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Editorial

 O último trimestre do ano que acaba de findar ficará nos anais da história do Clube Filatélico 
de Portugal, graças a um conjunto importante e diferenciado de actividades levadas a efeito, que 
permitiram dar uma visibilidade à sua pujança e grandeza, assim como promoveram a nossa Filatelia.

 A nossa participação na Exposição Mundial “Portugal 2010” saldou-se por um enorme 
sucesso, O nosso “stand” foi visitado por centenas de filatelistas que ficaram impressionados pela 
dinâmica, grandeza e surpreendente implantação a nível mundial. Os filatelistas, quer nacionais 
quer estrangeiros, que não nos conheciam ficaram surpreendidos pela positiva, tendo feito a sua 
adesão em grande escala. A nossa participação saldou-se pela adesão de uma centena de novos 
associados. 

 O lançamento, naquele certame, do número especial do nosso Boletim também se saldou 
por um sucesso retumbante. Nenhum filatelista ficou indiferente à qualidade gráfica e de conteúdos 
do mesmo. Era opinião generalizada de que foi o melhor Boletim jamais editada a nível nacional 
e internacional e que dificilmente de editará outro de padrão semelhante. Com a edição deste 
número o Clube Filatélico de Portugal fez guindar bem alto a excelência dos escritores portugueses. 
A nossa literatura passou a ombrear com o que de melhor se faz a nível mundial.

 O mês de Outubro passado foi ainda ocupado com a realização do IV Troféu Comendador 
Dias Ferreira. O evento realizou-se na última semana daquele mês na Biblioteca da Junta de Freguesia 
dos Anjos, numa parceria que vamos reeditar anualmente. Este Troféu merecia, pelo nome que 
ostenta, uma outra dimensão. Conseguimos com esta edição subir mais uns patamares, e esperamos 
que no futuro se transforme numa manifestação filatélica de referência no panorama da Filatelia 
Nacional. Estiveram presentes 60 participações de “UM QUADRO” em competição. Mais importante 
que apontar vencedores, devemos realçar o elevado número de participações na sua grande 
maioria de elevado potencial filatélico.

 O encerramento da edição do IV Troféu Comendador Dias Ferreira coincidiu com o Jantar 
Comemorativo do 67.º Aniversário do nosso Clube, que também foi o jantar de palmarés daquele 
Troféu. Fez-se ainda a entrega das medalhas comemorativas aos associados que completaram 25 
e 50 anos de vida associativa, bem como a outorga dos galardões “SELOS DE OURO 2010”.

 Realizamos em Dezembro o nosso 26.º Leilão Inter-sócios que também se saldou por mais 
um sucesso.

 Como podemos constatar tivemos um período fértil em actividades filatélicas. Porém “não 
há bela sem senão”. O ano de 2011 iniciou-se da pior maneira possível. No passado dia 19 de 
Janeiro, motivado por um curto-circuito, deflagrou-se um pequeno incêndio na nossa Sede, mais 
precisamente na Secretaria. Há hora, não estava, infelizmente, ninguém nas instalações que pudesse 
tomar as necessárias medidas em tempo oportuno e só o providencial aviso da vizinhança e a pronta 
intervenção dos Bombeiros foi possível evitar uma tragédia de grandes dimensões. A área ardida 
não será maior do que um terço da Secretaria e perderam-se essencial 4 ou 5 equipamentos de 
informática e reprodução de imagens bem como documentos administrativos e contabilísticos. Porém 
toda a Sede foi afectada pela fuligem resultante da combustão dos equipamentos. É impressionante 
como tão pouca área ardida tenha originado tanta fuligem que tornaram negras quase todas as 
áreas da Sede. Accionamos o nosso seguro e vamos de imediato iniciar a sua reparação. Vamos 
fazer um intervalo e voltaremos com uma Sede renovada. Com excepção da utilização da Sede às 
quintas-feiras e sábados a vida do Clube continua em tudo o mais.

 Bom ano de 2011 para todos.

Elder Manuel Pinto Correia
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Os Jesuítas na Zambézia
Apontamento histórico-postal

Luís Frazão FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

Estiveram na Zambézia Inferior (de 1881 e 1910) 117 
Jesuítas, tendo morrido 44

Foreword

Ten years after our first approach to this subject, 
new material surfaced, and it seemed appropriate 
to revisit Zambezia and the Jesuit presence in that 
area of  Mozambique between 1881 and 1910.

The importance of some documents shown is better 
understood if the missionary action developed by the Jesuits is 
described in some detail, since their arrival at Quelimane in 1881 
under the guidance of Paiva de Andrada, until their departure 
imposed in 1910 by the Portuguese republican regime.

We will briefly follow the establishment of jesuit missions 
along the Zambezi River, with special emphasis given to Boroma 
and Zumbo, where most of the postal material originates. 

1. Introdução  

No ano de 2001 e por ocasião do Salão Filatélico 
TROFA 2001 de tão grata memória, escrevemos um artigo 
para o respectivo catálogo intitulado “ Alguns exemplos de 
correspondência das missões dos Jesuítas na Zambézia.”

Passados 10 anos, com a descoberta de novos 
elementos para o tema, alguns dos quais inéditos, parece 
estarem reunidas as condições para voltarmos ao tema.

Parece-nos por outro lado importante enquadrar na 
história de África e de Moçambique a actividade missionária 
da Companhia de Jesus, no período que teve o seu início 
em 1881 e o seu fim em 1910, com destaque para a zona 
da Zambézia que nos propomos tratar.

Para poder responder a este enquadramento 
histórico valeu-nos grandemente um livro publicado em 
1991 da autoria de Francisco Augusto da Cruz Correia, 
S.J, intitulado «O método Missionário dos Jesuítas em 
Moçambique, 1881-1910» do qual retiramos a maioria da 
informação que se apresenta nos números 2 a 5.
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2. Introdução histórica

a) A África do Século XIX. Um continente fascinante a desvendar

“Em princípios do século XIX, a África era ainda um continente desconhecido. Desconhecido 
pelos interesses e imperativos religiosos do mundo cristão, desconhecido pelo mundo da grande 
economia da Europa Ocidental, desconhecido pelo mundo das ciências naturais ou Geográficas, quer 
das antropológicas. Dissemos desconhecido e não ignorado, pois que tinha havido algumas tentativas e 
esforços de penetração no seu interior, que mais tarde cederam o lugar a outros empreendimentos mais 
fáceis e menos hostis noutros continentes, ficando a África a ser utilizada como lugar de passagem ou apoio 
logístico para o reabastecimento de navios e recolha de mercadoria humana (escravos), que facilitaram 
o desenvolvimento de outras paragens. A África era pois conhecida como uma espécie de reservatório 
a ser despojado do seu mais rico potencial: o humano.”

Entre os motivos para este alheamento do mundo europeu a África, vários podem ser avançados, 
nomeadamente:

•	 As barreiras naturais a norte, com a hegemonia muçulmana e o deserto do Sahara.
•	 A dificuldade de navegação no Atlântico, com ventos contrários que impeliam os veleiros 

para Norte e para longe da costa africana.
•	 A inexistência de meios e modos de acesso ao interior africano, dado o desconhecimento 

dos rios e dificuldade de navegação nos mesmos devido ao grande número de quedas 
de água.

•	 A hostilidade de algumas tribos africanas.
•	 A deslocação dos africanos para o interior do continente para fugir aos traficantes de 

escravos.
•	 As febres para as quais não existiam remédios
•	 E o fascínio de outros continentes, como a Ásia, a Índia, a China e a América.

E se estas razões de natureza geral se aplicam a todas as nações, no caso português junta-se um 
outro argumento de componente religiosa: “O Padroado Português em África”. 

Com uma presença em África de 3 séculos, tendo penetrado até alguns pontos do interior em 
Angola e de Moçambique, a instituição do Padroado foi fundamental para um começo de evangelização 
e de inter-penetração de culturas; no entanto restringia a acção missionária somente aos portugueses, o 
que se tornou a sua actuação muito limitativa.

•	 De entre as razões que atraem a atenção do mundo em África podemos citar: 
•	 O movimento missionário que despertou na Europa
•	 A curiosidade científica que leva a África muitas missões.
•	 Razões económicas, quiçá as mais importantes de todas, numa altura em que a revolução 

industrial alastra com a substituição da maquina pelo homem, tornando o trabalho braçal 
do escravo africano quase desnecessário, ditando os países industrializados oportunamente 
a «abolição da escravatura». 

•	 Outra razão de peso resulta do índice de crescimento da população em alguns países 
europeus, tais como a Alemanha, a Austria-Hungria, Grã-Bretanha, Itália e Rússia. A 
emigração a partir desses países causava graves perturbações e uma solução de não 
alienação dessa camada populacional dos interesses dos respectivos países, passava 
por criar centros populacionais coloniais, camuflada por uma acção humanitária que 
levava os estados cristãos a “invadir regiões de África com o intuito de suprimir o tráfico 
de escravos e atrair os nativos para os benefícios da civilização”.

•	 O relato de viajantes e de exploradores que apontaram para uma realidade que se sabia 
existente desde sempre: a escravatura. Neste ponto as viagens de Livingstone tiveram um 
grande impacto na Europa e em Portugal.

Livingstone era explorador e missionário protestante escocês e manifesta sobre Moçambique, em 
particular sobre a Zambézia uma opinião que resume em três palavras: ruína, imoralidade, desolação. Das 
conferências e escritos de Livingstone resulta em parte o despertar de Portugal para o novo relacionamento 
com a África, com vários exploradores portugueses atravessam a África de um lado ao outro a partir de 1878

E se parece que o grito de Livingstone em favor dos africanos poderia estar isento de intenção 
política, também é inegável que ajudou involuntariamente a que a obra inicialmente civilizacional se 
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tornasse numa empresa política, sob a batuta pela Association Internacionalle Africaine, liderada pelo rei 
Leopoldo II da Bélgica.

Também a nível das igrejas católica e protestante se notava uma espécie de corrida para África, 
com a tentativa de “chegar primeiro”, por um lado os protestantes ingleses e escoceses, e por outro lado 
os institutos religiosos católicos principalmente franceses, com destaque para a Congregação do Espírito 
Santo, Os Padres Brancos os missionários Cambonianos.

Este último grupo penetrou em África através do Oeste (Missionários da C. Espírito Santo seguiram 
o Congo para o interior), Este (Padres Brancos, seguiram de Bagamoyo para os Grandes Lagos) e de norte 
(Comboni avança para Kartoum e daí para Sul).

b) A Missão da Zambézia

O início histórico da missão da Zambézia deve-se a um pedido do Mons. Ricards, vigário no distrito 
do Cabo da Boa Esperança, que em 1873 pede à companhia de Jesus para vir dirigir um seminário em 
construção na localidade de Grahamstown, que abriria as suas portas em 1876, e era da responsabilidade 
da Província jesuíta de Inglaterra.

Para a missão da Zambézia, fundada em 1879, foram passado pouco tempo definidos os limites 
onde os padres podiam exercer a sua acção missionária: a Norte o paralelo 10 de latitude Sul, a Sul o rio 
Limpopo, seguindo para Oeste até encontrar o trópico de Capricórnio e continuando por ele a Oeste até 
ao meridiano 22 de Longitude Este, e a Este os territórios portugueses e Zanzibar. 

As rotas possíveis para atingir o ponto onde se propunham erigir a sede da missão, na junção dos 
rios Zambeze e Cafué, eram três: do lado do Índico a partir de Quelimane, subindo o Zambeze, ou a partir 
de Zanzibar, e a partir de Sul a rota por território inglês a partir de Grahamstown. 

Foi este o caminho escolhido, por ser o mais seguro e mais saudável, pois que rapidamente se atingia 
a zona montanhosa, livre de febres. Entre 1879 e 1881 assiste-se à tentativa implantação da actividade 
da Missão da Zambézia em território dos Bamanguatos, dos Matabeles, e dos Abagasas, dos Batongas e 
dos Barotses, povos do interior do sertão africano

Durante este três anos, a missão teve que enfrentar sérios problemas, vindos da concorrência 
protestante, do poder político africano, das febres e da desinteria, e não menos importante a fome. A 
inexperiência do primeiro Superior da missão, assim como esta ser de índole internacional, e não estar 
ligada a nenhuma província, demasiado afastada do ponto de partida na costa e as consequentes 
dificuldades de comunicação, em breve ditariam o fracasso deste empreendimento e a sua mudança 
para o território português.  

c) A Companhia de Jesus entra em Moçambique

Em 1881, 122 anos depois da expulsão dos jesuítas de Portugal e dos seus domínios ultramarinos 
pelo Marques de Pombal, estes voltam de novo a Moçambique, graças a uma conjugação de factores 
e de personalidades. Por um lado a influência do Major Paiva de Andrada nos contactos que teve com o 
Padre provincial e com o encarregado da Missão da Zambézia, e por outro lado pela influência política 
em Lisboa de diversas personalidades.

Em 1881 a província portuguesa não tinha qualquer possibilidade de se lançar na abertura de uma 
missão em África, dado que somente em 1880 é que foi criada a Província portuguesa. 

A situação em Portugal, e particularmente em Lisboa, onde o governo, sob instigação da maçonaria, 
se não responsabilizava pela segurança dos padres jesuítas, contrastava com o convite formulado por 
Paiva de Andrada, com o conhecimento e consentimento das autoridades de Moçambique, para que 
abrissem uma missão na aringa do Bonga.

Depois de algumas reuniões preparatórias ficou decidido que os jesuítas iriam para Moçambique, 
o que de facto veio a acontecer em 1881 com a chegada do P. Dejoux de nacionalidade francesa a 
Quelimane, na companhia de Paiva de Andrada.

Antes de avançarmos na criação e distribuição das missões «ao longo do Rio Zambeze», vamos 
fazer uma breve referência á actuação determinante de Paiva de Andrada.
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Mapa 1

3. As missões da Zambézia e a actuação do Major Paiva de Andrada 

Como já referido anteriormente a acção do major Paiva de Andrada foi determinante na entrada 
dos jesuítas em Moçambique. O provincial da Província portuguesa em carta ao Geral da Companhia 
escrevia que: “Paiva de Andrada obtivera uma grande concessão na Zambézia e gostaria de estabelecer 
missões nos distritos de Quelimane, Tete e Sofala. O ambiente em Portugal era hostil à Companhia, mas 
como o ambiente geral europeu se inclinava para a utilização de missões como meio de civilização do 
continente africano, e Paiva de Andrada sendo conhecedor deste ambiente africano e ligado a pessoas 
influentes da administração de Lisboa, gostaria de servir-se delas (das Missões dos jesuítas) como meio 
político a opor à influência inglesa. Sabia da existência da missão da Zambézia e gostaria de a ver sob 
jurisdição eclesiástica portuguesa e não inglesa.”

Paiva de Andrada, para conseguir os seus objectivos promoveu encontros com as mais altas 
entidades da Companhia de Jesus, em Lisboa e em Roma, tentando alicia-los as suas propostas. Esta 
tinha no entanto um ponto fraco na quase condição necessária de serem portugueses os padres a enviar 
para Moçambique. 

E como a companhia Portuguesa não dispunha de potencial humano para levar a cabo esta 
tarefa, receava-se que Paiva de Andrada estivesse a pensar em clero enviado de Goa. A opinião tida 
por muitos quanto ao clero goês pode ser resumida num ofício ao Padre Geral, alertando-o para que “ se 
ali (na Missão da Zambézia) forem admitidos padres goeses, tudo ficará arruinado!”

A outra questão difícil de resolver era a dependência das missões do Zambeze da hierarquia 
religiosa, em ultima instância o Arcebispo de Goa, Primaz do Oriente. Esta questão acabou resolvida com 
a nomeação directa dos dois primeiros jesuítas em Moçambique para respectivamente, pároco de Tete 
e do Zumbo.

Para a concretização deste plano, e para além da actuação e posterior apoio em Moçambique 
de Paiva de Andrada, desempenhou papel relevante em Lisboa o Dr. Fernando D’Almeida Pedroso, antigo 
aluno dos Jesuítas de Lisboa e jornalista influente junto do governo de Lisboa.
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Este, em carta dirigida ao P. Geral explica em detalhe a situação das ordens religiosas em Portugal, 
e apresenta como meio certo para o reconhecimento da Companhia em Portugal as missões nas colónias 
de África, advertindo ser necessário que as missões da Zambézia se tornem úteis ao país, referindo por 
exemplo o envio para a Sociedade de Geografia de Lisboa observações meteorológicas, etnográficas, 
relatórios, etc.

Propõe ainda a vinda para Portugal de religiosos que queiram aprender o português e se 
nacionalizarem, e assim poderem ir para África como portugueses, reconhecidos pelo governo de Lisboa.

Para além destes conselhos práticos que foram seguidos na sua quase totalidade, escreveu o Dr. 
Pedroso em 1882 num memorial onde definia uma estratégia de penetração, consistindo “na fundação 
de estações missionárias ao longo do rio (Zambeze), onde flutuaria a bandeira portuguesa, para ir dar a 
mão aos missionários da Huíla que devem ir encontrar os seus irmãos do Zambeze”. E insiste uma vez mais 
na necessidade de “Ir dizendo isto à Sociedade de Geografia de Lisboa é de suma importância.”

Mapa 2

Este plano grandioso, ditado por um patriotismo elevado e apreço sincero pela Companhia, era 
pouco realista tendo em conta a extensão do terreno e o potencial humano disponível.

4. O início da missão da Zambézia inferior

 4.1 Mopeia. (1881-1884)

  O plano inicial de Paiva de Andrada de os jesuítas se dirigirem a Massangano, à aringa do Bonga 
não se pode realizar, pois que ali acabava de se declarar uma revolta na região. A escolha de um lugar mais 
tranquilo e de acordo com o governo da província recaiu em Mopeia, pequena vila de 3.000 habitantes, 
junto a confluência do Chire com o Zambeze, facilmente acessível a partir de Quelimane, porto de entrada 
no Zambeze. A vida da missão de Mopeia não foi longa. Foi criada em Maio de 1881, e terminou com 
a destruição da residência a 28 de Julho de 1884. Estiveram na missão de Mopeia os primeiros jesuítas 
chegados a Moçambique, todos estrangeiros com a excepção de um português.

 4.2 Tete. (1881-1890)

Foi para Tete que foram enviados os dois primeiros Jesuítas portugueses, o P. Francisco Antunes 
e o Ir. António Ferreira. Foram atacados pelas febres e pouco depois, em finais de 1882 já é o P. Courtois 
quem dirige a casa de Tete. O P. Courtois nas cartas que escreveu descreve em pormenor a Vila de Tete 
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como de aspecto triste e miserável, parecendo “que foi pasto das chamas ou saqueada pelo inimigo”.

É justamente do P. Courtois, e expedido de Tete o documento que se apresenta na figura 1.

Figura 1 - Tete 8.12.1885

Um dos seus mais notáveis trabalhos consistiu em recolher documentação antiga sobre os padres 
que desde 1699 governaram a paróquia de Tete. Fez várias viagens convidado pelos régulos locais, das 
quais envia sempre extensos relatórios, para além de juntar observações várias de índole científica. 

Das excursões apostólicas que faz destaca-se a ida as terras do Bonga, a Massangano, assim como 
à Macanga. Foi também o P. Courtois quem tomou a iniciativa de comprar terrenos em Boroma, no que 
veio a ser a futura Missão do Boroma, situada no prazo do mesmo.

4.3 Quelimane. (1882-1890)

Quelimane é uma vila construída na margem esquerda do rio Quaqua a cerca de 32 km do mar. Está 
ligada por navegação a vapor à Índia, ao Cabo e à Europa, e foi durante muito tempo, até ser substituída 
pelo Chinde, a entrada dos viajantes e exploradores que pelo Zambeze se dirigiam ao interior de África, 

Com a chegada de Paiva de Andrada em Outubro de 1881, acompanhando o P. Dejoux, foi 
este imediatamente convidado a dirigir uma escola em Quelimane, para a qual já os habitantes haviam 
disponibilizado local e fundos.  Nasceu assim por pressão do governador e das forças vivas locais o “Colégio 
do Bom Jesus”, novamente relocalizado num amplo edifício no centro da cidade em 1884 (Figura 2 e 3).

Figura 2

Com altos e baixos se manteve o colégio em funcionamento, mas um relato bastante pessimista 
dirigido ao P. Geral determinou o seu progressivo encerramento, que teve lugar em finais de 1889, quando 
da anexação do baixo Zambeze à Província portuguesa e a definição de uma nova dinâmica para o 
progresso da missão.
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Figura 3 - Quelimane 16.08.1886

4.4 Boroma. (1885-1890)

A missão de S. José de Boroma foi criada por portaria do Governo eclesiástico de Moçambique 
de 30 de Junho de 1885, publicada no Boletim Oficial de 25 de Julho desse ano, e o seu estabelecimento 
confiado ao P. Hiller. 

Pertencia inicialmente o prazo do Boroma ao cidadão francês Chastaing, tendo-lhe sido retirado 
em 1889 e entregue à missão por um período de 30 anos.

A missão de Boroma está situada a cerca de 25 km a montante de Tete, no extremo sudoeste do 
prazo Boroma, na margem direita do Zambeze. A missão de Boroma cresceu rapidamente em importância, 
tornando-se no centro de missionação da Zambézia. Dois obstáculos opunham-se à acção dos missionários: 
o comportamento imoral e a irreligiosidade dos europeus da região, assim como a escravatura «não oficial» 
praticada pelos senhores dos prazos, assim como pelos chefes locais. Desta combinação de factores resulta 
que a missão era um verdadeiro «refúgio de escravos», onde muitos senhores se dirigiam para os comprar, 
e não o conseguindo, ameaçavam a missão e os seus ocupantes de destruição pelo fogo e até de morte. 

 4.5 Sena. (1885-1890)

Em 1885, por provisão do prelado de Moçambique, foi o P. Dejoux nomeado pároco de Tete, com 
jurisdição sobre as terras de Caia, Inhamunho e Chupanga.

Mas a orientação das missões era cada vez mais o contacto com os nativos e o consequente 
afastamento dos centros populacionais de brancos.

Foi no resultado desta linha de actuação que progressivamente se fechou Mopeia, Tete e Sena, 
que passaram para o clero secular, enquanto Boroma e as missões do Zumbo adquirem cada vez mais 
importância.

5. A anexação das missões do baixo Zambeze à Província portuguesa

Entre 1881 e 1889, a missão da Zambézia foi uma missão independente de qualquer província. O 
único contributo da província portuguesa foi em 1881 o envio de um Padre e um Irmão e só em 1889 partem 
mais dois padres portugueses. Esta ausência de padres portugueses na missão, contrariava o desejo expresso 
por parte das autoridades de Lisboa, mas também a ideia expressa por Paiva de Andrada e Fernando 
Pedroso, que em 1888 a reforçaram com o pedido de ser criar uma casa em Lourenço Marques, capital 
da província de Moçambique desde 1889, cidade para que se previa uma grande importância e rápido 
desenvolvimento, tal como se veio a verificar. Desta conjugação de interesses particulares e do esforço 
de missionação acabou por resultar na anexação da missão da Zambézia á província portuguesa da 
Companhia de Jesus, com a extensão inicial, ou seja englobando território controlado pelos britânicos. O 
ultimatum britânico de 1890 a Portugal veio acelerar a divisão e a atribuirão somente da Missão do baixo 
Zambeze à província portuguesa.

Estavam assim, pelo menos no papel reunidas as condições para a consolidação a ampliação 
da missão da Zambézia, o que veio a acontecer, que passou oficialmente a ter a designação de «Missão 
da Zambézia Inferior»
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Na figura 4 mostra-se o mapa da presença dos Jesuítas em Moçambique, com particular destaque 
para os da missão da Zambézia.

Figura 4

6. A consolidação e ampliação da missão da Zambézia

  Vamos agora enumerar as missões da Zambézia Inferior e ilustrar alguns documentos postais daí 
enviados.

1 - Quelimane. (1890 em diante)

O primeiro provincial da Zambézia foi o P. Aloy na altura em que o Provincial da Província portuguesa 
era o P. Joaquim Campo Santo 

Figura 5 - Quelimane 04.11.1895

O P. J. Moura, que assina este postal era o superior interino da missão em substituição de P. Aloys, 
que morrera em Boroma em Abril de 1892. 

A 4 km de Quelimane foi fundada em 1891 a missão dos Santos Anjos de Coalane, situada nuns 
terrenos do prazo Ankuaze. Dada a sua proximidade de Quelimane o correio por ela expedido era lançado 
em Quelimane, motivo porque ainda não conseguimos identificar qualquer peça específica desta missão. 
No entanto ela existiu e somente foi encerrada em 1913.
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2 - Missão do Chupanga e Chire

Em Julho de 1895 propõe o P. J. Moura ao governador de Quelimane a fundação da missão da 
Chupanga, situado em terreno da Companhia de Moçambique, que já tinha manifestado interesse no 
seu estabelecimento. Foi-lhe atribuído um terreno situada na confluência dos rios Chire e Zambeze, na 
margem direita deste rio, não longe da serra da Morrumbala, conseguiu que lhe fosse atribuído terreno 
assim como uma casa onde antes estivera estabelecido o comando militar do Chupanga e a sede da 
esquadrilha do Zambeze.

             Figura 6 - Chupanga 03.04.1898                                                                          Figura 7

A missão do Chupanga, com as suas escolas de artes e ofícios foi uma das mais bem sucedidas 
da Zambézia, para o que em muito contribui a acção do seu superior o P. Torrend. Em breve surgiram 
diferendos com o representante da Companhia de Moçambique em Lacerdónia, levaram a um ponto 
de quase ruptura e encerramento da missão. Esta no entanto só se veio a verificar pouco depois com a 
implantação da Republica e consequente expulsão dos Jesuítas.

Dos dois inteiros postais que se ilustram, o primeiro (figura 6) foi lançado no correio de Mopeia, de 
onde seguiu por via fluvial para o Chinde; já o seguinte (figura 7), datado de 1902, foi marcado no Chinde, 
para onde foi encaminhado em mão ou entregue a alguma embarcação que para o Chinde se dirigia.

Figura 8

O inteiro que se mostra na figura 8, expedido de Chupanga, dentro do território da Companhia 
de Moçambique foi lançado no correio em Lacerdónia, de onde passou a Quelimane, antes de seguir 
para a Europa.

3 - Missão de S. José de Boroma (após 1890)

Já foi referido que o prazo Boroma foi entregue á Companhia de Jesus em 1899, e que em 1890 o 
seu novo superior foi o P. Czimmerman.  O prazo Boroma tem uma extensão de cerca de 3000 quilómetros 
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quadrados, 200 povoações indígenas e cerca de 6000 homens validos de índole não guerreira. Era cobrado 
aos indígenas o «mussoco» sob a forma de trabalho ou cereais, que rendia entre 1 a 3 contos de réis anuais. 

O principal problema da missão era a insalubridade do terreno onde ficava situada, na margem 
do Zambeze, que provocou a morte de muitos dos que por lá passaram. Foi somente com a mudança da 
missão para uma colina com 50 metros de elevação sobre o nível do Zambeze e a cerca de 200 metros 
acima do nível do mar, que a situação melhorou consideravelmente. (figura 9)

Figura 9 (Terraço da Missão)

Debatiam-se os missionários com um outro problema: os alunos internos que frequentavam o colégio 
eram quase todos oriundos da escravatura, comprados pela missão1 ou aí refugiados. Esta situação criou 
vários conflitos com comerciantes de Tete, que assim se achavam privados de uma parte importante do 
seu negócio de traficância de escravos, que «exportavam» para a África Inglesa.

A missão do Boroma ficava perto de Tete, único local onde havia médico, estação do correio, e 
onde se situava a sede do comando militar. A viagem de Tete até Quelimane tinha uma duração variável 
em função do estado de navegabilidade do rio e o caminho escolhido, mas nunca durava menos de 1 
mês a realizar.  

 Ilustram-se de seguida alguns documentos postais enviados da missão do Boroma (Figuras 10 e 11). 

Figura 10 - Boroma 30.08.1892.
“ ainda mais umas palavrinhas neste cartão comido pelas formigas brancas..”

4 - Missão de S. Pedro Claver do Zumbo (1892 a 1910)

A região do Zumbo, conhecida dos portugueses desde o tempo do Monomotapa, situada 
estrategicamente na confluência dos rios Zambeze e Aruângua, recolhia os produtos de norte e oeste, 
nomeadamente marfim e ouro. As autoridades portuguesas sempre tiveram o Zumbo como local estratégico 
para a fundação de uma missão, por ser o ponto mais ocidental da província e o mais próximo de Angola, 

1 - O preço de uma criança era de 5.000 réis, 
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e porque estava na mira dos interesses ingleses, muito activos na zona. E por assim ser se concedeu pelo 
decreto de 1889 um subsídio á missão do Boroma, na condição expressa de se fundar uma missão no Zumbo.

Para executar este plano foi enviado 
de Boroma para o Zumbo, distante de 400 
quilómetros, o P. Czimmermann, onde chegou 
em finais de Fevereiro de 1892, tendo como 
primeiro objectivo a escolha de um local 
apropriado, situado na margem do rio. A 
escolha recaiu num local muito fértil que 
estava sob o domínio do capitão-mor do 
Zumbo, Araújo Lobo, o «mataquenha», que 
não consentiu em ceder a sua posição.

A segunda escolha recaiu no 
pequeno prazo Ricico, a 10 minutos do 
rio e numa região muito arborizada. Uma 
vez escolhido o sítio, começaram as obras 
de construção da missão e começaram 
também os problemas relacionados com o 
resgate dos escravos e conflito de interesses 
com o Capitão-mor, que segundo rezam as 

crónicas recorreu repetidamente ao envenenamento dos missionários e seus ajudantes, tendo sido por 
envenenamento que veio a morrer o P. Czimmermann, sob o olhar do comandante militar do Zumbo, 
incapaz de fazer frente ao capitão-mor. 

Estes e outros problemas fizeram repensar na melhor localização da missão que veio a ser deslocada 
para mais perto do Zumbo, num local chamado Miruru, onde cresceu e se manteve em actividade até 1913. 

5 - Missão de S. Francisco Xavier da Angónia em Lifidzi (1908 a 1910)

Na origem da missão da Angónia esteve o subsídio do Governo atribuído em 1889 á missão do 
Boroma, onde se impunha a criação de uma missão na Macanga, que acabou por não se fundar no local 
inicialmente indicado, mas sim no planalto de Angónia, perto de Vila Coutinho.

Mapa 3

Figura 11 - Boroma, Tete 06.10.1901, Chinde para a Áustria
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Mapa 4 (pormenor)

Quando os missionários chegaram verificaram que o clima era excelente, tinha água em 
abundância, e a terra era muito fértil, habitada pelo povo Angoni, descendente dos Zulus. Uma das razões 
da escolha desta localização prendia-se com o avanço dos protestantes calvinistas, a que o governo de 
Moçambique queria fazer frente, mostrando que a região da Angónia já estava a ser missionada pelos 
católicos. A pressão exercida em Lourenço Marques pelos britânicos, que invocavam a liberdade religiosa 
contemplada na Conferência de Berlim, aliada à permissiva atitude do governo, permitiu de facto a 
entrada dos protestantes na Angónia, quase em simultâneo com a Companhia de Jesus.

O Padre Hiller foi o primeiro superior da missão e estava tão encantado com o clima que chegou a 
sugerir fechar todas as outras missões e ficaram somente com a da Angónia. Esta missão teve o seu início em 
Setembro de 1908, e devido á presença dos protestantes era considerada «uma missão de combate». Um 
ano depois já dispunha de boas instalações, graças aos esforços conjugados dos padres, do governador 
de Tete e do governo central. Todavia foi de curta duração pois que em 1910 foi decretada a expulsão 
dos jesuítas e consequente abandono da missão

6 - Os documentos postais

Os documentos postais que vão servir para ilustrar este tema, são, com excepção de duas cartas, 
inteiros postais da emissão de D. Luís da província de Moçambique. Trata-se de missivas escritas das missões 
ou em trânsito para uma das missões, destinadas a familiares e amigos dos Padres nos países de onde eram 
originários, assim como um pequeno conjunto dirigido a Portugal, em geral a membros da congregação.

Uma característica curiosa e significativa consiste no total aproveitamento do espaço para o texto, 
que em muitos casos esta escrito em duas direcções perpendiculares e sobrepostas, ou que torna por vezes 
a sua leitura difícil. A outra característica dos textos é que, muito embora sendo escrito por estrangeiros, 
estes se expressam em perfeito português.

O interesse histórico-postal destes documentos é evidente; desde os portes aos encaminhamentos, 
passando pelo cruzamento de dados retirados dos livro já referido e que permitiu descobrir a origem da 
missiva, tudo serve para realçar o facto de que nos arquivos da Companhia de Jesus, em Lisboa e em 
Roma devem estar guardadas preciosidades histórico postais, que em muito ajudariam a completar a 
história postal do Baixo Zambeze.

