAVEZES [Marco de Canavezes) 4 FONTE ARCADA [P6voa de Lanhoso) 4 
CALDAS DA RAINHA [Caldas da Ralnha] 4 
CAMPO DE BESTEIROS [Tondela] 4 

FORNOS - D' ALGODRES [Fornos de Algodres) 4 
GONDIFELOS / V. N. FAMALICAO [V. N. Famalicao] 4 

CAMPO MAIOR [Campo Malor] 1 GOUVEIA [Gouveia) 1 
CANTANHEDE [Cantanhede) 3 GRANJAL [Sernancelhe) 3? 
CARRASCOS [Torres Novas) 1 
CARREIRA / (PALMEIRA) [Braga) 4 

GUARDA [Guarda) 3 
ILHAVO [flhavo) 2 

CARVALHOSA / (M. CANAVEZES) [M. Canavezes) 4 JARMELO [Guarda) 1 
CARVIDE / LEIRIA [Leiria] 4 LOUZA [Lousa] 3 
CASTELO DE VIDE [Castelo de Vide) 4 LUZ / GRACIOSA [Santa Cruz da Graclosa) 4 
CEDAES [Mlrandela) 3 MACEDA (OVAR) [Ovar) 3 
CEIRA [Colmbra) 3 MACIEIRA DE CAMBRA [Vale de Cambra] 4 
CHELEIROS [Mafra) 1 MARRANCOS [Vila Verde) 3 
COIMBRA [Colmbra] 5 
CORTE DO GAFO [Mertola] 4 

MATEUS (VILA REAL) [Vila Real) 3 
MEXILHOEIRA DA CARREGA<;:AO [La goa) 4 



MIRAMAR [Vila Nova de Gaia] 1 SARZEDAS [Castelo Branco] 2 
MIRANDA DO CORVO [Miranda do Corvo] 4 SARZEDAS DE S. PEDRO [Castanhelra de Pera] 4 
MONTEMOR 0 VELHO [Montemor-o-Velho] 4 SEIXO AMARELO / GUARDA [Guarda] 4 
MONTEMOR-O-NOVO [Montemor-o-Novo] 4 SILVES [Silves] 1 
MONTOIlO [Vinhais] 3 
MOREIRA (MON<;:AO) [MonC;eo] 4 
O. AZEMEIS / (VENDA NOVA) [Oliveira de Azemeis] 4 

SILVES [Silves] 2 
SOBRAL DA LAGOA [6bldos] 2 
TERMAS DE S. P. DO SUL [Seo Pedro do Sui] 4 

OLIVEIRA DO HOSPITAL [Oliveira do Hospital] 4 TONDELA [Tondela] 3 
ORTIGOSA [Leiria] 2 TORCENA [Oeiras] (batlda a preto) 3 
PARANHOS / CEIA [Seia] 4 TORCENA [Oelras] (batlda a vermelho) 3 
PENAFIRME [Alenquer] 3 TORRES NOVAS [Torres Novas] 1 
PENICHE [Peniche] 1 TORRES NOVAS [Torres Novas] 4 
PINHEL [Pinhel] 1 TREIXEDO [Santa Comba Deo] 3 
POMBAL [Pombal] 1 TRONCO [Chaves] 2 
PONTE FORA [Oliveira de Frades] 3 V ALBOM [Gondomar] 3 
PORTO DA LAJE [Tomar] 5 VALE D'ASARES / CELORICO [Celorlco da Belra] 4 
REGUENGO DO FETAL [Batalha] 4 V ALEGA [Ovar] 3 
REGUENGOS [Reguengos de Monsaraz] 2 VEIROS / (ESTARREJA) [EstarreJa] 4 
REIGADA [Figueira de Castelo Rodrigo] 3 VENDA DO CAMPO [Penafiel] 1 
RIBEIRA RUIVA [Torres Novas] 4 VENDA DO CAMPO [Penafiel] 5 
RIO MAU [Vila Verde] 3 VENDA-NOVA / BAIAO [Baleo] 4 
RIO DE VIDE [Miranda do Corvo] 1 VERRIDE [Montemor-o-Velho] 3 
SALVADOR / PENAMACOR [Penamacor] 4 VIANA DO CASTELO / SEMAFORO [V. do Castelo] 4 
SAMOUCO [Alcochete] 1? VIDUAL DE BAIXO [Pampilhosa da Serra] 4 
SANTA BARBARA / PICO [LaJes do Plco] 4 VILA FRANCA DO CAMPO [Vila Franca do Campo] 5 
SIA COMBADAO [Santa Comba Deo] 1 VILA NOVA DE PORTIMAO [Portimeo] 4 
SANTA COMBA DE RO<;:AS [Braganc;a] 4 VA POUCA D'AGUIAR [Vila Pouca de Aguiar] 4 
S. CAETANO / (CANTANHEDE) [Cantanhede] 4 VA VELHA RODAO [Vila Velha de Rodeo] 4 
S. ROMAO (VILA VI<;:OSA) [Vila Vlc;osa] 4 
S. TIAGO DO CACEM [Santiago do Cacem] 4 

VILELA SECA [Chaves] 5 
VIMIEIRO [Arralolos] 4 
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Neste artigo apresento a analise do percurso de uma 
carta, que levanta questoes interessantes, porventura sem 
completa resposta sob a ponto de vista do" porque", mas 
revelando alguns esclarecimentos, e ate novidades, no modo" 
como", au seja no seu encaminhamento postal. 

Fazendo uma descric;oo cronol6gica, a carta tem 
origem em Lourenc;o Marques e est6 enderec;ada ao Professor 
do Liceu em Chaves, Dr. Jose Belchior Junior. Est6 franquiada 
com selo de 80 Centavos da emissoo "Imperio Colonial 
Portugues", que correctamente pagava a porte simples via 
superficie para Portugal. 0 selo est6 obliterado pelo carimbo 
hexagonal em usa na Estac;oo de Lourenc;o Marques. datado 
de 13 de Junho de 1941. 

A data seguinte e a que consta do carimbo de Dilolo. 
que oblitera um selo do Congo Belga. e 
e de 17 de Outubro de 1941. 

A data subsequente. no verso 
da carta. e de Elizabethville. a 24 de 
Outubro de 1941. Este carimbo de 
tronsito est6 parcialmente encoberto 

.. pela cinta de censura da Africa do Sui. 
de CapeTown, que por iss a foi aplicado 
em data posterior. 

Tem carimbo de chegada a 
Lisboa a 27 de Janeiro de 1942. a 
Chaves a 29 de Janeiro. tendo sido 
reexpedida para Leiria onde chega a 
31 de Janeiro de 1942. 

Ou seja. a carta sai do Sui de 
Moc;ambique e 4 meses depois ....... 
aparece em Dilolo. a milhares de 
quil6metros de distoncia do ponto de 
partida. 

Dai segue. por via ferrovi6ria. 
em direcc;oo a sui. passando par 
Elizabethville ate a cidade de Cape 
Town. para depois, par via maritima su
bir toda a costa Ocidental de Africa 
ate Lisboa. Em seguida. por via superfi-
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cie. segue ate 00 Norte de Portugal. ate Chaves. onde afinal ja nco esta 0 destinatario. para de novo 
descer ate Leiria. que se situ a no centro do Pais. e seu destin~ ultimo. demorando no total 233 dias. mais 
de sete meses e meio! 

Alem de ter demorado 
"demasiado" tempo a chegar 00 

seu destin~. esta pec;a tem um 
percurso deveras estranho. que 
tentarei analisar. Antes de mais 
torna-se necessario fazer um en
quadra-mento hist6rico. 

Nessa altura (1941). pros
seguia por todo 0 globo e com 
grande intensidade a 2° Guerra 
Mundial. e os encaminhamentos 
de correspondelncia desde 0 sui 
de Africa. pela sua costa ociden
tal. para a Europa. por via mariti
ma. eram pouco frequentes e so
bretudo muito morosos. Assim sucedia. nco s6 porque escasseavam os navios que faziam esse percurso. 
mas tambem porque as correspondelncias nco censuradas que seguissem. em navios de varias Nacio
nalidades (inclusive em navios Portugueses). eram apresadas pelos navios de guerra Ingleses que patru
Ihavam as aguas do Costa Ocidental de Africa. e posteriormente transportadas para Freetown no Serra 
Leoa. on de estavam centralizados os servic;os de Censura Ingleses. com toda a inerente demora no 
despacho do actividade do Censura e no seguimento dessa correSpOndElncia. 

Porque os constrangimentos e os atrasos no encaminhamento do correspondencia a partir de 
Lourenc;o Marques para Lisboa eram muito significativos. os Correios de Moc;ambique. ja em 20 de Maio 
de 1940. emitiam para os servic;os Postais as Instruc;6es nO 107. onde se dizia: II ••• nco haver vantagem no 
apraveitamento do Via Cabo para a expedic;:ao de ma/as para Portugal. em virtude do atraso a que 
ficam sujeitas. determino que a partir desta data se utilizem somente vapores Portugueses para aquelas 
expedic;:6es". no expectativa de poderem escapar aos atrasos decorrentes do Censura Inglesa. 

A provar. no pratica. es
tas dificuldades. transcrevo. de 
um documento trocado entre a 
agencia Bancaria em Moc;ambi
que e a respectiva sede em Lis
boa. a seguinte passagem: " Por 
virtude do censura as ma/as do 
Correio. des de he muito que nao 

• • recebemos correspondencia 
, procedente de Portugal. A ultima 

'fJ.i · ~ I ~ /' ... ", carta que recebemos de Vexas 
~ )/~~ ~ ~ ~i/\). .t~\ ... data de 13 de Novembra proxi-

" N!l 'l~ ~ I, I"-",,,~( 1119' • n.l~ 1 • '" mo passado .. .. ". Esta nota foi es-
.\ '.: '1 'VI~i'\Jo~':: ~.'1 crita em 8 de Marc;o de 1941 - e 
.. ' -----~ \. ®71'--./'" com data de recebida em Lisboa 

a 26 de Maio de 1941 . ou seja ten
..J do demorado mais de 2 meses a 

chegar a Lisboa -. indica-nos que ha mais de 4 meses que nco recebiam correspondencia de Portugal. 

De Moc;ambique. 0 numero de malas expedidas para Portugal no ana de 1941 foi 0 mais baixo 
de toda a decada de 1935 a 1945. certamente por forc;a dos constrangimentos acima referidos. Recorda
se que. como se queixou 0 Director dos Correios de Moc;ambique no seu Relat6rio Anual de 1945:"Logo 
que a Guerra comec;ou cessaram todas as carreiras regulares de navegac;ao com esc ala pelos nossos 
portos." 

Por outro lado. em meados de 1941. devido 00 avanc;o Alemco em Africa. os Ingleses mudaram 
os servic;os de censura mais para sui. de Freetown para a Cidade do Cabo. 0 que motivou atrasos ainda 
maiores no encaminhamento do correio nco censurado e que fosse entretanto apresado. 



Esta situac;oo de constrangimentos e dificuldades de expedic;oo e encaminhamento de correia 
descrita supra era tambem penosa para a correspondemcia enviada a partir de Angola. Por esse motivo, 
os autoridades angolanas colocaram, em Julho de 1941, a disposic;oo do publico um servico alternativo 
de encaminhamento de toda a correspondemcia com origem em Angola e destinada ao exterior, 
centralizado em Nova Lisboa, que remetia essa correspondemcia, por via ferroviaria, de Nova Lisboa 
para a Cidade do Cabo, atraves de Elizabethville (informac;oo obtida junto do Dr. Elder Correia). Esta 
alternativa permitia que as correspondencios enviadas pudessem chegar mais rapidamente aos servic;os 
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de censura Ingleses na cidade do Cabo, e, nessa medida, estivessem mais depressa em condic;6es de 
poderem seguir por barcos Ingleses, ou outros, que escalassem CapeTown a caminho da Europa., 
diminuindo, portanto, em varios dios 0 tempo que habitualmente demoravam. 

Regressando agora a analise da carta, temos que esta, a partir de Dilolo, segue um percurso 
conhecido, com uma demora de cerca de mes e meio a dois meses nos servic;os de Censura de CapeTown. 
Se acrescentarmos 0 tempo de viagem marrtima, numa altura em que, recorda-se, havia poucos navios 
a fazerem 0 percurso, consideramos que os 3 meses que decorrem de Elizabethville ate a chegada a 
Lisboa, constitui um tempo compatfvel com as contingencios vividas na altura. 

o enigma desta pec;a prende-se, assim, com 0 respectiv~ aparecimento em Dilolo, nos Correios 
locais, onde foi efectuado 0 pagamento do respectiv~ porte (0 qual podera estar correcto para uma 
carta via superfrcie com destino a Portugal), quatro meses depois de ter sardo de Lourenc;o Marques! 
Como explicar este facto? 

Poder-se-a, desde logo, equacionar a hip6tese de ter sido desencaminhada pelos Correios de 
Moc;ambique e erradamente colocada numa qualquer mala enviada para qualquer outr~ destino. 

Esta hip6tese, todavia, noo se encontra demonstrada na pec;a em aprec;o, nem cremos que 
seja plausrvel ou aceitavel, na medida em que, nesse caso, os Correios te-Ia-iam sucessivamente 
reexpedido ate ser devolvida ao remetente - ha varios exemplos conhecidos de cartos que viajaram 
pelo mundo, como 0 atestam os numerosos carimbos que Ihes foram aplicados -, e sem lugar ao 
pagamento de qualquer franquia. Porem, no coso concreto em aprec;o, alguem a colocou nos correios 
em Dilolo e oagou novo porte! 

Cremos existir uma hip6tese explicativa mais plausrvel. mesmo reconhecendo que desprovida 
de qualquer confirmac;oo atraves de marcos, carimbos ou de outr~ elemento que sustente uma certeza. 

Em primeiro lugar, e segura que a carta foi carimbada na estac;oo de correios de Lourenc;o 
Marques e que dar noo foi expedida para Dilolo. 



Neste enquadramento, temos entao que alguem, 0 expedidor ou outrem que nao os Correios 
de Lourenc;:o Marques, tinha a carta em seu poder e ainda que a tera transportado para fora de 
Moc;:ambique, certamente com 0 intuito de a fazer chegar mais rapidamente 00 seu destin~, face aos 
atrasos existentes a epoca acima referidos. 

Temos assim que a carta em analise serio uma carta que circulou em mao, 00 cuidado do 
expedidor. 

Tinha este procedimento alguma justificac;:ao? Serio isto possivel do ponto de vista legal, e 
havera exemplos nesta epoca de casos semelhantes? 

A justificac;:ao para este procedimento tera certamente a ver com a rapidez que 0 mesmo 
poderia determinar no encaminhamento de correspond€mcia, porventura escapando a demora nos 
servic;:os de Censura Ingleses e com isso ganhando-se varios dias, senao mesmo semanas, 00 tempo que 
habitualmente demorava 0 transito dessa correspondencia. 

Se, por exemplo, 0 portador embarcasse em Lourenc;:o Marques nesse dia para Portugal, a carta 
tinha algumas hip6teses de escapar a censura Inglesa. Teria, no entanto, que a transportar ja selada e 
carimbada, porque, de contrario, se fosse apanhada num controle Militar, alias bastante frequentes no 
altura, isso serio considerado crime, senao mesmo pior naqueles tempos de guerra. 

Admito ate que 0 destino do portador desta carta que aparece em Dilolo ate poderia ser 
Angola, pois 0 remetente pensaria que, mesmo assim, valeria a pena 0 transporte desta carta em mao 
ate la, nao s6 por estar "a meio caminho" de Lisboa, mas provavelmente por desconhecer os atrasos a 
que, nessa altura, ja estavam sujeitas as correspondencias oriundas de Angola. 

Ainda no campo das hip6teses, poder-se-a inclusive aventar que 0 portador do carta, mesmo 
que com destin~ a Portugal, tivesse que interromper inesperadamente a viagem em Angola e, tendo 
tido oportunidade e conhecimento do encaminhamento pelo Congo Belga, tenha feito seguir a carta 
de que era portador por essa via, que como atras se referiu, era a via no altura adoptada e seguida 

36 pelas autoridades postais de Angola. 

Como vemos, as hip6teses possiveis para explicar 0 aparecimento em Dilolo poderao ser tantas 
quantas a nossa imaginac;:ao conseguir elaborar. 

No entanto, e nossa convicc;:ao que Dilolo nao tera side um destin~ de transito meramente 
ocasional ou circunstancial, visto que era a primeira localidade do Congo Belga, situada logo a seguir 
a fronteira com Angola e no trajecto do Caminho de Ferro de Benguela que se ligava com os caminhos 
de ferro do Congo Belga e do Africa do SuI! 

Assim, cremos mais provavel admitir-se que esta carta tera ido, por que via for, de Moc;:ambique 
ate Angola, e ai circulado, transportada em mao, por via ferroviaria atraves do Caminho-de-ferro de 
Benguela, ate Dilolo, seguindo depois ate CapeTown. Penso inclusive que, por ser mais rapido, serio 
provavelmente este 0 encaminhamento de toda a correspondencia em transito por Dilolo. 

De qualquer modo, e no coso concreto, se 0 objectiv~ foi ganhar tempo, 0 expediente adoptado 
falhou rotundamente. Quanto 00 aspecto do legalidade do procedimento seguido, a resposta e simples: 
era legal. 0 Decreto n.o 15490 de 18 de Maio de 1928, em vigor e que regia a "Organizac;:oo dos Correios 
das Col6nias" (ate a sua revogac;:ao em 1944), dizia no seu artigo 22°, que" as correspondencias postais 
e te/egraficas, enquanto noo chegam as moos dos destinatarios, pertencem aos remetentes ... ", e 
alem disso, nao incorriam em nenhuma ilegalidade " por transportarem cartas que ja tenham side 
franqueadas e carimbadas no estac;:oo postal de origem". Este e 0 suporte legal das correspondencias 
transportadas 00 cuidado do expedidor. 

Este procedimento de transporte em mao 00 cuidado do expedidor, ainda que nao muito 
frequente reconhece-se, tem exemplos conhecidos em Portugal e em Angola, a partir de 1939, 
acompanhados de marco ou anotac;:ao indicativa do procedimento: em Portugal com 0 carimbo "Aux 
soins de I'expediteur" e em Angola com as anotac;:6es "00 cuidado do remetente". 

Porem, em Moc;:ambique nao e conhecida, ate a data, correspondencia com quolquer marco 
ou anotac;:ao indicativa deste procedimento. Tal nao significa, naturalmente, que 0 transporte em mao 
00 cuidado do expedidor nao pudesse e nao tivesse acontecido em Moc;:ambique. 



Assim se compreende. portanto. a relevancia da carta aqui analisada. unico exemplar conhecido 
ate hoje demonstrativo de que 0 transporte em mao ao cuidado do expedidor se praticou tambem em 
Moc;ambique. facto como vimos desconhecido. por falta de elementos. na Historia Postal de 
Moc;ambique. 
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Sltua~ao do pagamento das quotas 

Caro Associado 

A partir do Boletim n° 416 passou a haver. permanentemente. a informac;oo da situac;oo 
de pagamento da sua quota. Para isso. dever6 consultar a etiqueta de enderec;amento 
colada no envelope em que foi enviado 0 Boletim. Abaixo. reproduz-se uma etiqueta de 
enderec;amento cujo significado dos campos relevantes e 0 seguinte: 

tiliNIi - N° de Socio * AAAA - Ano da ultima quota paga * XX999 - Codigo de enderec;amento 

Assim. se AAAA = 2007 significa que a quota do ana 2007 j6 se encontra paga. Caso tenha 
regularizado a sua quota muito recentemente e posslvel que esta indicac;oo noo se apresente 
de imediato actualizada. Em caso de manutenc;oo de divergemcia agradecemos que nos 
contactem. 

~ AAAA XX999 

Morada 

CPostal Localidade 

Aproveitamos a oportunidade para relembrar 0 Regulamento de Socios. publicado no 
Boletim nO 415. e particularmente para as implicac;5es pelo incumprimento do pagamento 
da quota ( ArF 3.1 ). 
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Introduc;co 

o aparecimento dos selos, a partir de 1 de Julho de 
1853, levou os Correios portugueses a criar carimbos 
espedficos para a sua inutilizac;:oo, impedindo que voltassem 
a ser usados. Surgiram entoo, os carimbos circulares de barras 
que no centro ostentavam 0 numero identificativo da estac;:oo 
que os utilizava. 

56 que fornecer a tempo este novo carimbo, as novas 
10 Administrac;:6es e 209 Direcc;:6es dos Correios, tornou-se 
uma tarefa impossivel de realizar. A Sub-Inspecc;:oo Geral dos 
Correios ao constatar este facto recomendava aos Directores 
dos Correios na circular n.o 2 de 12 de Julho de 1853: u ••• deveroo 
inutilizar os sellos com tinta preta a 6/eo, pondo-/hes em cima, 
no fa/to do carimbo respectiv~, a marco do terra ou qua/quer 
outra ... ". 

Depois de termos lido excelentes artigos e trabalhos 
sobre obliterac;:6es, resolvemos fazer uma inventariac;:oo das 
obliterac;:6es nominais sobre selos do autoria de Francisco Borja 
Freire (D. Maria II, D. Pedro V e D. Luis I), com a particularidade 
de terem que ser obrigatoriamente confirmadas com uma 
imagem da mesma, de maneira a noo deixar qualquer duvida 
sobre a sua existemcia. Na filatelia, e noo s6, h6 muitas coisas 
que com 0 correr dos anos se tomam como certas, e que 
sinceramente, algumas delas pomos em duvida ate provo 
em contr6rio. Alguem tem, ou j6 viu, 0 carimbo de pontos "7" 
de Alhandra? Temos feito esta pergunta a grandes 
coleccionadores e ate agora a res posta tem sido sempre 
negativa. Ser6 que ele existiu? Ter6 sido 0 carimbo de pontos 
"74" mal batido que originou esta confusoo? Isto e s6 um 
exemplo de um tipo de duvida que noo queremos ter nesta 
nova inventariac;:oo, dai a obrigatoriedade do imagem. 

Este artigo, e pois, um levantamento das marcos 
nominativas sobre selos de Borja Freire resultante da busca 
que temos vindo a fazer e que e sempre uma tarefa 
incompleta j6 que a qualquer momento podem aparecer mais. 

1 - Carimbos nominativos da era pre-adesiva 

A maioria das Estac;:6es dos Correios tinham carimbos 
nominativos vindos da era pre-adesiva (Figs. 1, 2, 3) e por isso 
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e natural aparecerem selos obliterados com estes carimbos, principalmente os 25 reis D. Maria II, pois 
perfaziam 0 primeiro porte territorial, e como tal eram os mais usados. 

Fig. 1 Fig. 2 

2 - Carimbos nominatlvos do perlodo filatellco 

Com a 1 ° Reforma. surgiram tambem novas estac;:6es que se viram obrigadas a fazer carimbos 
nominativos (Figs. 4 e 5) para a marcac;:ao das cartas. e. outras mais antigas. que fizeram novos carimbos. 
pois possivelmente com 0 aumento do volume de carrespondencia necessitaram de mais. Tambem 
com 0 uso. os carimbos se foram deteriarando e consequentemente substitufdos por novos. 

- - --

Fig. 4 

3 - Carimbos nominativos de Oelegac;oes Postals 

Aparecem ainda obliterac;:6es nominativas de algumas Delegac;:6es Postais (Anodia. Arcos de 
Valdevez. Barquinha. Fafe. Maiorca. Mid6es. Paranhos. P6voa do Lanhoso. Topo e Valadares). que des
providas do novo carimbo da barras. 0 faziam com a 
marca da terra. Destas Delegac;:6es. e ainda durante 
a 1° Reforma Postal. Fafe (Fig. 6) . Arcos de Valdevez 
(Fig. 7) e P6voa de Lanhoso passaram a Direcc;:ao do 
Correio e com 0 numero identificativo 220. 222 e 224. 
respectivamente e Barquinha substituiu Alcanede (138). 

Fazem tambem parte da lista os carimbos Fig. 7 
nominativos de Belem. Lumiar (Fig. 8) e Pac;:o de Arcos 
(Fig . 9). que faziam a distribuic;:ao do correio da Administrac;:ao Central de Lisboa. 

Surgem ainda alguns casos peculiares como 0 das Taipas que utilizava 0 Cor
reio de Guimaraes. 0 de Ribafeita (Fig. 10) que utilizava 0 de Viseu. eo de Loivos (Fig. 
11) que utilizava 0 de Chaves. Refira-se tambem 0 caso dos selos D. Lufs I (Borja Freire) 
que circularam ate completo esgotamento e como tal foram tambem utilizados 

durante a 2° Reforma e mesmo na 3° Re- Fig. 6 

Fig. 9 Fig. 8 Fig. 10 Fig. 11 



forma. como parece ser 0 caso de Paranhos que so em 1878 e que se tornou uma Delegac;:ao do Correio 
de Seia. 

4 - Cor das obliterac;oes 

o Regulamento de Maio de 1853. ao falar na inutilizac;:ao dos selos. nao dava nenhuma indicac;:ao 
acerca da tinta a empregar. de modo que nas primeiras semanas os selos foram inutilizados com a tinta 
que nessa altura existia nos repartic;:6es do Correio. Ora. como ao findar a era pre-filatelica alguns dos 
nossos correios usavam tinta azul ou verde-azul. os selos . embora raramente . aparecem com 
obliterac;:6es nominais nestas cores (Figs. 12 e 13). Porem. a Sub-Inspecc;:ao Geral na circular n.O 2. de 12 
de Julho de 1853. ordenou que se empregasse a tinta preta a oleo. Nos primeiros anos os directores de 
Correio tinhom de adquirir na sua regiao a tinta. 0 que nao era facil. e so a partir de Janeiro de 1855 e 
que esta passou a ser fornecida pelas odministrac;:6es centrais. Por esta razao. e devido ao deficiente 
fabrico "caseiro" da tinta preta pelas repartic;:6es e pelo uso da vulgar tinta de escrever. aparecem 
obliterac;:6es na cor sepia (Fig. 14) . 