Cingindo-nos somente ao material disponível, constatamos que o documento mais antigo que 
conhecemos é um postal de Tete datado de 08.12.1885, da taxa de 30 réis. Os inteiros postais foram 
introduzidos em circulação em Janeiro de 1885, tratando-se de uma das datas de utilização mais antigas 
que se conhece. Além da marca expedidora de Tete, somente tem a marca de chegada a Lisboa de 19 
de Fevereiro de 1886. Como a chegada dos primeiros jesuítas à Zambézia ocorreu um 1881, temos que 
esperar 5 anos, pois até essa data as missivas enviadas foram cartas, das quais muito poucas existem fora 
dos arquivos da Companhia.

O documento seguinte (figura 3) é um inteiro de 20 réis expedido de Quelimane, datado de 16 de 
Agosto de 1886, e dirigido a Hamburgo, na Alemanha. Tal como o inteiro anterior (fig. 1), tem marca de 
trânsito de Lisboa, a mostrar que Quelimane fechava malas para Lisboa, de onde a correspondência era 
depois encaminhada para o seu destino.

a) de Boroma

Um dos mais interessantes documentos postais de Boroma é o inteiro apresentado na figura 10. Trata-
se de um inteiro de 20 réis de Portugal continental, que certamente por desconhecimento do expedidor 
da sua não validade foi posto no correio em Tete, foi aceite como tal e seguiu para o seu destino em 
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Portugal sem ter sido porteado. Foi escrito pelo P. Czimmermann a 30 de Agosto de 1892, só deu entrada 
no correio de Tete a 10 de Novembro, passou por Quelimane a 27 de Novembro e chega a Lisboa a 4 de 
Janeiro de 1893. Estávamos no início da missão de Boroma, e o transporte de cartas para Tete tinha que 
esperar por um portador.

O documento seguinte, que se mostra na figura 12 é da maior relevância histórico-postal para a 
compreensão do transporte fluvial de correspondência no Zambeze.

Escrito pelo P. Menyhardt, está datado de Boroma de 21 de Fevereiro de 1895. Não passou pelo 
Correio de Tete, tendo sido recebido a bordo de um dos vapores da Afrikan Lakes, que o desembarcou em 
Vicente, de onde seguiu para Quelimane. E foi a bordo ou mais provavelmente após o desembarque em 
Vicente que lhe foi aplicado a marca muda de barras, da responsabilidade da Afrikan Lakes, tornando-se 
assim no segundo documento postal conhecido com esta marca. 

Para referência ilustra-se um selo tipo Coroa onde esta mesma marca foi aplicada. As datas 
extremas conhecidas para a sua aplicação são 10.06.1888 a 31.10.1903.

Figura 12 (selo Coroa com carimbo mudo datado)

Um ponto mais interessante é o de ser em Vicente que os vapores da Afrikan Lakes, desde o início 
das operações no Zambeze sofriam reparações, metiam combustível e faziam escala regular. Varias 
questões ainda estão em aberto relativamente a este postal, nomeadamente como e quem transportou 
esta carta até Vicente? A única companhia que ia regularmente até Tete era a African Flotilla, mas a partir 
da confluência com o Chire já navegavam as outras companhias.

Figura14 - Quelimane 05.03.95, Marseille, 
05.95, Kalksburg 04.05.959.      

                                     Figura 13     

Figura 15 - Marca de 18 barras paralelas, datada, que atribuímos à 
Afrikan Lakes)  
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Nas figuras seguintes (figs. 16 e 17) mostram-se dois inteiros expedidos de Boroma, que passaram pelo 
correio de Tete, o primeiro da taxa de 20 réis e o segundo já com o porte de 25 réis, em vigor desde 1903.

        Figura 16 - Boroma, 17.08. 1901, por Quelimane.            Figura 17 - Boroma 29.03.1804, em mala fechada em Tete.

Juvenal Elvas, director do Correio de Moçambique, nos seus relatórios postais aponta para a 
confusão de portes que as diferentes estações postais aplicavam na correspondência. Parece-nos ser este 
o caso do postal enviado de Boroma a 13.10.1899, onde foi aplicado o porte de 30 réis, em vez dos 20 réis.

Figura 18

E já que referimos a portes não conformes aos regulamentos, que dizer do postal da figura 19, 
franquiado em 50 réis! Do ponto e vista do coleccionador, é feliz a circunstância de uma franquia mista 
de D. Luís de Relevo e de selos Mouchon, embora para o expedidor tivesse havido um porte em excesso 
de 30 Réis, não nos parecendo que os padres da missão de Quelimane tivessem dinheiro para pagar 
portes em excesso.

Figura 19

Terminaremos este apontamento sobre o Boroma, apresentando as duas peças mais importantes 
desta localidade. Em primeiro lugar, temos um postal de 10 réis de circulação interna na Zambézia, expedido 
de Boroma para Mopeia.
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Figura 20

Escrito pelo P. Vollers em Boroma a 28.01.1905, transitou por Tete a 01.02, por Mutarara a 06.02, e 
por Vicente a 02.03.

Este inteiro postal seguiu o curso do Zambeze por via terrestre, em concordância com a tabela 
apresentada em 1899 pela Direcção Geral dos Correios e Telégraphos da Zambézia e Chire, que 
conhecíamos publicada mas de que não tínhamos ainda evidência de ter sido aplicada2. 

A última peça que se ilustra do Boroma é em nossa opinião a mais importante da história postal da 
Zambézia, e por feliz coincidência têm ligação directa com o P. Hiller, superior daquela missão do Boroma. 
Juvenal Elvas, no relatório da viagem de inspecção que fez à Zambézia escreve em determinado momento:   

Termina o relatório apresentando várias propostas, entre as quais das estações postais a crear:

2 - Luís Frazão. Contribuição para a Historia Postal do Baixo Zambeze. (pagina137 e seguintes).
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Torna-se claro pela leitura do texto acima, que Juvenal Elvas criou uma estação postal na missão 
do Boroma, tendo entregue o funcionamento da mesma ao superior da missão. È um facto não inédito mas 
surpreendente, mais ainda o de se encontrar uma carta registada do correio de Boroma, com obliteração 
manuscrita, e justamente expedida pelo superior da missão, o P. Hiller, algum tempo após a criação desta 
estação postal.

     Figura 21 - Pormenor (verso)                                                                      Figura 21

Pela data do postal da figura 20, de 28 de Janeiro de 1905 e a data da carta da figura 21, de16 
de Março desse mesmo ano, podemos estimar que a estação postal de Boroma tenha iniciado o seu 
funcionamento justamente dentro deste período temporal.

b) de S. Pedro Claver no Zumbo

A primeira peça que se apresenta foi escrita de “Cahomba, entre Tete e Zumbo” a 4 de Maio de 
1895, quando da viagem do P.Manyharth, que chegou ao Zumbo a 7 de Maio. Já a seguinte, datada de 
S. Pedro Claver de Resiko, esta datada de 20 de Maio (figura 22)

Figura 22

No texto que escreve refere o P. Manyharth que “ a escravatura e os envenenamentos florescem 
por aqui” numa clara referência ao capitão-mor do Zumbo Araújo Lobo. Tem trânsito por Tete a 14.06, por 
Quelimane a 01.07 Zanzibar a 20.07 e chegada ao destino na Áustria a 10.08.1895. Estes problemas levaram 
á mudança da missão para Miruru, de onde são os dois inteiros postais que se mostram nas figuras 23 e 24
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Figura 23

Datado de 17.06.1899, foi entregue no correio do Zumbo onde foi marcado a 18.06. Daí seguiu 
para Quelimane, onde chegou um mês depois, a 19 de Julho, e a Lisboa a 26 de Agosto. È uma das 
poucas utilizações do Inteiro postal da taxa de 10 réis de Moçambique para Lisboa, ao que acresce estar 

marcado com a marca oval do Zumbo, 
muito rara sobre documento postal. O 
último documento do Zumbo apresenta 
algumas dificuldades de interpretação.

Escrito pelo P. Aloys e datado 
de 10.03.1909, tem como suporte um 
inteiro de 10 réis de D. Carlos Mouchon, 
ao qual foi adicionado um outro selo 
(provavelmente um selo de 10 réis, que 
posteriormente terá sido arrancado, 
tal como foi tentado com o selo da 
Rodésia), e que se podem ver pedaços 
da marca inutilizadora. Foi marcado no 
Zumbo a 12 de Março, passou para Feira, 

na Rodésia, onde lhe foi aplicado o 
selo 1P, obliterado com a marca do 
dia, seguido viagem para a Europa, 
via Cape Town e Londres.

Que o porte era de 20 réis não 
existem dúvidas pois que se conhecem 
outros documentos expedidos da 
Zambézia, como o inteiro da figura 25.

Já foi referida a dificuldade 
d e  i n t e r p r e t a ç ã o  d e  a l g u n s 
portes apl icados na Zambézia, 
nomeadamente no que se refere aos 
inteiros postais. Vamos encerar este 
já longo artigo, apresentando dois 
inteiros de porte de 10 réis, que foram 
porteados no correio onde foram 
lançados.  

Figura 24

Figura 25

 
 



22

O primeiro (figura 26), escrito pelo P. Alexandre Moreira na missão da Chupanga, foi lançado no 
correio em Mopeia, onde levou a marca do dia 26.09.98, assim como a marca de porteado. Passou de 
seguida a Quelimane, tendo chegado a Lisboa a 17.11, onde o correio aplicou a marca de porteado de 
20 réis, a pagar pelo destinatário.  

Figura 26

O seguinte, apresentado somente para confirmar o procedimento correcto do correio no caso do 
inteiro anteriormente descrito, foi lançado em Quelimane, datado de 29 de Setembro de 1895 e porteado 
também em 20 réis3.

Figura 27

Assim sendo, não faz sentido o inteiro de 10 réis, apresentado na figura 23, datado de Junho de 
1899, e que o seu trânsito até Lisboa, escapando ao lápis azul. A este propósito é-se levado a concluir que 
a aplicação de correcção de porte competia à estação recebedora, nele não intervindo posteriormente 
as estações de trânsito ou de destino.

Epílogo

Muito ainda se poderia escrever sobre esta matéria. Porem como já vai demasiado longo ficamos 
por aqui, não sem antes pedirmos aos coleccionadores que vejam em suas colecções se podem completar 
as duas lacunas postais que até agora detectamos: da missão de Milange, assim como da missão da 
Angónia em Lifidzi.
 

3 - Nestes dois postais é bem visível, em todo o seu esplendor, a actuação do famoso lápis azul, utilizado pelos correios para anotação 
em qualquer documento postal.
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Sobrecarga “REPUBLICA” local (1913)
Moçambique e Distritos Postais

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

 1 - Introdução

 Nos Boletins n.ºs 422 e 429 tivemos a oportunidade 
de descrever as “tropelias” cometidas pelas Administrações 
Postais das Províncias Ultramarinas de Cabo Verde, Angola 
e S. Tomé e Príncipe na emissão de selos com a sobrecarga 
“REPUBLICA” tipografada localmente. Como verificamos, 
umas mais que outras, quase todas as Administrações Postais 
não cumpriram o que determinava o Decreto n.º 20 de 4 de 
Julho de 1913, que por comodidade de leitura deste artigo, 
mais uma vez o reproduzimos na Figura 1.

 Também demos conhecimento no artigo publicado 
no Boletim n.º 429 da existência de duas circulares, 
emanadas da Repartição Superior de Fazenda das 
Colónias; a circular n.º 27 que regulamentava a sobrecarga 
da palavra REPUBLICA sobre valores postais (selos e outras 
fórmulas de franquia) e a circular n.º 29 que regulamentava 
a mesma sobrecarga sobre valores selados (estampilhas 
fiscais, letras, livranças, papel selado, etc).

Determinava a referida Circular n.º 27 à Repartição 
Superior de Fazenda de cada uma das colónias o seguinte: 
 1.º - Que fosse enviada uma relação referida 
à data de 4 de Outubro de 1913 dos saldos existentes 
compreendidos no Decreto de 4 de Julho;
 2.º - Que apenas fosse impressa a sobrecarga 
REPUBLICA em selos postais, dos quais existissem em stock 
uma quantidade superior a 1.000 unidades do mesmo tipo, 
cor e taxa, devendo-se iniciar a sua venda nestas condições 
a partir de 4 de Outubro;
 3.º - Que de cada tipo e taxa em que fosse impressa 
a sobrecarga REPUBLICA, fossem enviados ao Ministério 
das Colónias 404 exemplares para serem distribuídos às 
Administrações da União Postal;
 4.º - Que impressa a sobrecarga agora autorizada, 
seriam nos termos da Lei postos à venda os selos, tanto 
nas Recebedorias como nas Repartições dos Correios das 
Colónias, na mesma data;
 5.º - Que a sobrecarga apenas deveria ser impressa 
em selos de taxa ou sobretaxa inferior a 400 reis, devendo-
se mais tarde fixar-se as quantidades de selos com as 
sobretaxas de 400 reis, em que se aplicará nova sobretaxa 
de importâncias inferiores e portanto mais vendáveis;
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 6.º - O envio de uma relação ao Ministério 
especificando as taxas primitivas, sobretaxas e 
sobrecargas, dos selos existentes em 4 de Outubro, 
indicando-se também as quantidades em que não 
foram impressas a sobrecarga “REPUBLICA” por 
serem inferiores a 1.000 as fórmulas de cada tipo 
e taxa.
 7.º - Que a sobrecarga deveria apenas 
ser aplicada nos selos postais das Colónias 
sobrecarregados com novas taxas ou com a 
sobrecarga “Provisório” nos termos do Decreto de 
24 de Abril de 1902.

 Cada uma das Administrações Postais 
das Províncias Ultramarinas tirou as ilações 
que bem entendeu e usou a interpretação do 
termo valores selados, da forma que melhor lhes 
interessava para integrar ou não nesse conceito os 
valores postais, alegando algumas delas em sua 
defesa que os valores postais também podiam 
enquadrar-se no termo valores selados, por motivos 
consuetudinários tão arreigados na população 
colonial.

 Como tivemos a oportunidade de 
descrever, no anterior artigo, foi em S. Tomé 
e Príncipe onde se praticaram as maiores 
irregularidades, pois sobrecarregaram-se todos 
os selos existentes na Província, alguns deles em 
quantidades tão pequenas (140 selos) que foram 
logo vendidos para um florescente mercado 
especulativo. Uma grande maioria de variedades, 
taxas e cores nunca chegaram a ser remetidos 
para a UPU pois as quantidades sobrecarregadas 
eram tão ínfimas que não chegavam para tal (404 
exemplares) conforme preconizava o Decreto n.º 
20 e a circular n.º 27.

 Depois desta introdução, que mais não 
é do que um resumo do relatado nos anteriores 
artigos, mas que se torna necessário para uma 
melhor fluidez na leitura e no enquadramento 
deste novo artigo, passamos a narrar o que se 
passou em Moçambique (incluindo os Distritos 
Postais), com estas “malfadadas”  sobrecargas.

 2 – A sindicância que nunca se realizou

 O processo relativo à sobrecarga local 
da palavra “REPUBLICA” em Moçambique 
é relativamente pacíf ico. No essencial a 
Administração Postal deu cumprimento ao que 
se encontrava estipulado no Decreto n.º 20, bem 
assim ao que regulamentava a Circular n.º 27 de 4 de Agosto de 1913.

 Porém tal como foi prática nas outras Províncias, as entidades moçambicanas responsáveis pela 
implementação do legislado não enviaram em tempo útil ao Ministério do Ultramar as listagens com os selos 
sobrecarregados por tipos e taxas, bem como a relação daqueles selos que por não existirem quantidades 
suficientes (mais de 1.000 exemplares), não foram sobrecarregados.

 Perante os protestos insistentes na comunicação social da época, sobre as irregularidades 
cometidas com as sobrecargas e sobretaxas, o Ministério do Ultramar mandou instaurar em todas as 

Figura 1
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Províncias uma sindicância sobre as 
possíveis irregularidades cometidas. 
Assim, pelo Ofício n.º 322/182 de 3 
de Março de 1914, remetido ao 
Governador-Geral de Moçambique 
foi solicitado que se apurasse 
essas possíveis irregularidades, que 
porventura tivessem sido cometidas 
em Moçambique e seus Distritos 
Postais. Por sua vez o Governador 
solicita à Inspecção Superior de 
Fazenda que emita um parecer 
sobre o assunto.

 E m  b o a  v e r d a d e  a 
solicitada sindicância nunca foi 
realizada porquanto tendo sido o 
processo das sobrecargas em Moçambique bastante transparente em contraponto com as da maioria 
das Províncias, uma exposição dos factos produzida pelo Inspector Superior de Fazenda da Província de 
Moçambique foi bem aceite pelo Ministério do Ultramar. Porém devemos realçar que mesmo assim não foi 
dado cabal cumprimento ao determinado quanto às sobrecargas sobre selos da taxa de 400 reis, como 
veremos mais adiante. 

 Temos ainda a salientar, que a resposta ao Ofício n.º 322 não foi imediata, e que tal como nas outras 
Províncias só depois de várias insistências foi produzida a exposição por parte das entidades moçambicanas. 
Esta exposição apenas foi remetida ao Ministério do Ultramar em 12 de Julho de 1915 pelo Ofício n.º 5/3584 
da Inspecção Superior de Fazenda, ou seja cerca 17 meses depois de solicitada.

 Para uma melhor apreciação da resposta dada pelo Inspector de Fazenda de Moçambique 
transcrevemos na íntegra a sua informação sobre as sobrecargas feitas na Província.

Província de Moçambique
Inspecção Superior de Fazenda
Secção Central
N.º 135/3320
Gabinete
Reservado
Exm.º Senhor Governador Geral da Província
Lourenço Marques

Tenho a honra de devolver a V. Ex.ª a circular confidencial relativa aos selos que foram sobrecarregados 
na Colónia com a legenda “REPUBLICA”. Tive o máximo escrúpulo nesse serviço por não desejar de forma 
alguma que se pudessem formular suspeições sabendo-se a avidez com que os coleccionadores de selos 
procuram todas as especialidades e erros que hajam nas emissões ou sobrecargas.
E assim embora os selos de 115/50, 130/25 e 130/300 da emissão de Moçambique houvesse mais de 1.000 
fórmulas de franquia, entendi não os sobrecarregar, como estava descriminado, por serem quantias 
diminutas (1.359, 1.059 e 1.338), que dariam lugar a especulação.
Apenas por lapso foram sobrecarregados os selos de 400 reis da Zambézia. O seu valor facial e as suas 
quantidades respectivamente de 24.796, 22.628 e 20.538, indicam a impossibilidade de especulação.
Demorei a resposta porque desejei ter o trabalho completo e ele foi dificultoso visto os selos estarem 
espalhados pelos diversos cofres da Colónia.
De todas as fórmulas sobrecarregadas foi enviado para Berna por intermédio da Direcção Geral das 
Colónias o número de exemplares regulamentares.
Junto remeto a V. Ex.ª um mapa em duplicado mostrando todo o movimento havido com as sobrecargas 
locais.
Saúde e Fraternidade
Inspecção Superior de Fazenda da Província de Moçambique em Lourenço Marques, 30 de Junho de 1915
O Inspector de Fazenda
(ass) Ernesto Espregueira Goes Pinto.

 Sendo o mapa, anexo a este ofício, muito extenso e tornando-se impossível a sua reprodução 
na íntegra neste Boletim, quer porque o Arquivo Histórico Ultramarino não tem sistemas de reprodução 

Figura 2
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superior ao tamanho A3 e mesmo que fosse possível obter essa reprodução se tornava muito dispendiosa 
a introdução aqui de um descartável, vamos apresentá-lo parcelarmente em mapas por nós construído, 
tendo em conta os valores sobrecarregados para Moçambique e para cada um dos Distritos Postais.

 Por uma questão de metodologia vou fazer uma análise a cada um dos mapas que apresentamos 
de seguida.

 a) – Zambézia

 1 - No que respeita à sobrecarga dos selos da Zambézia, é notório o descuido da Repartição 
Superior de Fazenda em ter permitido a sobrecarga de selos com taxas superiores a 400 reis, vedada pela 
Circular n.º 27 supracitada.

 2 – Verifica-se que do selo de 50 s/ 65 reis tipo D. Carlos I Mouchon apenas existiam em depósito 
na Inspecção de Fazenda 857 selos, portanto uma quantidade inferior ao limite mínimo exigido pelo De-
creto n.º 20 de 4 de Julho 
de 1913 e que segundo as 
afirmações reproduzidas 
pelo Inspector Ernesto 
Espregueira Goes Pinto 
no ofício 135/3320 foi es-
crupulosamente seguido, 
tendo inclusivamente por 
sua iniciativa decidido 
alargar esse limite míni-
mo para 2.000 selos para 
evitar especulações con-
forme consta dos mapas 
produzidos. É evidente, e 
o mapa em questão do 
qual reproduzo na figura 3 
a parte respeitante a esse 
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50 reis Proviósrio AF79 20.056 6.664 1.103 404 28.227

75 reis Provisório AF80 9.130 5.600 1.066 404 16.200

50 s/ 65 reis AF81 857 0

115 s/ 5 reis AF70 22.346 1.372 1.258 404 25.380

115 s/ 25 reis AF71 22.585 2.669 404 25.658

115 s/ 80 reis AF72 18.231 2.669 404 28 21.304

130 s/ 2 1/2 reis AF73 19.854 4.192 404 4.132 532 28.582

130 s/ 25 reis 9 0

130 s/ 75 reis AF74 24.625 1.271 404 26.300

130 s/ 150 reis AF75 21.410 2.665 1.249 404 25.728

400 s/ 50 reis AF76 24.796 404 25.200

400 s/ 80 reis 67 0

400 s/ 100 reis AF77 22.628 404 736 1 23.768

400 s/ 200 reis AF78 20.538 404 54 1 20.996

Figura 3
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selo assim o confirma, que esse selo nunca foi emitido. Porém os catálogos da especialidade catalogam 
este selo por um valor significativo. Efectivamente este selo nunca foi emitido oficialmente, porém existe 
uma explicação para ele aparecer no mercado. Numa fase posterior deste artigo voltarei ao tema.

 3 – Chamamos a vossa atenção para o selo de 115 s/ 80 reis, dos quais foram sobrecarregados 
21.304 selos. Podemos constatar que desapareceram na Imprensa Nacional 28 selos ou seja uma folha. 
O desaparecimento desta folha não deve ser alheio ao facto de aparecerem no mercado selos desta 
taxa com a sobrecarga invertida. Eles são muito raros e poucos exemplares tem aparecido no mercado. 
Provavelmente, e friso provavelmente porque não tenho provas que suportem uma afirmação peremptória, 
apenas poderão existir esses 28 selos, o que os transforma numa autêntica preciosidade.

 4 – Como podemos verificar pelos catálogos o selo de 130 s/ 2 ½ reis aparece catalogado com 
duas variedades de sobrecarga: a verde e a vermelho. Pelo mapa podemos agora aferir que de um total 
de 28.582 selos sobrecarregados, apenas 4.132 foram na cor vermelha e os restantes 24.450 a verde.

  b) – Moçambique

 1 – Numa leitura simplista a sobrecarga dos selos de Moçambique decorreu dentro da normalidade 
que seria expectável.

 2 – Não foram sobrecarregados os selos de 400 reis embora existissem quantidades significativas. Aqui 
cabe fazer uma interrogação. Porquê se sobrecarregaram os selos da Zambézia e não os de Moçambique 
que existiam em quantidades similares? Em minha opinião o motivo pode estar relacionado com o momento 
das sobrecargas. Os primeiros selos a sobrecarregar poderão ter sido os da Zambézia quando na Província 
se recebe o Decreto n.º 20 que é omisso sobre a sobrecarga em selos da taxa de 400 reis. Verifica-se depois 
que não estando em circulação os selos da taxa de 400 reis e portanto fora do âmbito do Decreto n.º 20 
de 4 de Julho de 1913, o processo é reformulado quanto às sobrecargas posteriores. Perante o pedido do 
Ministério do Ultramar de uma sindicância teve-se que assumir o erro, e de imediato procurar-se minimizá-lo 
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50 reis Proviósrio 946 0

75 reis Provisório AF180 4.319 1.049 4.200 386 28 9.982

50 s/ 65 reis 953 0

115 s/ 2 1/2 reis AF170 23.803 1.625 386 1 16 25.831

115 s/ 5 reis AF171 23.552 307 1.400 386 81 25.726

115 s/ 25 reis AF172 22.621 2.459 386 22 25.488

130 s/ 75 reis AF173 24.279 1.248 386 112 26.025

130 s/ 100 reis AF174 21.667 1.094 386 7 41 23.195

130 s/ 150 reis AF175 21.439 3.840 386 116 25.781

130 s/ 200 reis AF176 24.353 1.400 386 3 26.142

400 s/ 50 reis 26.246 0

400 s/ 80 reis 26.357 0

400 s/ 300 reis 26.346 0

115 s/ 5 reis  DL AF169 1836 379 2.215

115 s/ 50 reis   DL 1.359 0

130 s/ 25 reis    DL 1.059 0

130 s / 300 reis   DL 1.338 0

400 s/ 10 reis   DL 1057 0
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e de certa forma justificá-lo, afirmando que pelas quantidades sobrecarregadas na Zambézia não haveria 
o perigo de possíveis especulações. Face à bondade da explicação prestada pelo Inspector de Fazenda 
não deixa de ser uma falha de interpretação do Decreto, tal como se verificou nas outras Colónias.

 3 – Embora contrariando a lei o Inspector de Fazenda agiu com ponderação ao não sobrecarregar 
os selos tipo D. Luís I de 115 s/ 50 reis, 130 s/ 25 reis e 130 s/ 300 reis dos quais existiam apenas 1.359, 1.059 e 
1.338 selos respectivamente. Se a estes valores se deduzissem os 386 exemplares a enviar obrigatoriamente 
para Berna, teríamos emissões com números ridículos que propiciariam negócios especulativos.

 4 – Porém, “não há bela sem senão”. Vejamos o que se passou com o selo de 115 s/ 5 reis tipo D. 
Luís I. Foram sobrecarregados 2.215 selos, valor acima do limite auto-imposto pelo Inspector de Fazenda 
de Moçambique. Reparemos agora na forma de distribuição desses selos: 379 são enviados para Berna 
(número inferior ao regulamentado pelo Decreto n.º 20 que era de 404) e os restantes 1.836 são fornecidos 
à Repartição de Fazenda de Lourenço Marques. Quase dois anos depois de sobrecarregados (tempo 
que medeia entre a autorização e a data da elaboração do mapa) verificamos que nenhum destes selos 
foi fornecido aos Correios de Moçambique e de Lourenço Marques. Qual o destino dado a estes selos? É 
mais do que evidente que pelas quantidades diminutas eles foram alvo de um movimento especulativo. 
 

Pelos relatos que obtivemos de outras colónias, já analisadas nos artigos dos Boletins 422 e 429, 
era através das Repartições de Fazenda que se abasteciam normalmente os denominados agentes 
autorizados a comercializar selos. Era normalmente por essa Repartição que saíam as raridades (selos 
produzidos em pequenas quantidades). E Moçambique também não foi excepção. Numa consulta a 
coleccionadores especializados em Moçambique constata-se que o selo é muito raro obliterado. É mais 
fácil obtê-lo em novo do que em estado de usado. Esta é normalmente a premissa que indicia que um 
selo foi alvo de especulação.

 c) – Lourenço Marques

 1 – Foi o Distrito Postal em que mais selos foram sobrecarregados, porém não vislumbramos a 
necessidade de tantos selos sobrecarregados. Apenas de pode justificar a sobrecarga dos selos por 
imposição governamental (Decreto n.º 20).

 2 – No total foram sobrecarregados para circularem no Distrito Postal de Lourenço Marques 245.327 
selos. Destes selos 4.008 foram fornecidos à Repartição de Fazenda de Lourenço Marques, 9.480 selos aos 
Correios de Lourenço Marques, 2.660 selos à Repartição de Fazenda de Chai-Chai e apenas 7 selos aos 
Correios de Chai-Chai. Ou seja em quase dois anos apenas foram requisitados pelas diversas repartições 
16.155 selos, isto é 7% dos selos sobrecarregados. Os restantes estavam em depósito na Caixa do Estado.

 3 – Para além dos factos apresentados quero chamar a vossa atenção para um facto que 
parecendo de menor importância pode ser muito relevante. Se repararmos na distribuição dos selos de 
115 s/ 10 reis verificamos que estavam em depósito na Inspecção de Fazenda 56 selos com a indicação de 
serem portadores de uma sobrecarga diferente. Tal como aconteceu na Zambézia o termo “sobrecarga 
diferente” significava uma sobrecarga em cor diferente (verde ou vermelha). O mesmo poderá ter 
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115 s/ 10 reis AF133 896 1.300 1.344 386 56 75.600 79.582

115 s/ 200 reis AF134 1.344 1.477 386 21.000 24.207

115 s/ 300 reis AF135 56 4.026 386 18.200 22.668

130 s/ 25 reis AF136 312 357 1.316 7 386 37.800 40.178

130 s/ 80 reis AF137 1.400 644 386 42.000 44.430

130 s/ 150 reis AF138 1.676 386 32.200 34.262
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acontecido em Lourenço Marques. Tendo em conta a cor do selo (violeta vermelho) poder-se-á ter 
ensaiado uma sobrecarga a verde (cor que melhor sobressaia segundo o regulamentado). No caso da 
Zambézia, porque os selos com as diferentes sobrecargas existiam em grandes quantidades eles foram todos 
colocados em circulação pois entendeu-se que daí não adviria um movimento especulativo. No caso de 
Lourenço Marques pelo reduzido número de selos com sobrecarga diferente eles ficam em depósito na 
Inspecção de Fazenda. Porém nada garante que esses selos não tenham mais tarde saído do Depósito 
e entrassem no mercado. Na verdade não são conhecidos no mercado estes exemplares. Há que estar 
atento.

 d) – Inhambane
 1 – Como se pode verificar pelo mapa, este Distrito Postal foi parco em termos de sobrecargas. 
Não foram emitidos para este Distrito selos dos tipos D. Luís e D. Carlos tipo Diogo Neto, pelo que não houve 
lugar à sua sobretaxa em 1902. O único selo autorizado a ser sobrecarregado e existente em stock na 
quantidade necessária era o de 50 s/ 65 reis D. Carlos I tipo Mouchon.

 2 – Dos quatro mapas analisados só em Inhambane existiam selos deste tipo em quantidades 
enquadradas no Decreto n.º 20, que permitissem a aplicação da sobrecarga. É aqui que vamos encontrar, 
em meu entender a única razão para a existência destes famosos selos na Zambézia com a respectiva 
sobrecarga local.

 Antes de entrar noutros considerandos é de assinalar que Moçambique foi a Província que melhor 
interpretou o espírito do Decreto n.º 20 de 4 de Julho de 1913. Houve o cuidado de se evitar movimentos 
especulativos, muito embora entendamos que num dos casos em devido tempo apontado não se estancou 
essa possível especulação. A interpretação do citado Decreto foi tão rigorosa como o deveria ser, que 
malgrado a eventual confusão que pudesse existir entre valores selados (Circular n.º 29) e valores postais 
(Circular n.º 27) não determinou que fossem sobrecarregados os selos de D. Carlos I, tipo Mouchon, que 
por força do preceituado na disposição n.º 1 do Decreto de 20 de Abril de 1911 poderiam circular com a 
sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda ou sem a dita sobrecarga. Sublinho e realço esta disposição 
porque me parece que existem filatelistas que fazem uma interpretação errada deste preceito. O Art.º 5.º 
alínea a) do Decreto n.º 20 de 04.07.1913 (Figura 1) é claro quando cita o Decreto de 20.04.1911. Os selos da 
emissão de D. Carlos I tipo Mouchon, tinham circulação legal com ou sem sobrecarga REPUBLICA, portanto 
não era necessária a sobrecarga local desses selos, nem o Decreto n.º 20 em qualquer do seu articulado 
o permite, antes pelo contrário os diferencia, permitindo a sua circulação com ou sem a sobrecarga.

 E tanto assim é, que para o Ministério do Ultramar bastou a simples explicação produzida pelo 
Inspector Superior de Fazenda da Província de Moçambique no seu ofício n.º 135/3320, assim como do 
mapa que o acompanhava, onde de forma exaustiva demonstrava todo o processo da sobrecarga dos 
selos e da sua distribuição pelas diferentes repartições.

 Tivessem as outras Províncias actuado com a mesma lisura e não teríamos assistido a um processo 
vergonhoso para a nossa filatelia ultramarina, sendo S. Tomé e Príncipe o seu expoente máximo.

 3 – O selo de 50 s/ 65 reis da Zambézia com sobrecarga “REPUBLICA” local

 Para encerrar o capítulo “Sobrecarga Locais de 1913” no que a Moçambique e seus Distritos Postais 
diz respeito, deixamos propositadamente para o seu final este tema.

 A primeira questão que se pode colocar é a de apurar se este selo foi ou não emitido oficialmente. 
Seguramente que não foi emitido por razões que já abordei mas que agora volto a focar com mais 
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pormenor.
 1 – Só existiam em stock na Zambézia 
857 selos deste tipo, portanto número abaixo dos 
1.000 exigidos pelo Decreto n.º 20 de 04.07.13, e 
muito abaixo dos 2.000 que o Inspector Superior de 
Fazenda por sua iniciativa determinou estabelecer 
como limite mínimo para serem sobrecarregados.

 2 – Pelo mapa elaborado pela dita Inspecção 
Superior verifica-se que os 857 selos estavam na data 
de 30 de Junho de 1915 em depósito na Inspecção 
de Fazenda da Zambézia, não tendo portanto sido 
alvo de qualquer sobrecarga.

 3 – Pela Guia de 30 de Janeiro de 1914 
da inspecção de Fazenda do Distrito de Lourenço 
Marques são enviados ao Ministério do Ultramar 
os 404 exemplares destinados a serem por sua vez 
remetidos a Berna para sua posterior distribuição 
pelas Administrações Postais da UPU. Dessa Guia 
(Figura n.º 4) nada consta sobre esses selos, pelo que 
mais uma vez friso não foram emitidos oficialmente. 
Em 26 de Junho de 1914 pelo Ofício n.º 968/899 da 
Girecção Geral das Colónias (Figura 5) os referidos 
selos são enviados para o “Bureau International de 
l’Union Postale Universelle”, onde como seria óbvio 
também nada consta sobre os selos de 50 s/ 65 reis 
da Zambézia.

 Assim cabe perguntar: como aparecem 
no mercado selos daquela taxa da Zambézia com 

a sobrecarga “REPUBLICA” genuína tipografada 
localmente? Vamos apresentar a nossa explicação 
para o facto, que não podendo assegurar a 
sua exactidão por falta de prova documental, 
asseguramos ser a que se ajusta à problemática.

 No anterior artigo publicado no Boletim 429 do CFP 
verificamos casos semelhantes a estes a saber:
a) – Os selos de 400 e 500 reis tipo D. Carlos I 
tipo Mouchon do Congo que não foram emitidos 
oficialmente, malgrado apareçam catalogados 
como emitidos;
b) – Selo de 50 reis na cor castanho tipo D. Carlos 
I Mouchon de Angola que aparecem no mercado 
com sobrecarga genuína mas que não se encontra 
catalogado.

Conforme expliquei no citado artigo tal 
situação derivou de uma mistura de selos da 
Província e do seu Distrito Postal na Caixa do Estado 
que normalmente se encontrava sedeado nas 
dependências do Banco Nacional Ultramarino. Por 
relatos das diversas sindicâncias instauradas acerca 

Figura 4

Figura 5 - Frente e verso
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destas sobrecargas, é recorrente a afirmação que a organização da Caixa do Estado nas agências do 
BNU era quase que inexistente. Apareciam pacotes com diversos tipos de selos sem haver o cuidado de 
os separar por tipos ou cores.

Esse descuido aconteceu em Angola misturando-se selos do Congo com os de Angola e vice-versa. 
Porque as cores e tipos eram os mesmos e só diferiam pelas diferentes legendas relativas a Angola ou ao 
Congo, determinou quando do envio dos selos para a Imprensa Nacional, que houvesse algumas folhas 
trocadas nos respectivos pacotes de selos. E assim surgiram estes tipos de selos que não sendo emitidos 
oficialmente estiveram à venda nos Correios ou nas Repartições de Fazenda, fruto de um erro, provocado 
pelo menor cuidado (ou não) de quem estava encarregue do Cofre Geral do Estado.

É este erro involuntário ou premeditado que também acontece com estes selos da Zambézia. 
Poderão uma ou duas folhas (porque são muito raros) da Zambézia terem seguido nos pacotes de selos 
de Inhambane (único Distrito Postal a sobrecarregar este tipo de selos) para a Imprensa Nacional e 
naturalmente sobrecarregados.

4 – Como catalogar estes selos?

Existe uma problemática que se nos afigura relevante no que concerne 
à catalogação destes selos. Como os deveremos classificar? Não emitidos, erros, 
híbridos ou outra designação que se lhes possa atribuir?

Numa bela tarde de Novembro na sede do Clube, sentados à volta de 
uma mesa que um dos nossos associados, o meu amigo Silvino Pena, apelidou de 
“Mesa Rectangular” (temos que provavelmente modificar o mobiliário para “Mesa 
Redonda”) cerca de uma dezena de filatelistas, habituais frequentadores da nossa 
Sede, debateram este assunto. E sobre a dita “Mesa Rectangular” estavam duas 
propostas: não emitidos ou erros.

É evidente que não havia consenso algum sobre a matéria. As opiniões dividiam-se. De um 
lado (onde nos incluímos) defendíamos serem selos não emitidos porque não havia suporte legal que 
determinasse a sua emissão. Do outro lado (onde se destacava o nosso amigo Jorge Cirne) defendia-se 
que eram erros, pois tinham como origem um descuido humano na separação das folhas. Depois de muita 
discussão sobre o assunto, já havia que apresentasse outras teorias como sejam: emitidos por erro, não 
emitidos por erro, etc. Pelo adiantado da hora lá terminou o debate sem haver o mínimo consenso, antes 
pelo contrário cada vez se tornou mais difícil encontrar um “fio condutor” que nos permita classificar com 
rigor este tipo de selos.

E nós continuamos a perguntar: como catalogar estes tipos de selos?. Continuamos a afirmar o que 
já no anterior artigo expressamos. 
Sou de opinião que em cada 
Distrito Postal ou Província se 
considerem como não emitidos 
oficialmente porque não existe 
suporte legal para a sua emissão. 
Porém estamos receptivos a 
aceitar outra leitura desde que 
consubstanciada em premissas 
que de forma inequívoca o 
atestem. É que contra a teoria 
do erro apresento uma questão 
pertinente. No caso presente 
onde deve figurar o selo como 
erro? Na Zambézia ou em 
Inhambane?

Parece-nos que nesta 
problemática ser ia de vital 
importância ter a opinião dos responsáveis pelos nossos catálogos, e que me desculpe o nosso amigo Eng.º 
Miranda da Mota de publicamente lhe lançar o repto para numa próxima edição do nosso Boletim expressar 
a sua opinião sobre este aliciante tema. E tão importante é a sua opinião porque como responsável técnico 
do Catálogo Afinsa das Ex-Colónias urge dar uma solução a este imbróglio. Sejam não emitidos, erros ou outros 

Figura 6

Figura 7
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títulos que se lhes queiram atribuir há que definitivamente colocá-los no local exacto onde devem figurar.
5 – A sobrecarga “REPUBLICA” local tipografada sobre selos tipo D. Carlos I Mouchon.

Acabamos de verificar que correctamente 
a Província de Moçambique não sobrecarregou 
este tipo de selos, tendo como base legal o 
Decreto n.º 20 de 4 de Julho de 1913. Porém anos 
mais tarde, precisamente em 1917, estes selos 
aparecem com a dita sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente (Figura 7).

Com o auxílio do nosso amigo Dr. Altino Pinto 
que me facultou documentação imprescindível 
para abordar esta questão, permitindo assim 
poupar-nos horas de pesquisa nos arquivos e 

bibliotecas, verificamos que por Portaria 
n.º 340 de 27 de Janeiro de 1917, assinada 
pelo Governador-geral Álvaro de Castro 
(Figura 8) mandaram-se sobrecarregar com 
a palavra “REPUBLICA” os selos que existiam 
em depósito, incluindo os selos de porteado, 
do anterior regime político, que circulavam 
sem a referida legenda.

A publicação dessa Portaria é 
justificada pelos poderes que lhe conferia 
o Decreto de 31 de Março de 1916 
(agradecemos ao nosso amigo Acácio Luz a 
cedência da cópia deste diploma). 

Porque se trata de uma situação 
“sui generis” na nossa filatelia ultramarina 
reproduzimos na Figura 9 o Decreto aludido.

Parece-nos  su r rea l i s ta  que o 
Governador-Geral Álvaro de Castro com 
base neste Decreto, que lhe conferia poderes 
excepcionais em tempo de guerra, tenha 
dele feito uso para sobrecarregar selos postais.

Peculiaridades ultramarinas!!!!!!!

Figura 8

Figura 9

Traga um amigo para associado do
Clube Filatélico de Portugal
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A linha MERMOZ

Fernando de Oliveira
Delegado Português de Aerofilatelia da F.I.P.

fernandooliveira.foliveira@gmail.com

 A Compagnie General Aeropostale foi uma 
Companhia de aviação pioneira fundada em França em 
1919. A proposta da Aeropostale era a popularização da 
aviação, estabelecendo linhas aéreas, ligando a Europa 
ao norte de África e a América do Sul, transportando 
passageiros, correio e carga geral.

 O fundador da Aeropostal, Pierre George Latécoére 
imaginou a implantação de uma rota ligando a França 
principalmente ao Brasil, para isso entrou em negociações 
com o governo Brasileiro, que adiando a sua decisão por 
muito tempo, originou uma mudança de estratégia de Pierre 
George Latécoére para evitar de ir à falência. 

Em 1927 remodelou a Empresa Aeropostal, alterando 
o nome desta para C.G.E.A. (COMPAGNIE GÉNÉRAL 
d’ENTREPRISES AÉRONAUTIQUES) e nesse ano decidiu vender 
93% dos negócios do transporte aéreo ao seu compatriota 
Marcel Bouilloux-Lafont, um empresário francês há muito 
tempo radicado no Brasil e assim obter com mais rapidez as 
autorizações do governo Brasileiro, aos aviões franceses para 
cruzarem o espaço aéreo Brasileiro, e assim evitar a falência 
da C.G.E.A. e consequentemente evitar o desaparecimento 
das L.A. Latécoère. 

Marcel Bouilloux refundou a Aeropostal alterando o 
nome para Companhia Geral Aeropostale, enquanto Pierre 
George Latécoère se dedicou na sua fabrica de Toulouse ao 
fabrico de aviões, cuja fabrica ainda hoje se mantém activa 
fabricando peças para a AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER, 
DASSAULT e EMBRAER.

Como sabemos a autorização foi concedida no dia 
9 de Março de 1927 á Compagnie Géneral d’Entreprises 
Aéronautiques, mas não à Companhia Brasileira do mesmo 
nome.

A Inauguração dos seus serviços ocorreu apenas 
no dia 14 de Novembro, mas a empresa francesa já tinha 
outro nome por ter sido comprada no dia 11 de Abril por 30 
milhões de francos por Marcel Bouilloux-Lafont.

A autorização dada no dia 9 de Março de 1927, á 
Companhia francesa, permitia-lhe operar as mesmas rotas 
concedidas à Companhia Brasileira de Empreendimentos 
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Aeronáuticos e pelo Decreto17.055 que previa o estabelecimento de uma linha entre Recife e Pelotas, com 
escalas: em Maceió, Salvador, Caravelas, 
Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, 
Florianopolis, e Porto Alegre, com possível 
extensão para o Natal, Fernando Noronha 
e Rochedos São Pedro e São Paulo.

A Empresa francesa através 
da cláusula V do Decreto 17.055 ficou 
autorizada a construir aeródromos de sua 
propriedade nos pontos de escala da linha 
contratual, bem como os campos de pouso 
necessários ao longo do trajecto. 

Em Novembro de 1927 os voos 
partiam de Toulouse, aeródromo de 
Montandran e chegavam até à cidade 
de Natal no (Brasil), com paragens em 
Casablanca e o apoio de barcos “Avisos” 
franceses para a travessia entre a cidade 
de DAKAR e a ilha de Fernando Noronha.

Ao iniciar as suas actividades 
a Compagnie Géneral Aéropostale já 
beneficiava da permissão concedida 
pela cláusula do Decreto 17.055 para a 
Companhia Brasileira de Empreendimentos 
Aeronáuticos de estender a sua linha até 
Natal, e começou a voar de lá para Buenos 
Aires, na Argentina.

E m b o r a  a  a u t o r i z a ç ã o  d a 
operação mencionasse, na lista dos itens 
a serem transportados, os passageiros em 
primeiro lugar, vindo em seguida cargas, 
encomendas, valores e malas postais, 
o principal objectivo da empresa era 
oferecer um eficiente e rápido transporte 
de correspondência.

Um mês e duas semanas depois 
do início dos voos, tinham sido cobertos 
69,415 kms, com o transporte de apenas 
4 passageiros, contra 15,421Kg de malas 
postais.

Em 1º de Março de 1928, foi 
inaugurada a ligação postal entre as 
capitais francesa e argentina, com o percurso Dakar – Natal feito pelos “AVISOS” cedidos pela marinha 
francesa. 

Em 16 de Abril de 1928, os voos nocturnos regulares no Brasil tiveram início, com a descolagem, 
já de noite de um Latécoere 26 pilotado pelo famoso Jean Mermoz, do Campo dos Afonsos, no Rio de 
Janeiro, para Buenos Aires, onde o avião chegava ao fim da tarde do dia seguinte.

Em 1930 Compagnie  Géneral Aeropostale criou uma subsidiária , a Companhia Aeronáutica 
Brasileira, aprovada pelo governo no dia 14 de Fevereiro e que já no mês de Julho mudou  o nome para 
Companhia  Aeropostal Brasileira.

Em 1931 Marcel Bouilloux-Lafont foi vítima de intrigas no seu país, perdendo o subsídio que recebia 
do governo para manter os serviços contratados e foi obrigado a enfrentar, no dia 31 de Março uma 
liquidação judiciária.  

Mapa do oceano Atlântico onde se pode observar 
a preto a linha Mermoz
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O Aviador Jean Mermoz

Em 1920, com 18 anos Jean Mermoz alistou-se no exército francês e escolheu a força aérea. Ele 
foi enviado para a Síria e teve a oportunidade de conhecer o deserto e fazer horas de voo. Ele foi 
desmobilizado em 1924, e tentou encontrar um emprego no sector aéreo, recebendo uma proposta 

de Didier Durat para as Linhas Aéreas Latécoere.

Ele era um chefe impulsivo e tenaz, no entanto, ele teve de 
começar como qualquer outra pessoa como um mecânico 
de oficina. 

Mas, logo que teve a oportunidade de mostrar o seu talento na 
incipiente Aeropostale fez um voo de Toulouse para Barcelona, 
e depois de Barcelona, Málaga, Casablanca até Dakar.

Posteriormente, em 1927, o primeiro voo non-stop Toulouse, 
Saint - Louis do Senegal foi efectuado acompanhado do seu 
colega  Negrin. 

Nesse mesmo ano, que Marcel Bouilloux-Lafont, havia comprado 
a empresa, enviou-o para um voo de prospecção ao Rio de 
Janeiro e depois a Buenos Aires para desenvolver o correio aéreo 
na América do Sul.
Mermoz foi um dos personagens mais importantes da companhia, 
ele participou em todos os voos experimentais.

Em 11 de Maio de 1930, ele acrescentou outra conquista à sua 
lista, quando cruzou o Atlântico Sul entre Saint Louis do Senegal e 
a cidade do Natal, tripulando um Laté 28 baptizado de “ Comte 
de la Vaulx”, uma ligação 100 % aérea, com hidroaviões, que 
passou a alternar com a citada carreira com “AVISOS”e aviões.
 
Nada poderia parar Mermoz, mesmo não tendo sido sequestrado 
no deserto Africano, nem ter tido que fazer aterragens de 
emergência no meio de uma serra a partir do qual poucas 
pessoas poderiam ter sobrevivido.

A par do processo evolutivo, estamos agora, de facto, em 
condições de entender por que razão Cabo Verde surge como 
pedra fundamental numa terceira etapa.   

Assim surgiu a ideia de utilizar um “trampolim “natural, um “porta-
aviões” implantado numa nova rota: as ilhas de Cabo Verde, e 
assim diminuir os riscos da travessia, encurtando o trajecto sobre 
o oceano, utilizando aviões mais ligeiros e mais rápidos.  

MERMOZ fez um reconhecimento em 25 de Março de 1933, -- foi 
o primeiro avião que visitou CABO VERDE, afim de escolher um terreno apropriado, que foi depois 
preparado pelo pessoal da AIR FRANCE onde foram implantadas Ajudas Rádio á Navegação Aérea 
situado na Achada Grande, subúrbios da Cidade da Praia.

O Arcanjo como era chamado desapareceu para sempre no Oceano Atlântico no dia 7 de 
Dezembro de 1936 a bordo do avião “CRUZ do SUL“, apenas dois dias antes de comemorar o 35º 
Aniversário, e ao serviço da Air France.

            Em 30 de Agosto de 1933, o Governo Francês por decreto do Ministro do Ar, Pierre Cot, determina 
que o que restava da Compagnie Générale Aéropostale fosse absorvida pela “Air France”assim como 
outras companhias aéreas francesas a saber: 

•	 C.I.D.N.A. - Compagnie  Internationale de Navigation Aérienne 
•	 C.F.R.N.A. - Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne
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•	 S.G.T.A. - Societé Gènéral de Transports Aériens
•	 Air Union - Compagnie des Messageries Aériennes + Grands Express Aériens + 

Compagnie Aéronavale 
•	 AIR ORIENT - Air Asie + uma parte da Air Union, Lignes do Orient :
•	 C.A.F. - Compagnie Aériene Française.

 
A AIR FRANCE, começou a operar no dia 1 de Setembro de 1933                                                                                  

                                                                                                

Carta da cidade da Praia para França transportada pelo avião “ARC en CIEL”, que descolou do aeródromo da Cidade 
de Natal no dia 31/7/34 às 05.05 hora local, chegando no mesmo dia à cidade da Praia (CABO VERDE) às 19.42 Horas. 
O “ARC en CIEL” só descolou da Cidade da Praia a 1 de Agosto de 1934 às 02.15, chegou a Vila Cisneros às 10.30 horas 
com o tempo de estacionamento nos terrenos que estavam a ser preparados pela AIR FRANCE na Cidade da Praia a 
travessia demorou 22 h 52 m. Foi aposto na cidade da Praia um carimbo que é muito raro “Correio de Cabo Verde 1ª 
MALA AVIÃO, PRAIA – EUROPA” este carimbo só foi aposto no correio embarcado na cidade da Praia, Ilha de Santiago 
e só neste voo. A rota a partir de Vila Cisneros seguiu a rota normal para a EUROPA via Casablanca, Oran, Alicante, 
Barcelona, Toulouse, e Paris, marca de chegada “Gare Paris – Avion” 2/8/34 e restante percurso por caminho-de-ferro 
marca de “Amiens GARE – SOMME” 4/Vlll/1934
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Correio Aéreo via Lisboa de POW na Itália 
1942/1943

António Abreu
antabreu@yahoo.com

   
Abstract
During WW II, namely from 1942 to 1943, Lisbon had 

been the cross site for the air postal circuits of mainland 
Europe to and from England, USA and some English 
Condominiums in America and Oceanie. 

Following this situation it was used some specific 
postal marks, not Portuguese, referring to Lisbon as the final 
or intermediate place for the letter. 

In this article I present two postal Italian marks - “VIA 
ROMA-LISBONA” for letters to England, and “VIA LISBONA-
NUOVA YORK” for the way by USA”- used by British POW in 
Italy. Also, it is commented a letter from an Indian internee 
in Corropoli Camp, to England, with the first mark referred.

1. Introdução

Durante a 2ª Guerra Mundial, especialmente de 1942 
a1943, no período de maior domínio das Forças do Eixo, 
Lisboa foi a cidade onde se realizava o cruzamento dos 
circuitos do correio aéreo da Europa continental com os 
da Inglaterra e dos EUA. 

Desta situação resultaram marcas postais específicas, 
não portuguesas, em que aparece o nome de Lisboa 
como local de passagem ou de destino intermédio da 
correspondência em questão. 

Neste artigo referem-se duas marcas postais italianas 
do tipo atrás mencionado, aplicadas na correspondência 
enviada por prisioneiros de guerra (P.O.W., em inglês) 
das forças aliadas, internados em campos de prisioneiros 
localizados na Itália.

Uma das marcas foi aplicada na correspondência 
com destino a Inglaterra; e a outra foi aplicada na 
correspondência com destino aos EUA.

2. Descrição geral da situação do correio dos 
P.O.W. na Itália

Pouco depois da entrada da Itália na guerra, 
foram criados inúmeros campos de concentração para 
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estrangeiros inimigos ou italianos suspeitos de serem hostis ao regime de Mussolini; com o desenvolvimento 
da guerra vários destes campos passaram a receber militares das nações inimigas, prisioneiros de guerra.

A vida nestes campos de internamento italianos não foi comparável à situação que se verificava 
nos campos alemães. Contudo, com o agravamento da situação politico-militar esta situação foi-se 
agravando, acabando por sofrer uma alteração radical após o armistício com a Itália em 8 de Setembro 
de1943, quando os campos de internamento que ficaram localizados na zona controlada pelos alemães, 
passaram a funcionar como centros de trânsito para campos localizados na Europa de Leste.

Anteriormente a essa alteração, ainda em Abril de 1942, o governo do Brasil, como entidade 
protectora e antes de se constituir país beligerante, conseguiu um acordo entre a Itália e a Grã Bretanha 
relativamente ao encaminhamento da correspondência de e para os P.O.W. 

Nesse acordo, entre outros pontos, foram definidas as seguintes 4 rotas diferentes para o 
encaminhamento dessa correspondência de e para a Itália:

1. Roma - Lisboa para o correio para a Grã Bretanha;
2. Roma – Lisboa – Nova York para o correio para a Austrália, Nova Zelândia, Jamaica e Índias 

Ocidentais;
3. Chiasso – Sofia – Jerusalém para o correio com destino a África e à Palestina;
4. Chiasso – Sofia - Bagdade para o correio destinado à Índia Inglesa; (Chiasso é uma cidade na 

fronteira com a Suíça e dividida entre os dois países).

Na Itália, as cartas dos prisioneiros de guerra tinham sempre de indicar o nome da rota área a utilizar, 
e eram enviadas para Roma para serem inspeccionadas pela censura.  

Após essa inspecção eram entregues na Estação do Correio Internacional de Roma, donde eram 
encaminhadas aos seus destinos. 

As cartas para as rotas por Lisboa recebiam dois tipos de marcas postais específicas: ”ROMA-LISBONA” 
na rota para Londres e “LISBONA-NUOVA YORK” na rota pelos EUA. 

Estas duas rotas utilizaram o serviço da ligação aérea pela ALA LITORIA, no itinerário Roma – Barcelona 
– Madrid – Lisboa, serviço que foi interrompido com a assinatura do armistício da Itália.

2.1. A marca “ROMA - LISBONA”
Dimensões: 6,5 cm x 1,2 cm

          POSTA AEREA PER INTERNATI CIVILI DI GUERRA
                VIA  ROMA-LISBONA

  2.2. A marca “LISBONA - NUOVA YORK” 
Dimensões estimadas: 6,0 cm x 1,2 cm

          POSTA AEREA PER INTERNATI CIVILI DI GUERRA
            VIA  LISBONA-NUOVA YORK

3.  Uma Carta do Campo de Internamento de Corropoli (Teramo) para Londres

  3.1.  O Campo de Internamento de Corropoli (Teramo)

O campo de concentração de Corropoli foi instalado no convento dos frades Celestinos designado por 
Abadia, localizado a cerca de um quilómetro da aldeia do lugar de Colli, na parte norte dos Abruzzos.Após 
obras de reconstrução e de adaptação das instalações, os primeiros internados chegaram no início de 1941.
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Até meados do ano de 1942, os internados neste campo eram maioritariamente eslavos, sendo no 
total de 132 em Maio desse ano.

Em 16 de Junho de 1942, o Ministério do Interior decidiu colocar na Abadia prisioneiros ingleses 
provenientes da Grécia. Em 19 de Julho foram transferidos de Chiana (Arezzo) para Corropoli 11 prisioneiros 
de origem indiana e antes do final do ano, chegaram prisioneiros ingleses provenientes da Grécia e da 
Líbia. No início de 1943, o total de internados em Corropoli era de 150 homens.

Até à assinatura do Armistício (Setembro de 1943), a população de internados do campo sofreu 
alterações diversas quer quanto ao número quer quanto á nacionalidade destes. Em 2 de Julho foram 
transferidos para o campo de Tronto, 42 prisioneiros ingleses, ficando o número de internados em Corropoli 
reduzidos a 2 elementos efectivamente presentes; mas logo em 15 de Julho chegaram 100 prisioneiros 
jugoslavos provenientes do campo de internamento de Lipari (Sicília). Em Agosto, já o campo contava 
com 165 internados, dos quais 158 eram jugoslavos provenientes de Lipari e os restantes judeus. 

Em Setembro de 1943, após a assinatura do Armistício, o número de internados era de 130, não 
ingleses, passando o campo a estar sob o controlo de Administração Alemãs.

 3.2. A Carta

Frente
Descrição: Carta franqueada com três selos para correio aéreo da emissão base 1930-32 de 50c e 1 L (Yv 12 e 14), 
inutilizados com carimbo circular, em preto, de duplo círculo «UFFICIO CENSURA POSTA ESTERA * I * », sem data.  
- Vestígio de carimbo circular, em violeta, de duplo círculo, do tipo utilizado para identificar os campos de internamento 
com o escudo no centro. 
- Marca postal própria para o correio aéreo dos internados civis, com destino a Londres, “VIA ROMA-LISBONA”, e atrás 
descrita. 
- Etiqueta da censura inglesa, modelo”P.C.90”, com os dizeres “OPENED BY EXAMINE….”.
- Dirigida ao “Indian Comforts Fund”, do “High Commissiones for India”, em Aldwich, London.

 3.3.  Data da marca “VIA ROMA-LISBONA”

 Não se consegue identificar a data exacta da carta, contudo esta deverá ser posterior a 19 de 
Julho de 1942, data de registo da chegada a Corropoli do grupo de internados de origem indiana, que 
incluía pessoal de cultura muçulmana. 

 Por outro lado, deverá ser anterior a Setembro de 1943, data do Armistício, ou, mais provavelmente, 
anterior a 2 de Julho desse ano, data em que o número de internados no campo ficou reduzido a dois 
elementos, após a transferência dum último grupo de prisioneiros ingleses.  
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Verso
Descrição: Diversas marcas numéricas de censores; etiqueta de censura italiana “VERIFICATO PER CENSURA”, com o 
carimbo circular em preto de duplo circulo, «UFFICIO CENSURA POSTA ESTERA  * I * », sem data. 
- Por remetente um nome típico muçulmano, indiciando alguém, talvez, do território agora do Paquistão, internado no 
campo de Corropoli (Teramo). 

Bibliografia:
•	 Correio Aéreo em Portugal, por Cap. Lemos da Silveira, Edições INAPA; 
•	 Wikipedia – Ala Litoria;
•	 www.edwardvictor.com/Holocaust/italy_main.htm;
•	 www.istitutotecnicoacerbope.it /.../ I_campi_di_concentramento_in_Abruzzo.pps (I camp di 

concentramento in Abruzzo);
•	 Wikipedia – Campo di internamento di Corropoli. 

VENDAS À CONSIGNAÇÂO
 
Se desejar vender na eBay ou directamente a clientes nossos, os seus duplicados ou outro ma-
terial “ coleccionável”, poderemos encarregar-nos disso.

Estamos interessados nomeadamente  em filatelia, numismática, notafilia e  medalhística, 
NACIONAL E ESTRANGEIRA.

Se estiver interessado contacte-nos  por:
e-mail; philotheme@gmail.com
Telemóvel: 910213091
Telefone fixo: 21 2467722
 R. do Crucifixo, Nº 76, 4ª andar, Sala S ; 1100-184 Lisboa ( junto ao metro “ Baixa – Chiado)
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Inteiros e Pseudo-Inteiros de Portugal
(Conclusão)

Armando Bordalo Sanches
cfportugal@mail.telepac.pt

 “ Para além da curva da estrada 
Para além da curva da estrada

Talvez haja um poço, e talvez um castelo, 
E talvez apenas a continuação da estrada.

Não sei nem pergunto.
Enquanto vou na estrada antes da curva

Só olho para a estrada antes da curva, 
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva.

De nada serviria estar olhando para outro lado
E para aquilo que não vejo ”.

(Alberto Caeiro/Fernando Pessoa)

--------------------------------------------

III – Pseudo-Inteiros Postais

Com o presente artigo encerramos o estudo sobre 
os 4 Impressos, fórmulas, valores ou documentos postais, 
por mim por vezes designados de, “ Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse, devido ao erróneo conceito de Inteiros Postais 
que geraram em alguns Filatelistas.    

4 – Serviço de Cobranças 

4.1 – Definições

“ Denomina-se Serviço de Cobranças o serviço que 
o Correio presta, cobrando por conta alheia, recibos, letras 
e obrigações.

Sob a designação de recibos, letras e obrigações 
compreendem-se os documentos cujas importâncias te-
nham de ser pagas por quaisquer corporações, estabeleci-
mentos, sociedades, companhias, empresas ou indivíduos, 
tais como recibos, letras de câmbio, ordens de pagamento, 
cheques, livranças, relações acompanhadas de “coupons 
” para cobrança de juros ou dividendos, notas promissórias, 
vales do correio e telegráficos, nacionais e internacionais, 
contas, facturas com recibo e papéis análogos e, de um 
modo geral, os escritos ou títulos em que se determine pa-
gamento ou entrega de dinheiro no acto da apresentação.  
 

O Serviço de Cobranças divide-se em:
 a)- Nacional, o executado exclusivamente pelas 
estações do Continente e Ilhas Adjacentes;
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 b)- Internacional, aquele em que têm interferência as estações dos países estrangeiros (1).

(1).- “ O Correio e os seus Serviços ”, de Alfredo Hermínio de Sousa, Inspector dos Correios e pro-
fessor da Escola de Correios e Telégrafos. Edição do Jornal, “ Acção ”, em Lisboa (1930). 

Interligados a este Serviço, desde a sua origem, estão o Impresso, Modelo n.º 1, auxiliar, e o Sobres-
crito, Modelo n.º 2 bem como, posteriormente, a partir de 1892, o Sobrescrito, Modelo n.º 109, cujo estudo 
detalhado faremos, nos Períodos adequados.  

A - Impresso, Modelo n.º 1

É um Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação postal, auxiliar, fornecido, por disposição 
legal, umas vezes, a título gratuito, - entre 15.10.1880 e 9.12.1892 e entre 31.10.1918 e 11.01.1923 - e outras, 
a título oneroso, mediante o prévio pagamento, no acto de requisição dos 2 Impressos, de uma Taxa 
fixa – Preço ou Custo -, através da afixação, em cada um, de Selos postais: de 5 Réis - entre 10.12.1892 e 
13.02.1912 -; de ½ Centavo - entre 14.02.1912 e 30.10.1918 -; de $01 – entre 12.01.1923 e 13.02.1924 -; e de $02 
(2) – entre 14.02.1924 e 31.12.1930 – e utilizado no Serviço de Cobranças Postais executado, pelo menos, 
entre duas Estações Telégrafo Postais (a de Origem ou de Recepção e a de Destino ou de Cobrança).  

(2).- O Sr. Cunha Lamas, no seu livro, “ Inteiros Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes ” (página 
237), editado pelos Serviços Culturais dos C.T.T., em 1969, descreve-nos que, “ esta taxa passou a figurar 
sob a forma de um selo impresso ” e ainda que, “ o total dos impressos assim selados atingiu 420 000 do “ 
Modelo n.º 1 ” (SERVIÇO DE COBRANÇAS), com selo de $02 ”, entre 6 Abril de 1925 e 3 Novembro de 1926.

Os indivíduos (utentes) que pretendessem fazer Cobrar pelo Correio quaisquer dos Documentos 
(recibos e/ou títulos) supra referenciados, deviam entregá-los inscritos ou descritos em Impresso Modelo n.º 
1, formulado em duas vias, Original e Duplicado, afixar em cada um, Selos postais nas importâncias atrás 
descritas e, paralela e simultaneamente, pagar previamente e afixar, somente, no Duplicado, Selos postais 
correspondentes à Taxa fixa de Cobrança – por imposição legal -, por cada Título a cobrar, nas importâncias: 
de 10 Réis – entre 14.06.1902 e 13.02.1912 -; e de $01 – entre 14.02.1912 e 30.10.1918; ou, ainda,

Somente, pagar previamente e afixar, nos dois exemplares – Original e Duplicado -, Selos postais 
correspondentes, unicamente, à Taxa fixa de Cobrança, por cada título a cobrar, na importância: de 
$02 – entre 31.10.1918 e 11.01.1923.  

As indicações a inscrever pelo Remetente nos referidos Impressos são: O seu nome, assinatura e 
domicilio, nome da Estação Postal para onde são remetidos os Títulos, nomes dos Destinatários (Devedores) 
destes e a importância de cada um, na coluna respectiva.

Nos dois circuitos em que são utilizados, IDA e VOLTA, sempre por via postal, circulam encerrados 
ou fechados em Sobrescritos adequados da Direcção dos Serviços de Exploração Postal/Divisão de Ex-
ploração Postal Nacional, designadamente:

1 - IDA – Na expedição da Estação Telégrafo Postal de origem (de Recepção) para a Estação de 
destino (de Cobrança), em dois exemplares (Original e Duplicado) - juntamente com os Documentos a 
Cobrar (recibos e/ou  títulos) - no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado e registado , em regi-
me de total Isenção de Franquia (Prémio de registo + Porte do correio ordinário) ou, somente, de parcial 
Isenção (Porte do correio ordinário) – com as formalidades estabelecidas para o Registo.