..- . 

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 

5 - Lista das localldades 

Apos uma longa procura. e ate ao momento. com a ajuda de uns e 0 desinteresse de outros. 
encontramos um total de 126 carimbos nominais a obliterar selos de Borja Freire. de 107 localidades 
diferentes (Tobela 1). 

Entre estes 126 carimbos. 14 deles estao a obliterar 0 selo em simultaneo com 0 carimbo numerico 
de barras da localidade (Figs.15). e entre eles ha um de Lisboa que aparentemente sera ferroviario. As 
raz6es para tal procedimento podem ser varias: excesso de zelo. lapso do funcionario dos Correios. 
falta de espac;:o no envoltorio. ou talvez. ordens expressas do Director como parece acontecer nas 
Estac;:6es de Correio da Batalha. Covilha (Fig . 16) e Vila do Conde (Fig.17) pois nestas estac;:6es aparecem 
consistentemente. os dois carimbos em simultaneo. 

Claro que estas catorze obliterac;:6es simultaneas nos colocam uma duvida: sera que podemos 
considerar que estes selos tem 0 mesmo valor filatelico que um selo so com a obliterac;:ao nominal? 
Pensamos que nao. pois 0 selo foi obliterado pelo carimbo de barras. e. por alguma razao levou tambem 
a marca da terra mas nao como obliterac;:ao de recurso . 

Fig. 15 Fig. 16 Flg.17 

6 - Falsificac;oes 

A marcofilia e um mundo muito propfcio as falsificac;:6es. Ha-as de todo 0 tipo. algumas mais 
faceis de detectar. como por exemplo. quando 0 carimbo nao corresponde a epoca ou quando esta 
mal reproduzido. e outras muito mais diffceis de identificar. Noutros casos ainda. teremos primeiro de 
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conseguir definir com clareza 0 conceito de "falso" antes de as catalogar. Duos das obliterac;:6es que 
inventariamos, temos algumas duvidas que nao sejam falsificac;:6es, mas como nao conseguimos 
fundamentar as nossas suspeitas, resolvemos monte-las no lista. 

Conclusao 

Fazer uma base de dodos com todas as obliterac;:6es nominais em selos Borja Freire e uma tarefa 
que nunca mais ter6 tim, pois existir6 sempre "mais uma" no colecc;:ao de alguem. Ainda bem que e 
assim, pois esta "talta de certezas" torn a a filatelia mais interessante obrigando-nos a uma constante 
investigac;:ao sobre os assuntos. Por fim, agradeciamos a quem tiver uma obliterac;:ao que nao esteja 
mencionada no lista apresentada, que nos fizesse chegar a imagem, para a acrescentarmos e assim 
darmos mais um pequeno passo. 

Tabela 1 - Lista das localidades 

Abrantes Colmbra (2I1pos) Mertola S. Miguel (Ponta Delgada) 

Albufelra Covllha Mezao Frio (2 IIpos) S. Pedro do Sui 

Alhandra Crato Mldoes Salvaterra de Magos 

Almodovar Cuba (2 IIpos) Mlrandela (2 IIpos) Santarem 

Alter do Chao 8vas Moncorvo Santo Tlrso 

Alvita Evora (2 IIpos) Mondlm Sela --
Anadla Eslremoz Montemor-o-Velho Serpa 

Angra Fafe (2 IIpos) Moura Seslmbra 

Arcos de Valdevez (3 IIpos) Falal Murc;a SetUbal 

Arouca (2 IIpos) Figueira 6bldos Tabua .-
Avelro Figueira Odemlra Talpas 

Avlz Golega Oelras Tavlra -
Barcelos Gouveia Olhao Topo 

Barqulnha Grandola Oliveira de Azemels Torrao 

Batalha Idanha-a-Nova Ourlque Torres Novas 
"-

Beja Lagoa Ovar Valadares 
-

Bemposta Lagos Pac;o de Arcos Valenc;a 

Borba Lamego Paranhos Viana do Castelos (3 IIpos) 
-

Braga Leiria Penlche Vldlguelra - -
Cabecelras (2 IIpos) L1sboa (2 IIpos) Plco de Regalados Vila do Conde (2 IIpos) 

Caldas da Ralnha Llxa Ponte da Barca Vila Nova de Famallcao 
- -

Calheta (Ac;ores) Lolvos Ponte de Lima (2I1pos) Vila Nova de Porllmao 

Camlnha Louie Portel Vila Real 

Carrazeda Lousada Pavoa de Lanhoso (2 IIpos) Vila Real de Sf. AntOnio 
-

Castelo Branco Lumlar Redondo Vila Vlc;osa 
"-

Chamusca Madeira (2 IIpos) Regua (3 IIpos) Vlseu 

Chaves Malorca Rlbafelta 

Bibliografia: 
• Selos Classlcos de Relevo de Portugal, Armando Vieira, NFACP, 1983 
• Marcas Postals Pre-Adeslvas de Portugal, A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade e Sousa, NFACP, 1989 
• Artlgos Fllatellcos Dispersos I e II, Armando Vieira, NFACP, 2005 / 2006 
• Os Correlos Portugueses entre 1853-1900, Tomos I e II, Pedro Vaz Pereira, Fundaclon Albertlno de Figueiredo 
• Obllterac;oes e Inutlllzac;oes da 1" Reforma Postal, Paulo Sequeira, boletlm do CFP n" 414 
• Catalogos de divers os de Lelloes Fllatellcos 
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Abstract 
The postal history uses to be in direct connection 

with the transports and comunications and the maritime 
mail is one of its components. The companies of 
transports and comunications use. for instance. 
publications such as newspapers. annuaries and 
commercial directories. to organize their jobs and 
publish them. By this reason there are a lot of specific 
informations spread in the current press plus several 
periodic publications wich contain details of the ship 
companies. maritime agents. timetables and so on. This 
kind of data is. tipically. very useful. mainly whenever 
we are looking for identification of the mail transport 
by ships and vessels. 

The present text reports some relevant oficial 
publications. newspapers. annuaries. almanacs. 
statistic bulletins. geographic books. etc. whose 
contents cover maritime subjects from the XIX and first 
half of the XX centuries. 

The contents of some of the analised 
publications are primary or secondary sources. while 
some of them are stUdies with large relevance in these 
transport matters. covering maritime topics. 

Introduc;co 

A hist6ria postal tem relac;:6es de causa e efeito com 
os transportes e comunicac;:6es. sendo que 0 correia maritimo 
e uma das suas componentes. As companhias de transportes. 
de que as maritimas sao 0 objecto ora em estudo. usam na 
organizac;:eo das suas actividades econ6micas e respectiva 
publicitac;:eo inumeras obras de natureza comercial. industrial 
e de servic;:os. Por esta razeD e possivel encontrar informac;:6es 
espedficas de correia maritimo dispersas quer pela imprensa 
quotidiana quer por inumeras publicac;:6es peri6dicas com 
incidemcia estatfstica ou econ6mica. Os dados constantes 
das publicac;:6es em causa sao frequentemente utilizados 
sempre que e necessario identificar os meios de transporte 
do correio e 0 respectivo movimento ao longo das ratas 
geograficas percorridas pelos mesmos. 



o texto que se segue apresenta e analisa diversas publicac;:6es com dados de movimento maritimo 
nacional e internacional. anuarios, almanaques, bole tins de natureza estatistica, etc, incidindo sobre 0 

sEkulo XIX e primeira metade do seculo XX. Algumas das publicac;:6es sao fontes primarias de informac;:ao, 
outras sao secundarias e outras sao estudos cujo ambito abrange os transportes em geral incluindo 
secc;:6es relativas a parte maritima e fluvial. 

I - Publicac;oes Oficials 

As publicac;:6es oficiais contem, por vezes, registos de utilizoc;:ao directa para efeitos de 
identificac;:ao de embarcac;:6es e bem assim de contextualizac;:ao s6cio-econ6mica dos respectivos 
servic;:os de transportes. As editados pelos correios sao fundamentais no que se refere aos servic;:os de 
natureza postal. seja no que se refere aos portes, aos encaminhamentos ou as condic;:6es de prestac;:ao 
do servic;:o. Vejamos algumas das mais significativas: 

1 - A Gazeta de Lisboa / Diario do Governo / Diario da regencia / Diario de Lisboa / Chronica 
Constitucional de Lisboa, jornal com variac;:6es na sua designac;:ao ao longo dos anos no seculo XIX, 
inclui de forma nao sistematica movimentos de entradas e saidas de embarcac;:6es em diversos portos. 
Os registos por vezes incluem 0 tipo de embarcac;:ao, 0 numero de dias de via gem, a carga transportada 
e os portos de origem e destin~. 

2 - A Col/ecc;:oo official de legislac;:oo portuguesa anna de [ ... ], editada em Lisboa pela Imprensa 
Nacional, contem uma compilac;:ao da legislac;:ao publicada, incluindo indices cronol6gicos e tematicos. 

3 - 0 Annuario estatistico do reino de Portugal , 0 anna 1875, editado em Lisboa pela Imprensa 
Nacional em 1877, apresenta no capitulo "Commercio e navegac;:ao" mapas com as embarcac;:6es de 
vela e a vapor entradas e saidas, mapas de naufragios, listas com a identificac;:ao de barcos construfdos 
nos portos nacionais, etc. Seguiu-se-Ihe a edic;:ao de 1884, 1885, etc . 

4 - As publicac;:6es estatisticas que se seguem, todas editadas em Lisboa pel a Imprensa 
Nacional, com variantes nos mulos, contem dados relativos ao comercio e a navegac;:ao. A saber: 

44 • Estatistica geral do commercio de Portugal com as suas possess6es ultra marinas e as 
nac;:6es estrangeiras durante 0 anna civil de 1874, publicac;:ao anterior a 1874 e com continuo<;:ao 
ate 1879. 
• Estatistica de Portugal commercio do continente do reino e ilhas adjacentes com 
paizes estrangeiros e com as provincias portuguezas do ultramar no anna de 1880, com 
continuac;:oo nos anos seguintes. 
• Commercio e navegac;:oo estatistica especial anna de 1897, com continuac;:oo. 
• Commercio e navegac;:oo anna de 1911. continuada em 1912. 
• Estatfstica comercial comercio e navegac;:oo anna de 1913, com continuac;:oo. 
• Estatfstica commercial anos de 1921 e 1922, com continuac;:oo. 

• Estatfstica comercial comercio externo ana de 1937. 

• Comercio externo ana de 1938, com continuac;:oo. 

5 - As Circulares pub/icadas pela Direcc;:oo Geral dos Correios Telegraphos e Pharoes a partir 
de Novembro de 1880, editadas pela Imprensa Nacional a partir de 1883, contem os normativos de 
funcionamento dos correios, constituindo uma fonte primaria de informac;:oo basica onde e possivel 
encontrar informac;:6es relativas a tarifas postais, vias de encaminhamento maritimo, identificac;:oo das 
companhias maritimas com acordos com os correios, etc . Foi continuada pelo Boletim telegrapho
postal a partir de Janeiro de 1894. 

6 - 0 Boletim telegrapho-posta/, da Direcc;:oo dos Servic;:os Telegrapho-Postaes, a partir de 
Janeiro de 1894, editado pela Imprensa Nacional em 1894, continuou com 0 registo dos documentos 
normativos dos correios, tendo sido publicado ate Junho (?) de 1917, ana em que se interrompeu, tendo 
na altura a designac;:ao de Boletim dos Correios e Telegrafos . Continuou-se em 1920 sob a designac;:ao 
de Boletim dos Correios e Telegraphos e em 1929 com 0 Boletim Oficial da Administrac;:oo Geral dos 
Correios, Telegrafos e Telefones. 

7 - Em artigo anterior e a prop6sito de tratados internacionais celebrados entre Portugal e 
diversos paises, foi descrita a obra de CASTRO, Jose Ferreira Borges de, BIKER, Julio Firmino Judice (1856-
1879). Col/eq:oo dos tratados, convenc;:6es, contratos e actos pub/icos celebrados entre a coroa de 
Portugal e as mais potencias desde 1640 ate ao presente [ ... ]. Lisboa: Imprensa Nacional. XXX Tomos 



formando 31 volumes. Continuados por Biker a partir do Tomo IX sob a designa<;:ao de Supplemento a 
col/ecc;oo [ ... J. 

II - Anuarios 

1 - Annuario postal para 1878 pub/icado pe/a Direcc;oo Geral dos Correios de Portugal (1878). 
Lisboa: Imprensa Nacional. Coordenac;:ao de Ernesto Ma
deira Pinto, cf. pag. VI. 176 paginas. Com um preambulo a 
paginas III-X pelo director geral dos correios, Guilhermino 
Augusto de Barros. (1) 

o anuario supra apresenta pela pen a de Barros, no 
pagina IV, um texto revelador dos objectivos a que se pro
punha - 0 uso popular. A saber: 

" ... Sendo pois, este livro destinado, principalmente, 
00 uso popular, tivemos de expurgal-o de tudo quanta no 
sua linguagem fosse technico e menos claro; e resolvemos, 
ainda, fazer uma tiragem de tantos exemplares quantos 
fossem necessarios para alargar a sua distribuic;:ao, no es
cola possivel, as escolas primarias e institutos de ensino, 
onde pudesse aproveitar a instruc;:ao dos classes menos 
abastadas do sociedade." 

Quanto a sua autoria diz-nos ainda Guilhermino 
Augusto de Barros, a paginas VI , 0 seguinte: 

"Terminariamos aqui este prologo se nao tivessemos 
ainda a acrescentar duos observac;:6es. E a primeira que foi 
encarregado de coordenar este trabalho 0 segundo official 
do administrac;:ao central do correia de Lisboa Ernesto 
Madeira Pinto, e a segundo, que traduzimos em francez uma 
parte do que fica dito n'este preambulo. a fim de que os 
nossos collegas (a quem 0 Annuario vae ser enviado para 
correspondermos assim 00 procedimento benevolo que 
eles teem connosco em circunstancias analogas) [ ... J." 

Ressalta do leitura dos textos acima transcritos que 

1878 
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o anuario em questao tera sido muito divulgado no epoca e bem assim que 0 mesmo foi coordenado 
por Ernesto Madeira Pinto. 

SKGmm.& PABTE : 

Correspondencias permutadMs entre Portugal, iIhu doB ~8 ou a 
ilha da Madeira e 88 proviDcias ultramarinas portuguezas... • • • • 97 

TmwsmA PAftB: 
Correspondencias permutadaa entre Portugal, ilhas dos ~ on 

da Madeira. e os paizes eatraugeIros .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... U1 
Bespanha.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 112 
PaizeB da uniio geraJ doe correiO! .•••••• ; • • • • • .. .. .. • • .. • .. .. •• 116 
Repertorio du condi~es de fran'l.'ria das correspoudencias expedi-

au de Portugal, ~res on Madeua para paizes estnmgeiros, 1lCODl
pnnbado de indi~ das vias por onde p6de ser feita a remesaa 
e das datu da expedi~... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 123 

ltinerario dos paquetes portuguezet!. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 176 

o anuario em 
epigrafe encontra-se divi
dido em tres partes, sen
do a primeira sobre mate
rias de organizac;:ao e en
via do correspondencia, 
selos posta is, vales pos
tais, caixas de recepc;:ao 
de correspondencia. lista 
de repartic;:6es de correio, 
encaminhamentos via re
partic;:6es postais ambu
lantes. etc. 

A segundo parte 
reporta-se a correspondencia de Portugal e ilhas adjacentes para as provincias ultra marinas, abran
gendo assuntos relativos as expedic;:6es maritimas de correspondencia por diferentes tipos de paque
tes e respectivas taxas postais. A terceira parte abrange as correspondencias enviadas de Portugal e 
ilhas adjacentes para poises estrangeiros de acordo com 0 tipo de paquetes/via de encaminhamento 
e respectivas taxas postais. 

A terminar 0 livro constam a paginas 175/6 os itinerarios dos paquetes portugueses no carreira do 
Africa ocidental. no carreira dos Ac;:ores e no carreira do Madeira e dos Ac;:ores. 
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(1) - Ver tambem de Guilhermino Augusto de Barros 0 Re/atorio Postal 
do anna economico de 1877-78 editado em Lisboa em 1879 por Lallemant 
Freres e 0 Re/atorio do Director Geral dos Correios, Telegraphos, Pharoes e 
Semaphoros relativo 00 anna de 1889, editado em Lisboa pela Imprensa 
Nacional em 1891. 

2 - A obra de referencia fundamental para inumeras actividades, 
com diferentes designac;oes ao longo dos anos foi 0 Annuario commercial 
ou annuario official de Portugal ilhas e ultramar do industria magistratura e 
administrac;ao; Annuario comercial de Portugal: Anuario comercial de 
Portugal. (1) 

A publicac;oo em analise, com diferentes tftulos ao longo dos anos, 
foi editada umas vezes com 1 volume, outras com 2, outras com 3 e por 
vezes com separata(s?). 

Os volumes em questoo contem listas vastfssimas de actividades de 
natureza administrativa, fiscal, alfandegaria, judicial, militar, comercial, 
industrial, de servic;os, incluindo para 0 caso vertente os de correios e os 
transportes, incluindo os mariti mos. E possivel localizar nestas edic;oes 
agentes de navegac;oo, representantes de companhias maritimas, 
enderec;os, publicidade aos respectivos servic;os, frotas, informac;oes 
relativas 6s rotas e carreiras, etc. 

(1) - Ver 0 A/manach commercial de Lisboa para 1881 (1880), por 
Carlos Augusto da Silva Campos, editado pela Typografia Universal de 
Lisboa, por sua vez continuado pelo Annuario almanach commercial 
(1893?) [e seguintes] coordenado por Caldeira Pires, por sua vez continuado 
pelo Annuario commercial (1896? e seguintes) sob a direcc;oo de Caldeira Pires. Em 1920 era propriedade 
da Empreza Typographica do Annuario Commercial e em 1925 da Empreza do Annuario Commercial. 

3 - Lloyd's register of shipping [ ... ) From 1st July, 1918, to the 30th June, 1919 (1918). London: 
Lloyd's register of shipping. 

A obra em aprec;o, cuja aureola decorre da natureza das informac;oes e regularidade de 
publicac;oo, de uma empresa cuja fundac;oo data de 1760, contem um grande conjunto de dados sobre 
barcos de todos 0 mundo, a vapor e de vela, de que se destacam, entre outros, os seguintes: 

Nome do barco, tonelagem oficial, detalhes de classificac;oo, data e nome do construtor, armador, 
dimensoes, porto de registo, motorizac;ao e listas de armadores. 
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A ORG.ANIZA<;AO 
DOS TRANSPORTBS 

EM PORTUGAL (1850-1910) 

AS VIAS E 0 nAPEGO 

LJIIOA 

un 

A enorme quantidade de paginas deste inventario 
descritivo faz do mesmo uma obra de referencia de nature
za internacional com utilidade de relevo para a historia pos
tal e para 0 correia maritimo, sobretudo na identificac;ao e 
caracterizac;ao de embarcac;oes e armadores ao longo dos 
seculos XVIII, XIX e primeira metade do XX. 

III - Estudos 

1 - ALEGRIA. Maria Fernanda (1990). A organiza-
C;ao dos transportes em Portugal (1850-1910) As vias e 0 tra
fego. Lisboa: Centro de Estudos Geograficos. 560 paginas. 

o livro esta estruturado em duas partes, sendo os ca
pitulos da primeira, sob a designac;ao de "0 desenvolvimen
to da rede: Estradas, portos e caminhos de ferro", os seguin
tes: 

• Os transportes em Portugal antes do caminho de fer
ro; 0 desenvalvimento da rede de estradas; Evoluc;oo da 
organizac;ao portuaria; 0 desenvolvimento da rede ferrovi-
aria. 

• A 2° parte, apresenta-se sob a designac;oo de "0 
trafego ferroviario de mercadorias", contendo uma analise 
especffica do enunciado. 



Para 0 que diz respeito aos transportes maritimos e fluviais 0 livro apresenta na primeira parte 
estudos sobre 0 trafego fluvial. portuario, evoluc;:oo dos transportes maritimos, cabotagem, 0 longo 
curso e questoes de politica portuaria. 

o estudo e formado por texto, mapas, tabelas, diagramas, 
anexos, por uma extensa bibliografia relativa ao sector dos 
transportes em aprec;:o, indice dos textos, das figuras e dos 
quadras. 

2 - MATOS, Artur Teodoro de (1980). Transportes e 
comunicac;:6es em Portugal, Ac;:ores e Madeira (1750-1850).650 
paginas + 21 mapas/gravuras numa caixa de cartoo em 
separado. 

TRANSPORTES 
• 

COMUNICA<;OES 

A obra em analise encontra-se estruturada nas seguintes 
partes: 

• Parte I - Vias de comunicac;:oo: Rede vial; Rede fluvial; 
Portos e cabotagem. 

• Parte II - Transportes: Transportes terrestres; Transportes 
fluviais; Transportes maritimos; A circulac;:oo do pensamento: 
algumas notas para 0 seu estudo. 

GBOGRAPBIA 

ESTATISTICA GERAL .. 
PORTUGAL E COLONIAS 

OO!IIIII ATLAS 

... , 

1,ISIlO! 
Ulf'l.tXlJ,\ IUQt1!l,u 

I Ill!, 

Para alem dos assun-
tos citados e sobre a tematica do correia maritimo refira-se que 0 

livro tambem tem algumas referemcias a barcas de passagem, fa
r6is e navegac;:oo a vapor no Tejo na primeira metade do seculo 
XX . 

Os textos soo acompanhados por imagens, tabelas, mapas, 
documentos, fontes e bibliografia extensa, indices analltico, de 
ilustrac;:oes, dos mapas e geral. e tambem uma tabela de equiva
lencia entre medidas antigas e actuais. 

3- PERY, Gerardo A. (1875). Geographia e estatistica 
geral de Portugal e colonias com um at/as. Lisboa: Imprensa Naci
onal. 404 paginas mais 11 mapas/perfis orograficos. 

Os assuntos abordados pelo livro em aprec;:o abrangem Por
tugal continental, ilhas adjacentes e provincias ultra marinas, con
tendo descric;:oes escritas, mapas, tabelas, listas, etc. incidindo 
sobre geografia fisica, polltica, estatfstica e mapas. A parte de 
analise estatistica contem capitulos sobre a populac;:oo, agricul
tura, industria, comercio e navegac;:oo, vias de comunicac;:oo, re
ceitas e despesas, instruc;:oo e beneficencia, exercito e marinha, 
clero e justic;:a. 

As secc;:oes do livro directamente 
relacionadas com 0 movimento maritimo - de 
vapor e de vela - constam de capitulos relativos 
ao comercio e navegac;:oo, para Portugal, ilhas 
adjacentes e provincias ultra marinas, dispersas por 
inumeras paginas insertas em diversos capitulos. 
Alguns dos dados ja tratados apresentados, 
discriminam, por navios de vapor e de vela, 
numeros totais de entradas, said as, com carga, em 
lastro e totais por nacionalidade. 

0APl'l'DL0 IV -ODllDlltll'GUl e DIl~UU 
CGmmaroio iPaao. 171i: I Ccllll,,,,,",io de .. I .. lnjcr.m. U~. 
n NIl~ lIuviAl, 171. 
m n.u.. ... eDlllJ1lUlhiu 0 .. ~.~ 117. MOv1"''''1o bone"no. 118. 
IV Cl"IIIlito. ~ de timdao, 1111. 
V Jlloedllll. lBO. 

VI Peeoe e medldaa. 181. 
CG __ lo IlZiBnll!l 18lI: Quadmo do """';"'.ulo ooDUII .... IaI. J8j-.181i. 

Nawgll(:lo 1!Ml.. .Ilan!Oa .. wpar ... tnacloo • oald08 d ... portoe do co .. • 
tllloole, i8G. EmbB~'" de ",y" ealrOiIaa e aaldas, 181. Marin" .. 1M'" 
..."te por(z1gQ~ ... 188. 

Conclusao 

As obras constantes do artigo em epigrafe 
abrangem basicamente os seculos XIX e primeira 
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metade do XX, sendo no entanto algumas delas - Gazeta de Lisboa e Uoyd's register of shipping -
oriundas do seculo XVIII. 

Os livros e jornais analisados sao em inumeros casos fontes primarias ou secundarias de informac;:ao 
a que acrescem tres estudos cujo conteudo e desenvolvimento justificam uma consulta recorrente. 

As publicac;:6es oficiais inventariadas constituem para a materia em estudo pec;:as imprescindfveis, 
devido ao facto dos dados que contem serem fontes primarias de informac;:ao, sejam as oriundas do 
governo sejam as provenientes dos correios. 
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acordo, agentes de navegac;ao, books, convenc;ao, correlo maritlmo, hlstorla postal maritima, hororlos, 
IIvros, maritime mall, maritime postal history, ship companies, timetables, tratado, vapor, vela, Gazeta de L1sboa, 
Diorio do Governo, Diorio de L1sboa, Colecc;ao oflclal de leglslac;ao, Anuorlo comercial, Anuorlo postal. Anuorlo 
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Maio 

Junho 

Julho 

Agenda de actividades 

Dia 15 - 25.0 Leilao Inter-socios 

Dia 29 - Colecc;:6es de Prestfgio 
Essa Gesta Glorioso (Tematica) 
Julio Manuel Pedroso Maio 

Dia 19 - II Encontro de Associados do Clube Filatelico de Portugal 
Reglao Centro - Coimbra 
Programa a divulgar brevemente 

Dia 26 - Colecc;:6es de Prestigio 
Alemanha ... Germania - Busto com Coroa Imperial 
Luis Martins Barroso 

Dia 10 - Colecc;:6es de Prestfgio 
Angola - Primeiras Emissoes 
Luis Virgilio Frazao 

Agosto 

Dia 1 a 30 - Encerrado para ferias 
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Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

Para ah€!m da curva da estrada 

" Importemo-nos apenas com 0 lugar onde estamos. 
Ha beleza basfante em estar aqui e nCio noulra parte qualquer. 

Se hO alguem para alem da CUNa da esfrada, 
Esses que se preocupem com 0 que ha para alem da CUNa da esfrada. 

Essa e que e a esfrada para eles. 

Se nos fivermos que chegar la, quando la chegarmos saberemos. 

Por ora so sabemos que la nCio estamos. 
Aqui ha so a esfrada antes da CUNa, e antes da CUNa 

Ha a esfrada sem CUNa nenhuma ". 

I - Introdu~ao 

1 - 0 Correio em Portugal. Evolu~ao e Servi~os, 

o servic;o do Correio nasceu, porque: " a necessidade de 
comunicac;oo dos seres inte/igentes data do dia da sua 
criac;oo ", como afirmou 0 rei D. Luis I no discurso proferido no 
Congresso Postal de Lisboa em 1885. Tera surgido por 
conseguinte, com os primeiras necessidades do Homem e que 
por isso, sera tao velho como elos. 

Tendo uma origem mais ou menos privada, foi-se 
transformando com 0 decorrer dos seculos numa instituic;ao 
Universal, sem fronteiras, porque infinitamente acima delas 
estao os superiores interesses da Humanidade a quem serve, 
sobrepondo-se as rac;os e aos sistemas politicos ou religiosos. 

:- A criaC;ao do Correio em Portugal ocorreu no longinquo ana 
de 1520, no momenta em que 0 rei D. Manuel L por Carta de 
Lei de 6 de Novembro, fez merce a Luis Homem, do oficio de 
Correio Mor e Ihe confia 0 cargo com todos os vantagens a 
ele inerentes. 

:- Como se desconhece qualquer referencia ao servic;o que 
este documento estabelecia, supoe-se, que 0 mesmo nao 
tenha tido execuC;ao, tanto mais que, posteriormente, 0 rei D. 
Joao III, por Carta de Lei de 2 de Agosto de 1525, 0 voltou a 
investir nas mesmas func;oes, nos mesmos condic;oes e com os 
mesmas regalias. 
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:- Tera sido pois. a partir desta data que definitivamente ficou estabelecido. em Portugal. 0 servic;o do 
Correio. ou seja. 0 monopolio privado do transporte das correspondencias postais. que se manteve. 
sucessivamente. na mesma familia. ate 19 de Julho de 1606.data em que Filipe II. ordenou a venda do 
aficio a Luis Gomes da Mata. por 70.000 cruzados. 

:- Em 1644 publica-se 0 primeiro Regimento do Correio; e em 1657 0 Rei D. Afonso VI cria 0 oficio de 
Correio-Mor do mar. 

Em 1705 0 Correio-Mor de Portugal firma um um convenio postal com 0 Grao-Mestre da posta inglesa e. 
em 17 I 8 efectiva-se 0 primeiro convenio postal com Espanha. 

Em 1798 estabelecem-se paquetes correios para 0 Brasil. 

Em 1799. por alvara de 16 de Marc;o. extingue-se 0 lugar de Correio Mor. a Correio regressa a 
administrac;ao do Estado (Monopolio do Estado). ficando a gerencia das postas. correios e deligencias 
de terra e mar. conforme os regu/amentos actuais ate que se elaborem outros novos a cargo do 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros e de um superintendente geral (Jose Diogo de Mascarenhas Neto) . 

:- Em 1805 sao substituidas as taxas de peso para todas as distancias. em vigor desde 1799. por portes 
graduados conforme 0 percurso. 

:- A distribuiC;ao domiciliaria de correspondencia em Lisboa. tem 0 seu inicio em 1821 . 

:- E no decurso das decadas seguintes que 0 Correio entra numa fase de intense e continuo progresso. 
alicerc;ado sobretudo em tres marcos hist6ricos: 1) a aparecimento do Caminho de Ferro (as ambulancias 
postais comec;aram a circular em Inglaterra em 1838) ; 2) A grande reforma postal inglesa. em 1840. com 
a invenC;ao do selo e a unificaC;ao das taxas que passaram a ser pagas em relaC;ao ao peso; 3) A 
realizaC;ao em Berne. em 1874. do primeiro Congresso Postal. 

a primeiro. pelo contributo decisivo para 0 desenvolvimento dos meios de transporte (pessoas e bens) 
e das vias de comunicaC;ao - incluindo as comunicac;6es posta is -. facultando-Ihe maior eficiencia. 
rapidez e seguranc;a. Em Portugal as ambulancias posta is foram criadas em 1863. suspensas em 1869 e 
estabelecidas com caracter definitiv~ em 1874. 

a segundo. pela revoluC;ao que desencadeou nas comunicac;6es posta is em todo 0 Mundo. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei de 27.10. 1852 e do Regulamento Postal de 4.5. 1853. em I de 
Julho de 1853. teve inicio em Portugal 0 designado Periodo Filatelico ou Adesivo . Este Perfodo 
caracteriza-se essencialmente: 

a) Pela introduC;ao da Estampilha ou Selo de Franquia; b)Pela variaC;ao da taxa dos Portes. 
exclusivamente. em funC;ao do peso das correspondencias; c) Pela substituiC;ao. em termos de 
predominio. do classico sistema ou regime de pagamento de portes. Porte a Pagar. pelo revigorado e 
agora prevalecente sistema de Porte Pago; d) Pela manutenc;ao da faculdade de oPC;ao que ja vigorava 
no Periodo Pre-Filatelico ou Pre-Adesivo. por um dos dois regimes de pagamento dos portes atras 
referenciados. 

Finalmente. 0 ultimo. por representar 0 ponto de partida para a futura criaC;ao da Uniao Postal Universal. 
no Congresso Postal de 1878. em Paris. 

:- Ainda. em. 1853 comec;ou a circular a mala-posta entre Lisboa e 0 Porto. 

:- Em 1855 sao estabelecidas as primeiras linhas e estac;6es telegraficas. 

:- Publica-se em 1857 a 10 organizaC;ao dos servic;os telegraficos. 

:- Por Carta de Lei de 20.8. I 86 1. e substituido 0 sistema de pesos Ingles pelo sistema decimal. originando 
tal medida que. apesar dos portes das correspondencias continuarem a ser pagos em funC;ao do seu 
peso. este passava a ser determinado em Gramas; e. e agravado. 0 porte das correspondencias 
expedidas em Regime de Porte a Pagar (nao Franqueadas) de. 40 Reis para 50 Reis. 

:- Por Carta de Lei de 7 de Julho de 1880. foi aprovada e publicada a organizaC;ao do Servic;o Telegrafo
Postal e de Far6is. meses depois complementada com 0 Regulamento Geral Provisorio do Servic;o 



Telegrafo-Postal e de Farois, aprovado por Decreto-Lei de 23 de Setembro de 1880, que visaram 
sobretudo a fusoo dos servic;:os dos Correios e Telegrafos e a regularizac;:oo dos servic;:os relativos as 
correspondencias postais. 

:- Em 1882 e inaugurada a rede telefonica de Lisboa e, em 1885 ocorre na mesma cidade 0 3.° Congresso 
da Unioo Postal Universal. 

:- Posteriormente, em 1902, foi aprovado por Decreto-Lei de 14 de Junho 0 novo Regulamento para os 
Servic;:os dos Correios, cuja vigencia - apesar das varias alterac;:6es que foi sofrendo -, se prolongou, ate 
a decada de 1940. 

:- Em 1904 e disponibilizado ao publico 0 1.° circuito telefonico entre Lisboa e Porto e, em 1908 celebra
se em Lisboa a 10.° Conferencia Telegrafica Postal. 

:- Apos a implantac;:oo da Republica, reorganizou 0 Governo Provisorio da Republica Portuguesa, por 
Decreto-Lei de 24 de Maio de 1911, os Correios, Telegraphos e Telephones e, ampliou a Inspecc;:oo de 
Industrias Electricas, tendo em considerac;:oo que, " 0 desenvolvimento enormemente progressivo dos 
servic;os de correios e telegraphos impunha, desde ha muito, a sua reorganizm;:oo, por maneira a toma
los mais productivos, mais acommodados a conveniencia do publico, attendendo do mesmo passo, 
num alto esprrito de justic;a distributiva, as legrtimas reclamac;6es do pessoal que d'elles teem cargo "; 
que a mesma, " assenta sobre a base da autonomia, criando-se uma Administrac;oo Geral dos Correios 
e Telegraphos sob a autoridade immediata do Ministro " (do Fomento); e, com, especial incidencia, nos 
servic;:os internos e externos, designadamente, a criac;:oo do (a): 

1} Servic;:o de Encomendas Postais de Lisboa e do Porto; 2} Servic;:o de Transportes Postais; 3} Caixa 
Economica Postal; 4} Laboratorio Electrotecnico; e, na(o}: 5} Reforma do ensino das Escolas de Correios 
e Telegrafos, 6} Aumento do numero de distribuidores, etc. 

Apesar dos seus inegaveis meritos, foi a citada reorganizac;:oo, posterior e sucessivamente, alterada 
pelas seguintes organizac;:6es: Decretos-Lei n.o 4 602 de 13 de Julho de 1918, n.o 5 001 de 27 de Novembro 
de 1918 e n.o 5786 de 10 de Maio de 1919. 

Dado 0 inquestionavel interesse que algumas disposic;:6es deste ultimo Diploma legal tem para 0 presente 
estudo, passamos a transcreve-Ias parcial ou integramente, nomeadamente: 

Decreto-Lei n° 5786 

.. Capitulo I 

Art. J. 0 Os servi~os postais. telegraficos. telefonicos. semaforicos e da fiscaliza~oo das indus trias eleC#ricas. 
no continente da Republica e "has adjacentes. constituem uma adm;nistra~oo autonoma. com sede na 
cidade de Lisboa. dependente do Ministro do Comercio e Comunica~oes. com a denomina~oo de 
Administra~oo Geral dos Correios e Telegrafos. 

Art.2.0 Os servi~os a que se refere 0 artigo anterior compreendem: 
J. o A condu~oo de malas do correio por vias terrestres. aereas. fluviais e maritimas; 2.0 A posta Rural; 3. 0 

A recep~oo. transmissoo e distribui~oo de correspondencias postais e os demais servi~os postais que 
os regulamentos designarem; 4.0 A recep~oo. transmissoo e distribui~oo de cartas e caixas com valor 
declarado e de encomendas postais; 5.0 A transferencia de fundos por via postal e telegrafica; 6.0 A 
cobran~a. por conta de particulares. de valores. e bem assim de quantias que onerem os objectos 
sujeitos a cobran~a; 7. 0 A recep~oo e cobran~a de assinaturas para publica~oes periodic as; 8.0 A Caixa 
Economica Postal; 9. 0 0 de cheques e transferencias de fundos por via postal; JO. o A compra e venda de 
fundos por conta de particulares; J J. 00 estabelecimento. repara~oo e explora~oo. por conta do estado. 
de linhas e esta~oes telegraficas ou telefonicas. de qualquer sistema ou natureza. redes telefonicas e 
de quaisquer outros meios de permuta~oo rapida das correspondencias; J 2.0 A vigiloncia do mar e da 
costa. nas esta~oes semaforicas. pelo que interessa a seguran~a publica. fiscaliza~oo aduaneira e 
navega~oo; J3.0 A correspondencia oficial e particular entre 0 mar e a terra; J4.0 0 desempenho de 
fun~oes telegraficas ou postais que derivem de tratados e conven~oes; J 5. 0 0 estudo das questoes 
tecnicas que interessam aos servi~os dos correios. telegrafos. telefones. semaforos e de fiscaliza~oo 
das industrias electric as; J 6. 0 Quaisquer outros servi~os telegraficos e postais; 

Por noo terem interesse, noo transcrevemos os restantes 4 servic;:os. 
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ArtA.O A Administrac;oo Geral do Correio e Telegrafos superintende em todos os servic;os designados no 
artigo 2.0 por intermedio de um Conselho, cinco Oirecc;oes e uma secc;oo. respectivamente com a 
designac;oo seguinte: 
Conselho de Administrac;oo Geral; Oirecc;oo dos Servic;os da Secretaria e Pessoal; Oirecc;oo dos Servic;os 
de Explorac;oo Postal; Oirecc;oo dos Servic;os de Explorac;oo Electrica; Oirecc;oo dos Servic;os Electrotecnicos 
e do Material; Oirecc;oo dos Servic;os de Contabilidade; Secc;oo de Engenharia Civil. 

Art. 7. 0 0 Conselho de Administrac;oo Geral e constituido pelo Administrador Geral, pelos Oirectores e 
por um delegado indicado por cada uma das seguintes associac;oes: Comercial de Lisboa Industrial 
Portuguesa e Central de Agricultura Portuguesa. 

Art. J 4. 0 A Oirecc;oo dos Servic;os de Explorac;oo Postal tem a seu cargo os seguintes servic;os: 
Dez dos aires Iranscritos no n.o 1 do art.2°, (1 a 7, 14, 15 e 16) e 9.0 A organizac;oo da contabi/idade relativa 
a encomendas postais, nacionais, ultramarinas e internacionais. 

Art. J 5.0 A Oirecc;oo dos Servic;os de Explorac;oo Postal compreende 5 divisoes: 
J. o Explorac;oo postal nacional; 2.0 Explorac;oo postal internacional. Estatistica; 3.0 Vales nacionais; 4.0 

Vales internacionais e ultramarinos; 5. 0 Refugos postais. 

Art.22.0 A Oirecc;oo dos Servic;os de Contabilidade tem a seu cargo: 
J. O Os servic;os de contabilidade geral; 2.0 A Caixa Economica Postal; 3.0 Os Servic;os de Tesouraria. 

Art.23.0 A Oirecc;oo de Contabi/idade compreende cinco divisoes, tendo a seu cargo: 
As 3 prlrnelras noo tern interesse; 4. 0 Caixa Economica Postal; 5. a Tesouraria. 

Capitulo" 

Monopolios do Estado 

Art. 3 J. ° Soo da exclusiva competencia do Estado, constituindo por isso monopolios: 
J.o 0 transporte e a distribuic;oo de cartas missivas, processos judicia is, cartoes, bilhetes postais e 

52 correspondencias fechadas de qualquer natureza, considerando-se como fechadas todas as 
correspondencias contidas em involucros lacrados, gomados ou selados, bem como as que forem 
atadas, pregadas, cintadas, cosidas ou acondicionadas, de modo que noo possam ser utilizadas sem 
cortar, forc;ar ou despedac;ar 0 respectivo involucro ou acondicionamento, ou sem empregar ferramentas; 
2. ° 0 fabrico, a emissoo e a venda de quaisquer formulas de franquia dos correios e telegrafos; 
3. ° 0 estabelecimento, administrac;oo e explorac;oo de todos os servic;os inerentes aos design ados no 
n. ° J; e, 4. ° 0 estabelecimento, a administrac;oo e a explorac;oo das linhas e rede telefonicas e de todos 
os meios pneumaticos, acusticos, electricos ou doutra natureza, para permutac;oo rapida de 
correspondencias, e de todos os servic;os inerentes; 

Capitulo IV 

ArtA J. 0 0 segredo das correspondencias postais e telegraficas e inviolavel, qualquer que seja a 
autoridade ou poder publico que pretenda devassa-Io e seja qual for 0 fundamento ou pretexto alegado, 
salvo disposto no art. ° 43. o. 

§ unico. 0 sigilo estende-se a todos os documentos que tenham relac;oo com os servic;os de correios e 
telegrafos e a quaisquer assuntos profissionais. 

Art.75. 0 0 Governo determinara: 

Capitulo V 
Servic;os postais 

J. D As quantias que 0 publico deve pagar pelos impress os (3) de que fizer usa para os diferentes servic;os 
postais; nco Iranscrevernos os nOs. 2, 3 e seu § unico porque nco tern interesse. 

Art. 760 Os portes e taxas de servic;os postais, bem como os respectivos modos de cobranc;a, soo fixados 
pelo Governo, que estabelecera outrossim as tarifas e provisoes regulamentares relativas as 
correspondencias internacionais de acordo com os tratados e convenc;oes. 

Art. 77. 0 Soo isentos de taxa ou porte: 
J.o Os vales de correio permutados entre funcionarios publicos, a quem for concedida esta faculdade, e 
nos limites que Ihes forem fixados; 



2.0 As correspondencias franqueadas cardas em refugo e reenviadas por qualquer motivo; 
3.0 A correspondencia oficial. registada ou nao. expedida pelos funcionarios dependentes da 
Administrat;ao Geral dos Correios e Telfigrafos. inclufda a da caixa do Auxrlio dos Empregados Telegrafo
Postais e a Pensao Ribeiro ". 

(3). - Esta disposic;:oo surge. pela 1 ° vez. no § 2.° do Art.64.o do Decreto n.o 4 602 de 13.7.1918. 

No que diz respeito aos teores do n.o 1 do Art.75 e do Art.76.o e , do n.O 2 do Art.31.°, atr6s transcritos, 
procedemos as actualizac;:6es - indispens6 veis para este estud o - de acordo com 0 d isp osto nos 
Decretos-Lei n.o 4 912 de 23 de Outubro de 1918 e n.o 12 681 de 18 de Novembro de 1926: 

II Decreto-Lei n.o 4 912 

Tendo-se reconhecido a necessidade de serem alteradas algumas disposit;oes contidas no regulamento 
para 0 servit;o dos correios. aprovado por decreto de 14 de Junho de 1902; 

Usando das faculdades conferidas pelos artigos 65. ° e 222.0 do decreto com fort;a de lei de 13 de Julho 
ultimo: 

Hei por bem decretar. sob proposta do Secretario do Estado do Comercio. 0 seguinte: 

Art. 1. ° 0 premio fixe de registo sera de $06 para as correspondencias destinadas ao continente. ilhas. 
colonias portuguesas e parses estrangeiros. 

Art.2. ° As correspondencias destinadas " posta restante. no continente e ilhas. ficarao sujeitas a uma 
sobretaxa de $02 por cada objecto. paga pela afixat;ao de selos do correio nos respectivos involucros. 
§ unico. As correspondencias a que se refere 0 artigo antecedente. que nao estiverem devidamente 
franqueadas. serao porteadas no dobro da franquia que Ihes faltar. 

Art.3. ° 0 indivrduos. empresas. companhias ou firmas comerciais que receberem as suas 
correspondencias apartadas pagarao por ana a quantia de 6$. 
§ unico. Qualquer que seja a data em que as correspondencias principiem a ser apartadas. 0 pagamento 
de 6$ so da direito a este servit;o ate 31 de Dezembro do ana em que ele houver sido requisitado. 

Art.4.0 0 premio de cobrant;a das correspondencias. contra reembolso. sera de $07. 

Art.S. ° Nos impressos modele n. ° 1 em que se inscreverem os documentos a cobrar deverao ser afixados 
selos postais na importdncia correspondente a $02 por cada documento neles inscrito. 

Art.6. ° a expedit;ao dos trtulos para cobrant;a ficara sujeita ao premio fixe de registo na importdncia de 
$06. paga em selos colados sobre 0 envelope modele n. ° 2. 

Art.7° Os remetentes deixarao de pagar os impressos modelo n. ° 1 de que fizerem uso. 

Art. 8. ° todos os impressos fornecidos ao publico. com except;ao daqueles a que se refere 0 artigo 
antecedente. serao pagos por meio dum selo da taxa de $01 afixado nos mesmos impressos. 

Art. 9. ° Fica revogada a legislat;ao em contrario. 

o Secretario de Estado do Comercio 0 fat;a publicar. Pat;os do Governo da Republica. 23 de Outubro de 
1918. - Sidonio Pais - Joao Alberto Pereira de Azevedo Neves ". 

II Decreto-Lei n. ° 12 681 

Considerando que a Administrat;ao Geral dos Correios e telegrafos desde Maio de 1911 goza de 
autonomia financeira. embora com a devida fiscalizat;ao que as leis gerais estabelecem; 

Considerando que essa autonomia nunca foi observada por completo e assim. ainda vigoram disposit;oes 
que a contrariam e anteriores a lei que a instituiu. originando prejurzos que por motivos de varia ordem 
convem fazer terminar; 

Considerando que entre estas disposit;oes se encontram as que determinaram 0 exclusivo do fabrico. 
guarda e distribuit;ao de selos e outras formulas de franquia_" casa da Moeda: 
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Em nome da Nac;oo, 0 Governo da Republica Portuguesa decreta, para valer como lei, 0 seguinte: 

Artigo J. 0 Pertence a administrac;oo geral dos Correios e telfigrafos a emissoo de selos e outras formulas 
de franquia destinadas ao continente da Republica Portuguesa e as ilhas adjacentes, a fiscalizac;oo 
deste servic;o e as despesas a ele inerentes. 

Art.2.0 Soo unicamente validos os selos e outras formulas de franquia emitidos pela Administrac;oo Geral 
dos Correios e Telegrafos. 
§ unico (transitorio).Enquanto se noo fizer uma nova emissoo de selos e outras formulas franquia para os 
Ac;ores e bilhetes postais a utilizar no continente, poderoo continuar a ter curso os ate aqui emitidos pela 
Casa da Moeda. 

Art.3.0 Incumbe exclusivamente a Direcc;oo dos Servic;os de Explorac;oo Postal da Administrac;oo Geral 
dos Correios e Telegrafos prop~r as diferentes taxas de selos e outras formulas de franquia, bem como 
o seu formato, desenho, cor e qualidade de papel e todas as demais condic;oes inerentes a estes 
artigos. 

Art.4.0 E da competencia dos servic;os dos armazens gerais dos correios e telegrafos a aquisic;oo de 
selos e outras formulas de franquia. 

Art.S.O Compete a Direcc;oo dos Servic;os de Contabilidade da Administrac;oo Geral dos Correios e 
Telegrafos, por intermedio dos servic;os dos armazens gerais, a guarda, distribuic;oo dos selos e outras 
formulas de franquia e a fiscalizac;oo superior desses servic;os. 

Art.6.0 0 fornecimento de selos e outras formulas de franquia sera feito da forma indicada no respectiv~ 
regula mento, passando todas as atribuic;oes ate 0 presente conferidas a Casa da Moeda para a 
Administrac;oo Geral dos Correios e Telegrafos. 

Art. 7. 0 Alem dos selos destinados a franquia das correspondencias pertence a Administrac;oo Geral dos 
Correios e Telegrafos a emissoo de se/os postais representativos das importdncias a pagar pe/os 
destinatarios de correspondencias noo franqueadas ou com franquia insuficiente, tendo a designac;oo, 
em caracteres bem vislveis, de Porteado. 

Art.B.O (transitorio). 0 stock de se/os e outras formulas de franquia do continente e ilhas adjacentes 
presentemente em poder da casa da Moeda sera entregue a Administrac;oo Geral dos Correios e 
Telegrafos, dentro de um prazo a fixar de comum acordo, 0 qual noo devera exceder a um ano. 

Art. 9. 0 Fica revogada a legis/ac;oo em contrario. 
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem 0 conhecimento e execuc;oo do presente decreto 
com forc;a de lei pertencer 0 cumpram e 0 fac;am cumprir e guardar tam inteiramente como nele se 
contem. 

Os Ministros de todas as Repartic;oes 0 fac;am imprimir, publicar e correr. Dado nos Pac;os do Governo da 
Republica, em J B de Novembro de J 926. - Antonio Oscar de Fragoso Carmona - Jose Ribeiro Castanho 
- Manuel Rodrigues Junior - Jooo Jose Sinel de Cordes - Jaime Aleixo - Antonio Maria BeHencourt 
Rodrigues - Abflio Augusto Valdes Pass os e Sousa - Jooo Belo - Artur Ricardo Jorge - Felisberto Alves 
Pedrosa ". 

Significa pois, que a partir desta data, a Casa da Moeda passou apenas a ter competencia, na area 
postal, para 0 fabrico das f6rmulas de franquia (selos e inteiros postaisj, realidade alias, confirmada 
anos depois, pelo Decreto - Lei n.o 17 126 de 18 de Julho de 1929: 

Decreto -Lei nO 17 126 
Art.1.° A Casa da Moeda e Valores Selados tern a seu cargo: 

30 0 fabrico de todos os valores selados e postais do continente, ilhas adjacentes e provlncias 
ultramarinas: 

----------------xxxxx---------------

:- Em 1926 e inaugurado 0 servic;:o radiotelegrafico insular e internacional e, em 1928 a I.e ligac;:ao 
telef6nica internacional entre Lisboa/Madrid. 



Como este estudo s6 e extensivo ate 1930. encerramos aqui a invoca<;:oo de algumas efemerides do 
Correio Portugues e a evolu<;:oo dos seus Servi<;:os. 

Ap6s 0 que atras foi exposto. podemos concluir que 0 Correio. noo s6 acompanhou ao longo dos 
seculos a evolu<;:oo da Humanidade como tambem. participou activa e decisivamente nessa long a 
caminhada. porque: a) Esteve sempre presente na natural ambi<;:oo humana de mais e melhor; b) Teve 
a capacidade de responder as suas exigencias e necessidades. satisfazendo-as; c) Sou be adaptar-se as 
continuas transforma<;:6es socia is e econ6micas e as frequentes altera<;:6es legais; e que. 