2 - VOLTA – Na expedição da Estação Telégrafo Postal de destino (de Cobrança) para o Destina-
tário (Remetente dos Títulos a cobrar), após a Cobrança e Liquidação dos citados Documentos, o Original 
– juntamente com os Documentos (recibos e/ou títulos) por Cobrar, havendo-os, e do correspondente Vale 
Postal ou Ordens Postais - no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado, registado e sempre, em 
regime de total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte de correio ordinário) – com as formalidades 
estabelecidas para o Registo.

Os Originais ou Duplicados destes Impressos, reproduzidos nas Figuras 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, e 16, representativos apenas de 6 Tipos - 1890, 1892, 1912/15, 1915/16, 1916/17 e 1928 -, permitem-nos 
não só, acompanhar a sua evolução no período em apreço - entre 1880 e 1930 -, através das alterações 
pontuais ou significativas que foram sofrendo (formato, dimensões, texto, etc…) e do inerente tratamento 
processual -, mas também detectar os lapsos ou erros cometidos pelos funcionários telégrafo postais (das 
Estações Telégrafo Postais de Recepção e de Cobrança), designadamente: no envio indevido ao Des-
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tinatário do Duplicado em vez do Original, a falta de afixação de Selos postais, correspondentes, unica-
mente, ao Preço ou Custo dos Impressos, a não obliteração ou a obliteração indevida dos mesmos, erros 
nas competentes Liquidações (cobrança indevida do Imposto de Selo, deduções em excesso), etc……  .  

Os Duplicados dos Impressos, Modelo n.º 1- os que tiverem afixados Selos postais, corresponden-
tes, à Taxa fixa de Cobrança -, ficam arquivados no interior dos Sobrescritos, Modelo n.º 2 nas Secretarias 
dos Serviços Telégrafo Postais dos distritos e na 1.ª Secção das Estações Centrais dos Correios de Lisboa e 
Porto, pelo tempo de um ano civil completo, inutilizando-se os de datas anteriores. Pertencendo ao foro 
(Arquivo) privado do Correio, é obvio que são legalmente inacessíveis aos Filatelistas.

Conclui-se, inequivocamente, salvaguardados os imponderáveis acidentes ou erros de percurso 
atrás descritos, que apenas os Originais dos Impressos, Modelo n.º 1 – os expedidos aos Destinatários (Re-
metentes dos recibos e/ou títulos para Cobrar) do Serviço de Cobranças -, estão legalmente ao dispor 
dos Filatelistas. 

B - Sobrescrito, Modelo n.º 2

Este Sobrescrito, fornecido, sempre, por imposição legal, gratuitamente, aos indivíduos (utentes) 
que requisitassem os Impressos, Modelo n. 1, na proporção de um Modelo n.º 2, por cada dois Modelo n.º 
1, trocado, interna e exclusivamente, entre funcionários de pelo menos, 2 Estações Telégrafo Postais e que 
beneficiou como tal, de Isenção de Franquia – umas vezes, total (do Prémio de registo e Porte do correio 
ordinário) - entre 10.12.1892 e 30.10.1918 - outras, parcial (do Porte do correio ordinário) – entre 15.10.1880 
e 9.12.1892 e entre 31.10.1918 e 31.12.1930 (3) -, tem como função, única e específica, o acondicionamen-
to e expedição, dos Documentos (recibos e/ou títulos) para Cobrar e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1 que 
os acompanham, da Estação Telegrafo Postal de origem (de Recepção) para a Estação de destino (de 
Cobrança).

(3).- O Prémio de Registo, previamente pago pelos utentes, através da afixação de Selos de Franquia 
no Sobrescrito, Modelo n.º 2, teve no Período em análise a seguinte evolução: a) 50 Réis – entre 15.10.1880 
e 9.12.1892; b) Gratuito – entre 10.12.1892 e 30.10.1918; c) $06 – entre 31.10.1918 e 31.12.1920; d) $10 – en-
tre 1.01.1921 e 11.01.1923; e) $25 – entre 12.01.1923 e 13.02.1924; e, f) $40 - entre 14.02.1924 e 31.12.1930.

No acto de apresentação numa Estação Postal de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto (4) - no qual 
o Remetente deve escrever novamente o seu nome, domicílio e a indicação da Estação Postal destinatária 
(de Cobrança) -, com os Documentos (recibos e/ou títulos) para Cobrar, o funcionário encarregado do 
Registo deve verificar, não só, as formalidades Regulamentares dos Títulos mas também, se estão devida-
mente inscritos ou descritos nos dois Modelo n.º 1, se estes têm afixados os Selos postais correspondentes, 
obliterando-os ou não (de acordo com a legislação vigente), com a marca de dia e, proceder, ao fecho, 
registo e expedição do citado Sobrescrito, no caso de tudo estar conforme.

(4).- Este procedimento foi parcialmente alterado a partir de data não especificada, de acordo 
com o descrito na Página 90 da Obra, “ Compendio de Legislação Postal Nacional ”, de Augusto Veras, 
1.º Oficial dos Correios e Professor da Escola de Correios e Telégrafos, editada pelo “ Museu Comercial 
”, em 1922, designadamente: “ Estes sobrescritos – em cada um dos quais só podem ser incluídos títulos 
mencionados num impresso modelo 1, enviados por um mesmo remetente e cobráveis numa mesma 
localidade, – são apresentados fechados nas estações centrais dos correios de Lisboa e Porto e abertos 
nas outras estações ”. 

Os Sobrescritos, Modelo n.º 2, ficam arquivados nas Secretarias dos Serviços Telégrafo - Postais dos 
distritos e na 1.ª Secção das Estações Centrais dos Correios de Lisboa e Porto, pelo tempo de um ano civil 
completo, inutilizando-se os de datas anteriores. 

Conclui-se, pois, que embora este Sobrescrito, Modelo 2, seja uma Correspondência Postal Oficial, 
registada, trocada entre funcionários de pelo menos, duas Estações Telégrafo Postais, com o privilégio 
ou benefício de total ou parcial Isenção de Franquia (Prémio de Registo+Porte do correio ordinário ou, 
somente, do Porte do correio ordinário), e como tal, um legítimo Inteiro Postal Isento de Franquia (total 
ou parcialmente), em virtude de pertencer ao foro (Arquivo) privado do Correio, é legalmente inacessível 
aos Filatelistas. 

C - Sobrescrito, Modelo n.º 109 

Este Sobrescrito, disponibilizado, por imposição legal, a título gratuito, entre 10.12.1892 e 11.01.1923 
e a título oneroso, entre 12.01.1923 e 31.12.1930, através de uma Taxa fixa de $10 – correspondente, unica-
mente, ao Preço ou Custo do Sobrescrito, Modelo n.º 109, deduzida no acto da competente Liquidação e 
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paga por meio de Selos postais afixados no mesmo (nos termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923 
e do Art.5º do Decreto 9 424 de 12.02.1924) -, é utilizado, exclusivamente, pela Estação Postal responsá-
vel pela cobrança dos Títulos, após a concretização das indispensáveis diligências de Cobrança e da 
competente Liquidação exarada no Verso dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, para acondicionar e remeter, 
o Vale ou as Ordens Postais emitidas, o Original do Modelo n.º 1 e os Títulos não cobrados, havendo-os, ao 
Destinatário (Remetente dos Títulos para cobrar). Devidamente fechado e registado, beneficiou sempre, 
de total Isenção Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário).   

Conclui-se, pelo que atrás foi descrito, relativamente a este Sobrescrito, Modelo n.º 109, que sendo 
uma Correspondência Postal Oficial, registada, expedida por funcionários dependentes da Administração 
Geral dos Correios para os utentes do Serviço de Cobranças, sempre, com o privilégio ou benefício de 
total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário), é legitimamente, um genuíno 
Inteiro Postal Isento de Franquia legalmente acessível aos Filatelistas.

A nossa análise incide, exclusivamente, no Serviço Nacional e abrange apenas o parâmetro tem-
poral compreendido entre, 15.10.1880 e 31.12.1930.

Para uma melhor compreensão deste estudo sobre a evolução do procedimento processual interno 
(administrativo) do Serviço de Cobranças, vamos segmentá-lo em três Períodos específicos e transcrever, 
parcialmente, a Legislação Postal (sublinhando a mais relevante) inerente a cada um deles.

1.º Período – De 15 de Outubro de 1880 a 9 de Dezembro de 1892
Regulamento Geral Provisório do Serviço Telegrapho-Postal e de Pharoes, aprovado por De-

creto de 23 de Setembro de 1880:

Capítulo VI
Cobrança de recibos, letras e obrigações (Artigos 101.º a 123.º)

Art.101.º A direcção geral dos correios, telégraphos e pharoes encarrega-se da cobrança de letras, recibos 
e obrigações, pagáveis à vista por conta de particulares, e por intermédio das administrações, direcções 
e estações que auctorisar para esse fim.
§ unico. Não se encarrega porém:
1.º Da apresentação dos títulos pagáveis a praso, nem das diligências necessárias para o aceite de letras;
2.º Do protesto das letras que não forem pagas pelos devedores.
Art.102.º As letras, recibos e obrigações devem ser pagas por uma só vez em moeda corrente de oiro ou 
prata, ou em notas do banco de Portugal, não se admittindo pagamento parcial ou por conta.
Art.103.º Da importância dos valores cobrados descontar-se há:
1.º A despeza da cobrança por cada título, e pela seguinte forma:
Até 20$000 …………………………….……………………………………………………… 100
De mais de 20$000 até 30$000 …...…….………………………………………………… 150
 “      “     “   30$000 até  40$000.....................................................................................200
 “      “     “   40$000 até  50$000….………..…………,,,,,………………………………… 250
 “      “     “   50$000 até  60$000……………..…………….……….……………………….300
 “     “      “   60$000 até  70$000……………..…………………….….…………………… 350
 “     “      “   70$000 até  80$000.…...……………...…………………….………………… 400
 “    “       “   80$000 até  90$000.....................................................................................450
 “    “       “   90$000 até100$000.....................................................................................500
2.º O prémio da emissão do vale do correio e o respectivo sêllo para a transferência do dinheiro.
§ único. No caso em que os recibos, letras e obrigações, apresentados para pagamento, não forem pagos 
deixará de cobrar-se quantia alguma pelo serviço effectuado.       

1.- Na Estação Telegrafo - Postal de Origem (Recepção)

Art.105.º Os indivíduos que pretenderem fazer cobrar por intermédio do correio letras, recibos e obrigações, 
deverão apresentá-los em qualquer das estações auctorisadas para os receber descriptos em impressos 
(modelo n.º 1) e incluídos em um sobrescripto (modelo n.º 2), sobre o qual será afixado um sêllo de 50 réis.
§ 1.º Estes impressos e sobrescriptos serão fornecidos gratuitamente nas administrações, direcções e estações.
§ 2.º Em cada impresso deverão ser mencionados unicamente os títulos apresentados por um mesmo 
indivíduo e cobráveis numa mesma localidade, embora os devedores sejam diversos.
§ 3.º Os documentos descriptos no impresso (modelo n.º 1) ficam sujeitos às seguintes condições:
1.º Ter escrita por extenso a quantia que houver de ser cobrada;
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2.º Não exceder cada um o máximo de 100$000 réis;
3.º Trazer o respectivo recibo datado e assignado;
4.º Satisfazer ás prescripções da lei do imposto do sêllo;
5.º Indicar o domicílio do devedor.
Art.106.º A importância total dos documentos descriptos no impresso (modelo n.º 1) não pode exceder:
a)- 100$000 réis quando os vales que houver de emittir-se com o producto da cobrança tiverem de ser 
pagos por um recebedor de concelho, ou por um proposto do recebedor de comarca;
b)- 150$000 réis quando o vale que houver de emittir-se com o producto da cobrança tiver de ser pago 
pelo recebedor da comarca;
c)- 300$000 réis quando o vale que houver de emittir-se com o producto da cobrança tiver de ser pago 
pelo thesoureiro da direcção geral dos correios, telégraphos e pharoes, ou por qualquer dos thesoureiros 
pagadores dos districtos administrativos.
Art.107.º No sobrescripto (modelo n.º 2) só podem ser incluídos, além do impresso modelo n.º 1) as letras, 
recibos e obrigações a que ele se refere, ficando por isso, expressamente proibida a inclusão de cartas, 
notas, impressos, ou objectos de outra qualquer espécie.
Art.108.º O empregado incumbido da recepção dos documentos, de que trata o artigo 105.º, conferirá 
o impresso (modelo n.º 1) com as letras, recibos e obrigações que o acompanham e verificará se foram 
satisfeitas as prescripções do artigo 106.º e § 3.º do artigo 105.º.
§ único. Os títulos que não se acharem nas condições prescriptas nos artigos 105.º e 106.º não serão recebidos.
Art.109.º Quando apparecer em qualquer caixa de correio um sobrescripto (modelo n.º 2) com sêllo ou 
sem sêllo, será enviado, acompanhado de officio, á direcção geral a fim de ser ahí aberto. Os documen-
tos encontrados serão devolvidos officialmente ao remettente, quando for conhecido; em caso contrário 
serão tratados como correspondências caídas em refugo.
Art.110.º Feita a verificação, de que trata o artigo 108.º, será o sobrescripto fechado na presença da pes-
soa que o apresentou e registado com as formalidades estabelecidas para o registo das cartas com valor 
declarado.
 § único. A remessa dos documentos contidos no sobrescripto (modelo n.º 2) é isenta de porte e sujeita 
unicamente ao sello, de que trata o artigo 105.º.
Art.111.º Os sobrescriptos, (modelo n.º 2) serão expedidos com todas as formalidades estabelecidas para 
a transmissão das correspondências registadas. 

2.- Na Estação Telégrafo – Postal do Destino (Cobrança)

Art.112.º Na administração, direcção ou estação, a que forem destinados os documentos incluídos no 
sobrescripto (modelo n.º 2) será aberto, e o seu conteúdo conferido com o impresso (modelo n.º 1).
§ único. Nas administrações será esta conferência feita pelo fiel da repartição de correios e um dos seus 
ajudantes. Nas estações em que houver mais de um empregado será a conferência feita pelo respectivo 
chefe e por um dos empregados.     
Art.113.º Quando em um sobrescripto (modelo n.º 2) for encontrado qualquer dos objectos cuja inclusão 
é prohibida, o chefe da repartição do correio em que se verificar o facto, devolverá o objecto á sua pro-
cedencia, acompanhado de officio, em que se indique o motivo da devolução.
Art.114.º Quando no acto da conferencia, de que trata o artigo 112.º se verificar a falta do impresso (modelo 
n.º 1) lavrar-se há termo do occorrido, descrevendo-se ahi minuciosamente os recibos, letras e obrigações 
encontradas e formulando-se um documento subsidiário (modelo nº. 1).  
§ único. Um duplicado do termo e uma copia do documento subsidiário (modelo n.º 1) serão enviados á 
repartição de procedência para que esta forneça os esclarecimentos que forem necessários.
Art.121.º Quando se der o caso de algum ou alguns dos devedores, a que se referirem os títulos menciona-
dos no impresso (modelo n.º 1) terem mudado de residência, o fiel ou chefe da estação formulará tantos 
documentos (modelo n.º 1) quantas forem as repartições de novo destino, preenchendo-os com todas as 
indicações necessárias para a emissão do respectivo vale.
Art.122.º Expirado o praso de quatro dias, de que tratam os artigos 118.º e 119.º, ou logo em seguida, á 
recepção do dinheiro, quando os recibos, letras e obrigações houverem sido pagos ao apresentar-se, 
proceder-se há á liquidação, conforme o indicado no verso do impresso (modelo n.º 1) e em harmonia 
com o disposto no artigo 123.º.
Art.123.º O producto da cobrança, liquido das despesas de que trata o artigo 103.º, será convertido n’um 
ou mais vales de correio, em que se inscreverá como tomador o fiel da repartição de correios, ou chefe 
da estação que o emittir, e como destinatário o indivíduo a quem pertencer. 

Este Período caracteriza-se essencialmente:

a)- Pelo fornecimento, a título gratuito, dos Impressos, Modelo n.º 1, conforme Figura 1 e dos Sobrescritos, 
Modelo n.º 2;
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b)- Pela afixação, obrigatória, de um Selo de franquia de 50 Réis – correspondente, unicamente, ao Pré-
mio fixo de Registo -, em cada Sobrescrito, Modelo n.º 2, em virtude da remessa do mesmo estar Isenta de 
Porte do correio ordinário; 

c)- Pela remessa dos Documentos (recibos e títulos) e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, num Sobrescrito, Mo-
delo n.º 2, fechado e registado com as formalidades estabelecidas para o registo das cartas com valor 
declarado;   

d)- Pelo valor fixo da despesa ou taxa de cobrança – entre 100 e 500 réis – em função do valor dos títulos 
– entre 20$000 e 100$000 - e da condição de efectiva cobrança; 

e) Pela ausência de quaisquer referências ao após cobrança, no que diz respeito ao envio do Vale Postal 
emitido, dos títulos não cobrados, havendo-os, do Original do Modelo n.º 1, bem como ao subsequente 
procedimento administrativo dos referidos Documentos, designadamente, ao prazo de arquivo e de inu-
tilização ou destruição do duplicado do Modelo n.º 1 e do Sobrescrito, Modelo n.º 2;

Frente                                                                                           Verso
Cortesia do Dr. Elder Correia

Figura 1
Original e Duplicado do Impresso, Modelo n.º 1, Tipo 1890, com dobra vincada na parte superior, em papel camurça, 
formato vertical, (342 x 157 mm), impresso a preto (Frente e Verso) no Porto – Imprensa Portuguesa e utilizado no Serviço 
de Cobranças, entre 1890 e 1892. 
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Sobre este Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças de Docu-
mentos (recibos e títulos), por via Postal, que envolve no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em 
duas componentes específicas mas, indissociáveis, a FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação 
destinatária e descrição dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após 
cobrança), recai uma dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – O Sr. J. L. Rezende, residente em Albergaria, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta localidade, 
a 26 de Julho de 1890, 1 Recibo, no montante total de 400 Réis, para ser cobrado em Angola, insuficientemente, inscrito 
ou descrito, em dois Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – ambos fornecidos, gratuitamente, e devidamente 
obliterados com a marca de dia da Estação de origem (Receptora) – no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto, 
fornecido a título gratuito e com um Selo de Franquia de 50 Réis, afixado, – correspondente, unicamente, ao Prémio 
de Registo, sob o n.º 26, facto evidenciado nos 2 citados Impressos, em virtude da remessa do mesmo estar Isenta de 
Porte do correio ordinário; 
Verificado o incumprimento de duas das condições prescritas no Artigo 105.º, designadamente, no que se refere ao 
disposto nos n.º s 4 e 5 do § 3.º - falta de afixação no verso do Recibo, do indispensável Selo Fiscal (Imposto do Selo), 
correspondente aos 400 Réis, e omissão do nome e domicílio do Devedor, não chegou o referido Sobrescrito, Modelo 
n.º 2, a ser fechado e expedido.
    

2.º Período – De 10 de Dezembro de 1892 a 13 de Junho de 1902
Regulamento para o Serviço dos Correios aprovado por Decreto de 10 de Dezembro de 1892:

Titulo V
Da cobrança de recibos, letras e obrigações (Artigos 465.º a 496.º)

Art.465.º São autorizadas a effectuar o serviço de cobrança de recibos, letras e obrigações as estações 
de qualquer classe onde estiver ou for estabelecido o serviço de emissão de vales.
Art.466.º Sob a denominação de recibos, letras e obrigações, comprehendem-se, para o efeito da co-
brança, os documentos que tenham de ser pagos por quaesquer corporações, estabelecimentos, socie-
dades, companhias, emprezas ou indivíduos, como – recibos, letras de cambio, ordens de pagamento, 
cheques, livranças, coupons para cobrança de juros ou dividendos, notas promissórias, vales do correio e 
telegraphicos de serviço interno e internacional, contas, facturas e papeis análogos, e em geral, escriptos 
ou títulos em que se determine pagamento ou entrega de dinheiro no acto da apresentação, excluindo 
as notas ou ordens de cobre.
Art.467.º O correio não se encarrega:
1.º De cobrar quantias cujo pagamento dependa da apresentação de livros ou documentos que tenham 
de ser devolvidos ao credor depois da cobrança, taes como títulos de renda vitalícia, inscripções de as-
sentamento, livretes de deposito em caixas económicas e outros análogos;
2.º Da apresentação dos títulos pagáveis a praso, nem das diligências necessárias para o aceite de letras 
e protesto de letras.
Art.468.º As letras, recibos e obrigações devem ser pagas por uma só vez em moeda corrente de oiro ou 
prata, ou em notas do Banco de Portugal, não se admittindo pagamento parcial ou por conta.

1.- Na Estação Telegrafo - Postal de Origem (Recepção)

Art.472.º Os indivíduos que pretenderem fazer cobrar, por intermédio do correio, recibos, letras e obriga-
ções deverão apresentá-los em qualquer das estações auctorisadas para os receber, descriptos em dois 
impressos, modelo n.º 1, e incluídos em um sobrescripto aberto modelo n.º 2.
§ único. Em cada impresso deverão ser mencionados unicamente os títulos apresentados por um mesmo 
indivíduo e cobráveis numa mesma localidade, embora os devedores sejam diversos. 
Art.473.º Os documentos descriptos nos impressos modelo n.º 1, ficam sujeitos às seguintes condições:
1.º Ter escripta por extenso a quantia que houver de ser cobrada;
2.º Trazer o respectivo recibo datado e assignado, salvo quando se tratar de cheques ou documentos 
análogos que não careçam de recibos;
3.º Satisfazer ás prescripções da lei do imposto do sêllo;
4.º Indicar o domicílio do devedor.
5.º Trazer affixado um sello de franquia da taxa de 10 réis;
6.º Não ter dimensão inferior a 10 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura;
§ único.São isentos do imposto do sêllo os recibos de assignaturas de jornaes bem como os relativos a 
annuncios publicados nos mesmos.
Art.475.º No sobrescripto, modelo n.º 2, só podem ser incluídos, além do impresso, modelo n.º 1, as letras, 
recibos e obrigações a que ele se refere, ficando, por isso, expressamente prohibida a inclusão de cartas, 
notas, impressos, ou objectos de outra qualquer espécie.
Art.476.º Os empregados incumbidos da recepção dos documentos, de que trata o artigo 471.º, conferirão 
os impressos, modelo n.º 1, com as letras, recibos e obrigações que o acompanham e verificarão se foram 
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satisfeitas as prescripções dos artigos 472.º e 473.º.
§ único. Os títulos que não se acharem nas condições prescriptas nos artigos 472.º e 473.º não serão expe-
didos e serão restituídos aos remettentes.
Art.477.º Quando apparecer em qualquer receptáculo de correspondencia um sobrescripto, modelo n.º 2, 
será enviado, acompanhado de officio, á direcção a fim de ser ahí aberto. Os documentos encontrados 
serão devolvidos officialmente ao remettente, quando for conhecido; em caso contrário serão tratados 
como correspondências caídas em refugo.
Art.478.º Feita a verificação de que trata o artigo 475.º, e inutilisado com a respectiva marca de dia o sêllo 
de que trata a condição 5.ª do artigo 473.º, será o sobrescripto, modelo n.º 2, fechado e registado  com 
as formalidades estabelecidas para o registo de cartas sem valor declarado, dando-se ao apresentante 
o competente recibo.

2.- Na Estação Telégrafo – Postal do Destino (Cobrança)

Art.479.º Na estação a que forem destinados os documentos incluídos no sobrescripto, modelo n.º 2, será 
este aberto, e o seu conteúdo conferido com os impressos, modelo n.º 1.
§ único. Em Lisboa e Porto e nas capitaes dos outros districtos será esta conferência feita pelo fiel e um 
dos seus ajudantes. Nas estações em que houver mais de um empregado será a conferência feita pelo 
respectivo chefe e por um dos empregados.     
Art.480.º Quando em um sobrescripto, modelo n.º 2, for encontrado qualquer dos objectos cuja inclusão 
é prohibida, o encarregado d’ este serviço devolverá o objecto á sua procedencia, acompanhado de 
officio, em que se indique o motivo da devolução.
Art.481.º Quando no acto da conferencia, de que trata o artigo 478.º, se verificar a falta de impressos, 
modelo n.º 1, lavrar-se há termo do occorrido, descrevendo-se ahi minuciosamente os recibos, letras e 
obrigações encontrados e formulando-se dois documentos subsidiários, modelo nº. 1.  
§ único. Um duplicado do termo e um dos documentos subsidiários, modelo n.º 1, serão enviados á estação 
de procedência para que esta forneça os esclarecimentos que forem necessários.
Art.489.º Se o devedor tiver mudado a sua residência para outra localidade, declarar-se há no título a nova 
morada, se for conhecida, e considerar-se há o recibo como não cobrado, procedendo-se á liquidação.
Art.490.º Em cada um dos impressos, modelo n.º 1, será sempre preenchida a competente liquidação em 
harmonia com as indicações no mesmo exaradas.
Art.º491 Da importância total dos recibos cobrados, descriptos nos impressos, modelo n.º 1, deduzir-se há:
a)- De cada recibo – a taxa de 10 réis a que se refere o artigo 5.º (n.º 5 do Art.473.º);
b)- Da quantia total cobrada, depois de abatidas as percentagens de cobrança – o prémio da emissão 
do vale e a importância do sello respectivo.  
Art.492.º O producto da cobrança, liquido das despezas de que trata o artigo antecedente, será convertido 
n’ um vale de correio, devendo, antes da emissão d’ esse vale, o fiel ou chefe da estação que procedeu 
á liquidação, preencher uma requisição, modelo n.º 5, que assignará como tomador, designando como 
destinatário o indivíduo a quem pertencer o referido producto. 
Art.493.º Um dos documentos, modelo n.º 1, os recibos não cobrados, se os houver, e o vale respectivo, 
serão incluídos em um sobrescripto, modelo n.º 109, o qual será registado e expedido gratuitamente ao 
remettente dos recibos, com as formalidades estabelecidas para as cartas registadas sem valor declarado.
§ 1.º No verso dos recibos não cobrados devolvidos aos remettentes, fazendo parte da liquidação, inscrever-
se há uma nota, da qual conste o motivo da falta de pagamento.
§ 2.º O recibo do respectivo vale será reunido ao duplicado do documento, modelo n.º 1.
Art.494.º Cada estação auctorisada a effectuar o serviço de cobranças enviará annualmente para a 
repartição de correios da direcção de serviços telegrapho-postaes os duplicados dos documentos, modelo 
n.º 1, a que se refere o § 2.º do artigo antecedente.
Art.496.º Nos termos do artigo 207.º (5) da organização dos serviços telegrapho-postaes pagarão os inter-
essados pelo uso que fizerem dos impressos, modelo n.º 1, a importância de 5 réis. Essa quantia será paga 
por meio da affixação de um selo de franquia da respectiva taxa em cada um dos ditos impressos, o qual 
será inutilizado com a competente marca do dia no acto da entrega a quem os requisitar.   
(5).- Art.207.º (Organização dos Serviços Telegrapho – Postais aprovada por Decreto Lei de 1.12.1892) – “ 
O governo fixará quaes as quantias que o publico deve pagar pelos impressos de que fizer uso para os 
differentes serviços telegraphicos ou postaes ”. 

Este Período caracteriza-se essencialmente:

a)- Pelo prévio, pagamento, (fornecidos a título oneroso) dos Impressos, Modelo n.º 1, através da afixação, 
em cada um, de 1 Selo de Franquia de 5 Réis, cuja obliteração com a competente marca de dia, ocorria 
no acto da entrega a quem os requisitasse;

b)- Pela afixação, obrigatória, de um Selo de Franquia de 10 Réis – respeitante à Taxa fixa de Cobrança -, 
em cada um dos Documentos (recibos e títulos) descritos nos Impressos, Modelo n.º 1 e da sua inutilização 
com a competente marca de dia, após prévia conferência;
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c)- Pelo valor constante da Taxa fixa de Cobrança, de 10 Réis, relativa a cada recibo ou título inscrito ou 
descrito nos Impressos, Modelo n.º 1, independentemente do seu valor e do resultado da sua cobrança.

d)- Pelo fornecimento, a título gratuito, dos Sobrescritos, Modelo n.º 2 e Modelo n.º 109; 

e)- Pela remessa à Estação Telégrafo-Postal da localidade da cobrança, dos Documentos (recibos e títulos) e dos Im-
pressos, Modelo n.º 1, no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado, registado e expedido, com total 
Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário), com as formalidades estabelecidas 
para o registo das cartas sem valor declarado;   

f)- Pelo processamento da competente Liquidação, em cada um, dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo 
com as indicações neles exaradas;

g)- Pelo envio do Original do Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e títulos) não cobrados, havendo-os, e do 
correspondente Vale Postal emitido, resultante da competente Liquidação, num Sobrescrito, Modelo n.º 
109, fechado, registado e expedido, com total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio 
ordinário), ao Remetente dos documentos, com as formalidades estabelecidas para as cartas registadas 
sem valor declarado. Conforme Figura 2;

h) Pelo envio, Anual, para a Repartição de Correios da Direcção dos Serviços Telegrafo – Postais dos Du-
plicados dos Impressos, Modelo n.º 1; 

i) Pela ausência de quaisquer referências ao após Cobrança, relativamente ao subsequente procedimento 
administrativo do Duplicado do Modelo n.º 1 e do Sobrescrito, Modelo n.º 2, designadamente, no que se 
refere ao prazo de arquivo e de inutilização ou destruição dos mesmos.

 Não possuímos nem conhecemos qualquer exemplar do Impresso, Modelo n.º 1, processado neste 
Período. 

Figura 2
Este Sobrescrito, Modelo n.º 109, 
fechado - contendo no Interior, 
o Original do Impresso, Modelo 
n.º 1, Documentos (recibos e 
títulos) não cobrados, havendo-
os, e o correspondente Vale 
Postal emitido, resultante da 
competente Liquidação - e 
Registado (etiqueta, Modelo 
n.º 43/Lisboa/R n.º 203 335) –, 
foi expedido com total Isen-
ção de Franquia, pela Estação 
Telegrafo Postal de Lisboa – 
11.12.1893-, ao Destinatário 
(Remetente dos recibos e títulos 
para cobrar), na Figueira da Foz 
(marca no verso) -12.12.1893.  O 
Sobrescrito, supra reproduzido, 
em papel camurça, impresso a 
preto, (134 x 201mm), fornecido, 
gratuitamente, aos utentes do 
Serviço de Cobranças, no parâ-

metro temporal de 10.12.1892 a 11.01.1923, beneficiou neste Período de total Isenção de Franquia (Prémio de Registo 
+ Porte do correio ordinário).

3.º Período – De 14 de Junho de 1902 a 31 de Dezembro de 1930
Regulamento para os Serviços dos Correios aprovado por Decreto de 14 de Junho de 1902: 

Titulo VIII
Cobrança de Recibos, letras e obrigações (Artigos 561.º a 586.º)

Art.561.º São auctorizadas a effectuar o serviço de cobrança de recibos, letras e obrigações, as estações 
em que estiver ou for estabelecido o serviço de emissão de vales.
Art.562.º Sob a denominação de recibos, letras e obrigações, comprehendem-se, para os effeitos de 
cobrança, os documentos cujas importâncias tenham de ser pagas por quaesquer corporações, esta-
belecimentos, sociedades, companhias, emprezas ou indivíduos, taes como recibos, letras de cambio, 
ordens de pagamento, cheques, livranças, relações acompanhadas de coupons para cobrança de juros 
ou dividendos, notas promissórias, vales do correio e telegraphicos nacionaes e internacionaes, contas, 
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facturas com recibo e papeis análogos e, em geral, escritos ou títulos em que se determine pagamento 
ou entrega de dinheiro no acto da apresentação, excluindo as notas ou ordens de cobre.
Art.563.º O correio não se encarrega:
1.º De cobrar quantias cujo pagamento dependa da apresentação de livros ou documentos, que tenham 
de ser devolvidos ao credor depois da cobrança, taes como: títulos de renda vitalícia, inscripções de as-
sentamento, livretes de deposito em caixas económicas ou outros análogos;
2.º Da apresentação dos títulos pagáveis a prazo, nem das diligências necessárias para o aceite e protesto 
de letras.
Art.564.º Os recibos, letras e obrigações devem ser pagos por uma só vez, em moeda com curso legal, não 
se admittindo pagamento parcial ou por conta.
Art.º565.º São encarregados do serviço de cobranças:
a)- Em Lisboa e Porto, os fiéis - chefes das 1.as secções das respectivas estações centraes de correios;
b)- Nas outras capitaes de districtos, os fiéis telegrapho - postaes;
c)- Nas outras localidades, os chefes ou encarregados de estação.