Apesar de continuar a ter como servi<;:o " primario " (principal) e mais nobre. a recep<;:oo. 0 trans porte 
e distribui<;:oo das correspondencias publicas e privadas. se tornou paulatinamente. mais util e prestavel. 
devido aos multiplos servi<;:os - especiais e acess6rios - que foi acumulando e executando em simultoneo. 
nomeadamente: 

1.° Opera<;:6es acess6rias: a) de Registo simples; e. b) de Registo com aviso de recep<;:oo; c) Pr6prios 
pagos e d) de Embolsos postais. etc .... 

2.° Servi<;:os acess6rios: a) Encomendas Posta is; b) Permuta<;:oo de Fundos (Vales Nacionais Telegraficos. 
de Correio e de Servi<;:o. Internacionais e Ordens Postais); c) Servi<;:o de Cobran<;:as (Recibos. Letras e 
Livran<;:as); d) Assinaturas de Jornais e Publica<;:6es Peri6dicas; e) Servi<;:o de Anuncios; f) Pagamento de 
Contribui<;:6es; f) Caixa Econ6mica Postal; etc .... etc ... . 

2 - 0 Selo. a Filatelia, 0 Filatellsta e 0 Correio. 

A Filatelia e Cultura! E. a Estampilha OU Selo Postal, a sua essencia. 

A Estampilha. selo (1) postal. do correio. de franquia (2) ou simplesmente. Selo. como vulgarmente e 
conhecido e designado -. para alem de ser uma f6rmula de franquia - representa 0 pagamento das 
des pes as que 0 correia faz para levar as correspondencias ao seu destino -. e uma obra de arte em 
miniatura que interage com todas as actividades exercidas pelo homem. Contem em si. 0 raro condoo 
de imortalizar tudo e todos que nele soo reproduzidos. 5S 

(l). -" Vinheta especial de valor convencional, gomada no verso, que se afixa na correspondencia para 
a franquear, representando a importancia paga pelo expedidor. 0 termo selo e de significac;ao impropria. 
As vinhetas que se afixam nas correspondencias para comprovarem 0 pagamento previo de uma certa 
taxa, nao sao selos: sao estampilhas ". 
" Selo do latim " sigillium ", significa segredo - coisa bem diferente. Os selos eram constituidos por 

marcos especiais que se imprimiam sobre cera amolecida, com 0 mesmo fim a que se destina hoje 0 

emprego do lacre e do sinete ". 

(2). - Do latim " francus ", livre, que em linguagem postal quer dizer transito livre ". (1) e (2) - " 0 Correio 
e os seus Servi<;:os ", de Alfredo Herminio de Sousa. inspector dos Correios e professor da Escola dos 
Correios e Telegrafos e edi<;:oo do Jornal " A Ac<;:oo". em Lisboa (1930). 

A Filatelia (do grego. amigo do Selo) nasce. em 1840. com a inven<;:oo da Estampilha ou Selo Postal. 
Tudo come<;:ou no simples prazer de juntar os selos que as correspondencias postais ostentavam. Num 
mere passatempo de os recortar. lavar e guardar. Devendo-se. alias. salientar a real situac;:oo de facto. 
dos primeiros coleccionadores s6 manifestarem interesse pel os usados (circulados). chegando a 
carimbar para esse efeito selos adquiridos em novo. 

Porem. rapidamente. este inicial lazer individual de. juntar. coleccionar e trocar selos. se alterou 
profundamente. devido sobretudo. a verdadeira paixoo que desencadeou e se espalhou por todo 0 

Mundo e a enorme evolu<;:oo que teve no Seculo XX. transformando-se: 

1.0 - a) Num salutar convivio colectivo de coleccionadores. atraves da cria<;:oo de Associa<;:6es. Clubes 
e Nucleos filatelicos e mais recentemente da funda<;:oo de Academias de Filatelia (Nacionais, Europeia 
e Mundial). que integram no seu seio uma parcela significativa dos mais prestigiados coleccionadores, 
dirigentes. jornalistas e escritores filatelicos; b) Num florescente mercado de investimento para as 
Administra<;:6es Postais de todo 0 Mundo; c) Numa actividade rentavel para os comerciantes e leiloeiros 
filatelicos; d) Numa area universal de competi<;:oo cultural e de intercombio para todos os 
coleccionadores e filatelistas. atraves de participa<;:6es em exposi<;:6es regionais. nacionais. 
internacionais e mundiais; e) Numa multi-secular area de estudo. pesquisa e investiga<;:oo. dado que os 



Correios Mores foram introduzidos em Portugal em 1520. no reinado de D. Manuel I; f) Numa mescla de 
Cultura e Ciemcia para os filatelistas em geral e em especial. para os que se dedicam 00 ramo do 
Historia Postal; isto porque. 

2.° - Todo 0 coleccionador/filatelista. do principiante 00 mais prestigiado. qualquer que seja a area ou 
disciplina filah3lica a que se dedica - Tradicional. Marcofilfa. Inteiros Postais. Historia Postal. Tematica. 
Maximafilia. etc ... -. sabe. que a sua colec<;:ao contem em si. um manancial fabuloso de conhecimentos 
gerais. designadamente. historic os. geograficos. cientificos. artisticos. politicos. religiosos. desportivos. 
do fauna. do flora. do natureza. de costumes. usos. tradi<;:6es. gostranomia. pre-filatelia. portes do 
Correio. censura postal. isen<;:ao de franquia. correia militar. maritimo. ferroviario. aereo. do mala posta. 
etc .. etc ... que devidamente investigados e estudados Ihe valorizarao 0 seu ambito cultural. 

Perante 0 descrito. podemos obviamente. retirar as seguintes ila<;:6es: a) Que a Filatelia para alem de 
ser a paixao dos Filatelistas ou Coleccionadores do Selo do Correio. e tambem uma escola de virtudes 
onde predominam valores eticos e morais; b) Que um genuino Filatelista interioriza um estado de espirito 
especial e distinto e so be ossimilar e exprimir. a multi-cultura que 0 Selo e as outros Formulas de Franquia 
irradiam; c) Que 0 Selo e 0 Filatelista. serao sempre. respectivamente. 0 cerne e 0 fulcro de uma 
filatelia global. no qual se inserem as " outros Formulas de Franquia". vulgarmente designadas por 
Inteiros Postais; e. que. a Filatelia e os Correios estao unidos. inequivocamente. por dois elos comuns. 0 

Selo e a Legisla<;:ao Postal (Conven<;:6es. organiza<;:6es. regulamentos. decretos. portarias. circulares. 
oficios. etc .. ). 

II - Os Intetros Postals. 

1 - Origens, definic;oes e classificac;ao. 

A origem dos primeiros membros do famflia dos Inteiros Postais emitidos pelo Correio. Bilhetes - Postais. 
simples. e de res posta pogo. esta. indelevelmente. associada 00 retumbante sucesso verificado com a 
introdu<;:ao do Selo Postal - traduzido no inimaginavel aumento do volume de correspondemcias 
permutadas e no reflexo economico que adveio para as Administra<;:6es Postais e para os particulares 
-. a necessidade de simplificar 0 manuseamento. abreviar 0 tratamento e acelerar 0 transporte e 

6 distribui<;:ao das correspondemcias, ou seja. uma formula mais pratica e aberta (a descoberto) economica 
(cerca de 50% do porte convencional de uma carta). 

Subsistia a duvida, se a ideia inicial era ou nao. a de imprimir selos de franquia nos bilhetes-postais 
emitidos pelo Correio em fins de 1877. devido aos dois ensaios de bilhetes-postais que integravam a 
colec<;:ao doada por Carlos George 6 Coso do Moeda (3), duvida que ainda mais se adensou com 0 

posterior aparecimento de 19 (das 21 emitidas) series de Sobrescritos particulares (4). denominados. 
Annuncio Postal. com 0 selo colado de 25 reis. D. Luis I. fita direita. emitidos e vendidos. por 20 Reis. pela 
Coso Havaneza. sediada no rua do Loreto n.os 124 a 134. em Lisboa e. considerados como autemticos 
precursores dos inteiros posta is equivalentes. conforme Figura 1. 

Figura 1 - Exemplar do Sobrescrlto particular supra descrlto. n.o 251 da 8.° Serle. Cortesla do Eng.o Joaqulm Trlndade 

(3)- Cunha Lamas. Inteiros Posta is de Portugal e IIhas Adjacentes (pag.I92). edi<;:ao dos Servi<;:os Culturais 
dos C.T.T. em 1952; e. (4)- Eng.o David Cohen. Inteiros Particulares - 2° Parte. Revista do Clube Filatelico 
de Portugal. n.o 412 de Junho de 2006 .. 



Os primeiros Bilhetes-Postais portugueses, criados e emitidos por Decreto-Lei de 31 de Outubro de 1877, 
entraram em circulac;:oo a 1 de Janeiro de 1878 (15 e 25 Reis) e 20 de Fevereiro de 1879 (15+ 15 Reis). Esta 
emissoo de 1878/79, D. Lurs L fita direita, impressa com relevo, era constiturda por dois bilhetes-postais, 
simples, um do taxa de 15 Reis, para circular somente no Continente, IIhas Adjacentes e Espanha, outro 
do taxa 25 Reis, destinado as comunicac;:6es com os parses do Unioo Geral dos Correios (excepto para 
Espanha e Provrncias Ultramorinas Portuguesas), um terceiro do taxa de 15+ 15 Reis, para uso em Portugal 
e para Espanho. 

Mas afinal 0 que soo Inteiros posta is? 

Foi no Anu6rio Postal para 1878, publicado pela Direcc;:oo Geral do Correio de Portugal, em 1 de Julho 
de 1878 (edic;:oo do Imprenso Nacional), que encontr6mos as primeiras definic;:6es de Bilhetes-Postais, 
simples e de resposta pogo, cujo teor possamos a tronscrever: 
1.- "Os bilhetes postaes, espfkie de cartas a descoberto, sao cartees de determinado formato, tendo 

estampado 0 sello competente, destin ados a receber na face anterior a designaC;ao do nome e 
residencia da pessoa a quem sao dirigidos e na face posterior quaesquer indicac;ees, manuscriptas no 
todo ou em parte ", conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Bllhete-Postal, simples, tlpo D. LUIs I, flta dlreita, Impressao com relevo, de 15 Rels, destlnado a correspondencia 
Interna, IIhas Adjacente e Espanha. Clrculou entre 1.1.1878 e 1.06.1885. Cortesla do Dr. Elder Correia 

2.- " Os bilhetes postaes de resposta paga sao dois postaes do formato ordinario ligados pela parte 
superior, em um dos quaes a pessoa que faz a remessa escreve 0 que Ihe convem, deixando 0 outro 
para ser utilisado pela pessoa que tiver de responder. A resposta antes de ser deitada no correio, deve 
ser separada do bilhete que a acompanhou ", conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Bllhete-postal, de resposta paga, tlpo D. LUIs I, flta dlrelta, com Impressao em relevo, de 15+15 Rels, 
destlnado a comunlcac;ao Interna e para Espanha. Clrculou entre, 20.02.1879 e 1.06.1885. Cortesla do Dr. Elder 
Correia 
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Revelo-nos. ainda. 0 referido Anuario. no que diz respeito a sua emissao e circulQ(;:ao. respectivamente. 
o seguinte: 
aJ" Sao considerados bilhetes postaes unicamente aquelles que houverem side emitidos pela direcl;oo 
geral dos correios "; 
b) II Os bilhetes postaes devem circular abertos, sem dobra nem cobertura de qualquer especie. Noo e 
permitido acrescentar-Ihes papel algum para aumengtar 0 espal;o destinado as comunical;oes 
manuscriptas. Tambem noo e permitido ligar aos bilhetes postaes amostras ou objectos de qualquer 
outra natureza ". 

Posteriormente. 0 Regulamento Provis6rio do Servi<;:o Telegrafico. Postal e de Pharoes. aprovado por 
Decreto-Lei de 23 de Setembro de 1880. defini - os. do seguinte modo: 
"Art.2.0 - Bilhetes postais sao cartoes de determinado formato com sello postal, destin ados a receber 
n'uma face 0 nome do destinatario e 0 logar do destino. na outra 0 texto. 0 bilhete postal diz-se de 
resposta paga quando tem outra formula igual destin ada a resposta "; 
Art.S J. 0 As correspondencias que houverem de ser expedidas do continente do reino ou ilhas adjacentes 
para 0 continente, ilhas, provlncias ultramarinas ou palses estrangeiros, so poderoo ser franqueadas por 
meio de selos ou outras formulas emitidas pela direcl;oo geral dos correios, telegraphos e pharoes. 

o Regulamento para os Servi<;:os dos Correios. aprovado por Decreto-Lei de 14 de Junho de 1902. ja os 
define de uma forma mais exacta. designadamente: 
Art. 6. 0 Sao bilhetes postaes os cartoes com formato noo superior a J4 centlmetros de comprimento por 9 
de largura, emitidos na Casa da Moeda com 0 sello de JO reis do respectiv~ porte, estampado na face 
destinada ao enderec;o. 
§ J. 0 Os bilhetes postaes podem ser de resposta paga. Estes bilhetes compoem-se de duas partes, cada 
uma das quaes com 0 sello e 0 formato determinado neste artigo, sendo uma para uso do expedidor e 
outra destinada a resposta. 
§ 3.0 As duas partes do bilhete postal de resposta paga devem ser dobradas uma sobre outra. e noo 
podem ser por qualquer forma fechadas; e. ainda. as defini<;:5es de Cart5es-Postais. simples e de resposta 
pogo. 

Art. 7. 0 Sao cartoes postais (5) os cartoes emiHidos na casa da moeda com sello de 25 reis, do respectiv~ 
porte, estampado na face destin ada ao enderel;o e cujo formato noo exceder J6 centlmetros de 
comprimento por J 2 centlmetros de largura, dobrados em partes iguais para serem colladas. 
§ 5. 0 Os cartoes-postaes podem ser de resposta paga. Estes cartoes compoem-se de duas partes, uma 
das quaes, do formato dos cartoes simples, tem appenso outra de menor formato, a qual constitue a 
resposta e que, dobrada sobre a primeira, fica inclulda nesta depois collada. 

(5). - Por Decreto de 19 de Agosto de 1909. passaram a ser designados por Bilhetes Cartos. simples e de 
resposta pogo. 

Ja no perfodo Republicano. os Decretos datados de 9 de Dezembro de 1911 e de 23 de Janeiro de 1912. 
disp5em. 0 seguinte: 

II Administral;oo Geral dos Correios 
3" Direcl;oo - J" Divisoo 

Decreto-Lei de 9. J 2. J 9 JJ 

Sendo necessario proceder a emissoo de selos e outras formulas de franquia postal de novo tipo, e 
desenho alegorico as instituil;oes republican as; 

Convindo que as taxas indicadas nos aludidos selos e formulas sejam expressas na nova moeda criada 
por decreto com forl;a de lei de 22 de Maio ultimo: 

Hei por bem determinar, sob proposta do Ministerio do Fomento, que a nova emissoo, obedecendo aos 
preceitos acima indicados, comece a ter validade e a circular no dia J de Fevereiro de J 9 J 2, para que 
nos term os dos artigos 374. 0 e 375. 0 do regulamento para 0 servil;o dos correios, aprovado por decreto 
de J 4 de Julho de J 902, deveroo no Ministerio do Fomento ser tomadas as convenientes medidas. 
o Ministro do Fomento assim 0 tenha entendido e fal;a executar. Pal;os do Governo da Republica, em 9 
de Dezembro de J9J 1. - Manuel de Arriaga - Jose Estevoo de Vasconcelos "; e. 

II Administral;oo Geral dos Correios 
3" Direcl;oo - J" Divisoo 



Portaria de 23. J. J 9 J 2 
Em observdncia ao disposto do Decreto de 9 de Dezembro de J 9 J J. manda 0 Governo da Republica 
Portuguesa: 

J. O Que a nova emissao de se/os seja composta das quinze taxas diferentes. abaixo indicadas. cujas 
cores sao as seguintes: 

2.0 Que a nova emissao de outras formulas de franquia seja composta de bilhetes postais simples e de 
resposta paga. de bilhetes cartas simples e de resposta paga e de sobrescritos estampilhados. cujas 
taxas e cores sao: 
Pac;os do Governo da Republica. em 23 de Janeiro de J 9 J 2 = 0 ministro do Fomento. Jose Estevao de 
Vasconcelos ". 

Conclui-se. pois. que os inteiros posta is atras referenciados sao. em face da Legislac;:ao Postal. valores 
postais designados por outras formulas de franquia (Bilhetes Postais. Bilhetes Cartas e Sobrescritos 
Estampilhados). fabricados na Casa da Moeda e de Valores Seiad os. emitidos e vendidos pelo Correio. 
destinados as comunicac;:6es dos particulares e que circulam a descoberto. 

A Federac;:ao Internacional de Filatelia (F.I.P.) no seu Regulamento Especial para a avaliac;:ao de 
participac;:6es de Inteiros Postais em Exposic;:6es F.I.P. - SREV (art.o 2°) e Directrizes para a avaliac;:ao de 
Participac;:6es de Inteiros Postais em Exposic;:6es F.I.P. (A-I). define-os do seguinte modo: 

" Os Inteiros Postais sao objectos postais que comportam um se/o impresso oficia/mente 
autorizado ou uma marca ou inscriC;ao indicando que um determinado valor facial. referente a 
um servic;o postal ou re/acionado. foi previamente pago". 

Confesso. em critic a construtiva e frontal - porque naG sou hipocrita -. que foi com um misto de surpresa 
e incredulidade que Ii pela 1.° vez esta definic;:ao. naG so pela falta de sensibilidade que revela mas 
tambem. por ser discriminatoria e redutora e como tal. desactualizada. 

Isto porque. se e perfeitamente correcto. numa designac;:ao generica de correspondencias posta is. 59 
defini-Ias como objectos posta is que 0 Correio transporta e distribui. ja nao sera tao adequado. por 
desnecessario. faze-Io em definic;:6es especfficas. como por exemplo. no caso dos Inteiros Postais. 

E por isso. incompreensivel e ate algo confrangedor que 0 Organismo maximo que tutela a Filatelia de 
competic;:ao cultural: 
a) - Defina de uma forma tao insensivel. valores posta is (equivalentes a moeda forte) designados -
como vimos - na Legislac;:ao Postal. por correspondencias posta is e/ou (outras) formulas de franquia e 
que os Filatelistas coleccionam com tanta paixao e desvelo como preciosidades. joias ou pec;:as 
filatelicas de grande raridade; 
b) - Menospreze ou discrimine os mais antigos inteiros postais conhecidos. os Isentos de Franquia -
Oficiais e Particulares -; os que apresentam Selos de Franquia colados - do Correio e Particulares; e. ate 
mesmo. numa interpretac;:ao mais radical- porque nao os contempla -. os que apresentam selos adicionais 
devido ao aumento de porte. ao premio de registo. etc .. ; e. 
c) Emane e mantenha uma definic;:ao perfeitamente desactualizada (em Portugal. pelo menos. desde 
1892). 

Para que naG se diga que so critico e nada proponho. apresento em baixo a definic;:ao que ha mais de 
30 anos. na Associac;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica. do Porto. ouvi e aprendi com 0 meu Amigo e 
lIustre Filatelista. Americo Mascarenhas Pereira: 

sao Formulas de Franquia (7) que reunem em si. simultaneamente. todos os requisitos impostos 
pe/a Legis/aC;ao Postal. para livremente e a descoberto circu/arem atraves do Correio. 

(7) - Correspondencias Postais. 

Facilmente se verifica que ao contrario da anterior. e clara. concisa. abrangente. objectiva e 
actualizada. 

Atendendo a sua natureza. os Inteiros Postais enquadram-se e/ou classificam-se numa das duas classes 
de correspondencias. a saber: Oficiais e Particulares (Ordinarias). Ambas podem ser ou nao. Registadas. 



Oficiais: - Engloba os criados, emitidos ou expedidos pelo Estado, organismos e entidades publicas. sao 
vulgarmente designados por Isentos de Franquia, independentemente da modalidade de IsenC;ao que 
exibam - Manuscrita, impressa, com carimbo (metalico ou de borracha), dactilografada, com selo 
colado, com etiqueta, por siglas (S.N.R., S.N., S.R.) , por extenso (Servic;o Nacional e Real, Servic;o Nacional, 
Servic;o da Republica) ou muda (sem qualquer alusao a isenc;ao) . 

Apesar da Administrac;ao Geral dos Correios e Telegrafos e, da Administrac;ao Geral dos Caminhos de 
Ferro do Estado beneficiarem de autonomia administrativa e financeira , por se encontrarem 
dependentes dos respectivos Ministerios, as suas correspondEmcias devem ser consideradas para os 
devidos efeitos, oficiais de servic;o (registadas ou na~). 

Particulares (Ordinarias): -Agrupa os criados, emitidos e vendidos pelo Correio e os da Industria Privada. 

Do Correio: - Com selo de franquia impresso ou colado. 

Industria Privada: - Com selo de franquia impresso, colado ou sem selo (isentos de franquia) . 

Pelo que atras foi exposto podemos agora concluir, genericamente, que qualquer Inteiro Postal, por 
exigEmcia Regulamentar (legal), tem de integrar em si, em simultaneo, quatro elementos, requisitos ou 
pressupostos: a) Suporte legal (criaC;ao, emissao e venda); b) Enquadramento numa das duas Classes de 
correspondencias posta is - Oficiais e Particulares (Ordinarias); c) Exibir um Selo de Franquia impresso ou 
colado e/ou, a menC;ao de porte pago ou que dele esta isento; e, d) Circular a descoberto pelo Correio. 

III - Pseudolnteiros Postais. 

Designo Pseudolnteiros, os valores posta is (formulas, documentos ou impressos), que apesar de terem 
suporte legal e exibirem um selo (8) postal impresso (taxa ou prec;o), na~ sao formulas de franquia e/ou 
correspondencias e que como tal, na~ sao inteiros postais. 

(8) - Realc;amos desde ja 0 facto, do selo, inicialmente criado para franquiar as correspondencias 
60 postais, ter passado a partir do reinado de D. Luis I, a ser usado como selo de taxa, atraves da afixaC;ao 

nos diversificados impressos da Direcc;ao dos Servic;os de ExploraC;ao Postal (Telegrafo, Cobranc;a de 
mulos, Permutac;ao de Fundos, Encomendas Postais, Caixa Economica Postal, etc .. ), conforme Figura 4. 

Figura 4 - Fragmentos com selos de 100 (1871/1893) e 150 Rels (1880/1893), D. LUIS I, fita direlta, com impressao em 
relevo, usados no Servic;o Telegrafico, com obliterac;oes de Lisboa/6 Mar.86/Est. N.e e Leste e Lisboa/5 Mal. 86/Est. 
N.e e Leste, respectivamente e, tambem inutilizados com trac;os a tinta vermelha; e, selo de 500 Reis (1884/1887), D. 
LUIS J, estampado, com a marca de dia (ileglvel) e a de transmissao de telegrama, perfuraC;ao telegrafica em estrela. 

A razao deste estudo - desdobrado em dois ou tres artigos -, prende-se sobretudo, com 0 conceito 
erroneo que se foi enraizando e transmitindo no seio de alguns coleccionadores/filatelistas, de que 
qualquer impresso (9), formula ou documento postal com selo estampilhado e um Inteiro Postal. 

(9) - Se, e indubitavel, que tudo 0 que e postal diz respeito ao Correio ou e do Correio (LegislaC;ao 
postal, caixa postal, selo postal, vale postal, ordens postais, codigo postal, bilhete postal, etc .. etc ... ), 
tambem e obvio e racional, que apenas uma parcela das centenas de impressos e sobrescritos posta is 
que 0 Correio utilize nos seus multiplos servic;os - codificados por numeros (modelo 1,2, 109,230, etc .. ), 
por numeros e letras (modelo 27-A,35-A, 35-C)- e por letras (modelo A, J, K, etc, usados pela Caixa E. 
Postal), pode ser considerada correspondencia oficial de servic;o do Correio, ou seja: 

a) Os remetidos (10) pelos funcionarios dos Correios e Telegrafos aos particulares (Modelos, 35-C, 112, 
118,109, etc ... ); e, 

b) Os trocados (10), internamente, entre os referidos funcionarios (Modelos, 2, 35-A, 35-8, etc ... ); 



(10) _" Comunica-se que os Impressos avisos modelos 27-A, 52, 54, 60, 110, 112, 118,230,429,430,478, 
580 e 582, devem de futuro ser expedidos pelo correio a descoberto, sem sobrescrito, como 
correspondencia ordinaria ou registada, e, neste ultimo caso, mencionados na carta aviso. (Circular nO 
3 536, de 21 de Setembro de 1918, da 2° Divisoo da DSP). II Regulamento para os Servh;os dos Correlos ", 
aprovado pelo Decreto de 14.06.1902, de Alfredo Herminio de Sousa e edic;oo da Tipografia "Unloo", em 
Faro (1943). 

c) Os restantes, noo passando de meros documentos (formulas) auxiliares, utilizados por imposic;:oo dos 
Regulamentos ou das Tabelas de portes e taxas - nos varios procedimentos ou servic;:os intern os prestados 
aos utentes -, noo tem a natureza e as caracteristicas de correspondencias (Modelos, 1, 5, 6, 06, 7, J, 
etc ... ). 

Conclui-se ainda, que so os da alinea a) sao de pleno direito, pec;:as filatelicas, uma vez que os englobados 
nas alineas b) e c), pertencendo ao foro privado do Correio - onde ficam arquivados e posteriormente, 
destruidos -, sao inacessiveis aos filatelistas. 

Com conhecimento de causa, posso afirmar - pelos impressos que possuo -, que esta Circular se limitou 
a normalizar um procedimento que desde ha muito vinha sendo praticado. 