1.- Na Estação Telegrafo - Postal de Origem (Recepção)

Art.566.º Os indivíduos, que pretenderem fazer cobrar, por intermédio do correio, recibos, letras e obrigações, 
deverão apresentá-los em qualquer das estações auctorisadas a desempenhar este serviço, descriptos em 
dois impressos, modelo n.º 1, e incluídos com os ditos impressos, em um sobrescripto aberto, modelo n.º 2.
§ 1.º Em cada um d’ esses dois impressos, deverão ser mencionados os títulos apresentados por um mesmo 
indivíduo e cobráveis numa mesma localidade.
§ 2.º Num d’ estes impressos deverão ser affixados sellos postaes na importância correspondente a 10 réis por 
cada um dos documentos nelles inscriptos, sellos que serão inutilizados com a marca de dia da estação.
Art.567.º Os documentos, descriptos nos impressos, modelo n.º 1, estão sujeitos ás seguintes condições:
1.º Ter escripto, por extenso, a quantia que houver de ser cobrada;
2.º Ter o respectivo recibo datado e assignado, salvo quando se tratar de documentos que, pela sua 
natureza, não careçam de recibos;
3.º Satisfazer ás prescripções da lei do imposto do sêllo;
4.º Indicar o domicílio do devedor.
Art.568.º A importância total dos documentos, descriptos em um impresso, modelo n.º 1, não pode exceder, 
em harmonia com o disposto no artigo 397.º. o equivalente á quantia máxima por que pode ser emittido 
um vale do correio pagável na localidade em que foram depositados os documentos para cobrança.
Art.569.º Nos sobrescriptos, modelo n.º 2, só podem ser incluídos, além do impresso, modelo n.º 1, as letras, 
recibos e obrigações nelles descriptos, sendo expressamente prohibida a inclusão de cartas, notas, impres-
sos, ou objectos de outra qualquer espécie.
Art.570.º Os títulos, que não se encontrarem nas condições prescriptas nos artigos 567.º e 568.º, não serão 
expedidos, sendo restituídos aos remettentes.
Art.571.º Inutilizados com a respectiva marca de dia os sêllos, de que trata o § 2.º do artigo 566.º, será o 
sobrescripto, modelo 2, fechado e registado no livro, modelo n.º 46, como outro qualquer objecto de 
registo simples, dando-se ao apresentante o recibo correspondente, cortado do mesmo livro. Em seguida, 
expede-se o dito sobrescripto ao seu destino com as formalidades usadas com os objectos registados, 
designado na carta de aviso, modelo n.º 44, pelas letras T.C. (Títulos para Cobrar). Estas letras serão escritas 
no logar competente do livro, modelo n.º 46, e correspondente recibo.  
§ unico. Na 5.ª secção da estação central do correio de Lisboa e na 4.ª secção da do Porto, serão os 
sobrescriptos, modelo n.º 2, registados em livros, modelo n.º 46, especialmente destinados a este serviço, 
e cuja numeração, á parte, será mensal. 
Art.572.º Quando apparecer em qualquer receptáculo de correspondencia um sobrescripto, modelo n.º 
2, será remettido á Direcção Geral dos Correios e Telegraphos pela 5.ª Repartição, com uma nota expli-
cativa, lançada no verso, para ali ser aberto. Os documentos encontrados serão devolvidos ao signatário 
do modelo n.º 1 ou ao proprietário dos mesmos documentos, quando for conhecido; em caso contrário, 
serão tratados como correspondências caídas em refugo.

2.- Na Estação Telégrafo – Postal do Destino (Cobrança)

Art.573.º Na estação em que der entrada um sobrescripto, modelo n.º 2, será este, depois de se lhe ter ap-
plicado a marca de dia, aberto, conferindo-se os documentos que contiver com os respectivos impressos, 
modelo n.º 1, onde se imprimirá igualmente a marca de dia da estação.
§ unico. Em Lisboa e Porto e nas capitaes dos outros districtos, será esta conferência feita pelo fiel e um 
dos seus ajudantes. Nas estações em que houver mais de um empregado será a conferência feita pelo 
respectivo chefe ou encarregado e um outro empregado.
Art.574.º Quando na estação do destino, for encontrado em qualquer sobrescripto, modelo n.º 2, algum 
objecto, cuja inclusão nelle seja prohibida, será o dito sobrescripto devolvido ao remettente sem liquidação, 
com a competente nota explicativa no verso. Esta devolução será feita em sobrescripto, modelo n.º 109.
 Art.575.º Quando se verificar a falta de impressos, modelo n.º 1, lavrar-se há termo do occorrido, descre-
vendo-se os recibos, letras e obrigações encontrados, em dois documentos subsidiários, modelo nº. 1.  
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§ unico. Um duplicado do termo e um dos documentos subsidiários, modelo n.º 1, serão enviados á estação 
de procedência, para que esta forneça com a devida urgência os esclarecimentos necessários.
Art.579.º Se todos os destinatários dos documentos para cobrança, contidos em um sobrescripto, modelo 
n.º 2, tiverem mudado a sua residência para a circunscripção de uma outra estação encarregada do 
serviço de cobranças, esse sobrescripto, com os respectivos documentos encerrados em um novo sobre-
scripto do mesmo modelo, será reexpedido para essa estação, a fim de ahi se promover a cobrança nos 
termos ordinários.
§ unico. Na carta de aviso modelo n. 44, da primitiva procedência, lançar-se há nota d’ essa reexpedição.
Art.580.º Se os destinatários de parte dos documentos, que constituírem uma remessa de títulos para co-
brança, incluídos em um sobrescripto, modelo n.º 2, tiverem mudado de residência. Indicar-se há a nova 
residência no verso d’ esses documentos, e promover-se há a cobrança dos restantes, operando-se a 
liquidação nos termos ordinários.
Art.581.º Todos os documentos que constituem o conteúdo de um sobrescripto, modelo n. 2, consideram-se 
promptos para liquidação, que se effectuará sem demora, logo que a respeito de cada um d´elles haja 
solução definitiva, isto é, pagamento, recusa de pagamento, ou impossibilidade de cobrança.
Art.582.º Logo que os recibos, letras e obrigações, contidos em um sobrescripto, modelo n. 2, estejam 
promptos para liquidação, e no prazo máximo de oito dias, contados da data da recepção do mesmo 
sobrescripto na estação de cobrança, proceder-se há da seguinte forma;
1.º Em cada impresso, modelo n.º 1,far-se há a competente liquidação, em harmonia com as indicações 
nelles exaradas;
2.º Da importância total dos recibos cobrados, deduzir-se há: o prémio de emissão do vale, correspondente 
á importância líquida cobrada; a importância de 5 réis do selo da requisição (modelo n.º 5); o custo da 
estampilha fiscal, quando a houver;
3.º Pela importância líquida das cobranças, formulará o fiel, ou o chefe ou encarregado da estação, con-
forme o caso, uma requisição de vale, modelo n.º 5, que assignará como tomador, a favor do remettente 
dos títulos;
4.º Será, em seguida, emittido um vale nos termos da requisição de que trata o n.º 3 e pela importância 
total nelle indicada;
5.º Dos exemplares do impresso, modelo n.º 1, aquelle que não tiver affixados os sellos relativos á taxa de 
cobrança, a que se refere o § 2.º do artigo 566.º. com a respectiva liquidação, os recibos, letras e obriga-
ções não cobrados, se os houver, e o vale de que trata o nº. 4, incluídos em um sobrescripto, modelo n.º 
109, serão expedidos com formalidades de registo ao remettente;
6.º Os documentos não cobrados, quando os houver, serão acompanhados de nota explicativa do motivo 
da falta de pagamento, a qual será também incluída no sobrescripto, modelo n.º 109;
7.º Ao exemplar do impresso, modelo n.º 1, que fica na estação de cobrança, juntar-se há o recibo do 
vale de que trata o n.º 4.
Art.º583.º A liquidação dos títulos nas ilhas dos Açores ou ahi entregues para serem cobrados no continente 
do reino ou na ilha da Madeira, será feita em moeda forte e assim calculados os prémios de cobrança e 
de emissão do respectivo vale.
Art.584.º Cada estação auctorizada a effectuar o serviço de cobrança enviará, nas datas fixadas para a 
remessa das cartas de aviso, modelo n.º 44 e seus duplicados, para a secretaria dos serviços telegrapho-
postaes do respectivo districto os duplicados dos modelos n.º 1, de que trata o n.º 7 do artigo 582.º, relativos 
às liquidações effectuadas na quinzena anterior, a fim de ali se verificar – pela conferencia d’ esses docu-
mentos e recibos dos vales aos mesmos appensos com as cartas de aviso modelo n.º 44 e as competentes 
requisições de vales e livro de talões de vales – se as liquidações foram feitas com exactidão e nos prazos 
determinados no artigo 577.º.
§ único. Em Lisboa e Porto, os duplicados de que trata este artigo serão conservados na 1.ª secção das 
respectivas estações centraes, onde os chefes dos serviços mandarão exercer a devida fiscalização re-
spectivamente pelos chefes das7.ª e 6.ªsecções da sua dependência.
Art.585.º Os documentos de que trata o artigo precedente, que servirão de elementos para a estatística, 
ficarão archivados nas secretarias dos serviços telegrapho - postaes dos districtos e na 1.ª secção das es-
tações centraes dos correios de Lisboa e Porto pelo tempo de um anno civil completo, inutilisando-se os 
de datas anteriores.
Art.586.º Os interessados pagarão, pelo uso que fizerem de cada exemplar do impresso, modelo n.º 1, a 
taxa de 5 réis em sellos do correio, que serão collados no mesmo impresso e inutilisados  com a marca do 
dia da estação, no  acto de os fornecer.   

Este Terceiro e último Período, que desdobramos em 5 Sub Períodos distintos, evidência em cada 
um deles, as seguintes características:

A)- Entre 14 de Junho de 1902 e 13 de Fevereiro de 1912

a)- O prévio, pagamento, (fornecidos a título oneroso) dos Impressos, Modelo n.º 1, no momento ou acto 
da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo de Franquia de 5 Réis e da sua inutilização 
com a competente marca de dia. Conforme Figura 3.

b)- O fornecimento, a título gratuito, dos Sobrescritos, Modelo n.º 2 e Modelo n.º 109.



52

c)- A afixação, obrigatória, de 1 Selo de Franquia de 10 Réis – um por cada título a cobrar -, respeitante 
à Taxa fixa de Cobrança, num dos Impressos, Modelo n.º 1 (Duplicado) e da sua inutilização com a com-
petente marca de dia. 

d)- O envio à Estação Telégrafo-Postal da localidade de Cobrança, dos Documentos (recibos e /ou títulos) 
e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado, registado e expedi-
do, com total Isenção de Franquia (Prémio de registo + Porte do correio ordinário), com as formalidades 
usadas com os objectos registados; 

e)- O processamento da competente Liquidação no Verso dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo com 
as indicações nele exaradas;

f)- O envio do Original do Impresso, Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e títulos) não cobrados, ha-
vendo-os, e do Vale Postal emitido, resultante da correspondente Liquidação, num Sobrescrito, Modelo 
n.º 109, fechado, registado e expedido, com total Isenção de Franquia, ao Destinatário (Remetente dos 
documentos para cobrar), com as formalidades estabelecidas para as cartas registadas.

g)- Os Duplicados dos Impressos, Modelo n.º1, utilizados como elementos para a estatística, ficarem arqui-
vados nas Secretarias dos Serviços Telégrafo - Postais dos distritos e na 1.ª Secção das Estações Centrais 
dos Correios de Lisboa e Porto, pelo tempo de um ano civil completo, inutilizando-se os de datas anteriores.

Frente                                                                                                  Verso
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Figura 3
Cortesia de Guilherme Rodrigues

Original do Impresso, Modelo n.º 1, Tipo 1892, em papel camurça, formato vertical, (341 x 153 mm), impresso a preto 
(Frente e Verso) no Porto – Imprensa Portuguesa e utilizado no Serviço de Cobranças, entre 10.12.1892 e 12.02.1912. 
Sobre este Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e 
títulos), por via Postal, que envolve no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes 
específicas mas, indissociáveis, a FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição 
dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – O Sr. Gonçalo Barbosa Campos, em representação do Sr. Cipriano Joaquim Figueira, residente em 
Ourique, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta localidade, a 24 de Janeiro de 1903, Seis Títulos, no montante 
total de 4 200 Réis, para serem cobrados em Almodôvar, devidamente inscritos ou descritos, em dois Impressos, Modelo 
n.º 1 (Original e Duplicado) – ambos pagos no acto da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo de 
Franquia de 5 Réis, Tipo D. Carlos, devidamente inutilizados com a marca de dia da Estação de origem (de Recepção) 
– no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, tinha de ostentar ainda, afixados, Selos postais na importância correspondente a 10 Réis 
por cada um dos 6 documentos nele inscritos e respeitantes à Taxa fixa de Cobrança, ou seja, num total de 60 Réis e devida-
mente obliterados com a marca de dia da Estação de Ourique.  
Verificadas as condições prescritas nos Artigos 567.º e 568.º e inutilizados com a marca de dia os Selos postais atrás 
descritos, foi o citado Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado, registado, sob o n.º 76 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, 
supra reproduzido - e expedido, com total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário), com 
as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a Estação de Almodôvar (de Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Almodôvar, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se 
lhe ter aplicado a marca de dia, 25 de Janeiro de 1903, aberto, e conferidos os Documentos (títulos) que incluía, com 
os respectivos Impressos, Modelo n.º 1, nos quais, no Verso, se lavrou o termo de conferência e imprimiu a indispensável 
marca de dia.
Definida a real situação dos 6 Títulos - 4 Cobrados e 2 não Cobrados -, foi efectuada, a 1 de Fevereiro de 1903, em cada 
Impresso Modelo 1, a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância 
total dos Títulos cobrados de, 2 800 Réis, deduziu-se: a quantia de 5 Réis do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, o 
Prémio de Emissão do Vale, equivalente á importância líquida cobrada de, 25 Réis e o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto 
de Selo) de, 10 Réis e, emitiu-se o correspondente Vale Postal, pela importância liquida de, 2 760 Réis.   
O Original do Impresso, Modelo n.º 1 - o que não tinha, afixados, os Selos postais relativos á Taxa fixa de Cobrança (60 
Réis) -, com a competente Liquidação, os 2 Títulos não cobrados e o correspondente Vale Postal emitido, resultante 
da Liquidação, foram incluídos num Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado, registado e expedido, com total Isenção de 
Franquia - Prémio de Registo + Porte do correio ordinário -, a 1 de Fevereiro de 1903, com as formalidades de registo, 
para o Destinatário (Remetente dos Títulos para cobrar), em Ourique.

B)- Entre 14 de Fevereiro de 1912 e 30 de Outubro de 1918

a)- O prévio, pagamento (fornecimento a título oneroso) dos Impressos, Modelo n.º 1, Tipos 1912/13, 1915/16 
e 1916/17, no momento ou acto da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de 
½ Centavo e da sua inutilização com a competente marca de dia. Conforme Figuras 4, 5, 7, 8 e 9.

b)- O fornecimento, a título gratuito, dos Sobrescritos, Modelo n.º 2 e Modelo n.º 109. 

c)- A afixação, obrigatória, de 1 Selo de franquia de $01 - um por cada título –, respeitante à Taxa fixa de 
Cobrança, no Duplicado do Impresso, Modelo n.º1 e a sua inutilização com a competente marca de dia. 

d)- O envio dos Documentos (recibos e títulos) e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, num Sobrescrito, Modelo 
n.º 2, fechado, registado e expedido, com total Isenção de Franquia, com as formalidades estabelecidas 
para o Registo. Conforme Figura 6.   

e)- O processamento da competente Liquidação no Verso dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo com 
as indicações neles exaradas;

f)- O envio do Original do Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e títulos) não cobrados, havendo-os, e 
do correspondente Vale Postal, em Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado, registado e expedido, com total 
Isenção de Franquia, ao Remetente dos documentos para cobrar, com as formalidades estabelecidas 
para as cartas registadas;

g)- Os Duplicados dos Impressos, Modelo n.º1, utilizados como elementos para a estatística, ficarem 
arquivados nas Secretarias dos Serviços Telégrafo - Postais dos distritos e na 1.ª Secção das Estações 
Centrais dos Correios de Lisboa e Porto, pelo tempo de um ano civil completo, inutilizando-se os de 
datas anteriores.
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Figura 4
Cortesia do Dr. Pedro Grade

Original doImpresso, Modelo n.º1, Tipo 
1912/13, em papel creme, formato ver-
tical, (343 x 230 mm), impresso a preto 
(Frente e Verso) em Lisboa - Imprensa 
Nacional e utilizado no Serviço de Co-
branças, entre 1912 e 1915/1916. Desta-
camos no Verso, o pormenor dos valores 
ainda estarem expressos em Réis. 
Sobre este Impresso, documento, fór-
mula, lista, guia ou relação, auxiliar, uti-
lizado no Serviço de Cobranças (recibos 
e títulos), por via Postal, que envolve no 
mínimo, duas Estações Telégrafo Postais 
e se desdobra em duas componentes es-
pecíficas mas, indissociáveis, a FRENTE/
IDA (identificação e domicílio do Remet-
ente, Estação destinatária e descrição 
dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA 
(destinado ao Termo de recepção e à 
Liquidação após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos 
Provinciaes, sediada em Portalegre, 
apresentou na Estação Telégrafo-Postal 
desta localidade, a 2 de Maio de 1915, 
3 Títulos, na importância total de 1$50, 
para serem cobrados em Moncorvo, 
devidamente inscritos ou descritos, em 
2 Impressos, Modelo n.º 1 (Original e 
Duplicado) – ambos pagos no acto da 
sua requisição, através da afixação, em 
cada um, de 1 Selo postal de ½ Centavo, 
Tipo Ceres, devidamente inutilizados 
com a marca de dia da Estação de 
origem (Receptora) - e no interior de 
um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e 
fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, tinha de 
ostentar ainda, afixados, Selos postais na 
importância total de $03 ($01 por cada 
Título a cobrar nele inscritos), correspon-

dentes à Taxa fixa de Cobrança, e devidamente obliterados com a marca de dia da Estação de Portalegre. 
Verificadas as condições prescritas nos Artigos 567.º e 568.º e inutilizados com a marca de dia os Selos postais atrás 
descritos, foi o citado Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado, registado, sob o n.º 4 646 – facto evidenciado no Modelo 
n.º 1, supra reproduzido - e expedido, 
com total Isenção de Franquia, com 
as formalidades estabelecidas para o 
Registo, para a Estação de Moncorvo 
(de Cobrança) -4.05.1915.  
b) VERSO (VOLTA) - Na Estação Postal 
de Moncorvo, onde deu entrada, foi o 
referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois 
de se lhe ter aplicado a marca de dia, 
4.05.1915, aberto, e conferidos os docu-
mentos que incluía, com o descrito nos 
2 Impressos, Modelo n.º 1.
Definida a situação dos 3 Títulos - 3 não 
Cobrados -, foi efectuada, a 10 de Maio 
de 1915, em cada Impresso Modelo 1, a 
competente Liquidação, em harmonia 
com as indicações neles exaradas, ou 
seja, uma Liquidação NULA resultante do 
total insucesso na cobrança.   
O Original do Modelo n.º 1 – o que não 
tinha, afixados, os Selos Postais relativos 
á Taxa fixa de Cobrança, num total 
de $03 ($01 por cada Título) -, com a 

Frente

Verso
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competente Liquidação (NULA), e os 3 Títulos não cobrados, foram incluídos num Sobrescrito, Modelo n.º 109, que após 
ter sido devidamente fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, a 10 de Maio de 1915 - com 
as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente dos Títulos para cobrar), em Portalegre.

Figura 5
Cortesia do Dr. Pedro Grade

Original do Modelo n.º 1, Tipo 1915/16, 
em papel creme, formato vertical, (343 
x 225 mm), impresso a preto (Frente e 
Verso) na Imprensa Nacional e utilizado 
no Serviço de Cobranças, entre 1915/16 
e 1917.  Com a entrada em vigor deste 
Impresso, o envio das importâncias líqui-
das cobradas, passou a ser possível, por 
opção, através da emissão de Vales ou 
de Ordens Postais. 
Sobre este Impresso, documento, fór-
mula, lista, guia ou relação, auxiliar, uti-
lizado no Serviço de Cobranças (recibos 
e títulos), por via Postal, que envolve no 
mínimo, duas Estações Telégrafo Postais 
e se desdobra em duas componentes 
específicas mas, indissociáveis, a FR-
ENTE/IDA (identificação e domicílio do 
Remetente, Estação destinatária e de-
scrição dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/
VOLTA (destinado ao Termo de recep-
ção e à Liquidação após cobrança), re-
cai uma dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos 
Provinciaes, sediada em Portalegre, 
apresentou na Estação Telégrafo-Postal 
desta localidade, a 31 de Março de 
1916, 2 Títulos, na importância total de 
3$00, para serem cobrados na Guarda, 
devidamente inscritos ou descritos, em 
2 Impressos, Modelo n.º 1 (Original e 
Duplicado) – ambos pagos no acto da 
sua requisição, através da afixação, em 
cada um, de 1 Selo postal de ½ Centavo, 
Tipo Ceres, devidamente inutilizados 
com a marca de dia da Estação de 
origem (Receptora) - e no interior de 
um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e 
fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, tinha 

de ostentar ainda, afixados, Selos postais na 
importância total de $02 ($01 por cada Título a 
cobrar nele inscritos), correspondentes à Taxa 
fixa de Cobrança, e devidamente obliterados 
com a marca de dia da Estação de Portalegre.  
Verificadas as condições prescritas nos Artigos 
567.º e 568.º e inutilizados com a marca de dia os 
Selos postais atrás descritos, foi o citado Sobre-
scrito, Modelo n.º 2, fechado, registado, sob o n.º 
3 724 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra 
reproduzido - e expedido, com total Isenção de 
Franquia, com as formalidades estabelecidas 
para o Registo, para a Estação da Guarda (de 
Cobrança) -1.04.1916.  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação da Guarda, onde 
deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 
2, depois de se lhe ter aplicado a marca de dia, 
1.04.1916, aberto, e conferidos os documentos 
que incluía, com o descrito nos 2 Impressos, 
Modelo n.º 1.
Definida a situação dos 2 Títulos - 2 Cobrados -, 
foi efectuada, a 8 de Maio de 1916, em cada 
Impresso Modelo 1, a competente Liquidação, 

Frente

Verso
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em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância total dos Títulos cobrados de, 3$00, deduziu-se: 
o Prémio de Emissão do Vale de, $02 e o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de $01 e, emitiu-se o correspon-
dente Vale Postal, pela importância liquida de, 2$97.   
O Original do Modelo n.º 1 – o que não tinha, afixados, os Selos postais relativos á Taxa fixa de Cobrança, num total 
de $02 ($01 por cada título a cobrar) -, com a competente Liquidação e o correspondente Vale Postal emitido, foram 
incluídos num Sobrescrito, Modelo n.º 109, que após ter sido devidamente fechado e registado, foi expedido, com total 
Isenção de Franquia, a 8 de Abril de 1916 - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário 
(Remetente dos títulos a cobrar), em Portalegre.

Figura 6
Este Sobrescrito, Modelo n.º 
2, em papel creme, impresso 
a preto, (126 x 157 mm), des-
ignado nos livros e cartas de 
aviso pelas letras T.C. (Títulos 
para Cobrar), trocado, interna 
e exclusivamente, entre fun-
cionários de 2 Estações Post-
ais, fornecido, sempre, gratu-
itamente – entre 15.10.1880 e 
31.12.1930 -, aos utentes do 
Serviço de Cobranças e que 
beneficiou de Isenção de 
Franquia – umas vezes, total-
mente (do Prémio de registo 
+ Porte do correio ordinário) - 
entre 10.12.1892 e 30.10.1918 
– e outras, parcialmente (Porte 
do correio ordinário) – entre 
15.10.1880 e 9.12.1892 e entre 
31.10.1918 e 31.12.1930 -, tem 
por função única e específica 
– após prévio fecho e registo 
-, o acondicionamento e a 

expedição, dos Documentos (recibos e títulos) para Cobrar e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1 que os acompanham, da 
Estação Telegrafo Postal de origem (Receptora) para a Estação de destino (de Cobrança).
 Utilizado em recurso, como Sobrescrito, Modelo n.º 109 – certamente por esgotamento destes –, realidade evidenciada 
pelas alterações manuscritas, foi fechado, registado sob o n.º 3 943 e expedido da Estação Telegrafo Postal de Torres 
Vedras -7.09.1916-, para a União dos Médicos Provinciais, em Portalegre (marca no verso) – 8.09.1916.
Possuímos um outro exemplar, em idênticas condições, remetido da Estação Telegrafo Postal do Luso -16.08.1917-, para 
o mesmo Destinatário (marca no verso) -17.08.1917.
                           

Figura 7
Cortesia Guilherme Ro-

drigues
Duplicado do Modelo n.º 
1, Tipo 1916/17, em papel 
creme, formato horizontal 
(rectangular), (168 x 225 
mm), com um rectângulo no 
canto superior esquerdo, (29 
x 65 mm), dividido em dois 
menores, um vertical, (29 x 
22mm), a partir de 1916/17, 
reservado à afixação de 1 
Selo postal de ½ Centavo, em 
cada um, dos 2 Impressos, 
Modelo n.º 1 (Original e Du-
plicado) - correspondente 
ao Custo ou Preço de cada 
Modelo n.º 1 -, e outro, hori-
zontal, (29 x 43 mm), reser-
vado à afixação de outros 
Selos postais (somente no 
Duplicado) - corresponden-
tes Taxa fixa de Cobrança 
($01 por cada Título a cobrar 
nele inscritos) e de acordo 
com as Instruções impressas Frente
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nas linhas verticais no lado esquerdo do Modelo n.º 1 -, impresso a preto (Frente e Verso) em Lisboa - Imprensa Nacional 
e utilizado no Serviço de Cobranças entre 1916/17 e 1928.
Sobre este Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e 
títulos), por via Postal, que envolve no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes 
específicas mas, indissociáveis, a FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição 
dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta 
localidade, em data não identificada, 2 Títulos, no montante de 3$00, para serem cobrados, na Estação Telégrafo-Postal 
do Bombarral, devidamente inscritos ou descritos, em 2 Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – ambos pagos 
no acto da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de ½ Centavo, Tipo Ceres, que deviam ter 
sido inutilizados com a marca de dia da Estação de origem (Receptora) e não, como foram, tardia e indevidamente, 
pela Estação do destino (de Cobrança) - e no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, tinha de ostentar ainda, afixados, Selos postais na importância de $02 ($01 por cada 
Título a cobrar nele inscritos), correspondentes à Taxa fixa de Cobrança e a obliterar com a marca de dia da Estação 
do Bombarral.  
 Verificadas as condições prescritas nos Artigos 567.º e 568.º, foi o citado Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado, registado, 
sob o n.º 4 927 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido, com total Isenção de Franquia - 
com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a Estação do Bombarral.  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação do Bombarral, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se 
lhe ter aplicado a marca de dia, 13.04.1917, aberto, conferidos os documentos que incluía, com o descrito nos dois 
Impressos, Modelo n.º 1, competentemente, obliterado, o Selo postal de $02 correspondente, unicamente, à Taxa fixa de 
Cobrança ($01 + $01) e ainda, obliterados, tardiamente, os Selos postais de ½ Centavo, afixados, nos 2 Impressos, Modelo n.º 1.
Definida a situação dos Títulos - 2 Cobrados -, foi efectuada, em data não identificada, em cada Impresso Modelo 1, 
a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância total dos Títulos 
cobrados de 3$00, deduziram-se: as Taxas ou Prémios de Emissão do Vale Postal num total de, $02, a Quantia respeitante 
a 2 Selos postais de ½ Centavo, num total de, $01 e o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de, $01 e, emitiu-se 
o correspondente Vale Postal, pela importância liquida de, 2$96.   
O Duplicado (6) do Modelo n.º 1 – o que tinha, afixado, o Selo postal relativo á Taxa fixa de Cobrança de $02 ($01 por 
cada Título a cobrar nele inscritos) -, com a competente Liquidação e o Vale Postal emitido, foram incluídas num Sobre-
scrito, Modelo n.º 109, que após ter sido devidamente fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, 
em data não identificada, - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente dos 
Títulos a cobrar), em Portalegre.
 (6).- O funcionário da Estação Postal do Bombarral, incorreu nos lapsos ou erros, de enviar, indevidamente, o Duplicado 
(destinado ao Arquivo do Correio) em vez do Original (destinado ao Remetente dos Títulos a cobrar) e de não ter vinculado 
a competente Liquidação com a indispensável marca de dia.
A cobrança, por dedução, de $01, no acto da Liquidação, evidenciada no Verso do Modelo n.º 1 e respeitante ao valor 
de 2 Selos postais de ½ centavo, só pode ser fruto de mais um erro do funcionário (por dedução em excesso), ou da 
falta de afixação dos Selos de ½ no momento de aquisição dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, por erro do funcionário da 
Estação Postal de Portalegre.
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Figura 8
Cortesia Guilherme Rodrigues

Duplicado do Modelo n.º 1, Tipo 
1916/17, em papel creme, formato 
horizontal (rectangular), (168 x 225 
mm), com um rectângulo no canto 
superior esquerdo, (29 x 65 mm), divi-
dido em dois menores, um vertical, (29 
x 22mm), a partir de 1916/17, reservado 
à afixação de 1 Selo postal de ½ Cen-
tavo, em cada um dos 2 Impressos, 
Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) - 
correspondente ao Custo ou Preço de 
cada Modelo n.º 1 -, e outro, horizontal, 
(29 x 43 mm), reservado à afixação 
de outros Selos postais (somente no 
Duplicado) - correspondentes Taxa 
fixa de Cobrança ($01 por cada Título 
a cobrar nele inscritos) e de acordo 
com as Instruções impressas nas linhas 
verticais no lado esquerdo do Modelo 
n.º 1 -, impresso a preto (Frente e Verso) 
em Lisboa - Imprensa Nacional e uti-
lizado no Serviço de Cobranças entre 
1916/1917 e 1928.
Sobre este Impresso, documento, fór-

mula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e títulos), por via Postal, que envolve 
no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes específicas mas, indissociáveis, a 
FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/
VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal 
desta localidade, em 5 de Janeiro de1918, um Título, no montante de 1$50, para ser cobrado na Estação Telégrafo-Postal 
do Torrão, devidamente inscrito ou descrito, em 2 Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – ambos pagos no 
acto da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de ½ Centavo, Tipo Ceres, devidamente 
inutilizados com a marca de dia da Estação de origem (Receptora) - e no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, 
aberto e fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, tinha de ostentar ainda, afixado, 1 Selo postal na importância de $01 ($01 do Título a cobrar 
nele inscrito), correspondente à Taxa fixa de Cobrança e que de acordo com teor das Instruções impressas no Modelo 
n.º 1, devia ser obliterado na Estação do Torrão (de Cobrança) e não, como foi, pela de Portalegre.  
Verificadas as condições prescritas nos 
Artigos 567.º e 568.º, foi o citado Sobre-
scrito, Modelo n.º 2, fechado, registado, 
sob o n.º 201 – facto evidenciado no 
Modelo n.º 1, supra reproduzido - e ex-
pedido, com total Isenção de Franquia 
- com as formalidades estabelecidas 
para o Registo -, para a Estação do 
Torrão (de Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação do Tor-
rão, onde deu entrada, foi o referido So-
brescrito, Modelo n.º 2, depois de se lhe 
ter aplicado a marca de dia, 6.01.1918, 
aberto e conferidos os documentos que 
incluía, com o descrito nos dois Impres-
sos, Modelo n.º 1.
Definida a situação do Título - 1 Cob-
rado -, foi efectuada, aos 12.01.1918, 
em cada Impresso Modelo 1, a com-
petente Liquidação, em harmonia com 
as indicações neles exaradas, ou seja, 
da importância total do Título cobrado 
de 1$50, deduziram-se: as Taxas ou 
Prémios de Emissão das 3 Ordens Post-
ais num total de, $04 ($02 + $01 + $01), 
a quantia respeitante aos Selos postais 
afixados nas mesmas de, $06 e, emitiram-se as 3 correspondentes Ordens Postais, pelas importâncias liquidas de, 1$00, 
$20 e $20, ou seja, num somatório de 1$40.   
O Duplicado (7) do Modelo n.º 1 – o que tinha, afixado, o Selo postal relativo á Taxa fixa de Cobrança de $01 -, com a 
competente Liquidação e as 3 Ordens Postais emitidas, foram incluídas num Sobrescrito, Modelo n.º 109, que após ter 
sido devidamente fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, a 12 de Janeiro de 1918 - com as 
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formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente do Título a cobrar), em Portalegre.
(7).- O funcionário da Estação Postal de Torrão, incorreu no lapso ou erro, de enviar, indevidamente, o Duplicado (des-
tinado ao Arquivo do Correio) em vez do Original (destinado ao Remetente dos Títulos a cobrar).