Mantive a esperanc;:a, em voo, ao longo de cerca de 18 anos que algum dos Filatelistas especializados 
em Inteiros - detentor de um ou mais exemplares destes impressos - ou mesmo, um dos Jurados dessa 
Classe, escrevesse um artigo a comprovar tal conceito, porque divulgar e uma coisa, esclarecer e 
justificar e outra. 

Se em Roma a exigencia (] mulher de Cesar era, que alem de ser seria tambem parecesse, na Filatelia a 
exigencia que prevalece e, que noo basta parecer, tem de ser. Como ate hoje, isso noo aconteceu, 
decidi, conscientemente, assumir 0 papel de " advogado do diabo " e tentar levar a " carta a Garcia 
". Apos minuciosa e prolongada recolha de Regulamentos Postais, Tabelas de portes e de taxas, Tabelas 
do imposto de selo e de varias capias dos citados impressos postais (junto de diversos Filatelistas), 
venho a terreiro, expor a minha tese, que se baseia, essencialmente, na Legislac;:oo Postal e na literatura 
filatE~lica existente e tem como unico objectiv~ (construtivo) a clarificac;:oo de tal conceito. 61 

A situac;:oo em analise incide nos tres " Impressos Selados (11) de Servic;:os do Correio ", descritos e 
estudados pelo ilustre Filatelista Cunha Lamas no seu Livro, " Inteiros Postais de Portugal e IIhas Adjacentes 
(paginas, 28,231.234 a 238), editado pelos Servic;:os Culturais dos C.U. em 1969 e, nas Ordens Postais 
(que surgiram na decada de 1990) - que eu por vezes designo por, " Quatro Cavaleiros do Apocalipse 
" -, que pelo simples facto de apresentarem impresso um selo postal tipo Ceres, foram e continuam a ser 
considerados, indevidamente, como Inteiros Postais. 

(11) - Noo consideramos adequada a terminologia "Selados", dada a nitida separac;:oo que ha, na 
legislac;:oo relativa a Moedas e Cedulas, Valores Selados e Postais e Contrastarias, de 1923 a 1929 -
edic;:oo da Tipografia da Casa da Moeda e Valores Selados - 1929-, entre Valores Selados (Selos fiscais, 
papel selado, letras, livranc;:as, cheques, etc ... ) e Valores Postais (Selos, formulas de franquia, ordens 
posta is, etc.); mais correctas seroo as designac;:6es, impressos, formulas ou documentos postais. 

Apesar de noo ter tido 0 prazer de conhecer, pessoalmente, 0 Sr. Jose da Cunha Lamas, confesso a minha 
grande admirac;:oo pelo lIustre Filatelista que foi e 0 enorme respeito que tenho pelo seu acervo filatelico. 
Sei tambem, por conhecimento adquirido, que as suas obras, - que consulto regularmente para recolher 
informac;:oo, esclarecer duvidas, confirmar datas, decretos, etc ... -, sao e continuaroo a ser por muitos 
anos, indispensaveis para 0 estudo dos Inteiros Postais Portugueses. Mas tambem noo posso olvidar que, 
sendo 0 Homem passageiro do tempo, efemero e imperfeito, noo tem capacidade e sapien cia absolutas 
para produzir obras perfeitas ou intocaveis; e que, so noo erra, quem nada faz. Se errar e humano, mais 
humane e reconhecer e assumir 0 erro, quando isso e exequivel. 0 que no presente caso, infelizmente, ja 
noo e possivel. 

A evoluc;:oo da Filatelia faz-se no continuidade. E, a actual gerac;:oo de filatelistas que tem 0 dever de 
acrescentar e inovar e a responsabilidade de aperfeic;:oar e corrigir, exprimindo livremente 0 pensamento 
e as convicc;:6es, preservando as convencionais normas eticas e morais, honrando 0 bom Nome e a 
Memoria dos ausentes, premiando valores e meritos, evitando precipitados juizos de valores, interpretando 
correctamente a Legislac;:oo Postal e cumprindo rigorosa e integralmente os seus preceitos e, pugnando 
sempre, em defesa dos elevados interesses da Filatelia Nacional e contra alguma iliteracia filatelica que 
ainda existe. 



S6 procedendo deste modo podemos, citando Hernani Matos, ....... " Abrir caminhos que outros hao-de 
percorrer fl. (" Inteiros Postais - Mae de todas as Classes ", Conven~ao Filah~/;ca n. °2 de Mar~o de 2002). 
No prefacio do livro atras citado (pag. VI), 0 Sr. Cunha Lamas da-nos a seguinte defini<;oo de Inteiros 
Postais: 

" De aqul nasceu a designa~ao dessas pe~as pelo nome gem!rlco de U Intelros " dado as 
formulas de franqula que conh!m, em sl mesmas, os elementos necessarios para comprovar 0 

direlto a circular por via postal". 

Esta defini<;oo que subscrevo em absoluto, muito semelhante alias, a que anteriormente sugerimos, 
revela-nos de imediato uma cabal identifica<;oo e um profundo conhecimento sobre Inteiros Postais. 

Porem, ao escrever 0 Autor, no Capitulo XI - Impressos Oficiais e Selados (Pag.28). 
" Como veremos adiante, existem formulas postais, com selo impresso que, pelo reduzido numero de 
palavras nelas escritas a mao ou a maquina, alf!m da direccao e da indicacgo do remetente. nao 
paSSam de yerdadejros " impressos fl. pelo que beneficiam de grande reducgo na taxa de porte. 
Na parte que interessa ao nosso estudo (Portugal e "has Adjacentes) temos conhecimento dos seguintes 
" impressos selados " ou dlspensados do uso do selo, de que faremos historia e descri~ao. 

I - " 0 Rec/ame fl. 

" - Impressos selados dos Servi~os dos Correios: 
a) Boletim da Caixa Economica Postal; 
b) Rela~oes de recibos a cobrar - m/1; 

c) Requisi~oes de vales - m/5 fl. 

111-____________ _ 

IV - Impress os de servi~o dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste). 
V - Impress os de servi~o particular: 

a) Propaganda da firma" Firestone "; 
b) 

Noo transcrevemos 0 ponto III e a alfnea b) do ponto V, p~r noo terem interesse para este estudo; e 
ainda, 

G -Impressos Oficiais e Selados (POg.23J). 

" Por outr~ lado, Administracgo Geral dos C. T. T. e a O/rec~ao dos Caminhos de Ferro do SuI e Sueste, 
entenderam, em tempos, mandar imprimir selos de franquia em impressos dos seus servicos: a primeira, 
em boletins da Caixa Economica Postal e em Rela~oes de recibos a cobrar; a segunda, em "A visos de 
Chegada fl. 

Faremos, neste capitUlo, a historia e descri~ao desses impressos selados portugueses, os unicos de que 
temos conhecimento fl. 

O.B.S.- Os sublinhados sao nossos. 

E bem evidente que em face da lapidar defini<;oo de Inteiros e dos teores atras transcritos, s6 posso ter 
uma interpreta<;oo e retirar uma unica conclusoo: 

Que, 0 Sr. Cunha Lamas, se equivocou, ao considerar, Inteiros Postais, os impressos selados dos Servi<;os 
do Correio - equiparando-os aos dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste) -, partindo do pressuposto 
que continham, em si. todos os elementos comprovativos do direito de circular por via postal. ou seja, 
que tinham a natureza, as caracterfsticas e 0 objectiv~ das f6rmulas de franquia e/ou correspondemcias 
postai; e porque, 

Comparou, genufnas f6rmulas de franquia - as dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste) -, cujos selos 
de franquia que ostentam, correspondem aos portes dos impressos (correspondencias), a pagar pelos 
remetentes ou expedidores, com aparentes inteiros - impressos de servi<;o do Correio -, cujos selos 
estampilhados (de taxa) que exibem, correspondem unicamente, "as quantias que 0 publico deve pagar 
pelos impressos de que fizer uso para os diferentes servi<;os postais ", determinadas e fixadas pelo Governo 
a partir de 1918 (Decreto n.o 4 912 de 23.10.1918, com entrada em vigor em 31.10.1918). E pois, a partir deste 
sofisma e do suporte de Legisla<;oo Postal que referencia, que 0 Sr. Cunha Lamas, efectua 0 estudo dos 3 " 
Impressos selados " - com maior ou men or detalhe -, nas paginas, 234 a 238, do Obra atras descrita. 



No que diz respeito 00 impresso que hoje apresentamos e estudamos, descrito nas paginas 237 e 238, 
detectam-se lapsos, fruto sobretudo, da analise agregada de dois impressos distintos (Rela<;:6es de 
Recibos a Cobrar - mil e Requisi<;:6es de vales a cobrar mil) e do facto preponderante - como 0 

proprio, com nobreza reconhece -, de nunca ter visto nenhum exemplar deste Modelo (12). 

(12) - Catologo de Inteiros Postais Portugueses (pog.181), de Jose da Cunha Lamas e Antonio Oliveira 
Marques, editado pelos Correios e Telecomunica~oes de Portugal, em 1985. 

E importante salientar, que na citada pagina 181 do referido Catalogo, se reparou parcial mente 0 

pecadilho original, separando 0 trigo do joio, uma vez que nela se afirma peremptoriamente, que 0 selo 
estampilhado nos impressos emitidos pelos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste), eo" valor 
correspondente a taxa de porle " e que 0 estampilhado nos Impressos dos cn, 0 " valor correspondente 
ao do impresso ("Taxa de impressoo") ". 

a)- As requisi<;:6es, modelo n.o 5, assim designadas, pelo menos, desde 1880, sao por lapso, referenciadas 
por, " Requisi~oes de Vales a Cobrar m/5". 

b)- A afirma<;:ao que, " Pelo disposto no Decreto n.o 4912, de 23 de Outubro de 1918 os impressos de " 
Requisi~oo de Vales a cobrar ml5 "eram dispensadas do pagamento p~r meio de selos, como sucedia 
a outros ". Ora, 0 disposto no n.o 8 do citado Decreto diz precisamente 0 contr6rio, nomeadamente: " 
Todos os impressos fornecidos ao publico, com excep~oo daqueles a que se refere 0 arligo antecedente 
(Modelo n.o 1. Servi<;:o de Cobran<;:as) seroo pagos por meio dum selo da taxa de Sal afixado nos 
mesmos impressos ". 

c) Relativamente a estatfstica deste Modelo n.O 5, obtida na Casa da Moeda e Valores Selados -
quantificada em 45 000 exemplares (com Selo de Taxa impresso, entre 9.04.1925 e 3.11.1926) -, sem a 
par minima mente em causa, devemos ter em aten<;:ao a real evidencia, da existencia de mais alguns 
milhares - ainda naG determinados -, produzidos (com selo e sem selo) na Tipografia Fernandes & c.a, Ld.a 

- Lisboa. Pormenor, facilmente confirmado, a lupa, no canto inferior esquerdo do Modelo n.o 5, reproduzido 
no artigo anteriormente citado, do Eng. David Cohen (Revista do Clube Filatelico de Portugal. 4121 
Junho de 2006) e, a vista desarmada, no exemplar que apresentamos na Figura 8. 6J 

1 - Vales de Correio e Telegroficos (13). 
1.1 - Enquadramento Historico. Defini~ao e Classifica~oo. 

(13) - Como 0 objectiv~ principal sobre esta aliciante e complexa materia, dos Vales, incide na 
Requisi<;:ao, modelo n.o 5, vamos limitar-nos a uma previa e sucinta descri<;:ao dos Vales Postais - para 
uma melhor compreensao deste tema -, apoiada nos Regulamentos que vigoraram entre 1880 e 1912 e 
nas Tabelas de Portes e Taxas que sucessivamente, e, ate 1924, foram sendo aprovadas. 

Engugdramento Historico - A partir de 1753 passou a ser pago ao Correio Mor e aos seus assistentes -
como compensa<;:ao dos incomodos, riscos e pesos excessivos - 1 % de todas as importancias (moeda 
metalica) transportadas por intermedio do Correio. 
Foi. essencialmente, para evitar tais inconvenientes que 0 Correio Portugues inventou em 1799 os vales 
de correia com as suas letras activas, autenticos tftulos ao portador que os correios assistentes passaram 
a trocar entre si em substitui<;:ao das convencionais moedas metalicas. Sistema mais tarde adoptado e 
usado entre 1808 a 1815 pela Fran<;:a que 0 aperfei<;:oou em 1817 e Ihe deu a forma que ainda hoje 
vigora (14). 

(14)-" Compendio de Legisla~ao Postal Nacional", de Augusto Veras, 1.0 Oficial dos Servi~os dos Correio 
e professor da Escola de Correios e Telegrafos e edi~oo do Museu Comercial, em 1922. 

Ate a entrada em vigor, em 1.1.1913, do Regulamento especffico, " Para 0 servi<;:o de permuta<;:ao de 
fundos por intermedio do Correio " (Decreto de 16.11.1912), a legisla<;:ao relativa a este Servi<;:o, foi 
sempre parte integrante de cad a um dos Regulamentos anteriores. 

Defjnjcoo - Os vales, designados por, Impressos, modele n.o 6, sao tftulos representativos de valores 
quantificados (numerario), emitidos por esta<;:6es postais, a pedido dos tomadores (adquirentes) e a 
vista da entrega (depositos) desses montantes. 

Classifjcgcoo - Vales de Correio e Telegraficos. 
Os Vales de Correio denominam-se: Nominais, ao Portador e de Servi<;:o. 
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Soo tftulos de valores variaveis. Os Telegraficos soo sempre Nominais. 

Por determinac;:oo do Regulamento de 1912, atras referido: As importoncias maximas de coda vale de 
correia e telegrafico, passavam a ser de 500$00 e 200$00, consoante fossem pagos nos sedes de 
distrito ou de concelho (Art.3.0). 0 limite para os vales a pagar fora dos concelhos passava a ser de 
20$00 (§ unico do Art.3.0) . 

o tomador de coda vale possava a pagar a seguinte Taxa: a) 0 premio de emissoo no razoo de 2 
centavos por coda 5$00, ate a importoncia de 100$00, inclusive. Por coda 10$00, ou fracc;:oo de 10$00, 
a mais de 100$00, ate 500$00, 2 centavos (alfnea a) do artS); b) As quantios expressos nos vales 
continuavam a estar sujeitas 00 correspondente imposto de selo (alfnea b) do Art.5°). Os vales de 
Servic;:o ficavam isentos do premio de emissoo e do taxa do imposto de selo (§ 1 ° do alfnea c) do 
Art.22°). 

Encadernados em livros de 50 folhas, inclufam em si, tres componentes: taloo, recibo e 0 pr6prio vale. 
Os vales de correio (nominais e 00 portador) e os correspondentes recibos, devidamente preenchidos 
e ja separados, eram entregues aos tomadores, para os enviarem, por sua conta e risco e, em carta 
fechada, 005 destinatarios (Art.35 e § 1.°). 

Nos excepc;:6es a esta ultima disposic;:oo, destacamos: a) Os vales pagos no domicflio (§ 2.° do Art.35.0); 
b) A opc;:oo pela transmissoo a descoberto, com as formalidades de registo, afixando no frente do vale 
um selo de 5 Centavos e apresentando-o em seguida no estac;:oo emissora (§ 3.° do Art.35.0); c) Os 
registados com aviso de recepc;:oo ou entregues por pr6prio, a pedido dos tomadores (§ 4.° do Art.35.0). 

Revalidacoo - Os vales tem prazos de validade. Expirado esse prazo podiam ser revalidados pela A.G. 
dos Correio e Telegrafos, por intermedio do 3° Divisoo de Explorac;:oo Postal, a pedido do tomador ou do 
beneficiario, mediante 0 pagamento de 2,5 Centavos, atraves de um selo postal afixado no frente do 
Vale (§ 1° do Art.11°) . 

Endosso - Os vales de Correio, podem ser endossados a outra pessoa, por meio de declarac;:oo do 
destinatario (beneficiario) . 

Substituic;oo - Os extraviados ou perdidos, podiam ser substitufdos, dentro do prozo de validade, a 
pedido dos tomadores. Os deteriorados ou inutilizados, apresentados antes do prescric;:oo, a pedido 
dos tomadores ou dos destinatarios (Artigos 69° a 72°) . 

As Guias, modelo n.o 26 e os Vales, modelo n.o 6, ficaroo arquivados no Administrac;:oo Geral dos Correios 
e Telegrafos, 50 Direcc;:oo, por espac;:o de tres anos civis completos, findo 0 qual seroo destrufdos (Art. 1 06.°). 
Dos diversos Modelos de impressos e sobrescritos utilizados no servic;:o de Vales, destacamos no 
procedimento interno: Impressos - 5, 52 e 27-A; Sobrescritos: 35-A, 35-B e 75-A; e, no externo: Impressos 
- 10 e 10 -A; Sobrescrito - 35-C, conforme Figura 5. 

AHIIISTUOIO BlAL DOS CHIllI I III&IWII 
SllMQO DI VALD 

8. 8.. 

Figura 5 - Sobrescrlto, modele 35-C, reglstado (n.o 11 372) e Isento de franqula, usado no envlo dos Vales (modelo 
n.o 6) relatlvos a cobranc;a das correspondencias sujeltas a Embolso Postal, remetldo de Portalegre -16.05.1929-, 
para Portalegre (verso) -16.05.1929. 



1.2 - Requisic;ao, Modelo n.o 5. 
1.2.1- Definic;ao. Func;ao. Taxa Impressa e Evoluc;ao das Taxas. 

Definjcao - A Requisi<;oo, modele n.o 5 e um impresso, formula ou documento postal auxiliar, utilizado no 
emissoo dos vales. 

Fundio - 0 procedimento relativo a emissoo de um Vale, e iniciado com a apresenta<;oo do Modelo, n.o 
5, no esta<;oo postal emissora, pelo tomador ou seu representante. Devidamente assinada, nela 
declarara: a c1asse do vale (Nominal, 00 Portador, Telegrafico ou de Servi<;o), a quantia em algarismos 
e por extenso, a localidade do pogo mento, nome e domidlio do tomador, nome e domidlio do 
beneficiario do e outras indica<;6es tidas com indispensaveis (Art.16.0). 

Sera fornecida gratuitamente, deve ter a data precisa do dia do apresenta<;oo no esta<;oo, em regra, 
sem emendas nem rasuras, ou, tendo-as, devidamente ressalvadas, pode ser escrita e assinada pelo 
apresentante e ainda a rogo do tomador, se este noo souber ou noo puder esc rever (§ 1.° do Art.16.0). 

E proibido a todos os empregados telegrafo-postais 0 preenchimento das referidas Requisi<;6es, quer, a 
pedido dos encarregados do emissoo de vales, quer a pedido dos proprios tomadores (§ 2.° do Art.16.0). 

o encarregado do emissoo, depois de verificar que a Requisi<;oo esta formulada nos devidos termos, 
afixar-Ihe-a a marco de dia, procedendo em seguida as opera<;6es do emissoo do Vale (§ 3.° do Art.16.0). 

As Requisi<;6es, modelo n.o 5, deveroo ser enviadas com as Rela<;6es, modele n.o 96 correspondentes, 
pelos encarregados do emissoo, aos chefes dos servi<;os dos distritos nas datos determinadas para as 
remessas das cartas de aviso n.O 44. 

Os chefes dos servi<;os, depois de terem verificado estas Requisi<;6es com todos os documentos que 
tem rela<;oo com as mesmas, as conservaroo arquivadas durante 3 anos civis completos, findos os 
quais seroo destrufdas (Art.32.0, § 1.0 e § 2.°). 

Apos, 0 que atras foi exposto, reproduzimos, nos Figuras 6 e 7, dois fragmentos do Modelo n.o 5. 

Taxa Impressa - Estou convicto que 0 objectiv~ prioritario que levou a Administra<;oo Geral dos Correios 
a mandar imprimir Selos de Taxa nestes impressos, foi 0 de reduzir 0 excesso de consumo dos mesmos e 
os correspondentes custos, resultantes do facto dos referidos selos so serem pagos e afixados no impressos 
depois de devidamente preenchidos. 

Eyolucao das Taxas - A taxa (pre<;o ou custo) respeitante a Requisi<;oo, modelo n.O 5, pogo pelo tomador 
de um vale, por meio de selo postal afixado ou de selo de taxa nela estampilhado, teve entre 1880 e 
1930, a seguinte evolu<;oo: 

Apesar de alguma ambiguidade do teor do Art.333° do Regulamento Postal de 10.12.1892, depreende
se do sua leitura que a supra requisi<;oo - que passaremos a designar par Modelo n.o 5 -, ate entoo (1880), 
fornecida gratuitamente, passou a ser pogo pelo tomador do vale, atraves do afixa<;oo de um selo do 
taxa de 5 Reis. Se assim noo fosse noo faria sentido a isen<;oo concedida no Art.339° aos Modelos, n.o 5 
dos vales de Servi<;o. 

o Regulamento Postal de 14.06.1902 (ArtAOO.O), confirma noo so, tal procedimento mas tambem, que a 
taxa do selo postal a afixar no modelo, n.o 5, se mantem em 5 Reis. 

A partir de 1.01.1913, nos temos do § 1° do Art.16° do Regulamento Postal de 1912, passam os citados 
Modelos a ser fornecidos qratuitamente, situa<;oo que se mantem ate 30.12.1918. 

o Modelo, n.o 5, volta novamente a ser pogo a partir de 31.12.1918, devido 00 disposto no Art.8° do 
Decreto n.o 4 912, de 23 de Outubro de 1918, nomeadamente: " Todos os impressos (J 5) fornecidos ao 
publico, com excepc;ao daque/es a que se refere 0 artigo antecedente (J 5). serao pagos por meio dum 
se/o da taxa de SOJ afixado nos mesmos impressos ". 

(J5).- E neste Decreto que pela 1° vez, 0 Modelo n° 5 e denominado impresso. 

(J 5).- Os impressos referidos no artigo antecedente soo os Modelos n.o 1 do Servi<;o de Cobran<;as 
(Tftulos a Cobrar). 
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o Decreto n.D 8576 de 8.01.1923, com entrada em vigor a 12.01.1923, elevou, ao abrigo do disposto no 
Art.2D, a taxa do selo a aplicar no Modelo, n.D 5, para $02. 

Finalmente, com a publicac;:oo do Decreto 9 424 de 13.02.1924, que entrou em vigor a 14.02.1924, foi a 
taxa do selo do Modelo, n.D 5, ao abrigo do Art.8.D, aumentada pora $03. 

Apos, 0 que atras foi exposto, reproduzimos, nas Figuras 6 e 7, dois fragmentos do Modelo n.D 5 e, na 
Figura 8, um exemplar completo. 

7 
~~,~.., 

~ n.'J-IM 

Figura 6 (Frente e verso) - Fragmento de um Modelo n." 5, respeltante ao vale de Correio (Impresso n." 6) n.· 5 020, 
de 124$26 - resultante da cobranc;a de um Embolso ou Reembolso Postal (Correspond en cia ou Encomenda Postal) 
no valor de 126$00 -, emltido pela Estac;ao Telegrafo-Postal de Coruche - 30.04.1926 -, e pagavel na Estac;ao da 
Covilha. Cortesia do Prof. Guilherme Rodrigues. 

Sendo do servic;:o interno, 0 remetente, no momento do registo, pagou somente as taxas que incidiram 
sobre a correspondencia registada ou com valor declarado, razoo pela qual. a Estac;:oo de destin~ 
(Coruche) ao proceder a liquidac;:oo do valor cobrado (126$00), deduziu, previa mente: a) 0 Premio de 
Emissoo de, $46, pago em dinheiro (alfnea a) do n.D 1 do ArtS do R. Postal de 1912); b) 0 Premio de 
Cobranc;:a de, 1 $1 0, pago por selo afixado no rosto do Modelo n.D 5 (Art.5.D da 1. de Portes de 1924); c) 0 

valor do selo fiscal (imposto de selo) de, $15, inutilizado no verso do Vale; e, d) 0 Custo do Modelo n.D 5, 
de $03, pago por selo afixado no mesmo; ou seja, 0 somatorio no verso de, 1 $74. 

Este vale foi enviado para a Covilho, num Sobrescrito (registado e fechado), Modelo 35-C, identico ao 
da Figura 5. 

Figura 7 - Fragmento de um Modelo n." 5, com selo de taxa de $03 impresso, respeitante a um Vale de Correlo (Impresso 
n. 6), emitldo pela Estac;ao postal de Abrantes - 05.05.1926 - e pagavel em Lisboa. Cortesia de Guilherme Rodrigues 



Modelo n .' B 

Nom~ 
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Requlsi<)jo de vale 

~~ecr- eM 

I}~ ' ;'Q~ . ........... n.o.b 't.1.i. .. 
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Figura 8 - Requisic;:ao (modelo n.· 5), relativa ao vale de Correio Nominal (I. n.· 6) n.· 6 418, de 320$00, devidamente 
preenchida e assinada. Emitido pelo Chefe da Estac;:ao (C E) da Marinha Grande-22.11.1927 -, e pagavel em Lisboa 
(Barros e Santos, Rua do Ouro 242). Cortesia de Guilherme Rodrigues 

o Representante (Maria da Conceic;:oo Marques) do Tomador (Emilia Galo de Carvalho), pagou no acto 
de emissoo, um total de 323$19, correspondendo 320$00 ao valor do Vale e 3$19 ao seguinte computo: 
a) Premio de Emissoo de, $84, pago em dinheiro (alfnea a) do n.o 1 do Art.SD do R. Postal de 1912); b) 
Premio de Cobranc;:a de, 2$15, pago atraves dos 7 selos afixados no rosto do Modelo n.D 5 (Art.S.D da T. de 
Portes de 1924); c) Valor do selo fiscal (imposto de selo) de, $20, inutilizado no verso do Vale; e, d) Custo 
do Modelo n.D 5 de, $03, pago por meio do selo afixado (Art.S.D da Tabela das Taxas de 1924); ou seja, num 
total que perfaz, 3$19. 