Figura 9
Cortesia do Dr. Pedro Grade

Duplicado do Modelo n.º 1, 
Tipo 1916/17, em papel creme, 
formato horizontal (rectangu-
lar), (168 x 225 mm), com um 
rectângulo no canto superior 
esquerdo, (29 x 65 mm), dividido 
em dois menores, um vertical, 
(29 x 22 mm), a partir de 1916/17, 
reservado à afixação de 1 Selo 
postal de ½ Centavo, em cada 
um dos 2 Impressos, Modelo n.º 
1 (Original e Duplicado) - cor-
respondente ao Custo ou Preço 
de cada Modelo n.º 1 -, e outro, 
horizontal, (29 x 43 mm), reser-
vado à afixação de outros Selos 
postais (somente no Duplicado) 
- correspondentes à Taxa fixa 
de Cobrança ($01 por cada 
Título a cobrar nele inscritos) e 
de acordo com as Instruções 
impressas em linhas verticais no 
lado esquerdo do Modelo n.º 1 -, 
impresso a preto (Frente e Verso) 

em Lisboa - Imprensa Nacional e utilizado no Serviço de Cobranças entre 1916/17 e 1928.
Sobre este Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e 
títulos), por via Postal, que envolve no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes 
específicas mas, indissociáveis, a FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição 
dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta 
localidade, em 5 de Fevereiro de 1918, um Título, no montante de 1$50, para ser cobrado na Estação Telégrafo-Postal de 
Gaffete, devidamente descrito, 
em 2 Impressos, Modelo n.º 1 
(Original e Duplicado) – ambos 
pagos no acto da sua requi-
sição, através da afixação, em 
cada um, de 1 Selo postal de ½ 
Centavo, tipo Ceres, devidam-
ente inutilizados com a marca 
de dia da Estação de origem 
(Receptora) - e no interior de um 
Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto 
e fornecido a título gratuito.
O Duplicado do Modelo n.º 1, 
tinha de ostentar ainda, afixado, 
1 Selo postal na importância de 
$01, ($01 do Título a cobrar nele 
inscrito), correspondente à Taxa 
fixa de Cobrança e a obliterar 
pela Estação de Gaffete (de 
Cobrança) e não, o Selo postal 
de ½ que exibe.   
Verificadas as condições pre-
scritas nos Artigos 567.º e 568.º e 
inutilizados com a marca de dia 
os 2 Selos postais de 1/2 Centa-
vo, afixados, nos 2 Modelo n.º 1, 
foi o citado Sobrescrito, Modelo 
n.º 2, fechado, registado, sob o 
n.º 2 019 – facto evidenciado 
no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido, com total Isenção de Franquia - com as formalidades estabelecidas 
para o Registo -, para a Estação de Gaffete (de Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Gaffete, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se lhe 
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ter aplicado a marca de dia, 6 de Janeiro de 1918, aberto, conferidos os documentos que incluía, com o descrito nos 
dois Impressos, Modelo n.º 1 e competentemente, obliterado, o Selo postal de 1/2 Centavo – que devia ser de $01 – 
afixado no Duplicado. 
Definida a situação do Título - 1 Cobrado -, foi efectuada, a 13 de Fevereiro de 1918, em cada Impresso Modelo 1, a 
competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância total do Título cob-
rado de 1$50, deduziu-se: o Prémio de Emissão do Vale de, $02, o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de, $01, 
o Prémio de Cobrança em falta de ½ Centavo – efectuada por excesso em $01 - e, emitiu-se o correspondente Vale, 
pela importância liquida de, 1$46.   
O Duplicado (8) do Modelo n.º 1 – o que tinha, afixado, o Selo Postal relativo á taxa fixa de cobrança, de $01 -, com a 
competente Liquidação e o correspondente Vale Postal, foram incluídos num Sobrescrito, Modelo n.º 109, que após ter 
sido devidamente fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, a 13 de Fevereiro de 1918 - com 
as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente do Título a cobrar), em Portalegre.
 (8).- O funcionário da Estação Postal de Gaffete, incorreu num erro ou lapso, ao enviar, indevidamente, o Duplicado 
(destinado ao Arquivo do Correio) em vez do Original (destinado ao Remetente dos títulos para cobrar).

C)- Entre 31 de Outubro de 1918 e 11 de Janeiro de 1923

a)- O fornecimento, a título gratuito, dos Impressos, Modelo n.º 1, do Sobrescrito, Modelo n.º 2 e do Sobres-
crito, Modelo n.º 109. 
b)- A afixação, obrigatória, nos dois Impressos, Modelo, n.º 1, de Selos postais correspondentes à Taxa fixa de 
Cobrança ($02 por cada título a cobrar neles inscritos), nos termos do Art.5º do Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918.
c)- A afixação, obrigatória, de 1 Selo de franquia de $06, entre 31.10.1918 e 31.12.1920 (nos termos do 
Art.3.º do Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918); e, de 1 Selo de franquia de $10, entre 1.01.1921 e 11.01.1923 
(nos termos do Art.8.º do Decreto n.º 7 220 de 31.12.1920), -correspondentes, unicamente, ao Prémio fixo 
de Registo -, em cada Sobrescrito, Modelo n.º 2, em virtude da remessa dos mesmos continuar a beneficiar 
de Isenção do Porte do correio ordinário; 
d)- O envio dos Documentos (recibos e/ou títulos) e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, num Sobrescrito, Modelo 
n.º 2, com o Selo postal de $06 ou de $10, afixado e obliterado com a marca de dia, fechado, registado e 
expedido, com Isenção de Porte do correio ordinário e com as formalidades estabelecidas para o Registo;   
e) O processamento da competente Liquidação em cada um dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo 
com as indicações nele exaradas;
f) O envio do Original do Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e/ou títulos) não cobrados, havendo-os, e 
do Vale da competente Liquidação, em Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado, registado e expedido, com 
total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário), ao Remetente dos documentos, 
com as formalidades estabelecidas para as cartas registadas; 
g)- Os Duplicados dos Impressos, Modelo n.º1, utilizados como elementos para a estatística, ficarem arqui-
vados nas Secretarias dos Serviços Telégrafo - Postais dos distritos e na 1.ª Secção das Estações Centrais 
dos Correios de Lisboa e Porto, pelo tempo de um ano civil completo, inutilizando-se os de datas anteriores.

Figura 10
Cortesia do Dr. Pedro Grade

Original do Modelo n.º 1, Tipo 
1916/17, em papel camurça, 
formato horizontal (rectangular), 
(168 x 225 mm), com um rectân-
gulo no canto superior esquerdo, 
(29 x 65 mm), dividido em dois 
menores, um vertical, (29 x 22 
mm) - até 30.10.1918, reservado 
à afixação de 1 Selo postal de 
½ Centavo, em cada um dos 2 
Impressos, Modelo n.º 1 (Original 
e Duplicado) -, correspondente, 
unicamente, ao Preço ou Custo 
de cada Modelo n.º 1 -, e outro, 
horizontal, (29 x 43 mm), a partir 
de 31.10.1918, reservado à afixa-
ção de outros Selos postais, em 
cada um dos 2 Impressos – cor-
respondentes, unicamente, à Taxa 
fixa de Cobrança ($02 por cada 
Título a cobrar neles inscritos) -, 
impresso a preto (Frente e Verso) 
em Lisboa - Imprensa Nacional e 
utilizado no Serviço de Cobranças 
entre 1916/17 e 1928.  
Sobre este Impresso, documento, 

fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e títulos), por via Postal, que en-
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volve no mínimo, duas Estações 
Telégrafo Postais e se desdobra 
em duas componentes específi-
cas mas, indissociáveis, a FRENTE/
IDA (identificação e domicílio do 
Remetente, Estação destinatária e 
descrição dos Títulos a Cobrar) e o 
VERSO/VOLTA (destinado ao Termo 
de recepção e à Liquidação após 
cobrança), recai uma dupla fun-
ção, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos 
Médicos Provinciaes, sediada em 
Portalegre, apresentou na Estação 
Telégrafo-Postal desta localidade, 
em data não identificada, um 
Título, no montante de 1$50, para 
ser cobrado na Paredes de Coura, 
devidamente inscrito ou descrito, 
em dois Impressos, Modelo n.º 1 
(Original e Duplicado) – fornecidos, 
gratuitamente - e no interior de um 
Sobrescrito, Modelo n.º 2 - fornecido 
a título gratuito -, aberto e com um 
Selo de franquia de $10, afixado 
(nos termos do Art.8.º do Decreto 
n.º 7 220 de 31.12.1920), correspon-
dente, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, em virtude da sua expedição continuar a usufruir de Isenção do Porte do 
Correio Ordinário. Cada um dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, tinha de ostentar, afixado, 1 Selo postal de $02, respeitante à 
Taxa fixa de Cobrança (nos termos do Art.5.º do Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918) e a obliterar pela Estação de Paredes 
de Coura (de Cobrança).  Inutilizado com a marca de dia o Selo postal de $10, correspondente ao Prémio de Registo, foi 
o citado Sobrescrito, Modelo n.º 2, registado, sob o n.º 12 104 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e 
expedido com Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário, com as formalidades estabelecidas para o registo, 
para a Estação de Paredes de Coura -10.07.1921.  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Paredes de Coura, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois 
de se lhe ter aplicado a marca de dia, 10 de Julho de 1921, aberto, conferido o Título que incluía, com os dados de-
scritos nos 2 Impressos, Modelo n.º 1 e competentemente, obliterados, os (outros) Selos postais, afixados, nos mesmos. 
Definida a situação do Título recepcionado para Cobrança - 1 Cobrado -, foi efectuada, a 16 de Julho de 1921, em cada 
Impresso Modelo 1, a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância 
total do Título cobrado de, 1$50, deduziu-se: a quantia de $01 do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, o Prémio de 
Emissão do Vale de, $02 (na razão de $02 por cada 5$00) e o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de, $02 e, 
emitiu-se o correspondente Vale Postal, pela importância liquida de, 1$45. O Original do Modelo n.º 1, com a competente 

Liquidação e o respectivo Vale 
Postal emitido, foram incluídos 
num Sobrescrito, Modelo n.º 109, 
que após ter sido devidamente, 
fechado e registado, foi expe-
dido, com total Isenção de Fran-
quia, a 16 de Julho de 1921 - com 
as formalidades de Registo -, para 
o Destinatário (Remetente do Título 
a cobrar), em Portalegre.

Figura 11
Cortesia de Guilherme Ro-

drigues 
Original do Modelo n.º 1, Tipo 
1916/1917, em papel camurça, 
formato horizontal (rectangular), 
(168 x 225 mm), com um rectân-
gulo no canto superior esquerdo, 
(29 x 65 mm), dividido em dois 
menores, um vertical, (29 x 22 
mm), até 30.10.1918, reservado 
à afixação de 1 Selo postal de 
½ Centavo, em cada um dos 2 
Impressos (Original e Duplicado) – 
correspondente, unicamente, ao 
Preço ou Custo de cada Modelo 
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n.º 1 -, e outro, horizontal, (29 x 43 
mm), a partir de 31.10.1918, reser-
vado à afixação de outros Selos 
postais, em cada um dos 2 Im-
pressos -, correspondentes à Taxa 
fixa de Cobrança ($02 por cada 
título a cobrar neles inscritos), 
impresso a preto (Frente e Verso) 
em Lisboa - Imprensa Nacional e 
utilizado no Serviço de Cobranças 
entre 1916/1917 e 1928.  
Sobre este Impresso, documento, 
fórmula, lista, guia ou relação, 
auxiliar, utilizado no Serviço de 
Cobranças (recibos e títulos), 
por via Postal, que envolve no 
mínimo, duas Estações Telé-
grafo Postais e se desdobra em 
duas componentes específicas 
mas, indissociáveis, a FRENTE/
IDA (identificação e domicílio do 
Remetente, Estação destinatária 
e descrição dos Títulos a Cobrar) 
e o VERSO/VOLTA (destinado ao 
Termo de recepção e à Liquida-
ção após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal 
desta localidade, em data não identificada, um Título, no montante de 1$50, para ser cobrado Estação de Extremoz, 
devidamente descrito, em dois Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – fornecidos, gratuitamente - e no interior 
de um Sobrescrito, Modelo n.º 2 - fornecido a título gratuito -, aberto e com um selo de franquia de $10, afixado (nos 
termos do Art.8.º do Decreto n.º 7 220 de 31.12.1920), correspondente, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, em virtude 
da sua expedição continuar a usufruir de Isenção do Porte do correio ordinário. 
Cada um dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, tinha de ostentar, afixado, 1 Selo postal de $02, respeitante à Taxa fixa de Co-
brança, (nos termos do Art.5.º do Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918) e obliterar pela Estação Telegrafo Postal de Extremoz 
(de Cobrança).  
Inutilizado com a marca de dia, o Selo postal de $10, correspondente ao Prémio de Registo, foi o citado Sobrescrito, 
Modelo n.º 2, fechado, registado, sob o n.º 12 104 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido, 
com Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a 
Estação de Extremoz (de Cobrança) -07.01.1923.  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Extremoz, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se lhe 
ter aplicado a marca de dia, 10 de Julho de 07.01.1923, aberto, conferido o Título que incluía, com os dados descritos 
nos 2 Impressos, Modelo n.º 1 e competentemente, obliterados, os Selos postais, afixados, nos mesmos. 
Definida a situação do Título recepcionado para Cobrança - 1 Cobrado -, foi efectuada, a 16 de Julho de 1921, em 
cada Impresso, Modelo 1, a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da 
importância total do Título cobrado de, 1$50, deduziu-se: a quantia de $01 do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, 
o Prémio de Emissão do Vale de, $02 (na razão de $02 por cada 5$00) e, emitiu-se o correspondente Vale Postal, pela 
importância liquida de, 1$47.
O Original do Modelo n.º 1, com a competente Liquidação e o correspondente Vale Postal emitido, foram incluídos 
num Sobrescrito, Modelo n.º 109, que após ter sido devidamente, fechado e registado, foi expedido, com total Isenção 
de Franquia, a 11 de Janeiro de 1923, -com as formalidades de Registo -, para o Destinatário (Remetente do Título a 
cobrar), em Portalegre.

D) De 12 de Janeiro de 1923 até 13 de Fevereiro de 1924

a)- O prévio, pagamento (fornecidos a titulo oneroso), dos Impressos, Modelo n.º 1, no momento ou acto 
da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de $01 (Taxa a aplicar - Preço ou 
Custo -, na Relação de recibos a cobrar, Modelo n.º 1, a partir de 12.01.1923, nos termos do Art.2.º do 
Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923);
b)- A afixação, obrigatória, de Selos franquia na importância de, $25, nos Sobrescritos, Modelo n.º 2, corres-
pondentes, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, (Taxa a aplicar -Prémio fixo de Registo -, no Sobrescrito, 
Modelo n.º 2 dos Títulos para Cobrar, nos termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923) em virtude 
do mesmo continuar a ser fornecido, gratuitamente, e a sua expedição continuar a estar Isenta de Porte 
do correio ordinário; e,
c)- A afixação, obrigatória, de 1 Selo postal de $10, nos Sobrescritos, Modelo n.º 109, correspondente, uni-
camente, á Taxa fixa – Preço ou Custo - do Sobrescrito, entre 12.01.1923 e 13.02.1924 (nos termos do Art.2.º 
do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923), em virtude da sua expedição continuar a beneficiar de total Isenção 
de Franquia (Prémio de Registo e do Porte do correio ordinário); 
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d)- O valor fixo do Prémio ou Taxa de Cobrança – de $05 a $80 – em função do valor dos recibos ou títulos 
- entre 5$00 e 150$00 -, do acréscimo de $10 por cada 50$00 a mais de 150$00 e na condição de efectiva 
cobrança (nos termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923);
e)- O envio dos Documentos (recibos e títulos) e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, num Sobrescrito, Modelo 
n.º 2, com Selos postais na importância de, $25, correspondentes, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, 
afixados e obliterados com a marca de dia, fechado, registado e expedido, com Isenção de Porte do 
correio ordinário e com as formalidades estabelecidas para o Registo.   
f) O processamento da competente Liquidação nos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo com as indica-
ções neles exaradas;
g) O envio do Original do Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e títulos) não cobrados, havendo-os, e 
do correspondente Vale, re-
sultante da Liquidação, em 
Sobrescrito, Modelo n.º 109, 
fechado, registado e expe-
dido, com total Isenção de 
Franquia, para o Remetente 
dos documentos, com as 
formalidades estabelecidas 
para as cartas registadas; 
h)- Os Duplicados dos Im-
pressos, Modelo n.º1, utiliza-
dos como elementos para 
a estatística, ficarem arqui-
vados nas Secretarias dos 
Serviços Telégrafo Postais 
dos distritos e na 1.ª Secção 
das Estações Centrais dos 
Correios de Lisboa e Porto, 
pelo tempo de um ano civil 
completo, inutilizando-se os 
de datas anteriores.

Figura 12
Cortesia Dr. Pedro Grade

Original do Modelo n.º 1, Tipo 
1916/1917, em papel creme, formato horizontal (rectangular), (168 x 225 mm), com um rectângulo no canto superior 
esquerdo, (29 x 65 mm), dividido em dois menores, um vertical, (29 x 22 mm) – a partir de, 12.01.1923, reservado à 

afixação de 1 Selo postal de 
$01, em cada um dos 2 Impres-
sos Modelo n.º 1 (Original e 
Duplicado) – correspondente, 
unicamente, ao Preço ou Custo 
de cada Modelo n.º 1 -, e outro, 
horizontal, (29 x 43 mm), até, 
11.01.1923, reservado à afixa-
ção de outros Selos postais, 
em cada um dos 2 Impressos 
- correspondentes à Taxa fixa 
de Cobrança ($02 por cada 
Título a cobrar inscrito nos Modelo 
n.º 1), impresso a preto (Frente 
e Verso) em Lisboa - Imprensa 
Nacional e utilizado no Serviço 
de Cobranças entre 1916/17 e 
1927/28.  
Sobre este Impresso, docu-
mento, fórmula, lista, guia ou 
relação, auxiliar, utilizado no 
Serviço de Cobranças (recibos 
e títulos), por via Postal, que en-
volve no mínimo, duas Estações 
Telégrafo Postais e se desdobra 
em duas componentes espe-
cíficas mas, indissociáveis, a 
FRENTE/IDA (identificação e 
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domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo 
de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta 
localidade, em data não identificada, um Título, no montante de 3$00, para ser cobrado na Estação Telégrafo-Postal de 
Leiria, devidamente inscrito ou descrito, em 2 Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – ambos pagos no acto da 
sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de $01, Tipo Ceres, que deviam ter sido inutilizados, 
com a marca de dia da Estação de Portalegre (Receptora) e não na Estação de destino (de Cobrança) - e no interior 
de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e fornecido a título gratuito, -, e com um Selo de franquia de $25, afixado (nos 
termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923), correspondente, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, em virtude 
da sua expedição continuar a usufruir de Isenção do Porte do correio ordinário. 
Inutilizado com a marca de dia, o Selo de franquia de $25 - correspondente ao Prémio de Registo -, foi o citado So-
brescrito, Modelo n.º 2, registado, sob o n.º 9 321 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido 
com Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a 
Estação de Leiria (de Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Leiria, onde deu entrada, foi o referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se lhe 
ter aplicado a marca de dia, 10 de Julho de 1921, aberto, conferido o Título que incluía, com os dados descritos nos 
Modelo n.º 1 e obliterados, tardiamente, os Selos postais, afixados, nos mesmos. 
Definida a situação do Título recepcionado para Cobrança - 1 Cobrado -, foi efectuada, a 29 de Junho de 1923, em 
cada Impresso Modelo 1, a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da im-
portância total do Título cobrado de, 3$00, deduziu-se: a quantia de $02 do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, o 
Prémio de Emissão do Vale de, $02 (na razão de $02 por cada 5$00), o Prémio de Cobrança de, $05, o Custo ou Preço 
do Sobrescrito, Modelo n.º 109 e o Custo da Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de, $02 e, emitiu-se o correspondente 
Vale Postal, pela importância liquida de, 2$79.
O Original do Modelo n.º 1, com a competente Liquidação e o correspondente Vale Postal emitido, foram incluídos num 
Sobrescrito, Modelo n.º 109, com um Selo postal de $10, afixado e obliterado com a marca de dia (nos termos do Art.2.º 
do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923), correspondente, unicamente, à Taxa fixa – Preço ou Custo - do referido Sobrescrito, que 
após ter sido devidamente, fechado e registado, foi expedido com total Isenção de Franquia, a 29 de Junho de 1923 - 
com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente do título a cobrar), em Portalegre.

Figura 13
Cortesia do Dr. Pedro Grade

Original do Modelo n.º 1, Tipo 
1916/1917, em papel camurça, 
formato horizontal (rectangu-
lar), (168 x 225 mm), com um 
rectângulo no canto superior 
esquerdo, (29 x 65 mm), dividido 
em dois menores, um vertical, 
(29 x 22 mm) - reservado a partir 
de, 12.01.1923, à afixação de 1 
Selo postal de $01, nos Impres-
sos, Modelo n.º 1 (Original e 
Duplicado) e correspondente, 
unicamente, ao Preço ou Custo 
dos mesmos -, e outro, horizontal, 
(29 x 43 mm) – reservado até, 
11.01.1923, à afixação de outros 
Selos postais, em cada Impresso 
– correspondentes, unicamente, 
à Taxa fixa de Cobrança ($02 por 
cada Título a cobrar inscrito nos Mod-
elo n.º 1) -, impresso a preto (Frente 
e Verso) em Lisboa - Imprensa 
Nacional e utilizado no Serviço de 
Cobranças entre 1916/17 e 1928.  
Sobre este Impresso, documento, 
fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e títulos), por via Postal, que envolve 
no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes específicas mas, indissociáveis, a 
FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/
VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – A União dos Médicos Provinciaes, sediada em Portalegre, apresentou na Estação Telégrafo-Postal desta 
localidade, em data não identificada, um Título, no montante de 3$00, para ser cobrado na Estação Telégrafo-Postal de 
Castelo Branco, devidamente inscrito ou descrito, em dois Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) – que deviam 
ter sido pagos no acto da sua requisição, através da afixação, em cada um, de 1 Selo postal de $01, Tipo Ceres, e devi-
damente inutilizados com a marca de dia da Estação de Portalegre (Receptora) e não na Estação de Castelo Branco 
(de Cobrança) - e no interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, aberto e fornecido a título gratuito, -, aberto e com um 
Selo de franquia de $25, afixado (nos termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923), correspondente, unicamente, 
ao Prémio fixo de Registo, em virtude da sua expedição continuar a usufruir de Isenção do Porte do correio ordinário. 
Obliterado com a marca de dia o Selo postal de $25, correspondente ao Prémio de Registo, foi o citado Sobrescrito, 
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Modelo n.º 2, fechado, registado, sob o n.º 9 321 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido 
com Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a 

Estação de Castelo Branco (de 
Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação 
de Castelo Branco, onde deu 
entrada, foi o referido Sobrescrito, 
Modelo n.º 2, depois de se lhe ter 
aplicado a marca de dia, 29 de 
Junho de 1923, aberto, conferido 
o Título que incluía, com os dados 
descritos nos Modelo n.º 1 e oblit-
erados, somente, os Impressos, 
Modelo n.º 1, em virtude destes 
não exibirem afixados os Selos 
postais de, $01, correspondentes 
ao Preço ou Custo dos mesmos, 
o que se constata através do 
averbamento manuscrito a tinta 
vermelha, no Original, “ falta um 
selo de $01 ”. 
Definida a situação do Título re-
cepcionado para Cobrança - 1 
Cobrado -, foi efectuada, a 29 
de Junho de 1923, em cada Im-
presso Modelo 1, a competente 
Liquidação, em harmonia com 
as indicações neles exaradas, ou 
seja, da importância total do Título 
cobrado de, 3$00, deduziu-se: a 

quantia de $02 do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, o Prémio de Emissão do Vale de, $02 (na razão de $02 por 
cada 5$00), o Prémio de Cobrança de, $05, o Custo ou Preço do Sobrescrito, Modelo n.º 109 e o Custo da Estampilha 
Fiscal (Imposto de Selo) de, $02 e, emitiu-se o correspondente Vale Postal, pela importância liquida de, 2$79.
O Original do Modelo n.º 1, com a competente Liquidação e o correspondente Vale Postal emitido, foram incluídos num 
Sobrescrito, Modelo n.º 109, com um Selo postal de $10, afixado e obliterado com a marca de dia (nos termos do Art.2.º 
do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923), correspondente, unicamente, à Taxa fixa – Preço ou Custo - do referido Sobrescrito, 
que após ter sido devidamente, fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, a 4 de Julho de 1923 
- com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente do título a cobrar), em Portalegre.

E) De 14 de Fevereiro de 1924 até 31 de Dezembro de 1930

a)- O prévio, pagamento (fornecidos a título oneroso), dos Impressos, Modelo n.º 1, no momento ou acto 
da sua requisição, através da afixação (9), em cada um, de 1 Selo postal de, $02, correspondente, unica-
mente, à Taxa fixa - Preço ou Custo -, de cada Impresso, a partir de 14.02.1924, (nos termos do Art.5.º do 
Decreto n.º 9 424 de 13 de Abril de1924) e da sua inutilização (obliteração), com a competente marca 
de dia da Estação de origem (Receptora). Conforme Figuras 14 e 16;  
(9).- A partir de 16.04.1925 e até Março de 1928, foi estampilhado ou timbrado, nos impressos, Modelo n.º 
1, Tipo 1916/17, utilizados nas Estações Telegrafo postais de Lisboa, um Selo de Franquia de $02, tipo Ceres.
 b)- A afixação, obrigatória, de 1 Selo postal de $40, nos Sobrescritos, Modelo n.º 2, correspondente, unica-
mente, ao Prémio fixo de Registo, (nos termos do Art.5.º do Decreto n.º 9 424 de 13.02.1924), em virtude do 
mesmo continuar a ser fornecido, gratuitamente, e a sua expedição continuar a estar Isenta de Franquia 
do Porte do correio ordinário; e,
A afixação, obrigatória, de 1 Selo de franquia de $10, em cada Sobrescrito, Modelo n.º 109, correspondente, 
unicamente, á Taxa fixa - Preço ou Custo - do Sobrescrito, entre 12.02.1924 e 31.12.1930 (nos termos do 
Art.5.º do Decreto n.º 9 424 de 13.02.1924), em virtude da sua expedição continuar a beneficiar de total 
Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário). Conforme Figura 15; 
c)- O valor fixo do Prémio Cobrança – de $05 a $95 – em função do valor dos recibos ou títulos – entre 5$00 e 
125$00 -, do acréscimo de $15 por cada 25$00 a mais de 125$00 e na condição de efectiva cobrança 
(nos termos do Art.5.º do Decreto n. 9 424 de 13.02.1924);
d)- O envio dos Documentos (recibos e títulos) e dos 2 Impressos, Modelo n.º 1, num Sobrescrito, Modelo n.º 
2, com Selos de franquias na importância de, $40, correspondentes, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, 
afixados e obliterados com a marca de dia, fechado, registado e expedido, com Isenção de Franquia de 
Porte do correio ordinário e com as formalidades estabelecidas para o Registo. 
e) O processamento da competente Liquidação nos 2 Impressos, Modelo n.º 1, de acordo com as indi-
cações neles exaradas;
f) O envio do Original do Impresso, Modelo n.º 1, dos Documentos (recibos e títulos) não cobrados, haven-
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do-os, e do Vale da correspondente Liquidação, em Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado, registado e 
expedido, ao Remetente dos documentos, com as formalidades estabelecidas para as cartas registadas; 
g)- Os Duplicados dos Impressos, Modelo n.º1, utilizados como elementos para a estatística, ficarem arqui-
vados nas Secretarias dos Serviços Telégrafo - Postais dos distritos e na 1.ª Secção das Estações Centrais 
dos Correios de Lisboa e Porto, pelo tempo de um ano civil completo, inutilizando-se os de datas anteriores.

Figura 14
Cortesia do Eng.º Joaquim 

Trindade
Original do Impresso, Modelo 
n.º 1, Tipo 1916/1917, em papel 
camurça, formato horizontal 
(rectangular), (168 x 225 mm), 
com um rectângulo no canto 
superior esquerdo, (29 x 65 mm), 
dividido em dois menores, um 
vertical, (29 x 22 mm), reser-
vado a partir de 14.02.1924, à 
afixação, (10) de 1 Selo postal 
de $02, nos Impressos, Modelo 
n.º 1 (Original e Duplicado) – 
correspondente, unicamente, 
ao Preço ou Custo de cada 
Modelo n.º 1 -, e outro, horizon-
tal, (29 x 43 mm), reservado até, 
11.01.1923, à afixação de outros 
Selos postais, nos mesmos – cor-
respondentes, unicamente, à 
Taxa fixa de Cobrança ($02 por 
cada Título a cobrar inscrito nos 
Modelo n.º 1) -, impresso a preto 
(Frente e Verso) em Lisboa - Im-
prensa Nacional e utilizado no 

Serviço de Cobranças entre 1916/17 e Março de 1928.
(10).- A partir de 16.04.1925 e até Março de 1928, foi estampilhado ou timbrado nos Impressos, Modelo n.º 1, Tipo 1916/17 
– presumivelmente, apenas nos expedidos das Estações Telegrafo Postais de Lisboa (11) -, um Selo de Franquia de $02, 
tipo Ceres.
(11).- Devido à mera coincidência ou não, dos 4 exemplares que conheço com Selo de Franquia de $02, tipo Ceres, 
impresso ou timbrado, terem sido todos expedidos de Estações Telegrafo Postais de Lisboa.
Sobre este Impresso, documento, fórmula, lista, guia ou relação, auxiliar, utilizado no Serviço de Cobranças (recibos e 
títulos), por via Postal, que envolve no mínimo, duas Estações Telégrafo Postais e se desdobra em duas componentes 
específicas mas, indissociáveis, a FRENTE/IDA (identificação e domicílio do Remetente, Estação destinatária e descrição 
dos Títulos a Cobrar) e o VERSO/VOLTA (destinado ao Termo de recepção e à Liquidação após cobrança), recai uma 
dupla função, designadamente:
a)- FRENTE (IDA) – O Sr. Gaspar Luiz d’ Almeida, domiciliado em Lisboa, apresentou numa Estação Telegrafo Postal desta 
cidade, em data não identificada, um Título, no montante de 135$00, para ser cobrado na Estação Telégrafo-Postal 
de Coimbra (de Cobrança), devidamente inscrito ou descrito, em dois Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado), 
exibindo cada 1 Selo postal estampilhado ou timbrado de $02, tipo Ceres, pagos no acto da sua apresentação e no 
interior de um Sobrescrito, Modelo n.º 2, fechado e fornecido a título gratuito, e com um Selo de franquia de $40, afixado 
(nos termos do Art.5.º do Decreto n.º 9 424 de 13.02.1924), correspondente, unicamente, ao Prémio fixo de Registo, em 
virtude da sua expedição continuar a usufruir de Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário. 
Obliterado com a marca de dia o Selo de franquia de $40, correspondente ao Prémio de Registo, foi o citado Sobre-
scrito, Modelo n.º 2, registado, sob o n.º 592 – facto evidenciado no Modelo n.º 1, supra reproduzido - e expedido com 
Isenção de Franquia do Porte do correio ordinário - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para a Estação 
de Coimbra (de Cobrança).  
b) VERSO (VOLTA) – Na Estação de Coimbra, onde deu entrada, foi referido Sobrescrito, Modelo n.º 2, depois de se lhe 
ter aplicado a marca de dia, 7 de Maio de 1925, aberto, conferido o Título que incluía, com os dados descritos nos 
Modelo n.º 1 e competentemente, obliterado, o Selo postal de $02, tipo Ceres – estampilhado ou timbrado, em cada 
um -, e correspondentes, unicamente, ao Preço ou Custo dos mesmos. 
Definida a situação do Título recepcionado para Cobrança - 1 Cobrado -, foi efectuada, a 12 de Maio de 1925, em cada 
Impresso Modelo 1, a competente Liquidação, em harmonia com as indicações neles exaradas, ou seja, da importância 
total do Título cobrado de, 135$00, deduziu-se: a quantia de $03 do Selo postal da Requisição, Modelo n.º 5, o Prémio de 
Emissão do Vale de, $48 – ($40 até 100$00 + $08 dos restantes 35$00) -, o Prémio de Cobrança de, 1$10 – ($95 de 5$00 
a 125$00 + $15 do acréscimo por cada 25$00) -, o Preço ou Custo do Sobrescrito, Modelo n.º 109 de, $10 e o Custo da 
Estampilha Fiscal (Imposto de Selo) de, $15 e, emitiu-se o correspondente Vale Postal, pela importância liquida de, 133$14.
O Original do Modelo n.º 1, com a competente Liquidação e o correspondente Vale Postal emitido, foram incluídos num 
Sobrescrito, Modelo n.º 109, com um Selo postal de $10, afixado, e obliterado com a marca de dia (nos termos do Art.5.º 
do Decreto n.º 9 424 de 13.04.1924), correspondente, unicamente, à Taxa fixa – Preço ou Custo - do referido Sobrescrito, 
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que após ter sido devidamente, fechado e registado, foi expedido, com total Isenção de Franquia, a 12 de Maio de 
1925 - com as formalidades estabelecidas para o Registo -, para o Destinatário (Remetente do Título a cobrar), em Lisboa.

Figura 15
Cortesia de Joaquim Cortes

Apesar do Sobrescrito, supra reproduzido, em papel amarelado, impresso a preto, (126 x 157mm), designado em todos 
os documentos pelas letras V.C. (Valores Cobrados e/ou Títulos Liquidados), ter passado a partir de 12.01.1923, por im-
posição legal (nos termos do Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923 e posteriormente, do Art.5.º do Decreto n.º 9 424 
de 13.04.1924), a ser fornecido, a título oneroso, os utentes do Serviço de Cobranças, continuaram a beneficiar neste 
Sub Período, de total Isenção de Franquia (Prémio de Registo + Porte do correio ordinário).
Este Sobrescrito, Modelo n.º 109, que exibe um Selo postal de $10, tipo Ceres (emissão de Londres, barbaramente dani-
ficado), correspondente, unicamente, à Taxa fixa – Preço ou Custo – do Sobrescrito, Modelo n.º 109, fechado - contendo 
no interior, o Original do Impresso, Modelo n.º 1, Documentos (recibos e títulos) não cobrados, havendo-os, e o corre-
spondente Vale Postal emitido, resultante da competente Liquidação - e Registado, sob o n.º 2 874, foi expedido, com 
total Isenção de Franquia, pela Estação Telégrafo-Postal de Cabeço de Vide – 3.11.1928-, ao Destinatário (Remetente 
dos recibos ou títulos para cobrar), em Portalegre (marca no verso) -9.11.1928.  
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Figura 16
Reprodução de obra

Exemplar (12) do Impresso, Modelo n.º 1, Tipo 1928, em papel (?), formato horizontal (rectangular), (168 x 225 mm), com 
um rectângulo vertical no canto superior esquerdo, (29 x 22 mm), reservado a partir de Março de 1928, à afixação de 1 
Selo postal de $02 nos Impressos, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado) e correspondente, unicamente, à Taxa fixa – Preço 
ou Custo - dos mesmos (de acordo com as Instruções constantes nas linhas verticais do lado esquerdo do Impresso) -, 
impresso a preto (Frente e Verso) e utilizado no Serviço de Cobranças a partir de Março de 1928. 
(12).- Distingue-se essencialmente do Tipo 1916/1917, por só exibir um rectângulo no canto superior esquerdo, reservado 
à afixação do Selo de Franquia de $02, correspondente ao Preço ou Custo do Impresso e de não conter no verso qualquer 
alusão às Ordens Postais, entretanto extintas, em 23.03.1928, e daí, a plena convicção de que só terá tido curso Legal 
a partir desta data. Não conhecemos qualquer exemplar (em novo ou usado) deste Tipo 1928.

Manifestamos nos dois Artigos anteriores, a convicção de que a Impressão de Selos postais em 
alguns Impressos de serviço do Correio (Modelo n.º 5, Modelo J e Modelo n.º 1), teve como objectivo prio-
ritário a redução do excessivo consumo bem como, dos correspondentes custos. O teor da Circular que 
passamos a transcrever, inserida na página 199 da Obra, “ O Correio e seus Serviços ”, de Alfredo Hermínio 
de Sousa e Edição do Jornal “Acção ” (1930), é a prova cabal dessa realidade, designadamente: 
“ Constando nesta Divisão que o consumo dos impressos modelos n.º. 1 e 2, desde que começaram a 
ser fornecidos ao público gratuitamente, está sendo extraordinário, não se justificando tal consumo por 
não estar em relação com os T.C. T.C. expedidos………… foi determinado superiormente que no acto do 
fornecimento dos referidos impressos sejam afixados os selos de $44 e inutilizados seguidamente antes de 
serem entregues a quem os queira adquirir, não devendo fornecer-se mais de dois exemplares do modelo 
1 por cada modelo 2. (Circular n.º 8, de 18 de Agosto de 1928, da 3.ª Divisão da D.S.P.).” 

Também comprovámos, fundamentando, o equívoco em que incorreu o Sr. Cunha Lamas - por 
partir de um falso raciocínio com aparência de verdadeiro (sofisma) -, ao considerar, indevidamente, os 
Impressos de serviço do Correio – “ Requisição, Modelo n.º 5 (Vales Postais) ”, “ Modelo J (Boletim da Caixa 
Económica Postal) ” e “ Modelo n.º 1 (Serviço de Cobranças) ”, Inteiros Postais.  

Incidindo o presente artigo apenas sobre o Impresso, Modelo n.º 1- atrás, amplamente descrito, 
analisado e ilustrado (frente/verso) -, achamos útil trazer, em primeira instância, à colação, o estudo 
elaborado pelo Sr. Cunha Lamas, nas páginas 236 e 237 do seu Livro, “ Inteiros Postais de Portugal e Ilhas 
Adjacentes, Edição dos Serviços Culturais dos C.T.T., em 1969, nos termos que passamos a transcrever:

“ b) Relações de Recibos a Cobrar – m/1
Quando procurávamos, nos registos da Casa da Moeda referências a impressão do selo nos Boletins da 
Caixa Económica postal, encontrámos nota de outros dois modelos de serviços dos Correios, que também 
receberam a impressão de selos de franquia: Relações de recibos a cobrar, «Modelo n.º 1», com selo de 
$02, e Requisições de vales, «Modelo n.º 5», com selo de $03. 
Quando estes impressos eram cedidos aos interessados, gratuitamente (13), colavam-lhes selos da taxa de 
5 reis que eram então inutilizados nas Estações que os forneciam, com a marca do dia, como consta do 
§ único do art.º 333.º (14) e do art.º 496.º (15) do Regulamento dos Serviços dos Correios publicado pelo 
Decreto de 10 de Dezembro de 1892 ”.
Em consequência da substituição da unidade monetária, determinada pela Lei de 22.5.1911 e da con-
sequente emissão de selos com as taxas em centavos, determinada pelo decreto de 9 de Dezembro do 
mesmo ano, passou a ser de ½ centavo o valor do selo a colar nos referidos impressos «modelo n.º 1», valor 
equivalente aos anteriores 5 réis.
Esta taxa manteve-se até que a desvalorização da moeda portuguesa consequente desequilíbrio económi-



69

co que se seguiu à grande guerra de 1914-18, obrigou a elevar todas as taxas e tarifas dos correios.
Em época que não conseguimos concretizar, o que não interessa ao nosso estudo, as Relações dos recibos 
a cobrar passaram a ser vendidas ao público, porque, no art. 7.º do Decreto n.º 4 912, de 13 de Outubro 
de 1918, atrás citado, determinava-se que os “remetentes deixarão de pagar os impressos modelo n.º 1, 
de que fizerem uso.” Mas, no art. 6.º do mesmo Decreto, era elevado para $02 o valor do selo a colar e a 
inutilizar sobre os mesmos modelos.
Em princípios de 1923, nova alteração no valor deste selo foi determinada pelo Decreto n.º 8 576 de 8 de 
Janeiro desse ano, passando a ser do valor de $01; mas, no ano seguinte, voltou novamente para $02, 
segundo o Decreto n.º 9 424 de 12 de Fevereiro de 1924 ”. Fim de transcrição.    

(13).- §1.º do Art.105.º do Decreto de 15.10.1880 (Cobrança de recibos, letras e obrigações):   “ Estes impres-
sos e sobrescriptos serão fornecidos gratuitamente nas administrações, direcções e estações ”.

(14).- § único do Art.333.º do Regulamento de 10.12.1892 (Permutação de Fundos (Vales Postais): “ Na 
requisição, modelo n.º 5, deverá ser affixado perante o tomador um sêllo da taxa de 5 réis, que será inu-
tulizado com a marca do dia da estação ”.  

(15).- Art.496.º de Regulamento de 10.12.1892 (Cobrança de recibos, letras e obrigações): “ Nos termos do 
artigo 207.º (15) da organização dos serviços telegrapho-postaes pagarão os interessados pelo uso que 
fizerem dos impressos, modelo n.º 1, a importância de 5 réis. Esta quantia será paga por meio da affixação 
de um sêllo de franquia da respectiva taxa em cada um dos ditos impressos, o qual será inutilizado com 
a competente marca do dia no acto da entrega a quem os requisitar”.

(16).- Art.207.º da Organização de 1.12.1892 (Autorização concedida ao Governo):  “ O Governo fixará 
quaes as quantias que o público deve pagar pelos impressos de que fizer uso para as differentes serviços 
telegraphicos ou postaes”.

É inegável que da leitura sequencial e objectiva do texto supra reproduzido e dos articulados trans-
critos nas Notas 13,14,15 e16, que o complementam, se retiram duas imagens distintas e de pólos opostos:

Uma positiva e nítida, que nos transmite com bastante exactidão a Legislação Postal aplicável ao 
Impresso, Modelo n.º 1, utilizado no Serviço de Cobranças;

E, outra, duplamente negativa e desfocada, reflexo não só, da interpretação paradoxal dos articu-
lados referenciados no § 2.º do citado texto (Notas 13, 14 e 15), mas também, do paralogismo emitido no 
§ 5.º, fruto de uma avaliação inadequada (juízo de valor), ao escrever: “ Em época que não conseguimos 
concretizar, o que não interessa ao nosso estudo, as Relações dos recibos a cobrar passaram a ser vendidas 
ao público ………”. Obviamente que, ao não aprofundar, com a acuidade necessária, a Legislação Postal 
invocada, não teve a percepção da existência de duas Taxas fixas com funções distintas, ambas, pagas 
através da afixação de Selos de Franquia nos Impressos, Modelo n.º 1: uma correspondente ao Preço ou 
Custo do Impresso e outra correspondente à Taxa de Cobrança e daí, o inevitável agravamento do seu 
equívoco inicial e as consequentes discrepâncias relevadas nos parágrafos, 2.º, 5.º e 6.º do mesmo texto; 
isto porque, indubitavelmente,   

Quando os Impressos, Modelo n.º 1, eram fornecidos, gratuitamente, aos utentes (público) - entre 
15.10.1880 e 9.12.1892 (nos termos do articulado da Nota 13) e entre 31.10.1918 e 11.01.1923 (nos termos 
do Art.7.º do Decreto 4 912 de 23.10.1918) – não lhe eram afixados ou colados Selos de Franquia; e que,

Foi o teor do Art.207.º, integralmente transcrito na Nota 16 – renovado, posteriormente, pelos n.º 2 
do Art.64.º do Decreto n.º 4 602 de12.04.1918, n.º 2 do Art.64.º do Decreto n.º 5 001 de 27.11.1918 e n.º 1 do 
Art.75.º do Decreto n.º 5 786 de 10.05.1919 -, que conferiu ao Governo a legitimidade para determinar e fixar:

1)- As quantias que o público passaria a pagar (Preço ou Custo), previamente (no acto de entrega), 
pelos Impressos dos diferentes serviços Telegrafo Postais de que fizesse uso - através da afixação de Selos 
de Franquia ou já estampilhados ou timbrados nos mesmos – e que, no caso em apreço dos Impressos, 
Modelo n.º 1 (Original e Duplicado), do Serviço de Cobranças, foram sendo, sucessivamente, as seguintes:

a)- 5 Réis – entre 10.12.1892 e 13.02.1912 (Art.496.º do Regulamento de 10.12.1892 e Art.586.º do 
Regulamento de 14.06.1902);

b)- ½ Centavo – entre 14.02.1912 e 30.10.1918 (Regulamento de 14.06.1902, Decreto de 9.12.1911 
e Portaria de 23.01.1912);

c)- Gratuito – entre 31.10.1918 e 11.01.1823 (Art.7.º do Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918);
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d)- 1 Centavo – entre 12.01.1923 e 13.02.1924 (Art.2.º do Decreto n.º 8 576 de 8.01.1923);
e)- 2 Centavos (17) - entre 14.02.1924 e 31.12.1930 (Art.5.º do Decreto n.º 9 424 de 12.02.1924).

(17).- entre 16.04.1925 e Março de 1928, através de Selos de Franquia estampilhados ou timbrados 

2)- Bem como, em alguns períodos, as quantias que, prévia, paralela e simultaneamente, os uten-
tes deviam pagar (Taxas fixas de Cobrança), através da afixação de Selos de Franquia no Duplicado do 
Impresso, Modelo n.º 1:

a)- 10 Réis (por cada titulo a Cobrar) – entre 14.06.1902 e 13.02.1912 (§ 2.º do Art.566.º do Regula-
mento de 14.06.1902).

b)- 1 Centavo (por cada título a Cobrar) – entre 14.02.1912 e 30.10.1918 (Regulamento de 14.06.1902, 
Decreto de 9.12.1911 e Portaria de 23.01.1912).

3)- Ou ainda, num único período, as quantias que, prévia e exclusivamente, os utentes deviam 
pagar (Taxa fixa de Cobrança), através da afixação de Selos de Franquia nos dois Impressos, Modelo n.º 
1 (Original e Duplicado):

a)- 2 Centavos (por cada título a Cobrar) - entre 31.10.1918 e 11.01.1923 (Decreto n.º 4 912 de 
23.10.1918).

É inquestionável que ao estudo efectuado - desdobrado em três artigos -, se aplica, perfeitamente, 
a sabedoria popular contida em dois conhecidos Provérbios portugueses, designadamente, que: “ Nem 
tudo o que reluz é ouro” e que: “ As aparências iludem ”; pelo que,

Mesmo, tendo-se em consideração a real evidência de que: “ Cada um só vê o que quer ver ” ou 
de que: “ Não há maior cego do que aquele que não quer ver ”, tem de prevalecer sempre a verdade 
consensual de que: “ Contra factos não há argumentos ”!

Perante a realidade factual atrás descrita, documentada e fundamentada, inequivocamente, só 
se pode concluir, que o Impresso auxiliar, Modelo n.º 1 (Original e Duplicado), do Serviço de Cobranças 
do Correio, não foi criado para ser utilizado como Correspondência Postal, pelo que óbvia e consequen-
temente, também não pode ser considerado, Inteiro Postal e/ou outra Fórmula de Franquia.

Conclusão final

O que foi descrito e exposto neste e nos dois Artigos anteriores, baseado em definições, conceitos, 
procedimentos e terminologias postais, com o suporte da Legislação Postal transcrita ou referenciada 
(Regulamentos, Decretos, Tabelas de Taxas e Portes, Circulares, etc….), aprovada e publicada no Diário 
do Governo e pela qual o Correio e a Filatelia Nacional se regiam nos períodos analisados, penso que, 
indubitavelmente, demonstra, fundamenta e documenta – salvo eventuais erros ou omissões -, que os 
Impressos, Modelo n.º 5 (Requisição de Vales), Modelo n.º 06 (Ordens Postais), Modelo J (Caixa E. Postal) 
e Modelo n.º 1 (Serviço de Cobranças), não foram criados para serem utilizados como Correspondên-
cias Postais.

Pelo que, apesar de num determinado Período - devidamente referenciado -, exibirem Selos de 
Franquia estampilhados ou timbrados, óbvia e consequentemente, não podem ser considerados Inteiros 
Postais e/ou Fórmulas de Franquia; isto porque, para além de não conterem em si, mesmo, os elementos 
imprescindíveis das Correspondências Postais (Impressos) em apreço – a natureza, as características, os 
objectivos e os portes -, não circulavam a descoberto por via postal, ficavam em Arquivo no Correio ou na 
Casa da Moeda e Papel Selado e, eram destruídos nos prazos regulamentados (com excepção do Ori-
ginal do Modelo n.º 1).

A partir de agora, passa pois, a ser público e notório, que os “ 4 Cavaleiros do Apocalipse ” - por 
mim assim designados, pelo erróneo conceito de Inteiros que geraram, resultante de um inicial equívoco 
(sofisma), mantido e agravado, posteriormente, sobretudo, pela iliteracia filatélica manifestada por alguns 
filatelistas portugueses -, não são, por impedimento Legal, Correspondências Postais e consequentemente, 
Inteiros Postais e/ou outras Fórmulas de Franquia.  

A concretização deste estudo só foi possível devido à inestimável colaboração dos Amigos e 
Ilustres Filatelistas - por ordem alfabética -, Dr. Elder Correia, Guilherme Rodrigues, Joaquim Cortes, Eng.º 
Joaquim Trindade e Dr. Pedro Grade.
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Breve nota de marcofilia de Moçambique, 
constituindo prova inequívoca da existência do Pai Natal

Luís Frazão FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

Esta breve nota, escrita em plena quadra natalícia, 
contém em si mesma, três mensagens. A primeira vai dirigida 
a todos os que a lerem a quem apresento o meu desejo de 
Boas Festas. A segunda é dirigida a um corpo mais restrito de 
filatelistas, os da «História Postal», aqueles que estão sempre 
à espera de uma nova peça, quanto mais insólita melhor, 
daquelas com que sonhamos por serem possíveis, mas que 
certamente nunca virão a aparecer. E por fim, existem 
aqueles que até acreditam no impossível, e é justamente 
para esses que o Pai Natal entra em funções, como se irá ver.

A marca do Quartel General de Lourenço Marques.

Figura 1 

Identificada com o numero 2.2.1 por Altino Pinto, 
que a descreve como:

Carimbo rectangular, com 
cerca de 5cm de comprimento por 3 
cm de altura, geralmente aposto no 
verso da correspondência civil e mi-
litar, oriundo do Quartel-General, em 
que se indicava a data e o número 
de ordem de entrada.

Geralmente batido a preto. 
Período de utilização1915/19171 (Fi-
gura 1 e 2)

Nota: censurava correspon-
dência civil e militar

Em relação a esta marca, 
que é relativamente comum, pouco 
teríamos a acrescentar ao que já é 

1 - Deve ter havido uma gralha tipografica, pois as datas conheçidas são 
de 1916/1917.

Figura 2
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conhecido. Apresenta-se de seguida 
uma carta que apresenta na frente a 
referida marca.

Figura 3

O verso da carta que vem 
reproduzido na figura 3, parece mais 
interessante, pois que tem a cinta 
de censura de Lourenço Marques. 
No entanto se referimos esta carta é 
porque a marca do Quartel-General 
é datada de 15 de Maio de 1916, e 
como o número de ordem é 00001, 
estamos perante o «primeiro número 
de entrada, e o primeiro dia de 
utilização desta marca».

E por aqui ficaríamos, não 
fora a intervenção do Pai Natal, que 

nos fez ver uma outra carta, 
bem fotografada e descrita 
em certo catálogo de 
leilão, e que reproduzimos 
na figura 4.

Trata-se de uma 
carta dirigida um prisionei-
ro de guerra alemão em 
Lourenço Marques, expe-
dida de outro prisioneiro 
de guerra em Johanes-
burg, justificando assim a 
isenção de franquia. Uma 
vez em Lourenço Marques, 
e tendo-se verificado que 
o destinatário ali não se 
encontrava, foi reexpedi-
da para a Alemanha, não sem antes ter sido submetida à censura postal, como o atestam as marcas 
aplicadas, em particular a do Quartel-General. Esta marca datada de 11 de Maio de 1916, apresenta o 
número de entrada é: 00000.

Perante esta realidade não me digam que o Pai Natal não existe. Boas Festas para todos

Figura 3

Figura 4 - Frente

Figura 4 - VersoFigura 4 - Pormenor frente
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Literatura Filatélica e de História Postal
Os Correios e os Caminhos de Ferro em Portugal

(VI)

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

Abstract

The philatelic, postal and railway literature study 
below quoted is, simultaneously, a presentation and a 
contents analysis of several books with specific interest 
on postal services and railway connections, covering 
mainly the second half of the XIX century and the first 
of the XX. 

The presented publications are essencially studies 
with overall visions about postal matters connected with 
railway lines, plus some books about portuguese railway 
topics, published in Portugal since the first years of the XX 
century. One of the books also contains studies related 
to Angola, India and Mozambique.

The efectuated ana lys i s  conta ins  the 
bibliographical data, their contents and some detailed 
references, whenever relevant either for a general 
history framework or for the specific railway postal 
history approach.

Resumo

O estudo de literatura filatélica, postal e ferroviária 
que se segue é, simultaneamente, uma apresentação e 
uma análise de conteúdos de vários livros com interesse 
específico no que aos serviços postais e ao caminho 
de ferro concerne, abrangendo principalmente a 
segunda metade do século XIX e a primeira do XX.

As publicações apresentadas são essencialmente 
estudos com visões de conjunto sobre matérias postais 
relacionadas com caminhos de ferro e bem assim 
alguns livros sobre assuntos ferroviários portugueses, 
publicados em Portugal desde os princípios do século 
XX. Um dos livros também inclui estudos relativos a 
Angola, Índia e Moçambique.

A anál ise efectuada contém os dados 
bibliográficos, conteúdos e referências de pormenor, 
sempre que relevantes para efeitos do seu 
enquadramento face à história em geral ou à história 
postal ferroviária em particular.
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Introdução

A entrada em circulação dos primeiros selos postais portugueses, em 1 de Julho de1853, a par da 
inauguração do caminho de ferro em 28 de Outubro de1856, entre Lisboa e o Carregado, foram duas 
das mudanças mais significativas que se operaram no Portugal da segunda metade do século XIX.

Os correios e os caminhos de ferro desde cedo estabeleceram acordos no que ao transporte de 
correio em malas fechadas concerne, como se pode ver no artº 55º do contracto contendo as Condições 
relativas à construção dos caminhos de ferro de Leste e do Norte [...], de 14 de Setembro de 1859, publicado 
no DG nº223, de 22 de Setembro de 1859 e aprovado pela Carta de Lei de 5 de Maio de 1860, publicada 
no DL nº104 de 7 de Maio. Dizia o artigo em questão o seguinte:

“A Empreza será obrigada a transportar gratuitamente as malas do correio e os seus conductores, 
em wagons bem acondicionados nos trens de maior velocidade.

O Governo fará, ouvida a Empreza, o Regulamento d’este serviço, tomando por base os Regulamentos 
francezes, respectivos aos caminhos de ferro subsidiados pelo estado.”

Três anos depois legislou novamente o estado sobre esta matéria, na circunstância pela Carta de 
Lei de 11 de Julho de 1863, publicada no DL nº161 de 23 de Julho.

Dizia o artº 2º da carta de lei em questão o seguinte:
“Poderá igualmente o governo estabelecer nos caminhos de ferro estações ambulantes, como as 

que se têem estabelecido em outros paizes da Europa, para a mais prompta e directa transmissão das 
correspondencias.”

Em consequência da política de organização dos transportes de correspondência pelos caminhos 
de ferro vieram as ambulâncias postais a ser inauguradas, em 1 de Dezembro de 1866, conforme 
demonstrado por dois dos autores constantes de um dos estudos ora em curso, na circunstância Ferreira 
e Fragoso (1966:9-12).

Os livros sobre marcofilia, filatelia e história postal analisados neste estudo reportam-se à 
caracterização do serviço postal na óptica das estações postais ambulantes – estações postais fazendo 
parte de comboios, com aceitação e triagem de correspondência em andamento - na do correio 
entregue em estabelecimentos postais situados em gares ou nas usas imediações e no correio entregue 
aos serviços ferroviários.

Os livros sobre caminhos de ferro apresentados 
contêm es tudos  sobre  a  h i s tó r ia  do seu 
desenvolvimento, a sua implantação geográfica no 
território português, a sua rede funcional e algumas 
cronologias fundamentais, permitindo desta forma 
fazer leituras cruzadas no tempo e no espaço em 
análise. 

 I – Livros sobre Correios

 1 - FERREIRA, Godofredo; FRAGOSO, 
António (1966). Centenário das ambulâncias postais 
portuguesas. Lisboa: CTT. (Separata do Guia Oficial 
dos CTT, Dezembro de 1966, 200 exemplares). 63 
páginas + 1 errata inserta entre a última página e a 
contracapa. Entre a página 28 e 29 tem inserto um 
mapa com a “Rede nacional de Ambulâncias Postais 
e de Condução de Malas, em 1966”.

Os capítulos em que se divide este livro são os 
seguintes:

“I - Esboço histórico” – neste capítulo aborda-
se a implantação do caminho de ferro em Portugal, 
a opção pelo transporte de malas postais por 
comboio e o estabelecimento das estações postais 
ambulantes. Os autores defendem igualmente neste 
capítulo a data de 1 de Dezembro de 1866 para 
o início do funcionamento das estações postais 
ambulantes com a respectiva prova documental.

“II – Ambulâncias postais - condução de malas 
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por via férrea em compartimentos reservados ao serviço do correio - Auto-ambulâncias” - Neste capítulo 
são apresentadas as linhas de caminho de ferro em que circulavam ambulâncias e conduções na data de 
escrita do livro, acompanhadas de algumas datas de início de circulação das mesmas. Consta igualmente 
deste capítulo uma breve caracterização do serviço das Auto-ambulâncias.  

“III – Os carimbos postais das ambulâncias e conduções” – Neste capítulo são apresentadas as 
marcas de dia quanto ao seu tipo, morfologia e legendas, acompanhadas de uma interpretação ou 
explicação para a terminologia adoptada.

O livro termina com uma bibliografia sintética constando do corpo do texto referências a algumas 
fontes e a legislação de enquadramento das análises efectuadas.
 

 2 - MAGALHÃES, Alexandre Guedes de (1986). 
Marcofilia do serviço postal ambulante de Portugal e 
ultramar. Porto: Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial 
do Porto. 179 págs.  

A estrutura geral de organização do livro em 
apreço apresenta-nos 5 partes. A saber:

A “1ª Parte – Portugal” contendo uma nota 
histórica sobre os caminhos de ferro, ambulâncias, 
conduções ferroviárias, dependências, Centros 
Repartidores Postais, Auto-ambulâncias (rodoviárias) 
e conduções-auto, posta rural, caminhos de ferro 
incluindo a sua divisão em linhas, carimbos específicos 
das ambulâncias postais, catálogo das marcas de 
dia das ambulâncias e conduções e um índice das 
denominações em questão.

A “2ª Parte – Angola”, a “3ª Parte - Estado da 
Índia” e a “4ª Parte – Moçambique”, reportam-se ao 
estudo das respectivas ambulância apresentando 
para os territórios em questão a estrutura básica das 
linhas de caminho de ferro e a respectiva marcofilia 
do serviço postal ambulante.

A “5ª Parte - Carimbos postais ferroviários” 
analisa os carimbos citados de Portugal, Angola e 
Moçambique. Para Portugal apresenta uma súmula 
da legislação aplicável ao Caminho de Ferro de 
Sueste em 1871 e hipóteses interpretativas para os 
carimbos nominativos vistos sobre selos. Esta 5ª parte 
inclui um texto de duas páginas e meia relativo aos 
estabelecimentos postais instalados em gares ou nas 
suas proximidades.

No que diz respeito a Angola e Moçambique 
apresentam-se imagens de alguns exemplos em 3 páginas.

O livro contém a bibliografia utilizada e a dos estudos do autor sobre os assuntos em epígrafe. No que 
à parte de Portugal se reporta apresenta algumas referências da legislação que enquadra os serviços postais 
e inclui datas de abertura das linhas de caminho de ferro à exploração pública e de início de circulação 
das ambulâncias. As marcas postais das ambulâncias são apresentadas por ordem cronológica e por 
tipos com número de catálogo. Consta igualmente dum índice de denominações a lista das marcas de 
dia identificadas por linhas e com números de catálogo, permitindo desta forma a localização das ditas.

 3 - VIEIRA, Jorge (1978). Na filatelia uma temática / Caminhos de ferro. SL: Vitor Simarro. 32 páginas 
+ 1 errata com a designação de “Uma desculpa e um pedido” intercalada entre a última página e a 
contracapa.

A brochura em apreço foi publicada no âmbito da realização da Mostra Filatélica / Temática – 
Caminhos de Ferro, inaugurada em 30.6.1978 a propósito do 1º centenário do caminho de ferro em Viana 
do Castelo.

Contém a publicação em causa textos de Vieira coligidos a que adicionou uns textos de Guedes 
de Magalhães. Os textos apresentam os títulos que se seguem, acompanhados da referência à sua 
publicação prévia:

a) - “A Filatelia de mãos dadas com o caminho de ferro” in Catálogo da I Mostra Filatélica dos 
Ferroviários (1972). Porto – Campanhã: SE. 
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b) - “O centenário da Ponte de D. Maria 
Pia”; “O comboio e a ponte”; idem; idem; “E o 
comboio chegou à tabela” in jornal A Luta. 

c) - “Viana de Riba Minho. O comboio e 
a ponte” – texto alusivo à inauguração da ponte 
ferroviária sobre o rio Lima em Viana do Castelo, 
sem indicação de publicação anterior. Contém 
igualmente referências a tópicos associados à filatelia 
temática, à abertura da linha do Minho entre Darque, 
Viana do Castelo e Caminha e à sua reconstituição 
histórica aquando das comemorações em 1978.

d) - “Linha do Minho / Ambulâncias postais 
e carimbos postais ferroviários” – texto apresentado 
pelo autor como “[...] transcrição de trabalho mais 
amplo e devido aos profícuos estudos do mui distinto 
filatelista, Coronel A. Guedes de Magalhães [...]” 
insertos nas revistas Mercado Filatélico 4ª série, nº5 
de Jul/Dez de 1973 e no Boletim do Clube Filatélico 
de Portugal nº285 de Junho de 1976. Vieira faz 
acompanhar a transcrição de agradecimento para 
o efeito. 

I nc lu i  o  d i to  t raba lho os  t í tu los  de 
“Ambulâncias”, “Conduções”, “Dependências”, 
“Centros Repartidores Postais” e “Carimbos postais 
ferroviários: Linha do Minho”, seguidos de exemplos 
de selos com os respectivos carimbos. 

e) - A brochura termina com o texto de 
Vieira, constante igualmente do Catálogo da 
Mostra Filatélica / Temática – Caminhos de Ferro (SD) 
[1978]. Viana do Castelo: SE, aqui intitulado “Primeira 
exposição filatélica da princesa do Lima” conquanto 
que no catálogo dê pelo nome de “I Mostra filatélica da princesa do Lima”.

II - Livros sobre Caminhos de Ferro 

 1 - AAVV (Coordenação científica de Gilberto António, Marques Guerreiro Gomes, Ana Paula 
Vieira da Silva e Sousa et al. e com a alta orientação do sr. Prof. Joel Serrão) (SD) [1996]. O caminho de 
ferro revisitado / O caminho de ferro em Portugal de 1856 a 1996. SL: SE. (Realização de Caminhos de Ferro 
Portugueses-EP / Gabinete de Relações Públicas). 446 páginas + 8 páginas A4 avulsas de erratas sendo 
7 com texto e a última em branco. Catálogo de exposição realizada em 1996 na Fundação Calouste 
Gulbenkian.

O l iv ro em questão, 
produzido por vários autores e 
colaboradores, com excelente 
a p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  e 
profusamente ilustrado, abrange 
um número grande de matérias 
desde as de natureza histórica às 
de política ferroviária, economia, 
arquitectura, engenharia e 
técnica relativa ao material 
circulante e às infra-estruturas. 

Os capítulos que formam 
o livro são os seguintes:

“I - Introdução”; “I I  - 
Contextos” contendo diversos 
subcapítulos por vários autores; 
“III - Cronologia”; “IV - Catálogo” 
e “V - Índice/Ficha técnica”.

O subcapítulo intitulado 
“História postal ferroviária em 
Portugal”, da autoria de Miguel 
Sousa, consta das páginas 49 a 
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55 e pertence ao capítulo “II – Contextos”. Abrange de forma sintética a questão das vias e do transporte 
de correio desde o séc. XVI e apresenta uma visão geral do transporte de correio por via férrea em 
Portugal desde o aparecimento dos caminhos de ferro. Contém referências às ambulâncias, conduções, 
dependências postais e centros repartidores postais e uma bibliografia em língua portuguesa e inglesa.

O capítulo “III – Cronologias” apresenta em colunas a par uma cronologia ferroviária e uma 
social, permitindo efectuar comparações e enquadramentos. Constam das mesmas datas de eventos 
fundamentais associados aos caminhos de ferro tais como legislação fundamental, datas de início de 
construção e de abertura à exploração de linhas e ramais, dados relativos a inaugurações de estações, etc.

O capítulo “IV – Catálogo” apresenta um elevado número de imagens a cores e a preto e branco, 
relativas a obras de arte, documentos, estações, projectos, cartazes, eventos sociais com relevo para a 
história ferroviária, infra-estruturas, etc, acompanhadas de legendas com identificação, data e fonte ou 
origem.  

 2 - ABRAGÃO, Engº Frederico de Quadros (1956). Caminhos de ferro portugueses / Esboço da sua 
história / Vol 1º. SL: Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 495 páginas. Inclui uma errata numa 
página não numerada.