Este vale foi enviado para Lisboa, sob 0 Registo n.D 17 829. 

Ap6s 0 que atros foi descrito e exposto, com base em definic;:oes, conceitos e terminologias postais e 
com 0 suporte da Legislac;:oo Postal referenciada (Regulamentos Postais, Tabelas de Portes e taxas, 
Decretos, Portarias, Circulares, etc ... ), aprovada e publicada no Diorio do Governo e pela qual 0 Correio 
e a Filatelia Nacional se regiam no perfodo em aprec;:o, penso que indubitavelmente, demonstrei e 
comprovei - salvo eventuais erros ou omissoes -, que 0 impresso, f6rmula ou documento postal com 
selo de taxa de $03 estampilhado, noo e um inteiro postal, porque para alem de, noo conter em si. os 
elementos imprescindfveis - a natureza, as caracterfsticas, 0 objectivo e 0 porte de uma f6rmula de 
franquia e/ou correspondencia postal (impresso) - noo circula por via postal, fica em arquivo no Correio 
e, e destrufdo no prazo regula menta do. 

(Continua no proximo numero) 
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FIg. 2 

Antes do aparecimento do primeiro Selo Postal Ade
sivo "Penny Black" (fig-1), posta em circula<;:oo em 1840 par 
iniciativa do ingles Rowland Hill, os portes da correspond en
cia eram pagos pelos destinatarios, sistema que permitia uma 
troca gratuita de correspondencia en
tre utilizadores que ficavam satisfeitos 
por admitirem que 0 expedidor se en
contrava bem, porque Ihes escrevera, 
e assim recusava a carta e 0 respecti
vo pagamento do porte. 

No ana de 1653 surgem em Pa
ris as primeiras cartas com 0 porte 
pogo pelo expedidor, sendo 0 referido 
pagamento confirmado numa etique

FIg. 1 

ta que acompanhava a carta 00 seu destin~ onde era arre
cadado pelo funcionario distribuidor. Somente em 1663, no 
cidade de Londres, surgem as primeiras cartos com 0 porte 
pago confirmado com a aposic;:oo de um carimbo (Marca 
Postal), sistema que perdurou ate 1840, data do lanc;:amento 
do primeiro Selo Postal Adesivo. 

Soo conhecidos 
cartos pre-filatelicas de 
Moc;:ambique como 
para exemplo a que me 
foi oferecida pelo co
nhecido Historiador e 
Grande Amigo de Mo
c;:ambique Dr. Alexandre 
Lobato, carta expedida 
de Moc;:ambique em 15 
de Marc;:o de 1846 que 
apresenta com impres
soo a azul posta no des

tino, as Marcos Postais "FRANCA", "CORo Maritmo", e com 
impressoo a azul "80" assim como a marco de chegada "17 -
Lisboa - 8", tambem batida a azul no verso (fig-2). 

E interessante notar que uma Portaria sobre permuta 
de correspondencia de e para Moc;:ambique, datada de Abril 
de 1876 ignora ainda os Selos Posta is Adesivos . 
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- PORTARIA nr. 78 publicada no Boletim Oficial nr.18 - "0 GovernadorGeral do ProvIncia de Moc;:ambique, 
em conselho, determina 0 seguinte : Tendo em considerac;:oo 0 que foi representado pelo Secretario do 
Governo do Republica d'Africa Austral 00 Governo de Lourenc;:o Marques, em oflcio de 7 de Marc;:o 
ultimo, manifestando 0 desejo que tem Sua Exceli'mcia Presidente d'aque/a Republica, 0 de que as 
ma/os de correspondencia des to ProvIncia sejam transportadas por conta do Governo Portuguez e por 
empregados seus ate a fronteira, para ali se entregarem a empregados do Transvaal, e reciprocamen
te; sendo certo que para desenvolver as transacc;:6es comerciais e estreitar os lac;:os de amisade que 
felizmente un em aque/a Republica a ProvIncia de Moc;:ambique, convem regular as re/ac;:6es postais 
por maneira que se assegurem os redprocos interesses de uma e outra; Tendo ouvido 0 voto afirmati
vo do Conselho do Governo e a Junta de Fazenda; Usando do faculdade que me confere 0 artigo 15° do 
acto adicional a Constituic;:oo do Monarquia; Hei por conveniente determinar que provisoriamente, e 
enquanto Sua Majestade noo decretar sobre tal assunto, se observe 0 seguinte : 
Artigo 1° - E autorizodo Governo de Lourenc;:o Marques a estabelecer, de acordo com a Administrac;:oo 
dos Correios de Pretoria ou com 0 funcionario que para esse fim design or 0 respectiv~ Governo, a 
permutac;:oo de ma/os fechadas, de cartas, amostras de fazendos, photografias Iythografias e impressos 
de todos os qualidades, e segundo esse acordo se fixaroo os dias do partida das estafetas e aqueles em 
que devem chegar a fronteira. 
Artigo 2° - E autorizado igua/mente 0 Governo de Lourenc;:o Marques a estabelecer desde logo e segundo 
o acordo que se fizer nos termo do artigo antecedente uma tabela provisoria de prec;:o de porte do 
correspondencia franqueada, porte ada, ou registada, que mutuamente se trocar entre a ProvIncia de 
Moc;:ambique e a Republica do Africa Austral, a qual tabe/a sera depois submetida a aprovac;:oo de Sua 
Majestade, e devera estatuir que as pessoas que fizerem remeter cartas ordinarios, isto e, noo registadas, 
poderoo segundo Ihes convier, deixar a cargo dos destinatarios 0 porte das cartos ou paga-Io 
previa mente ate 00 seu destin~ 
Artigo 3° - E autorizoda a Junta de Fazenda a regular e po gar os despesas que resultam do transporte de 
ma/os desde Lourenc;:o Marques ate a fronteira por meio de estafetas, ou como melhor convier. As 
autoridades e mais pessoos a quem 0 conhecimento do presente competir ossim 0 entendam e 
cumpram. 
Palacio do Governo Geral do ProvIncia, 27 de Abril de 1876 - 0 Governador Geral, Jose Guedes de 
Carvalho e Menezes." 

Fig. 3 

Em Portugal a utilizo<;:ao do Selo Postal Adesivo teve inicio em 1853 com a emissao dos selos de 
D. Maria II (fig-3) enos Territ6rios Ultramarinos nos anos de 1870 a 1886 com as emiss6es "Tipo Coroa", 
Angola em 1870, Cabo Verde 1877, Guine 1879, Macau 1884, Moc;:ambique 1876, Sao Tome e Principe 
1870, Timor 1886, e com a emissao "Tipo Nativos" no fndia 1871 (fig-4) 

Os primeiros Selos Postais Adesivos, taxas de 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200 e 300 reis, tendo por 
motivo central a Coroa Real Portuguesa em desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard, impressos 
tipograficamente, em folhos de 28 selos, pela Coso do Moeda (fig-5), chegaram a Moc;:ambique em 



Fig. 5 

Julho de 1876 tendo 0 Boletim Oficial nr. 20 publicado a Portaria nr.128 considerando a sua utilizo<;:oo no 
carrespondelncia, par farc;a das circunstcmcias de forma alternativa, atendendo a que muitas das 
Estac;6es Posta is noo estavam ainda providas dos referidos selos. 

"PORTARIA nr. 128 - 0 Governador Geral da ProvIncia de Moc;:ambique determina 0 seguinte: Tendo em 
vista harmonizar as disposic;:6es do regulamento dos correios de 14 de Maio de 1875, que fez parte da 
portaria deste Governo Geral da mesma data, com a Lei de 14 de Fevereiro de 1876, que regula os 
portes da correspondencia trocada entre 0 Continente do Reino e as Provlncias Ultramarinas: Hei por 
conveniente declarar que a franquia da correspondencia expedida entre os diversos portos desta 
ProvIncia fica sendo facultativa por meio de SELOS POSTAIS ou dinheiro, e que noo sendo a 
correspondencia franqueada de um ou outro modo, ficam as cartas sujeitas ao pagamento do duplo 
porte, pago pelo destinatario, nos termos do artigo 25° paragrafo unico do citado regu/amento. As 
autoridades e mais pessoas a quem 0 conhecimento da presente competir assim 0 entendam e 
cumpram. Palacio do Governo Geral da ProvIncia de Moc;ambique, 21 de Julho de 1876. 0 Governador 
Geral - Jose Guedes de Carvalho e 
Menezes." 

No regime facultativo, passaram a 
ser utilizados em Moc;ambique os primeiros 
SELOS POSTAIS, situac;oo que se alterou 
para a sua utilizac;oo obrigat6ria, com a 
entrada de Moc;ambique na Unioo Postal 
Universal (UPU) em Abril de 1877. 

"A Repartic;oo dos Correios da Suissa, tendo 
propos to pela sua circular de 8 de Janeiro 
de 1877, dirigida aos Membros da Unioo 
Postal todas as Colonias Portuguesas, nas 
mesmas condic;6es em que foram 

Fig.6a 

admitidas as Co/onias Francesas e a India Britonica, isto e, nas condic;:6es do convenio assinado em 
Berne a 27 de Janeiro de 1876 .. . Os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, confirmam 

Fig.6b 

pe/o presente acto diplomatico a adesoo 
definitiva a contar de 1 de Julho de 1877, 
do Governo Portugues, pe/o que respeita 
a todas as suas Colonias ... (Paris, 5 de Abril 
de 1877}". 

Soo exemplos a carta expedida 
de Moc;ambique em 13/8/79 com 
chegada a Lisboa em 22/9/79 e a carta 
expedida de Inhambane em 8/12/85 com 
chegada a Newalk em 1 /Feb (fig-6a e 6b). 

Para a impressoo dos selos un po 
Coroa" foram utilizados diversos cunhos, 
motivo de estudo para dedicados 
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GOROAS DE MO~AM BI~UE 
Inserim01 hoje um enudo sabre os selCIIS Coroas de Mo

~biqu. da autori" do distinto filatelista Sr. Henriquc MolMwo. 
baseando-se nos trabalhos Ii feitOi em colabo~o am 0 emi
nente Prof. OoutOl' Carlos Pinto Trinc30. aOi selos de relevo de. 
~or Francisco Boria Freire. 

Oeste estudo I' foi publicado 
nena ~, em 19 de Fevereiro 
ultimo, 0 dos selOi de 5 rels. do 
qual transaevemos, para eluci~ 
cos seguintes perfodos: 

As linhas sao tiradas em verticaf 
ou diagonal, confOl'me 0 caminho 
que levarem, do a 'garismo 5 e das 
letras R, Eel de REIS, de baixo 
para ema. Naturalmente cxi~tem 
mais tipos que deixarei, ad·li bl tum. 
aos estudiosos. 

Olgo tipos e nao cunhos pois es
tes foram feitos, 5, 7 ou 10 para 
depois deles, Ie tirarem os galvanos 
dOl quais, tipogr.\ficamente, Ie fl· 
zeram as coroas em folhas de lS 
exemplares. 

Exempliflqucmos sobre a gravura 
hoie publiClda: no pr:meiro selo a 
1.' linha partl! junto ao 5; a 2.' en· 
costada 3 letra R; a l : um pouco 
indillllda ~obre 0 E :01 4.' do ccnt:o 
dol. 

Dcpois dOl gravura feila veriflcou. 
.S(! haver IIns lapsos que rectifiClmos. 

co .~~ . 

II 

No segundo 5elo a 3.' e 4: liflhas partcm um poueo incli
nadas; no tcrce:ro selo, idem: e no qwrto selo a l. ,mha !>:li. 
tambCm, um pouco indinada. 

Fig. 7 

CORO AS DE MO ~AMBI~UE I 
A pedido & um amigo. Alberto Sant01. crspcci. lista em 

D. Carle:.<. D. Moor_I e Ceres, ostudi010 ~ yenbdeiramente fila
telist3, flz-lhe. pal'll oferl!O!r tambfm. como amigo de urn mem
bra cia noSia Familia FilatBlca. Virgilio MoUl'il SoIntos 0 qual 

CD C

A 

B 10 publicari numa ~ 101m! fibte-
Ii:!. de um lom~ de l.ouft~ M:lr
ques. 0 RSUlnM tI'lIbalho baseando
-me na qu~ tl!nho felto ~ eambfm 
em CD/ah~o com 0 Prof. Doutor 
Carlos Pinto Trinciio nOl ",fa! de 

C~Br l ·· ~~::t; I 
01 sefot de 5 r61s 01 qvan. aim as 
gr:wuras. ~Iucicbrio tod01 01 calt!6 I 
aonadores cIe Mo9unblq~. que 

CAfl·O~7.:£§~: ' 
ou diagonal. conforme 0 camlnho I 
qu~ 1j!Y3t'H'ft. do algarlsmo 5 c cbs 
Ietr.as R. Eel de REIS .... baixo 
para dma. NaturalmenM exlstem 

C E' 0 m3fs tlpot qu~ cIellCU'el. ad.llb,tum I 
3QI envdioSOI. cumprimmtanc!o. 
com carinho. tod01 os Fi1~elistas 
!!e M~blque. 

Olga l iP'>' e nlio CUnhCK pois estes foram feitos 5. 7 ou 
10 p:ar;a dc:pols detes, let t lnll"fln 01 gaI'1I1nOS das qUills. tipaer;\
fiamente. II! fizer.;m a5 corcas em folhas de 28 ~.cmplares . 

H£Nt'Q UE MANTERO 

investigadores filatelicos, como por exemplo, no caso dos selos de Moc;ambique. os apresentados por 
Henrique Mantero (fig-7). 

Sob 0 ponto de vista filatelico. os selos "Tipo 
Coroa" de Moc;ambique. emissoo de 1876 nao 
atingem grandes cotac;oes com excepc;oo. por erro 
humano. do 40 reis azul! Na preparac;ao do chapa do 
selo de 40 reis azul da emissoo de Cabo Verde (1877). 
a troca de um galvano provocou na composic;ao da 
folha de 28 selos a integrac;oo de um selo da 

Fig. 8 Fig. 9 Moc;ambique na posic;oo 18° (fig-8). Como as primeiras 
emissoes da Guine (1879 - 1885) foram obtidas com a sobrecarga "GUINE" sobre selos de Cabo Verde 
(1877 - 1881), 0 referido selo de Moc;ambique aparece igualmente como 0 18° selo da folha de Cabo 
Verde entao sobrecarregado (fig-9). existindo este mesmo selo com a 
sobrecarga "GUINE" pequena. emissoo de 1879/82. muito raro e que 
est6 cotado actual mente em cerca de 30 mil Euros em novo e 27 mil 
Euros em usado, valor este nunca atribuido a qualquer outr~ selo 
obliterado portugues e somente ultrapassado em novo pelo selo de 
100 reis de D. Maria II (1853). Estas anomalias repetem-se com 0 selo 
de 40 reis amarelo da emissao "novas cores". uma vez que foram 
utilizadas as chapas da emissao anterior (fig-lO). 

A invulgar origem destes erros motivou 0 aparecimento de 
pec;as filatelicas muito apreciadas e ate a reproduc;ao artistica das 
mesmas em prata e em ~Uro, como no seculo passado as apresentadas 
pela firma "Colecc;oes Philae" (fig-ll). 

Os selos resultantes deste invulgar erro 500 muito procurados 
e alguns considerados raros, como 0 selo de 40 reis azul de Fig. 11 



Mo<;ambique em par com 0 selo de Cabo Verde que atinge uma cota<;oo 100 vezes superior a cota<;oo 
do selo isolado. 
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A procura filatelica pelas 
emiss6es de selos "Tipo Coroa" do 
Ultramar Portugues despertou 0 in
teresse dos falsarios, surgindo assim 
diversas falsifica<;6es. entre as quais 
se podem distinguir as executadas 
por "Fournier", que integraram e por 
vezes ainda integram como sendo 
selos originais, colec<;6es de alguns 
coleccionadores. Em 1891 Fournier 
foi associado do entoo conhecido 
falsificador filatelico L. Mercier. ten
do em 1906 sucedido 00 mesmo no 
fraudulento negocio. estabelecen
do-se em Genova e editando a re
vista "Le Fac-Simile" onde of ere cia 
as suas falsifica<;6es intituladas de 
"Fac-Similes" (fig-12). 
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No caso dos se
los Tipo Coroa de Mo
<;ambique falsificou to
das as taxas do emis-
500 de 1877 (fig-13) as
sim como as do emis-

Fig. 13 500 de 1881/85. Noo foi 
cuidadoso nestas falsifica<;6es porque 00 tomar por base os selos de Angola, que apresentam uma 
notaria diferen<;a no gravura do "Coroa". todas as suas falsifica<;6es dos Selos Tipo Coroa de 
Mo<;ambique e das restantes Provfncias Portuguesas do Ultramar 500 facilmente identificaveis (fig-14). 
Embora 0 falsificador vendesse as inumeras obras conseguidas como sendo capias de selos, os seus 
representantes em Portugal. admite-se que so em Lisboa teriam existido tres. comercializavam as mes
mas como sendo selos originais, em prejufzo dos coleccionadores menos esclarecidos. 

Original 

Fig. 14 





111-110 Sr, 

~I"e a elHl~<fio rIe 
0. #Mae-f II 

Quem, no dia 29 de Dezembro de 1909 - Quarta Feira, 
comprosse 0 Jornal "Diario de Notfcias", poderia ler, em 
destaque, na 40 coluna da 10 pagina, uma notfcia bastante 
extensa e pormenorizada, com 0 seguinte titulo: "As Novas 
Estampilhas Postaes", a serem posta 6 venda no dia 1 de 
Janeiro de 1910. 

Bons tempos, em que era dada tanta importancia a 
uma emissao de Selos Postais. No entanto, naG sera de 
estranhar que assim seja, se tivermos em conta que a emissao 
de selos se tornou uma coisa bana!, isto e, muito frequente. 
Bostara, para termo de compara<;:ao, referir que, enquanto 
em 1910 houve apenas uma emissao, a de D. Manuel I!, em 
2009 houve, nada mais, nada menos, do que 28. 76 

Alem disso, naG obstante 0 numero de "escritores" ter 
aumentado substancialmente, em contra partida, 0 uso do 
selo para franquear as correspondElncias, diminuiu tambem 
substancialmente, para 0 que muito contribuiu 0 usa das 
franquios mecanicos, do fax, do correia electr6nico, do 
telefone, eu sei la que mais, de tal forma que os selos posta is, 
hoje em dia, se destinam mais ao coleccionismo do que ao 

usa postal. 

Os "Entendidos" no ossunto ja 
devem ter "adivinhado" que a notfcia 
dizia respeito 6 emissao de selos de D. 
Manuel II, um belissimo conjunto de 14 

SILVPSTRE CA STELLO !RARCO. valores, de 2112 Reis a 1.000 Reis, com uma 
6ptima gravura, com lindos cores para 

Correlo de fORTOZERDO. 

cada taxa, tipografados na Cosa da 
Moeda, em papel de muito boa 
qualidade (papel esmalte e porcelana). 
E uma serie que embeleza qualquer 
Album Filatelico. Nao obstante todas as 

qualidades enumeradas, esta emissao teve curta durac;:ao, 
que, mesmo assim, se prolongou mais uns tempos, com a 
sobrecarga "REPUBLICA" 

Voltando 6 notfcia publicada no Diario de Notfcias 
do dia 29 de Dezembro de 1909, naG resisto a transcreve-Ia 
na integra, naG 56 pela riqueza do pormenor, que inciui outros 
produtos postais alem dos "estampilhos", como pela 
ortografia e alguns termos empregues no texto, alguns dos 
quais ja pouco usados actualmente, e, muito especialmente 
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pelo relevo que e dado neo s6 a qualidade do produto final (qualidade da gravura) como aos novos 
metodos de impresseo - um cunha para cada taxa - e aos elogios prodigalizados aos principais 
intervenientes no processo, nomeadamente 0 Director da Casa da Moeda, 0 Director Geral dos Correios 
e, em especial, a gravador, Sr. Alves Rego que apresentou a trabalho mais perfeito, em concorre!ncia 
com outros artistas, nacionais e estrangeiros. 

Transcri<;:eo da noticia public ada no DN de 29 de Dezembro de 1909. 

As novas estampi/has postais 

Em harmonia com 0 decreto de 19 de agosto do corrente anno, deve come~ar em 1 de janeiro 
proximo a circula~do dos novos sellos postaes no continente do reino. 

A emissdo compoe-se de 14 formulas, com as segu/ntes taxas e cores, alem de bl/hetes simples 
e de resposta paga, sobscriptos sellados e bi/hetes-cartas, para 0 paiz e estrangeiro: 

2 ~ nils, violeta, 
5 rels, preto, 
10 reis, verde, 
15 reis, castanho avermelhado, 
20 rels, encarnado, 
25 rels, castanho escuro, 
50 reis, azul, 
75 reis, bistre, 
80 reis, violeta escuro, 
100 reis, bistre sobre papel verde, 
200 reis, verde sobre papel rosa, 
300 reis, preto sobre papel azul. 
500 reis, moldura sepia e efflgie castanha escuro 
1 $000 reis, moldura azul e efflgie preta. 

A designa~do das taxas, que na emissdo corrente era a preto ou a vermelho, em sobreposi~do 
ao fundo, passa a fazer parte integrante do "cliche", que imprlme 0 proprio sello, systema que, se tem 0 

inconveniente de exigir ume enorme multiplica~do de "cliches", que assim teem de ser tantos quantos 
constituem as formas de impressdo de folhas para cada taxa. - tem a grande vantagem de produzir um 
trabalho artistico muito superior em belleza e acabamento e de difflci/ falsifica~do. 

E, de facto, as estampilhas do novo typo sdo um notavel produto das officinas da Casa da 
Moeda, e por certo serdo muito apreciadas pelo publico, pois ndo so sustentam 0 confronto com 0 que 
de melhor conhecemos nessa especialidade, em gravura e impress do typographic as no estrangeiro, 
como ate podem, sem sombra de favor, ser consideradas superiores em perlei~do aos sellos postaes 
em curso noutros paizes, como, por exemplo em Hespanha. 

o sr. Casimiro Jose de Lima, digno director da Casa da Moeda, que em todos os assumptos em 
que intervem, quer por dever do cargo, quer por simples e expontanea iniciativa, poe sempre em ac~do 
o seu zelo j6 proverbial, tratou com 0 maior disvello, sempre de accordo com 0 sr. conselheiro Alfredo 
Pereira, iIIustre director geral dos correios - que toda a atten~do dedicou tambem a tal tarefa - de 
assegurar a mais perleita execu~do, a todos os respeitos falando, das novas formulas postaes. 



Assim. tendo 0 sr. director da Casa da Moeda mandado executar. por artistas nacionais e 
estrangeiros. a parte mais Importante. isto e. a effigie. procurou por esta forma a maior perleit;eo em tal 
trabalho; e - honroso e dizel-o. para bem dos creditos nacionais - e obra d'um portuguez 0 trabalho que 
mereceu a preferencia. 

Ja dissemos que esse trabalho e em gravura typografica. restando-nos acrescentar que foi 
executado em at;o e devido ao hablllssimo gravador sr. Alves Rego. que faz parte do pessoal da 
officina-esco/a de gravura da Casa da Moeda. artista cujos credltos ja firmados por muitas outras 
produt;oes da especialidade. teem agora completa e merecida consagrat;eo. 

o novo typo apresenta n'uma moldura bellamente ornamentada. - 0 que sera diferente para as 
emissoes que veo seguir-se. destinadas aos At;ores e as divers as co/onias. - a effigie de el-rei. de perfil 
e grande unlforme de generalissimo. sendo muito perlelta a similhant;a. principal dlfficu/dade no caso. e 
mui nitidas todas as minudencias da farda. go/a. condecorat;oes. bordaduras e dragonas. apezar do 
quasi microscopico tamanho em que tudo isso foi gravado. 

A effigle sera a mesma para as restantes emissoes. das quais a que respelta aos At;ores entrara 
em circu/at;eo com as mesmas taxas e cores. em 1 de abril do proximo anno. termlnando em 30 de junho 
a validade das formulas actualmente em curso no continente. e em 31 de outubro as insu/ares. 
Eis os pormenores que ju/gamos interessante fornecer aos nossos leitores a proposito dos novos sellos 
postaes que. repetimos. honram. peta sua execut;eo. as officinos da Casa da Moeda e. muito 
principalmente. como e de justit;a fazer sobresair. 0 sr. Alves Rego. 

Amadora. 16 de Marc;:o de 2010 

]j 
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Carlos Pedro dos Santos 
cfportugal@mall.telepac.pt 

No Figura 1 reproduzida abaixo. apresentamos um 
sobrescrito circulado do Brasil (Rio de Janeiro) para Portugal. 
mais propriamente para Espinho em 29 de Abril de 1939. apre
sentando-se muito danificado por virtude do desastre sofri
do pelo avioo que 0 transportava. 0 "DEWOITINE 338". 

o voo do "Ville de Dakar" do Air France que tinha 
Reine como comandante do aeronave. saiu do Rio de Janei
ro em 1 de Maio de 1939. com destino a Dakar. Aqui foi feito 
tronsito de cargo e passageiros para 0 avioo "DEWOITINE 
338". com a matricula F-ARIC. pilotado por Rigualt. coman
dante do aeronave. com destino a Toulouse. onde deveria 
aterrar a 2 de Maio de 1939. 

Porem. a aeronave embateu violentamente no solo 
a cerca de 25 kms do Aeroporto de Argana e a 160 Kms a 
sudoeste de Marraquexe. incendiando-se de imediato. 

Os destroc;:os foram encontrados pela Brigada de 
Socorro de Marraquexe. noo havendo sobreviventes (3 tri
pulantes e 6 passageiros). 

Quanto 00 correia 
transportado recuperou-se 
muito pouca correspond en
cia. sendo 0 sobrescrito ago
ra reproduzido 0 unico co
nhecido. circulado para Por
tugal. 

Dos causas do aci
dente apenas se sabe que 0 

aparelho voava a 5.000 
metros de altitude e houve 
uma comunicac;:oo por radio. 
comunicando a existencia 
de geada nos asas e das mas 
condic;:6es climatericas. 
constituindo-se em possivel 
origem do tragedia. 

A pequeno parte do correspondencia recuperada foi 
enviada para os seus destinos em envelopes de servic;:o dos 
correios franceses. a partir de Paris. para onde foi enviada 
toda a correspondencia recuperada do acidente. 



Americo Rebelo 
americobenfiqulstaOhotmall.com 

Ordem: Passeriformes 
Familia: Fringillidae 

Espec/e: Carduelis, Carduelis 

Antes de entrar no estudo propria mente dito sobre os 
canarios, pretendo explicar que a ciencia que estuda a es
trutura, os costumes, os seus habitats e a distribuiC;ao geogra
fica dos anlmais, chama-se " zo%gla ". Dentro da zoologia 
existem estudos muito especfficos sobre determinados ani
mais. No caso das aves, a area que se dedica ao estudo es
pecffico destas especies da-se 0 nome de " Omit%gia ". 
Dentro da ornitologia, exlste uma area de estudo relaciona
do exclusivamente sobre a criaC;ao de canarios de cativei
roo A essa ciencia de estudo da-se 0 nome de "Canaricultura 

Segundo varios artigos escritos por diversos ornitolo
gistas, 0 canario teve a sua origem por volta de 1402, nas 

IIhas Canarias, na Costa Afri

AVES DE ESTIMA<;AO 

............................................ ~~ ....... ...... L ........................ .. 
cana. A origem do nome das 
IIhas Canarias, nada teve a 
ver com es~a ave, po is os 
Romanos davam-Ihe 0 nome 
de " IIhas dos caes ", por 
serem habitadas por um tipo 
de rac;a de caes. A palavra 
canario deriva do latim " 
canis " que tem 0 significa
do de coo. Ap6s a descober
ta da IIha das Canarias no 
seculo XV, os Espanh6is leva
ram alguns exemplares, e os 
primeiros criadores de cana
rios eram os frades, que du
rante muito tempo tinham 0 
monop6lio destas aves pois 
s6 vendiam para 0 estran
geiro os machos, para assim 
poderem manter as rac;as 
em Espanha. Mais tarde no 
seculo XVII os Italianos con
seguiram arranjar algumas 
femeas em Espanha, propa
gando-se assim esta rac;a 

gg MACAU : : MACAU : €I U : 
--.; ~ : ~~ .... ~ ~ · ., · . . · .. · . · . 

Emlssao de Macau: Aves de EstImac;:oo eTT de Macau 1.9.95 - Bloco Filatelico pelo mundo inteiro. Os ca-
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narios domesticos noo sao encontrados na natureza. sendo 
fruto do cruzamento do canario selvagem com outras espe
cies de tentilhoes. Apos estes cruzamentos. sao conseguidas 
varias mutac;oes. 

Independentemente do canario domestico (serinus 
conaria). existe outra especie de canarios procedentes da 
America do SuI. chamado c, .... ",. """.V..n.A.I'.-""-" ... ·_""'-'Vv "--:"""> 
canario da terra (Sica lis ~ 8 C Snlllh S 
c;aram a ser criadas como .. ~ _ 
animais de estimac;oo desde 

flaveola). Estas aves come- 51 ~.~ !~ 

5elo do Brasil - 1978 passaros. 5elo repre- 0 infcio do seculo XV. ate aos 
sentativo de um canario da terra nossos dias. Com 0 decorrer 5 J~ 

do tempo. tem havido uma S 
serie de cruzamentos com diversas rac;as. 0 que tem dado origem a ., _....... --- -
varias mutac;oes. No caso dos Ingleses. apos terem feitos diversas ex- '--_-~'VV'_~ - -J"\o .... ...., . J 

5elo da Africa do SuI. 1995 -periencias criaram diversas rac;as como por exemplo: Norwich, 0 
Yorkshire e 0 Gloster. No caso dos Franceses e Italianos dedicaram-se a Fauna Indigena 
outr~ tipo de rac;as. especificamente relacionadas com 0 aspecto do canto. e da cor. sendo conheci
dos cerca de 300 cores de canarios em todo 0 mundo. 

Fll"lr /tllJ I tf/()~~II~/(1I SIMIIRflo. I.11JtJ .... 

('tlJTi{) (r/MtNaI1l M/iSfI.{R, lOJ'1I 1;'1 ,. 
'1100 !1oHTQ GU041 

"",~...---~,." 

Dos varios autores que escreveram 
sobre canarios. e de destacar um artigo 
escrito por Korad Gessner em 1555. que 
segundo se consta foi 0 primeiro artigo 
escrito sobre canarios. a que ele deslgnava 
como "passaros do afucar ". pols pensava 
que estas especies se alimentavam das 
folhas e colmos da planta " cana-de
a<;ucar". Os naturallstas Bolle e Humboldt. 
tambem escreveram e flzeram dlversos 
estudos muito mlnuciosos sobre os canarlos. 
Maia tarde em 1622 0 escritor Pietro Olina. 

... escreveu uma obra aonde relatava que um 
,. barco espanhol transportava diversas 

mercadorlas provenientes das Ilhas 

Carta Clrculada do Brasil para Porto em 14.10.1996, com varios 
selos, 0 selo do Canario da Terra e de 1995 - Emissao do Brasil 
- Passaros Cantores. 

Canarlas. tendo-se naufragado proximo da 
i1ha Elba. na Costa Italiana. Dentro dessas 
mercadorias que eram transportadas no 
navlo. ha que destacar um grande numero 
de aves. especlflcamente canarlos. Essas 

aves instalaram-se nessa ilha e cruzaram-se com outras especies indlgnas. dando origem a uma nova 
rac;a. a que os Italianos classlficaram como " venturone ", (serinus citfr/nella). Dentro da criac;oo dos 
canarlos exlstem actualmente tres grandes grupos divldldos da seguinte forma: 

• Canarios de cor 
• Canarios de porte 
• Canarios de canto 

Estes grupos. subdlvidem-se de pols em varios tlpos de rac;as com varlas cores de acordo com 
as diversas mutac;oes. 0 canarlo mede cerca de 12 a 14 cm. variando de rac;a para rac;a. 0 bico e forte. 
curto e em forma conlca. proprio para descascar sementes. As patas sao flnas e os dedos tem pequenas 
unhas encurvadas e pontiagudas para se poderem segurar nos respectivos polelros. As asas sao 
compridas. e a cauda levemente bifurcada. 0 tempo de vida do canario varia entre os 12 a 15 anos. 
Estas aves sao multo apreciadas pelo seu canto. dado que e multo melodloso. Dentro destas especles 
exlstem determlnadas rac;as que se consegue dlferenciar 0 macho da femea. mas ha rac;as que e mais 
d Iffc II. consegulndo-se atraves do tamanho da cloaca. 

Dado que sao animals de cativeiro a sua allmentac;oo e multo selectlva. sendo normalmente a 
base de mlsturas de sementes. papas de ovo. frutas e alguma verdura. A epoca de reproduc;oo destas 
aves varia muito com a parte climatlca aonde se encontram. mas normalmente varia entre Marc;o a 



Os primeiros Bilhetes-Postais portugueses. criados e emitidos por Decreto-Lei de 31 de Outubro de 1877. 
entraram em circulac;:ao a 1 de Janeiro de 1878 (15 e 25 Reis) e 20 de Fevereiro de 1879 (15+ 15 Reis) . Esta 
emissao de 1878/79. D. Luis I. fita direita. impressa com relevo. era constituida por dois bilhetes-postais. 
simples. um da taxa de 15 Reis. para circular somente no Continente. IIhas Adjacentes e Espanha. outro 
da taxa 25 Reis. destinado as comunicac;:6es com os paises da Uniao Geral dos Correios (excepto para 
Espanha e Provfncias Ultra marinas Portuguesas). um terceiro da taxa de 15+ 15 Reis. para uso em Portugal 
e para Espanha. 

Mas afinal 0 que sao Inteiros postais? 

Foi no Anu6rio Postal pora 1878. publicado pela Direcc;:ao Geral do Correio de Portugal. em 1 de Julho 
de 1878 (edic;:ao da Imprensa Nacional). que encontr6mos as primeiras definic;:6es de Bilhetes-Postais. 
simples e de resposta paga. cujo teor passamos a transcrever: 
1.- If Os bilhetes postaes, especie de cartas a descoberto, sao cartoes de determinado formato, tendo 

estampado 0 sello competente, destinados a receber no face anterior a designat;ao do nome e 
residencia do pessoa a quem sao dirigidos e no face posterior quaesquer indicat;oes, manuscriptas no 
todo ou em parte If, conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Bilhete-Postal. simples, Hpo D. LUIS I, fifa direita, impressao com relevo, de 15 Reis, desHnado a correspondencia 
interna, IIhas AdJacente e Espanha. Clrculou entre 1.1.1878 e 1.06.1885. Cortesia do Dr. Elder Correia 

2.- If Os bilhetes postaes de resposta pogo sao dois postaes do formato ordinario ligados pela parte 
superior, em um dos quaes a pessoa que faz a remessa escreve 0 que Ihe convem, deixando 0 outro 
para ser utilisado pela pessoa que tiver de responder. A resposta antes de ser deitada no correio, deve 
ser separada do bilhete que a acompanhou If, conforme Figura 3. 

Bl1IlliTE rOSTAJ. 
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_ Sr. 

Figura 3 - Bilhete-postal, de resposta paga, tipo D. Luis I, flta direita, com impressao em relevo, de 15+15 Reis, 
destinado a comunicac;ao intern a e para Espanha. Circulou entre, 20.02.1879 e 1.06.1885. Cortesia do Dr. Elder 
Correia 

51 



58 

Revelo-nos. ainda. 0 referido Anuario. no que diz respeito a sua emissao e circulac;:ao. respectivamente. 
o seguinte: 
a)" Soo considerados bilhetes postaes unicamente aquelles que houverem sido emitidos pe/a direct;oo 
geral dos correios "; 
b) II Os bilhetes postaes devem circular abertos. sem dobra nem cobertura de qualquer especie. Noo e 
permitido acrescentar-Ihes papel algum para aumengtar 0 espat;o destinado as comunicat;oes 
manuscriptas. Tambem noo e permitido /lgar aos bilhetes postaes amostras ou objectos de qualquer 
outra natureza ". 

Posteriormente. 0 Regulamento Provisorio do Servic;:o Telegrafico. Postal e de Pharoes. aprovado por 
Decreto-Lei de 23 de Setembro de 1880. defini - os. do seguinte modo: 
"Art.2.0 _ Bilhetes postais soo cartoes de determinado formato com sello postal. destinados a receber 
n'uma face 0 nome do destinatario e 0 logar do destino, na outra 0 texto. 0 bilhete postal diz-se de 
resposta paga quando tem outra formula igual destinada a resposta "; 
Art. 5 J. 0 As correspondencias que houverem de ser expedidas do continente do reino ou ilhas adjacentes 
para 0 continente, ilhas, provincias ultramarinas ou paises estrangeiros, so poderoo ser franqueadas por 
meio de se/os ou outras formulas emitidas pe/a direct;oo geral dos correios, telegraph os e pharoes. 

o Regulamento para os Servic;:os dos Correios. aprovado por Decreto-Lei de 14 de Junho de 1902. ja os 
define de uma forma mais exacta. designadamente: 
Art. 6. 0 Soo bllhetes postaes os cartoes com formato noo superior a J 4 centimetros de comprimento por 9 
de largura, emitidos na Casa da Moeda com 0 sello de JO reis do respectiv~ porte, estampado na face 
destinada ao enderet;o. 
§ J. 0 Os bilhetes postaes podem ser de resposta paga. Estes bilhetes compoem-se de duas partes, cada 
uma das quaes com 0 sello e 0 formato determinado neste artigo, sendo uma para uso do expedidor e 
outra destinada a resposta. 
§ 3. 0 As duas partes do bilhete postal de resposta paga devem ser dobradas uma sobre outra. e noo 
podem ser por qualquer forma fechadas; e. ainda. as definic;:oes de Cartoes-Postais. simples e de resposta 
pogo. 

Art. 7. 0 Soo cartoes postais (5) os cartoes emiHidos na casa da moeda com sello de 25 refs, do respectiv~ 
porte, estampado na face destinada ao enderet;o e cujo formato noo exceder J 6 centimetr~s de 
comprimento por J 2 centimetr~s de largura, dobrados em partes iguais para serem colladas. 
§ 5. 0 Os cartoes-postaes podem ser de resposta paga. Estes cartoes compoem-se de duas partes, uma 
das quaes, do formato dos cartoes simples, tem appenso outra de menor formato, a qual constitue a 
resposta e que, dobrada sobre a primeira, fica inc/uida nesta depois collada. 

(5). - Por Decreto de 19 de Agosto de 1909. passaram a ser designados por Bilhetes Cartas. simples e de 
res posta pogo. 

Ja no perfodo Republicano. os Decretos datados de 9 de Dezembro de 191 1 e de 23 de Janeiro de 1912. 
dis poem. 0 seguinte: 

II Administrat;oo Geral dos Correios 
30 Direct;oo - JO Divisoo 

Decreto-Lei de 9. J 2. J 9 JJ 

Sendo necessario proceder a emissoo de se/os e outras formulas de franquia postal de novo tipo, e 
desenho a/egorico as instituit;oes republicanas; 

Convindo que as taxas indicadas nos a/udldos se/os e formulas sejam express as na nova moeda criada 
por decreto com fort;a de lei de 22 de Maio ultimo: 

Hei por bem determinar, sob proposta do Ministerio do Fomento, que a nova emissoo, obedecendo aos 
preceitos acima indicados, comece a ter validade e a circular no dia J de Fevereiro de J9J2, para que 
nos termos dos artigos 374. 0 e 375. 0 do regu/amento para 0 servit;o dos correios, aprovado por decreto 
de J 4 de Julho de J 902, deveroo no Ministerio do Fomento ser tomadas as convenientes medidas. 
o Ministro do Fomento assim 0 tenha entendido e fat;a executar. Pat;os do Governo da Republica. em 9 
de Dezembro de J 9 J J. - Manuel de Arriaga - Jose Estevoo de Vasconcelos "; e. 

II Administrat;oo Geral dos Correios 
30 Direct;oo - J 0 Dlvisoo 



Portaria de 23.1.1912 
Em observdncia ao disposto do Decreto de 9 de Dezembro de 1911. manda 0 Governo da Republica 
Portuguesa: 

1.0 Que a nova emissoo de se/os seja composta das quinze taxas diferentes, abaixo indicadas. cujas 
cores soo as seguintes: 

2.0 Que a nova emissoo de outras formulas de franquia seja composta de bilhetes postais simples e de 
resposta paga. de bilhetes cartas simples e de resposta paga e de sobrescritos estampilhados. cujas 
taxas e cores soo: 
Pacos do Governo da Republica. em 23 de Janeiro de 1912 = 0 ministro do Fomento. Jose Estevoo de 
Vasconcelos ". 

Conclui-se. pois. que os inteiros postais atras referenciados sao, em face da LegislaC;ao Postal, valores 
posta is designados por outros f6rmulas de franquia (Bilhetes Postais. Bilhetes Cartas e Sobrescritos 
Estampilhados) . fabricados na Cosa da Moeda e de Valores Selados. emitidos e vendidos pelo Correio. 
destinados as comunicac;6es dos particulares e que circulam a descoberto. 

A FederaC;ao Internacional de Filatelia (F.I.P.) no seu Regulamento Especial para a avaliaC;ao de 
participac;6es de Inteiros Postais em Exposic;6es F.I.P. - SREV (art.o 2°) e Directrizes para a avaliaC;ao de 
Participac;6es de Inteiros Posta is em Exposic;6es F.I.P. (A-I). define-os do seguinte modo: 

" Os Intelros Postais sao objectos postais que comportam um se/o impresso oficia/mente 
autorizado ou uma marca ou inscrlCao Indicando que um determinado valor facial. referente a 
um servlco postal ou relacionado. fol previamente pago". 

Confesso. em critica construtiva e frontal - porque naG sou hip6crita -. que foi com um misto de surpresa 
e incredulidade que Ii pela 1.0 vez esta definiC;ao. naG 56 pela falta de sensibilidade que revela mos 
tambem. por ser discriminat6ria e redutora e como tal, desactualizada. 

Isto porque. se e perfeitamente correcto, numa designaC;ao generica de correspondencias posta is, 5S1 
defini-Ias como objectos posta is que 0 Correio transporta e distribui. ja naG sera tao adequado. por 
desnecessario. faze-Io em definic;6es espedficas. como por exemplo. no caso dos Inteiros Postais. 

E por isso. incompreensfvel e ate algo confrangedor que 0 Organismo maximo que tutela a Filatelia de 
competic;ao cultural: 
a) - Defina de uma forma tao insensfvel. valores posta is (equivalentes a moeda forte) designados -
como vimos - na LegislaC;ao Postal, por correspondencias postais e/ou (outras) f6rmulas de franquia e 
que os Filatelistas coleccionam com tanta paixao e desvelo como preciosidades. j6ias ou pec;os 
filatelicas de grande raridade; 
b) - Menospreze ou discrimine os mais antigos inteiros postais conhecidos, os Isentos de Franquia -
Oficiais e Particulares -; os que apresentam Selos de Franquia colados - do Correio e Particulares; e. ate 
mesmo, numa interpretac;ao mais radical- porque naG os contempla -. os que apresentam selos adicionais 
devido ao aumento de porte. ao premio de registo. etc .. ; e. 
c) Emane e mantenha uma definiC;ao perfeitamente desactualizada (em Portugal, pelo men os. desde 
1892). 

Para que naG se diga que 56 critico e nada proponho. apresento em baixo a definiC;ao que ha mais de 
30 anos. na AssociaC;ao Portuguesa de Filatelia Tematica. do Porto. ouvi e aprendi com 0 meu Amigo e 
lIustre Filatelista. Americo Moscarenhos Pereira: 

sao Formulas de Franquia (7) que reunem em sl. slmultaneamente. todos os requisitos impostos 
pe/a Leglslacoo Postal. para livremente e a descoberto circularem atraves do Correio. 

(7) - Correspondencios Postais. 

Facilmente se verifica que ao contrario da anterior. e clara . concisa. abrangente. objectiva e 
actualizada. 

Atendendo a sua natureza. os Inteiros Postais enquadram-se e/ou classificam-se numa das duos classes 
de correspondencias. a saber: Oficiais e Particulares (Ordinarios) . Ambas pod em ser ou nao, Registados. 



Oficiais: - Engloba os criados. emitidos ou expedidos pelo Estado. organismos e entidades publicas. sao 
vulgarmente designados por Isentos de Franquia. independentemente da modalidade de Isenc;:ao que 
exibam - Manuscrita. impressa. com carimbo (metalico ou de borracha). dactilografada. com selo 
cola do. com etiqueta. por siglas (S.N.R .. S.N .. S.R.). por extenso (Servic;:o Nacional e Real. Servic;:o Nacional. 
Servic;:o da Republica) ou muda (sem qualquer alusao a isenc;:ao) . 

Apesar da Administrac;:ao Geral dos Correios e Telegrafos e. da Administrac;:ao Geral dos Caminhos de 
Ferro do Estado beneficiarem de autonomia administrativa e financeira. por se encontrarem 
dependentes dos respectivos Ministerios. as suas correspondencias devem ser consideradas para os 
devidos efeitos. oficiais de servic;:o (registadas ou nao). 

Particulares (Ordinarias) : -Agrupa os criados. emitidos e vendidos pelo Correio e os da Industria Privada. 

Do Correio: - Com selo de franquia impresso ou colado. 

Industria Privada: - Com selo de franquia impresso. colado ou sem selo (isentos de franquia) . 

Pelo que atras foi exposto podemos agora concluir. genericamente. que qualquer Inteiro Postal. por 
exigencia Regulamentar (legal). tem de integrar em si. em simultaneo. quatro elementos. requisitos ou 
pressupostos: a) Suporte legal (criac;:ao. emissao e venda); b) Enquadramento numa das duas Classes de 
correspondencias posta is - Oficiais e Particulares (Ordinarias); c) Exibir um Selo de Franquia impresso ou 
colado e/ou. a menc;:ao de porte pago au que dele esta isento; e. d) Circular a descoberto pelo Correio. 

III - Pseudolntelros Posta Is. 

Designo Pseudolnteiros. os valores posta is (f6rmulas. documentos ou impressos) . que apesar de terem 
suporte legal e exibirem um selo (8) postal impresso (taxa ou prec;:o). naG sao f6rmulas de franquia e/ou 
correspondencias e que como tal. naG sao inteiros postais. 

(8) - Realc;:amos desde ja 0 facto. do selo. inicialmente criado para franquiar as correspondencias 
60 posta is. ter passado a partir do reinado de D. Luis I. a ser usado como selo de taxa. atraves da afixac;:ao 

nos diversificados impressos da Direcc;:ao dos Servic;:os de Explorac;:ao Postal (Telegrafo. Cobranc;:a de 
Titulos. Permutac;:ao de Fundos. Encomendas Postais. Caixa Econ6mica Postal. etc .. ). conforme Figura 4. 

Figura 4 - Fragmentos com selos de 100 (1871/1893) e 150 Reis (1880/1893). D. LUIS I. fita dlrelta. com Impressao em 
relevo, usados no Servlc;o Telegrafico, com obllterac;oes de Lisboa/6 Mar.86/Est. N.e e Leste e Lisboa/5 Mai. 86/Est. 
N.e e Leste, respectlvamente e, tambem Inutilizados com trac;os a tlnta vermelha; e, selo de 500 Rels (1884/1887), D. 
LUIS I, estampado, com a marca de dia (ilegfvel) e a de transmissao de telegrama. perfurac;ao telegraflca em estrela. 

A rozao deste estudo - desdobrado em dois ou tres artigos -. prende-se sobretudo. com 0 conceito 
err6neo que se foi enraizando e transmitindo no seio de alguns coleccionadores/filatelistas. de que 
qualquer impresso (9). f6rmula ou documento postal com selo estampilhado e um Inteiro Postal. 

(9) - Se, e indubitavel. que tudo 0 que e postal diz respeito ao Correio ou e do Correio (Legislac;:ao 
postal. caixa postal, selo postal. vale postal, ordens postais. c6digo postal. bilhete postal. etc .. etc ... ). 
tambem e 6bvio e racional. que apenas uma parcela das centenas de impressos e sobrescritos postais 
que 0 Correio utiliza nos seus multiplos servic;:os - codificados por numeros (modelo 1. 2. 109. 230. etc .. ). 
por numeros e letras (modelo 27-A,35-A, 35-C)- e por letras (modelo A, J. K. etc. usados pela Caixa E. 
Postal). pode ser considerada correspondencia oficial de servic;:o do Correio. ou seja: 

a) Os remetidos (10) pelos funcionarios dos Correios e Telegrafos aos particulares (Modelos. 35-C. 112. 
118. 109. etc ... ); e. 

b) Os trocados (10). internamente. entre as referidos funcionarios (Modelos. 2. 35-A, 35-8. etc .. . ); 



(10) -" Comunica-se que os Impress os avisos mode/os 27-A, 52. 54. 60. J JO. J J2. J J8. 230. 429. 430.478. 
580 e 582. devem de futuro ser expedldos pe/o correio a descoberto. sem sobrescrito. como 
correspondencia ordinaria ou registada. e. neste ultimo caso. menclonados na carla aviso. (Circular n° 
3536. de 2J de Setembro de J9J8. da 2° Divlsoo da DSP) . .. Regulamento para os Servic;os dos Correios ". 
aprovado pelo Decreto de 14.06.1902. de Alfredo Herminio de Sousa e ediC;ao da npografia "Uniao". em 
Faro (1943). 

c) Os restantes. noo passando de meros documentos (f6rmulas) auxiliares. utilizados p~r imposic;:oo dos 
Regulamentos ou dos Tabelas de portes e taxas - nos varios procedimentos ou servic;:os intern os prestados 
aos utentes -. noo tem a natureza e as caracterfsticas de correspondencias (Modelos. 1. 5. 6. 06. 7. J. 
etc ... ). 

Conclui-se ainda. que s6 os da alfnea a) soo de pleno direito. pec;:as filatelicas. uma vez que os englobados 
nas alfneas b) e c). pertencendo ao foro privado do Correio - onde ficam arquivados e posteriormente. 
destrufdos -. soo inacessfveis aos filatelistas. 

Com conhecimento de causa. posso afirmar - pelos impressos que possuo -. que esta Circular se limitou 
a normalizar um procedimento que desde ha muito vinha sendo praticado. 

Mantive a esperanc;:a. em voo. ao longo de cerca de 18 anos que algum dos Filatelistas especializados 
em Inteiros - detentor de um ou mais exemplares destes impressos - ou mesmo. um dos Jurados dessa 
Classe. escrevesse um artigo a comprovar tal conceito. porque divulgar e uma coisa. esclarecer e 
justificar e outra. 

Se em Roma a exigencia a mulher de Cesar era. que alem de ser seria tambem parecesse. na Filatelia a 
exigencia que prevalece e. que noo basta parecer. tem de ser. Como ate hoje. isso noo aconteceu. 
decidi. conscientemente. assumir 0 papel de " advogado do diabo " e tentar levar a " carta a Garcia 
". Ap6s minuciosa e prolongada recolha de Regulamentos Postais. Tabelas de portes e de taxas. Tabelas 
do imposto de selo e de varias c6pias dos citados impressos posta is (junto de diversos Filatelistas). 
venho a terreiro. expor a minha tese. que se baseia. essencialmente. na Legislac;:oo Postal e na literatura 
filatelica existente e tem como unico objectiv~ (construtivo) a clarificac;:oo de tal conceito. 61 

A situac;:oo em analise incide nos tres " Impressos Selados (11) de Servic;:os do Correio ". descritos e 
estudados pelo ilustre Filatelista Cunha Lamas no seu Livro. " Inteiros Postais de Portugal e IIhas Adjacentes 
(paginas. 28.231.234 a 238). editado pelos Servic;:os Culturais dos C.U. em 1969 e. nas Ordens Postais 
(que surgiram na decada de 1990) - que eu por vezes designo por. " Quatro Cavaleiros do Apocalipse 
" -. que pelo simples facto de apresentarem impresso um selo postal tipo Ceres. foram e continuam a ser 
considerados. indevidamente. como Inteiros Postais. 

(11) - Noo consideramos adequada a terminologia "Selados". dada a nftida separac;:oo que ha. na 
legislac;:oo relativa a Moedas e Cedulas. Valores Selados e Postais e Contrastarias. de 1923 a 1929 -
edic;:oo da Tipografia da Casa da Moeda e Valores Selados - 1929-. entre Valores Selados (Selos fiscais. 
papel selado. letras. livranc;:as. cheques. etc ... ) e Valores Postais (Selos. f6rmulas de franquia. ordens 
posta is. etc.); mais correctas seroo as designac;:6es. impressos. f6rmulas ou documentos postais. 

Apesar de noo ter tido 0 prazer de conhecer. pessoalmente. 0 Sr. Jose da Cunha Lamas. confesso a minha 
grande admirac;:oo pelo Ilustre Filatelista que foi e 0 enorme respeito que tenho pelo seu acervo filatelico. 
Sei tambem. por conhecimento adquirido. que as suas obras. - que consulto regularmente para recolher 
informac;:oo. esclarecer duvidas. confirmar datas. decretos. etc ... -. soo e continuaroo a ser p~r muitos 
anos. indispensaveis para 0 estudo dos Inteiros Postais Portugueses. Mas tambem noo posso olvidar que. 
sendo 0 Homem passageiro do tempo. efemero e imperfeito. noo tem capacidade e sapiencia absolutas 
para produzir obras perfeitas ou intocaveis; e que. s6 noo erra. quem nada faz. Se errar e humano. mais 
humane e reconhecer e assumir 0 erro. quando isso e exequfvel. 0 que no presente caso. infelizmente. ja 
noo e possfvel. 

A evoluc;:oo da Filatelia faz-se na continuidade. E. a actual gerac;:oo de filatelistas que tem 0 dever de 
acrescentar e inovar e a responsabilidade de aperfeic;:oar e corrigir. exprimindo livremente 0 pensamento 
e as convicc;:6es. preservando as convencionais normas eticas e morais. honrando 0 bom Nome e a 
Mem6ria dos ausentes. premiando valores e meritos. evitando precipitados jufzos de valores. interpretando 
correctamente a Legislac;:oo Postal e cumprindo rigorosa e integralmente os seus preceitos e. pugnando 
sempre. em defesa dos elevados interesses da Filatelia Nacional e contra alguma iliteracia filatelica que 
aindo existe. 
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S6 procedendo deste modo podemos, citando Hernani Matos, ....... " Abrir caminhos que outros hao-de 
percorrer ". (" Inteiros Postais - Mae de todas as Classes ", Conven~ao Filaff~/ica n. °2 de Mar~o de 2002). 
No prefocio do livro atros citado (peg. VI), 0 Sr. Cunha Lamas do-nos a seguinte definic;ao de Inteiros 
Postais : 

" De aqui nasceu a designa~ao dessas pe~as pelo nome generico de .. inteiros " dado as 
formulas de franqula que contem, em si mesmas, os elementos necesserios para comprovar 0 

direito a circular por via postal". 

Esta definic;ao que subscrevo em absoluto, muito semelhante alias, a que anteriormente sugerimos, 
revela-nos de imediato uma cabal identificac;ao e um profundo conhecimento sobre Inteiros Postais. 

Porem, ao escrever 0 Autor, no Capitulo XI - Impressos Oficiais e Selados (Peg.28). 
" Como veremos adiante. existem formulas postais, com selo impresso que, pelo reduzido numero de 
pa/avras ne/as escritas a mao ou a maquina, alem da direccgo e dg indicgcgo do remetente. ngo 
passam de verdadejros " jmpressos ". pelo que beneacfgm de grande reducgo na taxa de porte. 
Na parte que interessa ao nosso estudo (Portugal e "has Adjacentes) temos conhecimento dos seguintes 
" impressos se/ados " ou dispensados do uso do selo, de que faremos historia e descri~ao. 

1- " 0 Reciame ". 
" - Impressos se/ados dos Servi~os dos Correios: 

a) Boletim da Caixa Economica Postal; 
b) Re/a~oes de recibos a cobrar - m/ 1; 

c) Requisi~oes de vales - m/5 ". 
1/1-____________ _ 

IV - Impress os de servi~o dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste). 
V - Impressos de servi~o particular: 

a) Propaganda da arma II Firestone "; 
b) 

Nao transcrevemos 0 ponto III e a alfnea b) do ponto V, por nao terem interesse para este estudo; e 
ainda, 

G -/mpressos Oaciais e Se/ados (Pag.231). 

II Por outro lado, Adminjstrgcao Geral dos C.T.T. e a Direc~ao dos Caminhos de Ferro do Sui e Sueste, 
entenderam, em tempos, mandgr jmprimjr selos de frgnquja em jmpressos dos seus servicos: a primeira, 
em boletins da Caixa Economica Postal e em Re/a~oes de recibos a cobrar; a segunda, em "A visos de 
Chegada ". 

Faremos, neste capitulo, a historia e descri~ao desses impressos se/ados portugueses, os unicos de que 
temos conhecimento ". 

O.B.S.- Os sublinhados sao nossos. 

E bem evidente que em face da lapidar definic;ao de Inteiros e dos teores atros transcritos, s6 posso ter 
uma interpretac;ao e retirar uma unica conclusao: 

Que, 0 Sr. Cunha Lamas, se equivocou, ao considerar, Inteiros Postais, os impressos selados dos Servic;os 
do Correio - equiparando-os aos dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste) -, partindo do pressuposto 
que continham, em si. todos os elementos comprovativos do direito de circular por via postal. ou seja, 
que tinham a natureza, as caracterfsticas e 0 objectiv~ das f6rmulas de franquia e/ou correspondemcias 
postai; e porque, 

Comparou, genufnas f6rmulas de franquia - as dos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste) -, cujos selos 
de franquia que ostentam, correspondem aos portes dos impressos (correspondencias) , a pagar pelos 
remetentes ou expedidores, com aparentes inteiros - impressos de servic;o do Correio -, cujos selos 
estampilhados (de taxa) que exibem, correspondem unicamente, " as quantias que 0 publico deve pagar 
pe/os impressos de que fizer uso para os diferentes servic;os postais ", determinadas e fixadas pelo Governo 
a partir de 1918 (Decreto n.o 4 912 de 23.10.1918, com entrada em vigor em 31.10.1918). E pois, a partirdeste 
sofisma e do suporte de Legislac;ao Postal que referencia, que 0 Sr. Cunha Lamas, efectua 0 estudo dos 3 " 
Impressos selados " - com maior ou menor detalhe -, nas poginas, 234 a 238, da Obra atros descrita. 



No que diz respeito ao impresso que hoje apresentamos e estudamos. descrito nas paginas 237 e 238. 
detectam-se lapsos. fruto sobretudo. da analise agregada de dois impressos distintos (Relac;6es de 
Recibos a Cobrar - mil e Requisic;6es de vales a cobrar mil) e do facto preponderante - como 0 

proprio. com nobreza reconhece -. de nunca ter visto nenhum exemplar deste Modelo (12). 

(12) - Catalogo de Inteiros Postais Portugueses (pag.181). de Jose da Cunha Lamas e Antonio Oliveira 
Marques. edltado pelos Correios e Telecomunlcac;;oes de Portugal. em 1985. 

E importante salientar. que na citada pagina 181 do referido Catalogo. se reparou parcialmente 0 

pecadilho original. separando 0 trigo do joio. uma vez que nela se afirma peremptoriamente. que 0 selo 
estampilhado nos impressos emitidos pelos Caminhos de Ferro do Estado (Sui e Sueste). eo" valor 
correspondente a taxa de porte" e que 0 estampilhado nos Impressos dos cn. 0 " valor correspondente 
ao do impresso ("Taxa de impressoo") ". 

a)- As requisic;6es. modelo n.o 5. assim designadas. pelo menos. desde 1880. soo por lapso. referenciadas 
por. " Requislc;;oes de Vales a Cobrar m/5". 

b)- A afirmac;oo que. " Pe/o disposto no Decreto n.o 4912. de 23 de Outubro de 1918 os impressos de " 
Requisic;;oo de Vales a cobrar m/5 "eram dispensadas do pagamento por meio de se/os. como sucedia 
a outros ". Ora. 0 disposto no n.O 8 do citado Decreto diz precisamente 0 contrario. nomeadamente: " 
Todos os impress os fornecidos ao publico. com excepc;;oo daque/es a que se refere 0 artigo antecedente 
(Modelo n.o 1. Servic;o de Cobranc;as) seroo pagos por meio dum se/o da taxa de SOl afixado nos 
mesmos impress os ". 

c) Relativamente a estatfstica deste Modelo n.o 5. obtida na Casa da Moeda e Valores Selados -
quantificada em 45000 exemplares (com Selo de Taxa impresso. entre 9.04.1925 e 3.11.1926) -. sem a 
por minimamente em causa. devemos ter em atenc;oo a real evidencia. da existencia de mais alguns 
milhares - ainda noo determinados -. produzidos (com selo e sem selo) na Tipografia Fernandes & c.0

• Ld.o 
- Lisboa. Pormenor. facilmente confirmado. a lupa. no canto inferior esquerdo do Modelo n.o 5. reproduzido 
no artigo anteriormente citado. do Eng. David Cohen (Revista do Clube Filatelico de Portugal. 4121 
Junho de 2006) e. a vista desarmada. no exemplar que apresentamos na Figura 8. 63 

1 - Vales de Correio e Telegraficos (13). 
1.1 - Enquadramento Historico. Definic;;oo e Classificac;;oo. 

(13) - Como 0 objectiv~ principal sobre esta aliciante e complexa materia. dos Vales. incide na 
Requisic;oo. modele n.o 5. vamos limitar-nos a uma previa e sucinta descric;oo dos Vales Posta is - para 
uma melhor compreensoo deste tema -. apoiada nos Regulamentos que vigoraram entre 1880 e 1912 e 
nas Tabelas de Portes e Taxas que sucessivamente. e. ate 1924. foram sendo aprovadas. 

Enguadramento Hjstorico - A partir de 1753 passou a ser pago ao Correio Mor e aos seus assistentes -
como compensac;oo dos incomodos. riscos e pesos excessivos - 1 % de todas as importoncias (moeda 
metalica) transportadas por intermedio do Correio. 
Foi. essencialmente. para evitar tais inconvenientes que 0 Correio Portugues inventou em 1799 os vales 
de correia com as suas letras activas. autenticos tftulos ao portador que os correios assistentes passaram 
a trocar entre si em substituic;oo das convencionais moedas metalicas. Sistema mais tarde adoptado e 
usa do entre 1808 a 1815 pela Franc;a que 0 aperfeic;oou em 1817 e Ihe deu a forma que ainda hoje 
vigora (14). 

(14) -" Compimdio de Legislac;;oo Postal Nacional ". de Augusto Veras. 1.° Oficial dos Servic;;os dos Correio 
e professor da Escola de Correios e Telegrafos e edic;;oo do Museu Comercial. em 1922. 

Ate a entrada em vigor. em 1.1.1913. do Regulamento especffico. " Para 0 servic;o de permutac;oo de 
fundos por intermedio do Correio " (Decreto de 16.11 .1912). a legislac;oo relativa a este Servic;o. foi 
sempre parte integrante de cad a um dos Regulamentos anteriores. 

Definjcoo - Os vales. designados por. Impressos. modele n.o 6. soo tftulos representativos de valores 
quantificados (numerario). emitidos por estac;oes postais. a pedido dos tomadores (adquirentes) e a 
vista da entrega (depositos) desses montantes. 

Classificacoo - Vales de Correio e Telegraficos. 
Os Vales de Correio denominam-se: Nominais. ao Portador e de Servic;o. 
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Sao tftulos de valores variaveis. Os Telegraficos sao sempre Nominais. 

Por determina<;ao do Regulamento de 1912, atras referido: As importancias maximas de cada vale de 
correio e telegrafico, passavam a ser de 500$00 e 200$00, consoante fossem pagos nas sedes de 
distrito ou de concelho (Art.3.0). 0 limite para os vales a pagar fora dos concelhos passava a ser de 
20$00 (§ unico do Art.3.0) . 

o tomador de cad a vale passava a pagar a seguinte Taxa: a) 0 premio de emissao na razao de 2 
centavos por cada 5$00, ate a importancia de 100$00, inclusive. Por cada 10$00, ou frac<;ao de 10$00, 
a mais de 100$00, ate 500$00, 2 centavos (alinea a) do art.5°); b) As quantias express as nos vales 
continuavam a estar sujeitas ao correspondente imposto de selo (alinea b) do Art.5°). Os vales de 
Servi<;o ficavam isentos do premio de emissao e da taxa do imposto de selo (§ 1 ° da alinea c) do 
Art.22°) . 

Encadernados em livros de 50 folhas, incluiam em si, tres componentes: talao, recibo e 0 proprio vale. 
Os vales de correia (nominais e ao portador) e os correspondentes recibos, devidamente preenchidos 
e ja separados, eram entregues aos tomadores, para os enviarem, por sua conta e risco e, em carta 
fechada, aos destinatarios (Art.35 e § 1.°). 

Nas excep<;6es a esta ultima disposi<;ao, destacamos: a) Os vales pagos no domicilio (§ 2.° do Art.35.0); 
b) A op<;ao pela transmissao a descoberto, com as formalidades de registo, afixando na frente do vale 
um selo de 5 Centavos e apresentando-o em seguida na esta<;ao emissora (§ 3.° do Art.35.0); c) Os 
registados com aviso de recep<;ao ou entregues por proprio, a pedido dos tomadores (§ 4.° do Art.35.0). 

Revalidacao - Os vales tem prazos de valida de. Expirado esse prazo podiam ser revalidados pela A.G. 
dos Correio e Telegrafos, por intermedio da 3° Divisao de Explora<;ao Postal, a pedido do tomador ou do 
beneficiario, mediante 0 pagamento de 2,5 Centavos, atraves de um selo postal afixado na frente do 
Vale (§ 1 ° do Art. 11 0). 

Endosso - Os vales de Correio, podem ser endossados a outra pessoa, por meio de declara<;ao do 
destinatario (beneficiario). 

Substituic;ao - Os extraviados ou perdidos, podiam ser substituidos, dentro do prazo de validade, a 
pedido dos tomadores. Os deteriorados ou inutilizados, apresentados antes do prescri<;ao, a pedido 
dos tomadores ou dos destinatarios (Artigos 69° a 72°). 

As Guias, modelo n.o 26 e os Vales, modelo n.o 6, ficarao arquivados na Administra<;ao Geral dos Correios 
e Telegrafos, 5° Direc<;ao, por espa<;o de tres ones civis completos, findo 0 qual serao destruidos (Art. 1 06.°). 
Dos diversos Modelos de impressos e sobrescritos utilizodos no servi<;o de Vales, destacamos no 
procedimento interno: Impressos - 5, 52 e 27-A; Sobrescritos: 35-A, 35-B e 75-A; e, no externo: Impressos 
- 10 e 10 -A; Sobrescrito - 35-C, conforme Figura 5. 

AHlllSTUClt QUAL DOS ctllllOS I 1IIMWt& 
SUVJqO DC VALD 

8. B. 

Figura 5 - Sobrescrito, modelo 35-C, registado (n.o 11 372) e isento de franquia, usado no envio dos Vales (modelo 
n.o 6) relativos a cobranca das correspondencias sujeitas a Embolso Postal, remetido de Portalegre -16.05.1929-, 
para Portalegre (verso) -16.05.1929. 



Selos emitidos no 1 °trimestre de 2010 

PORTUGAL 
Aqui H6 Selo 

Data de emissao - 2010 I 02 I 22. 
Oesenho de ·Atelier Acacio Santos I Helder 
Soare. 
Impressao • offset. 
Impressor· CARTOR. 
Popel· 110 g/m2. 
Esta emissoo e impressa em papel FSC 
Oenteado -13 x" Cruz de Cristo". 
Medidas do selo • 30,6 x 40 mm. 
Valor facial dos 2 selos € 0,32. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -230000 cada. 
FOC's C5 e C6 - LIS BOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA 
DELGADA 

*** 
Bicentenarlo do Nascimento de Frydery 

Chopin e de Robert Schumann 

II es 
.S '! 
Q. o ..c 
U 

Data de emissao - 2010 I 03 I 01. 
Oesenho de • ose Brandoo I Elizabete Rolo. 
Fotos - Corbis, Robert-Schumann-Haus, Zwickau 
Impressao - offset. 
Impressor • Cartor. 
Popel - 110 g/m2. 
Esta emissoo e impressa em papel FSC 
Oenteado - 13 x" Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Bloco • 125mm x 95mm 
Valor facial dos2 selos e do(BLOCO)- 0,68 e 2x 
€2,00. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - 230.000 os selos e 60.000 0 bloco. 
FOC's C5 e C6 - LIS BOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA 
DELGADA 

Transportes Publlcos Urbanos 

Os Transportes Urbanos nos anos 70/80 

Data de emissao - 2010 I 03 I 08 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos I Helder 
Soares. 
Impressao • offset. 
Impressor • INCM. 
Papel • 102 g/m2. 
Esta emissoo e impressa em papel FSC 
Oenteado - 11 3h x 11 3;' • 

Medidasdoselo· 30,6 x 27,7 mm. 
Valor facial - € 0,Ol , € 0,32, € 0047, € 0,68, € 0,80. 

Folhas de - 100 selos. 

FOC'sC5 e C6 -LiSBOAI PORTO I FUNCHALI PONTA 

DELGADA 
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2010 Ano Internacional da Biodiversidade 

Data de emissao - 2010 I 03 I 08. 
Desenho de - Atelier FOLKDESIGN. 
lIustrac;oes - Pedro Salgado 
Impressao - offset. 
Impressor - CARTOR. 
Popel - 110 g/m2. 
Esta emissao e impressa em popel FSC 
Denteado - 13 x II Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6mm. 
Bloco - 12Smm x 9Smm 
Valor facial dos selos e do(BLOCO)- € 0,32, € 0,47, € 
0,68, € 0,80 e do Bloco €2,SO coda. 
Folhas de - SO selos. 
Tiragem -€ 0,32 - 230 000, € 0,47 - 220 000, 
€ 0,68 - 230 000, € 0,80 - 190 000 e do Bloco €2,SO 
- 60 000 
FDC'sCS e C6 - L1SBOAI PORTO I FUNCHALI PONTA 
DELGADA.. 

*** 
Pedras Preciosas na Arte Sacra em Portugal 

Data de emissao - 2010 I 03 I 22 
Desenho de - Atelier Acacio Santos I Elizabete 
Fonseca. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 
Esta emissao e impressa em popel FSC 
Denteado - 13 x Cruz de Cristo. 
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm. 
Bloco - 12Smm x 9Smm. 
Valor facial - € 0,32, €. € 0,68, € 1,00 e 0 bloco 
€ 2,SO 
Tiragem - € 0,32 - 230 000, € 0,68 - 230 000 
€ 1,00 - 190 000 e 66.000 0 bloco. 
Folhas de - SO selos. 
FDC's CS e C6 - LIS BOA I PORTO I FUNCHAL! PONTA 
DELGADA. 

*** 
Os Transportes Urbanos nos anos 70/80 

Data de emissao - 2010 I 03 I 08. 
Desenho de -Atelier Acacio Santos I Helder 
Soare. 
Impressao - offset. 
Impressor - WALSALL, 
N - Nacional 20 gramas. 
A - "Correio Azul" Nacional 20 gramas. 
E - Europa 20 gramas. 
Popel - 80 g/m2. 
Esta emissao e impressa em popel FSC. 
Medidas do selo - 2S x 30 mm. 
FDC's CS e C6 - USBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA 

DELGADA. 



MACAU 

Ano Lunar do Tigre 

Data de emlssco - 2010/01 /02. 
Desenho de - Wilson Chi Ian Lam. 
Impressco - Offset Litografia com Relevo e 
Impressa em Dourac;:ao e Chapa Holografica. 
Impressor - Sprintpak, Australia. 
Pap~-PapeldeSegumnc;:a 

Denteado - 14,28 x 14,28. 
Medidas do selo - 35 x 35 mm. 
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo losango: 35 
x35 mm) 
Valor facial dos selos e do(BLOCO)- 4 X 1,50 e 5,00 
Bloco 1 selo de 10,00 patacas (MOP) 
Folhas de - 25 selos (5 series ). 
Tiragem -250.000 e do Bloco 250.000. 

*** 

I Ching, Pa Kua VII 

()llS 

I IJ I C II I N G I~ II-

Data de emissco - 201 0/03/01 . 
Desenho de - Chan Chi Vai. 
Impressco - Offset Litografia. 
Impressor - Joh. Enschede Security Print. Holanda 
Papel - Popel com Fibras 6pticas. 
Denteado - 14 x 14 e bloco 13',4 x 13'/.. 
Medidas do selo - 35 x 35 mm. 
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 60 x 30 mm). 
Valor facial dos selos e do(BLOCO)- 8X2.00 Bloco 1 
selo de 10,00 patacas (MOP) 
Folhas de - 8 selos (1 series ). 
Tiragem -200.000 e do Bloco 200.000. 

*** 

Centenario do Dia Internaclonal da Mulher 

Data de emissco - 2010 / 03 / 08. 
Desenho de - Ng Wai Kin. 
Impressco - Offset Litografia. 

II' 11m I 
1lI1' CHIli 

Impressor - Cartor Security. Printing, Franc;:a 
Papel - Popel com Fibras Opticas. 
Denteado - 13',4 x '4 e bloco' 3',4 x '4 
Medidas do selo - 40,5 x 30 mm. 
Bloco - 138 x 90 mm (Formato do selo: 40,5 x 60 
Valor facial dos selos e do(BLOCO)- ',50, 2,50, 3,50 
e 4,00 e Bloco 1 selo de '0,00 patacas (MOP) 
Folhas de - ' 6 selos (4 series ). 
Tiragem -200.000 e do Bloco 200.000. 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;Ao PORTUGUESA DE FILA TELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° DP -1150-020 LlSBOA - Telef. : 218123936 

www.cfportugal.com·cfportugal@mail.telepac.pt 

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

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO -Portugal 20,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 30,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinhelro. 

VI l '.At?:. f, . A_._ U_ .. _. . __ .......... . 

J 

Postaillustrado lanc;ado de Bordo do Dlrigivel LZ126 LOS ANGELOS no sobrevoo da IIha TERCEIRA 

SABE 0 QuE E A AEROFILATELIA ? 

Quer ajuda para colecclonar esta classe FIP ? Contacte 0 seu Clube ou 0 Oelegado Portu
gues da F.P.F. na Federa~ao Intemaclonalde Fllatella 

FERNANDO M. OLIVEIRA e-mall:fernandooliveiraJoliveira@gmail.com 

Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540 



Nao deixe para amanha a que deve fazer hoje. 

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 cerebro estiver sem ouvir determinado tipo de 
sons, mais facilmente perde a capacidade de os reconhecer e identificar, tomando mais dificil 
a reabilita~ao auditiva. 

E possivel ultrapassar 
as dificuldades auditivas. 

Aquilo que parece urn problema, com 
impactos negativos a tantos niveis, tern 
solUl;oes muito simples. 
Os avan~os da tecnologia of ere cern solur;oes 
para quase todos os problemas auditivos. 
Solur;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 adaptar;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 reconhecer 
a perda de audi~ao? 

o processo come~a de forma tao gradual que nao se di!. por isso. 
A culpa e sempre dos outros porque falam baixo ou do telefone 
que tern urn toque que nilo se ouve. Hi!. sempre uma desculpa, mas 
o problema vai-se agravando. 
Para alem da dificuldade em reconhecer a perda auditiva, muitas 
pessoas recorrem a aparelhos baratos de amplificar;ao auditiva, 
por vezes apresentados como verdadeiros aparelhos auditivos 
[dispositivos medicos), adquiridos sem 0 conselho de 
Otorrinos ou Audiologistas qualificados. 
Devido as dificuldades de comunicar;ao resultantes da perda de 
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 situar;Oes complicadas 
do ponto de vista profissional. 

Marque a sua consulta e exame auditivo gratuitos 
no Centro Auditivo Widex mais proximo de sit 

Numerc Verde 

a 800200343 
Consuite-nos 

Valido com a apresenta~ao deste cupao. 

Centros Audltlvos WJdex em todD 0 pals: www.wldex.pt 11 consulta gratis Repara.;Ao Imedlata 4111n05 8arantia cert~~~a~~~i~~~ci~ade , 

,------------------------------------------------------------------~ 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 


	427_1_Capa
	427_2_Contra_Capa
	427_3_0
	427_3_1
	427_3_2
	427_3_3
	427_4_Interior do Verso
	427_5_Verso