O livro acima descrito, editado no âmbito das comemorações do centenário da inauguração dos 
caminhos de ferro portugueses, começa com um Prefácio do Engº Manuel Pinto Osório e contém dois 
grandes capítulos. A saber:

“I – Introdução / 1 - Os caminhos de 
ferro na história e na vida”.

Neste capítulo, que vai até à página 
118, começa-se com uma “Introdução”, 
aborda-se a evolução dos transportes 
terrestres antes do aparecimento do caminho 
de ferro no mundo e em Portugal e apresenta-
se uma resenha histórica e técnica relativa 
ao carril e à locomotiva a vapor.

“II – Início dos nossos caminhos de ferro 
/ Linhas do Leste e do Norte”.

Este capítulo apresenta, desde 
a página 119 até ao fim do livro, uma 
abordagem histórica, política, económica 
e técnica da implantação das linhas em 
epígrafe, acompanhadas de referências 
à legislação, a disposições estatutárias, 
relatórios, projectos, taxas de juro, acções, 
pontes incluindo uma análise detalhada 
da ponte D. Maria Pia no Porto, estações, 
contractos, datas de abertura à exploração, 
etc. Ao longo do livro é igualmente possível 
encontrar fotografias, gravuras, desenhos e 
tabelas.

Termina o livro com uma nota “A 
fechar”, uma “Errata”, um “Sumário” de 
uma página e uma bibliografia contendo 
96 referências.

Nota – A portada do livro indica ser o 
Vol. 1º, porém o autor destas linhas não viu 
até agora qualquer volume adicional.
 3 - ALEGRIA, Maria Fernanda (1990). 
A organização dos transportes em Portugal (1850-1910) As vias e o tráfego. Lisboa: Centro de Estudos 
Geográficos. 560 páginas.

Este livro já foi apresentado, noutro contexto, no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº427 de 
Março de 2010. Contém um estudo formado por texto, mapas, tabelas, diagramas, anexos, por uma 
extensa bibliografia relativa ao sector dos transportes ferroviários em apreço e índice dos textos, das figuras 
e dos quadros.

 4 - PAÇÔ-VIEIRA, Conde de (1905). Caminhos de ferro portugueses / Subsidios para a sua historia. 
Lisboa: Livraria Clássica Editora. 583 páginas. 

Alfredo Vieira Coelho Peixoto Pinto de Vilas-Boas, 1º conde de Paçô-Vieira, foi juiz, deputado e ministro 
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das Obras Públicas Comércio e Indústria de 28 de Fevereiro de 1903 a 20 de Outubro de 1904, tendo os 
caminhos de ferro e os correios sob sua tutela.

O livro em ora apreço é composto por uma “Introdução” seguida de duas partes distintas e um 
conjunto de notas. 

A primeira parte, intitulada “As linhas do estado” é formada pelos seguintes capítulos, até à página 
167:

“A administração das linhas do estado”; “Situação das linhas do estado no que respeita às 
estações terminais”; “Linhas complementares da rede do Sul e Sueste a construir pelo estado” e “Linhas 
complementares das do 
Minho e Douro a construir 
por conta do estado”.

A segunda parte, 
i n t i t u l a d a  “ L i n h a s  d e 
Companhias”, é formada 
pelos seguintes capítulos da 
página 169 até à 305:

“Linhas concedidas 
a empresas  na região 
ao norte do Mondego”; 
“Linhas complementares 
do Sul e Sueste” e “Linhas 
complementares da zona 
central”. 

As “Notas”, constantes 
da página 307 até final são 
formadas por propostas de 
lei, pareceres, um relatório 
e uma sentença.

O s  c a p í t u l o s 
começam por uma espécie 
de sumário do conteúdo do 
mesmo, o que para além 
de fornecer uma visão 
de conjunto do texto se 
revela de extrema utilidade, 
mormente por quem tenha de consultar o mesmo sem saber exactamente onde ou o que se encontra 
no seu desenvolvimento.

Ao longo de todo o livro é frequente o recurso à legislação regulamentadora para as grandes 
decisões de política ferroviária e para a aprovação de planos de linhas, nomeadamente sob a forma de 
cartas de lei, decretos, portarias, alvarás e despachos. 

III -  Conclusão

Os livros de cariz postal apresentados contêm algumas das características de funcionamento do 
serviço postal ambulante ao longo da rede ferroviária portuguesa essencialmente na segunda metade do 
século XIX e na primeira metade do XX, sendo certo que alguns incluem dados posteriores. Constam das 
obras em questão inventários de marcofilia da especialidade com inúmera reprodução de marcas, carimbos 
e peças, bem como a localização da sua utilização conhecida na época pelos respectivos autores. 
Abrangem igualmente alguns dos estudos em questão a entrega de correspondência directamente ao 
serviço ferroviário, a utilização de selos em documentos dos caminhos de erro e, parcialmente, a existência 
de estabelecimentos postais em gares de caminho de ferro (sem distinção de classificação quanto aos 
serviços postais que prestavam).

Os livros de cariz ferroviário em apreço permitem perceber o enquadramento histórico que levou à 
génese dos caminhos de ferro em Portugal, a estrutura da sua rede e bem assim a cronologia básica da 
sua implementação em território português.

Palavras chave – Ambulância postal; Caminhos de ferro; Condução; Centro Repartidor Postal; Correio ferroviário; 
Estação ambulante; Marcofilia; Marcophily; Gare; Railway lines; Repartição postal ambulante; TPO; Travelling post office. 
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Os Próceres da Marcofilia Portuguesa

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.com

O recomeço da secção “Cantinho da Marcofilia” 
no Boletim do C. F. P., secção fundada nos anos 50s pelo 
Dr. António Fragoso e sem continuidade desde há cerca 
de cinquenta anos, deveu-se fundamentalmente ao 
reavivar do interesse pela marcofilia nacional, que se tem 
vindo a acentuar na última dezena de anos.
 

Como todos sabemos a marcofilia portuguesa 
muito deve, principalmente, ao Dr. António Fragoso, que 
persistente e obstinadamente levou uma vida inteira a 
recolher marcas postais, desde pelo menos 1920 (com 17 
anos), até aos últimos anos da sua vida, tendo falecido 
com 73 anos. Tudo aquilo que juntou, acumulou e estudou 
é ainda a base da maioria das colecções existentes na 
actualidade. 

Muito devemos também ao Cor. Guedes de 
Magalhães e ao Engº Armando Vieira. Estes três filatelistas 
podem ser considerados os pioneiros da colecção marcófila 
estruturada e sistematizada, tal como a entendemos hoje, 
sem ser um simples ajuntamento de carimbos mais bonitos 
ou engraçados.

 Mas antes destes houve outros que também se 
dedicaram à marcofilia nacional, a quem eu designo 
agora de Próceres, exactamente por serem precursores 
dos verdadeiros activistas. Todos eles se distinguiram noutros 
ramos, como a carreira diplomática (Carlos George), 
a cultura (Viriato de Sá Fragoso) ou as artes da guerra 
(Costantino Salvi) e foram também, todos eles amantes 
dos carimbos, formando colecções que hoje poderemos 
considerar embrionárias, mas que levaram outros a melhor 
estudar e incrementar os conhecimentos neste campo.

 Gostaria de chamar a atenção dos leitores para 
a biografia de Costantino Salvi, conhecido em Portugal 
por ter publicado o primeiro livro sério sobre marcofilia 
portuguesa, “The Postmarks of Portugal”, em 1929, pois a 
sua vida dava um romance. Embora o seu nome seja muito 
conhecido nos meios marcófilos nacionais, a esmagadora 
maioria dos filatelistas portugueses ignora totalmente a 
história por detrás deste Homem, com H grande.
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CARLOS GEORGE (1871-1945)

 
 Carlos George nasceu na Holanda em 1871 e, segundo contou a John Marsden, começou a 
coleccionar selos em 1880, com 9 anos de idade. O seu pai, Ernst George, era agente de navegação, 
tendo escritórios em Amesterdão, Lisboa, Marselha e Génova. Em 1880, já a família vivia em Lisboa, houve 
um marujo de uma das empresas por si representadas que lhe deixou no escritório uma caixa de lata 
cheia de selos de todo o mundo, destinados ao seu filho Karl, mais tarde Carlos. Ernst preferiu dá-los aos 
marítimos que constantemente por ali passavam a pedir selos para os respectivos filhos, até que Carlos 
os descobriu e resolveu levá-los para casa escondidos nos bolsos, iniciando-se assim uma das maiores 
colecções universais do século XIX.

 A secção de Portugal e Colónias foi vendida em Julho de 1896 na Holanda. Houve nessa altura 
uma exposição filatélica em Haia e Carlos George mandou-a para ser exibida. Não chegou a tempo da 
exposição mas um dos organizadores viu-a e ficou fascinado por ela, oferecendo de imediato 200 Florins 
pela mesma (72$000 réis, ou 16 libras de ouro). 

 Carlos George resolveu nessa época limitar a sua colecção a Portugal e Holanda, e respectivas 
colónias, recomeçando a que havia vendido, só que desta vez com todas as variedades de papel e 
denteado que encontrava, sendo um dos pioneiros também neste campo das variedades. Esta colecção 
seria vendida em 1943, a Fernando Castel-Branco, o afamado comerciante de Viana do Castelo, então 
com casa montada na Rua do Arsenal, em Lisboa, onde ficavam todas as lojas filatélicas, por 300.000$00, 
uma fortuna para a época.

 Dedicou também a sua paixão ao estudo e colecção das provas e ensaios de Portugal e 
Colónias, tendo começado por adquirir a colecção que John Marsden havia formado. Nessa colecção 
colaboraram também Perry de Linde e seu cunhado Manuel Faria Luna; um era funcionário da Casa da 
Moeda e o outro sobrinho do Engº José Frederico d’Assa Castel-Branco, o desenhador dos selos nativos 
da Índia. Com esta colecção conquistou em 1909, em Amesterdão, a medalha de ouro, módulo grande, 
ex-aequo com a colecção de provas e ensaios de um distinto filatelista francês. Este magnífico conjunto 
acabaria por ser doado à Casa da Moeda.

 Embora pouco escrevesse sobre o assunto Carlos George formou também uma notável colecção 
de marcas postais, tendo especial interesse pelas marcas nominativas. Esta colecção acabaria por ser 
vendida juntamente com o seu espólio, em 1945, sendo adquirida pelo Dr. António Fragoso e o pintor 
Alberto de Sousa, autor dos desenhos de tantas emissões portuguesas, como as dedicadas a Camões e 
a Camilo, e também amante da marcofilia. À época mestre Alberto de Sousa preparava os desenhos dos 
carimbos a utilizar no Catálogo de Marcas Postais de Portugal, que o Dr. António Fragoso elaborava com 
a sua colaboração.

 Publicista toda a vida Carlos George escreveu e publicou centenas de artigos, muitos deles 
reunidos por Augusto Molder, um refugiado húngaro e distinto filatelista, com casa na Rua 1º de 
Dezembro, em Lisboa, num livro intitulado “Reimpressão de Alguns Artigos de Carlos George”, editado 
em 1944. Carlos George foi também, durante os últimos 30 anos da sua vida, Cônsul Geral da Holanda 
em Portugal.
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VIRIATO DE SÁ FRAGOSO (1872-1945)

 
 Viriato de Sá Fragoso nasceu e viveu os seus primeiros anos em Santo Tirso. Saiu de lá em Agosto de 
1876, com a transferência de seu pai, para exercer a função de Escrivão de Direito em Águeda. Quando 
este faleceu em Outubro de 1893, a família foi viver para Óis do Bairro (Anadia) de onde eram naturais os 
seus ascendentes paternos. Passaram a viver, ora naquele lugar, ora na Pocariça (Cantanhede), onde 
haviam nascido os seus ascendentes maternos. Era filho de José Augusto Nunes Fragoso, natural de Óis do 
Bairro, e de Henriqueta de Jesus Torreira de Sá, natural da Pocariça. Era neto materno de Tomé Joaquim 
de Sá (1784-1852) e de Maria Clara Torreira da Fonseca ambos da Pocariça. Tinha dois irmãos, Carlos de 
Sá Fragoso (1876-1948), Bispo de Meliapore (Índia), e António de Sá Fragoso, pai do Dr. António Fragoso.

Depois de Viriato ter concluido os seus estudos universitários em Julho de 1896 (Bacharel em 
Direito pela Universidade de Coimbra), fixou definitivamente a residência na Pocariça, que desde então 
se habituou a considerar como sua terra. Casou com Maria Isabel de Sá Lima, filha de Antonio Maria 
Lima e Fortunata Adelaide Torreira de Sá. Tiveram 5 filhos, António (1897-1918), pianista e compositor 
afamado, Carlos (1898 -1918) aluno do 3° ano da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Maria Isabel (1900 -1918), Maria Fernanda e Maria do Céu (1903 -1918); no espaço de cinco dias (de 13 
a 17 de Outubro de 1918) faleceram-lhe quatro filhos, vítimas da epidemia de gripe bronco-pneumónica 
(ou gripe espanhola).

Viriato de Sá Fragoso foi um dos três próceres da Marcofilia Portuguesa, iniciando a sua colecção 
ainda em finais do sec. XIX, e passando o “bichinho” ao seu sobrinho, Dr. António Fragoso, homónimo do 
seu filho mais velho, prematuramente falecido, e que costumava passar as férias na Pocariça, em casa 
dos tios e, mais tarde, na Horta da Curia. De espírito inquisitivo, foi também autor de diversos trabalhos 
sobre a Pocariça e Cantanhede, nomeadamente: “O Convento de Santo António de Cantanhede - 
Apontamentos para a sua História”, in Gazeta de Cantanhede, 1936; “O Dialecto Gandarense no 
Concelho de Cantanhede”, Coimbra, 1938; “A freguesia da Pocariça do Concelho de Cantanhede - 
Apontamentos para a sua História”, Coimbra, 1939 (reeditado em 1997); “Cantanhede - Subsídios para a 
sua História”, Coimbra Editora Lda., 1960.

COSTANTINO SALVI (1874-1943)
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 Costantino Salvi nasceu em Génova, em 1874. Na 1ª Guerra Mundial era já Major na frente 
Transalpina, onde lutavam também, contra a Áustria, as milícias do Partido Irredentista, defensor da 
redenção das províncias de população e língua italiana que faziam ainda parte do Império Austro-
Húngaro. Alcide de Gasperi, primeiro ministro após a 2ª Guerra Mundial e impulsionador e signatário do 
tratado de Roma, embrião da actual União Europeia, era natural d’uma dessas províncias, tendo nascido 
ainda sob o jugo austríaco, e sido deputado Irredentista no parlamento de Viena. O célebre compositor 
Arturo Toscanini tinha um filho que vivia nessa zona de guerra e era o Maj. Costantino Salvi quem lhe 
levava as cartas enviadas pelo pai, seu amigo pessoal.

 Com o advento do fascismo nos anos 20, era Tenente Coronel, Costantino Salvi foi adido militar 
da embaixada italiana em Lisboa. Amante da história e da marcofilia dedicou o tempo livre, que devia 
ser a maior parte, a visitar os monumentos, alfarrabistas e casas filatélicas da Lisboa antiga, bem como 
do Porto e Coimbra, tendo iniciado os seus estudos sobre marcofilia portuguesa nessa época. Em 1929 
publicou o artigo, mais tarde um livro, que o notabilizou como um dos próceres da marcofilia portuguesa.

A sua vida aventurosa não se ficou por aqui, e quase se pode dizer que a sua vida “a sério” 
começou aos 63 anos. Na Guerra Civil de Espanha, e já Coronel, foi comandante do 2º Grupo de 
Bandeiras (Tempestà), da 1ª Divisão (Dio lo Vuole = Deus o Quer) do Corpo de Tropas Voluntárias, que 
foi para Espanha para auxiliar o esforço do Gen. Franco. Tomou parte activa nos combates do lado 
Nacionalista, tendo o Grupo “Tempestà” participado nas batalhas e conquistas de Málaga, Guadalajara 
e Santander, em Fevereiro, Março e Agosto de 1937, pelo que lhe foi atribuída pelo “Duce” a medalha 
de prata de valor militar.

 Quando chega a 2ª Guerra Mundial era já General de Brigada e comandava a III Brigada 
de Infantaria, que integrava, entre outros, o 43º Regimento de Infantaria “Forlì”, do qual havia sido 
comandante enquanto Coronel. Esteve de novo no teatro Transalpino, já seu conhecido; em 1941 na 
conquista da Albânia, e em 1942-43 na ocupação da Grécia. Na sequência dos eventos de 25 de Abril 
de 1943 (deposição de Mussolini) regressou a Itália e tomou partido pelo conde Ciano e o Gen. Badoglio, 
tendo sido encarregado de defender das tropas Alemãs e da República Social Italiana (pró Mussolini) as 
províncias de Alessandria e Cuneo. Às seis da manhã de 12 de Setembro, face à queda iminente de todo 
o norte de Itália perante o invasor, mandou que a artilharia disparasse todas as salvas que ainda restavam 
para que não caíssem nas mãos do inimigo. Às dez da manhã chegavam os Alemães e ocupavam toda 
a região. A 1 de Outubro de 1943, tendo recusado passar-se para o lado de Mussolini, foi fuzilado pelos 
Alemães, no campo de concentração de oficiais de Fornaci di Sinj, tornando-se assim um dos cerca de 
oitenta oficiais generais italianos mortos durante a 2ª Guerra Mundial.

 Sempre estudioso publicou diversa bibliografia, nomeadamente: “I Timbri Postali del Portogallo”, 
in La Rivista Filatelica d’Italia, Genova, 1929; “The Postmarks of Portugal”, London, 1929; “Carlo Emanuele 
II e la Guerra contro Genova”, Roma, 1933.
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As mal amadas ATM’s (I)

120 Distribuidores de Etiquetas Impressão Franquia 
Automática EIFA, foram desinstalados entre os dias 19 de 
Julho e 03 de Agosto.
 
 Algumas considerações que quero fazer:

1º - Sendo tão mal amadas pela maioria dos fila-
telistas, como poderá uma colecção de História Postal, 
prescindir delas?

2º - Fará algum sentido histórico ignorar este tipo de 
franquia numa colecção dedicada a uma terra ou região?

3º - Para aqueles que se dedicam a exposições 
filatélicas em especial as colecções que concorrem às 
medalhas. Se num futuro que espero próximo, algum jurado 
perguntar – Bonito conjunto, mas falta uma ATM da máquina 
que durante anos funcionou nessa localidade.
 
 Que resposta dará o coleccionador visado? -- Não 
gosto de ATM’s e, por isto, não fazem parte da minha co-
lecção!

Sendo um jurado atento baixará a classificação. 
E como ficará o “nosso” coleccionador que não gosta de 

ATM’s? Indignado, pois, 
para ele, ATM’s não são 
uma fórmula de franquia 
como o são os selos 
tradicionais, aqueles que 
tem portaria sempre que 
sai uma emissão.

Quanto àquele 
coleccionador atento 
– quer goste ou não de 
ATM’s – a sua colecção, 
embora um pouco mais 
modesta, t inha uma 
ATM em peça ou isola-
da acompanhada do 
respectivo recibo e, por 
isto, foi premiada.
  
 Estarei a fazer 
futurologia ou a sonhar? 
Espero que não. Aqueles 
que ao lerem este artigo 

Francisco Gonçalves dos Santos
fringosa@gmail.com
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e reflectirem, vão ter alguma dificuldade em conseguir alguma ATM com o respectivo recibo do distribuidor 
que foi desinstalado na sua terra.
 
 Por falar em recibos, convêm lembrar: que os recibos dos distribuidores ePost são de impressão térmica, 
estando com o tempo sujeitos a que desapareça a impressão. Aconselho o uso de cópias para preservar 
memória futura.

Pelo acima exposto, não é necessário o recurso a mani-
pulações para se conseguir (com que fins) ATM’s pouco comuns 
ou mesmo raras.

Somente pretendi com este artigo alertar algumas cons-
ciências e, se possível, trazer mais alguém para este ramo da 
filatelia que tanto gosto. Se um aderir, já é uma vitória.
 
 Lista dos Distribuidores desinstalados:

 NORTE – Campanhã, Campanhã, São Pedro da Cova, 
Avintes, Loja do Cidadão (Porto), Foz do Douro, Pedro Hispano, 
Monte dos Burgos, Santo Ovídio, Canidelo, Moreira da Maia, Alfe-
na, Valadares, Praia da Granja, S. Romão do Coronado, Vilas da 
Aves, Esposende, Paredes, V. N. de Cerveira, Amarante, Marco 
de Canavezes, Vila Real, Lixa, Terras de Bouro, Chaves, Chaves, 
Alijó, Montalegre, Mirandela, Castelo de Paiva, Valpaços, S. 
Pedro do Sul, Santa Maria da Feira, Alexandre Herculano (Ovar), 
Aveiro, Ílhavo, Taboeira (Aveiro), Vagos, Mealhada, Universidade 
(Coimbra), Condeixa, S. Martinho do Bispo, Miranda do Corvo, 
Gouveia, Guarda, Vilar Formoso, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Sabugal, Arganil, Teixoso.

 SUL – Visconde de Santarém, João XXI, Campolide, Arroios, São João de Brito, S. Domingos de 
Benfica, Buraca, Bairro Novo, Amadora, Venda Nova, Cinco de Outubro, Cortes, Campo de Ourique, 
D. Luís I, Necessidades, Carnaxide, Caxias, São Pedro do Estoril, Estoril, Paço D’Arcos, Filipa de Lencastre 
(Belas), Mercês, Sintra, Colares, Pontinha, Carriche, Povoa de Santo Adrião, Vila de Caneças, Cacilhas, 
Pragal, Monte da Caparica, Corroios, Amora, Torre Marinha, Seixal, Azeitão, Barreiro, Quinta Lomba, 
Montijo, Alcochete, Vialonga, Forte da Casa, Alhandra, Castanheira do Ribatejo, Carregado, Alenquer, 
Samora Correia, Benavente, Salvaterra de Magos, Mafra, Torres Vedras II, Cadaval, Porto de Mós, Marquês 
de Pombal (Leiria), Almeirim, Entroncamento, Sertã, Castelo Branco, N. S. da Conceição, Alcácer do Sal, 
Santiago do Cacém, Borba, Elvas, Aviz, Pontinha (Faro), Castelo de Vide, Portimão, Monte Gordo, V. N. de 
Milfontes, Campo Maior.

Vila Nova de Gaia: 2010.08.04
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Duas prendas de Natal
em Janeiro

Luís Manuel S. Fernandes
cocareca@sapo.pt

Se Natal é quando o homem quer, achei 
por bem partilhar convosco estas duas 
peças da minha colecção de Natal, espero 
que vos agradem.

Postal de folha dobrada ao meio com aba de fecho, 
ilustrado no interior

Como correio militar e isento de porte estamos 
em presença de um inteiro postal, enviado de Paris para 
Detroit - USA em 6 Dezembro de 1945 conforme indica a 
respectiva marca do Army Postal Service - APO, e aqui a 
primeira curiosidade a marca indica que foi aplicada pelo 
APO 200? Mas o remetente escreve A.P.O. 887 onde indica 
igualmente a que unidade pertence, o APO na ocasião 
está em Paris.

Mas vamos à segunda curiosidade, o local onde 
o postal foi impresso “Munique - Alemanha” e impõe-se a 
pergunta numa Alemanha arrasada pela guerra havia em 

Munique uma tipografia 
em condições de imprimir 
bilhetes postais? somos 
forçados a concluir que de 
facto havia, pois a prova 
está aqui.

Terceira curiosida-
de, o desenho apesar de 
alguma dificuldade em 
decifrar terá sido execu-
tado por um americano? 
Certo é que a mensagem 
de Natal se encontra em 
inglês.

Para terminar e 
talvez a curiosidade mais 
interessante, a filatélica, a 
raridade desta peça.

Já me tinha sido 
dado a observar vários postais em tudo semelhantes a 
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este, com várias gravuras impressas, mas todos eles tinham um denominador comum, tinham circulado 
dentro de envelopes, deduzia até ter adquirido este, que se tratavam de simples postais de folha simples, 
este foi o primeiro de folha dobrada e circulado que encontrei, outros existirão sem dúvida, mas até prova 
em contrário resolvi atribuir-lhe um grau de raridade a que chamarei de difícil.

E em 1904 um inteiro demorava de Inglaterra para a Alemanha 
dois dias para ser entregue no destino

30 de Novembro 
de 1904, alguém em Jo-
hannesburg, Transvaal 
com saudades da fami-
lia, compra um inteiro e 
resolve enviá-lo para a 
Alemanha, (estes postais 
tinham impresso no verso 
uma mensagem de Natal 
em Alemão), coloca-o no 
correio no dia 1 de De-
zembro onde lhe foi apos-
ta a respectiva marca.

Por coincidência, 
no dia 5 de Dezembro ou-
tro alguém também com 
saudades, resolve enviar 
um postal igual para a 
Alemanha, e coloca-o 



87

no correio nesse mesmo 
dia 5, onde lhe foi apos-
ta a respectiva marca.

Ambos os pos-
tais vão fazer a viagem 
bem juntinhos na mes-
ma mala postal e no 
mesmo barco, o S.S. 
Briton da Union Cas-
tle Line, que parte de 
Cape Town no dia 7 de 
Dezembro com destino 
a Southampton via Ma-
deira, por onde passam 
a 20 e chegam ao des-
tino a 24.

O S.S. Briton fez 
a sua viagem inaugural 
de Southampton para a 

Cidade do Cabo em 4 de Dezembro de 1897, na época era o maior navio da Grã-Bretanha para as suas 
colónias.

Em 1899 quando começou a Guerra dos Boers, foi convertido para o transporte de tropas, e che-
ga em 15 dias á Cidade do Cabo transportando 1500 soldados para reforçar as tropas britânicas.

Em Março de 1900 torna-se no primeiro navio da Union Castle Line, após a fusão da Union Line 
com a Union Castle, permanece no serviço comercial, mas o seu espaço da terceira classe foi destinado 
ao transporte de tropas, em 1925 faz a sua última viagem com saída na
Cidade do Cabo.

A partir daqui e apesar da ausência de qualquer marca, os ditos postais terão seguido o seu 
caminho para a Alemanha, por via marítima seguem para Cherbourg (?) e por via ferroviária para os seus 
destinos, o que foi escrito no dia 5 chega ao destino Mannheim a 25 de Dezembro, conforme marca de 
chegada, o que foi escrito no dia 30 chega ao seu destino Friedenau (perto de Berlin) no dia 26, conforme 
também o prova a respectiva marca de chegada.
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A mesma gravura está impressa no verso dos inteiros. Não temos nenhuma indicação de que 
a Mala Postal depois de chegar a Southampton seguia para Cherbourg em França, e depois para a 
Alemanha, no entanto foi encontrada publicidade na Madeira que pode dar a entender que seria de 
facto esse o percurso que essas malas postais seguiam.

“Como existem viagens e barcos, as agências anunciam passagens a bom preço para quem 
quiser tentar a sorte fora da ilha. “Concedem-se passagens em 3ª classe para New York, via Cherbourg, 
a preços reduzidos, incluindo hospedagem em Southampton. Lê-se numa publicidade que promete 
viagens baratas para a América.”

Aconteceu há mais de 100 anos, enviar um postal de Cape Town para a Europa em dezanove dias.

BOLSA FILATÉLICA
Mário Serrano. 126, St Johns Way. Thetford –Norfolk IP24, 3 NS. Inglaterra
Desejo correspondentes para trocar selos usados, base Yvert. Pretendo Portugal, ex-Colónias e outros. Dou 
Grã-Bretanha e outros.

&
Portuguese Asia material wanted (India,Macau,Timor) used or on covers, as well as colonies all over the 
world (French, British, Italian, Dutch) in return for similar material or any other country you wish to receive.
Asie portugaise (Indes, Macau, Timor) cherche obliteree et sur enveloppes, et des colonies de tout le monde 
(Francaises, Anglaises, Italiennes, Hollandaises) contre les memes pays ou materiel divers de tout le monde.
Rolf Janssen, Wilhelm-Spinn-Weg 3, 48165 Münster, Germany, janssenms@gmx.net, Tel. 0049 2501 2695095.

&
Concelho de Abrantes – COMPRO

•	 Pré-filatelia
•	 Filatelia
•	 Postais Ilustrados

João Rosário – sócio CFP 2856 – Tlm: 96 026 4048 
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Centenário do Nascimento de
Francisco Cândido Xavier

Carlos Alberto Ferreira
cfportugal@mail.telepac.pt

Os Correios do Brasil lançaram oficialmente no dia 
2 de Abril de 2010, em Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas 
Gerais (MG), em Brasília, capital (DF), e ainda, em São 
Bernardo do Campo, São Paulo (SP), um selo com a imagem 
de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico 
Xavier (fig. 1), a autografar um livro. 

A data de lançamento, bem como as quatro 
cidades, não foram escolhidas ao acaso. O dia 2 de Abril 
é o seu dia de nascimento, em Pedro Leopoldo (fig. 2). 

Uberaba (fig. 3) — capital do Zebu 
(fig.4), animal ligado à Fazendo 
Modelo de Pedro Leopoldo, onde 
trabalhou sob as ordens do Eng. 
agrónomo Rómulo Joviano, como 
escriturário dactilógrafo, por mais de 
duas décadas — foi a sua cidade 
adoptiva, para onde foi residir em 1959, 
poucos anos antes de se reformar, 
como funcionário do Ministério de 
Agricultura, até ao final dos seus dias 
na Terra.

Em Brasília (fig.5), a capital, 
onde se iria realizar o 3º Congresso 
Espírita Brasileiro — ponto culminante 
das comemorações —, que teve 
como tema central «Chico Xavier: 
mediunidade e caridade com Jesus 
e Kardec». Para este evento foi 
emitido mais um carimbo, desta vez 

Fig.1 – Francisco Cândido Xavier

Fig.2 – 1º dia de circulação – Postal máximo triplo – Pedro Leopoldo
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comemorativo, semelhante ao de 2 de Abril, que esteve disponível nos dias da sua realização: de 16 a 
18 de Abril (fig.6).

São Bernardo do Campo 
(fig.7), cidade donde partiu a iniciativa 
e o projecto do selo, por parte dos 
dirigentes do GEEM-Grupo Espírita 
Emmanuel, instituição espírita, entre 
centenas espalhadas pelo Brasil, 
fundadas sob inspiração da vida e 
obra de Chico Xavier. A presente 
instituição dedica-se ao amparo da 
criança (órfãos, abandonados e filhos 
de famílias pobres). A manutenção 
desta instituição resulta da venda 
de algumas dezenas de l iv ros 
psicografados pelo médium, cujos 
direitos de autor foram cedidos, 
integralmente, em cartório notarial, 
pelo abnegado benfeitor. O conteúdo 
dessas obras ― ditadas pelos Espíritos 
― visam edificar a criatura humana 
e também consolar aqueles que 
perderam os seus entes queridos, com 

particular incidência para as mães que viram os seus filhos partirem, pois eles vieram trazer notícias que 
confirmaram à saciedade que continuam vivos, embora em outra dimensão; trazem informações que os 
próprios destinatários desconheciam, sendo só confirmadas a posteriori, deixando todos perplexos e sob 
grande impacto emocional.

Após o lançamento do selo no dia 2 de Abril nas cidades citadas, em todos os restantes 24 estados 
e em diversas cidades, até ao dia 18 de Abril, foi feita uma cerimónia do lançamento do selo com a 
presença de dirigentes espíritas e representantes da entidade postal brasileira.

O congresso de Brasília (fig.6) teve a sua abertura no dia 16 e o encerramento no dia 18 de Abril, 
dia do advento do Espiritismo (fig.8). Nesse dia, em Paris, no ano de 1857, surgiu pela primeira vez, nos 
escaparates das livrarias, a obra O Livro dos Espíritos (fig.9), que será a verdadeira certidão de nascimento 
da nova doutrina, aliás, antes da sua publicação não existiam os vocábulos «Espiritismo» e «espírita». Foi 
o professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, emérito discípulo do suíço Heinrich Pestalozzi (fig.10) ― pai da 
pedagogia moderna ― que seria mundialmente conhecido pelo nome celta de Allan Kardec (fig.11), 
criador desses neologismos, hoje adoptados em todas as línguas, incluindo o esperanto. Logo no primeiro 
item da sua introdução explica-nos as razões da sua criação. O prof. Rivail, para além de ser um homem de 
ciências e grande humanista, era um especialista em línguas e um gramático: 
falava fluentemente o alemão, o inglês, o holandês, o italiano, conhecia bem 
as clássicas (grego e latim) e editou uma gramática francesa que teve várias 
edições. 

Depois destas breves informações vamos responder a algumas questões 
e dúvidas, que filatelistas nos têm colocado a respeito de quem foi na realidade 
Chico Xavier e o que tem ele a ver com o Espiritismo.

Começamos por dizer que Chico Xavier foi eleito o maior mineiro de 
sempre, num inquérito que envolveu mais de 2,5 milhões de votantes, superando 
Santos Dumont, Carlos Chagas, Airton Sena e Pelé.

Vamos, agora, recuar no tempo, até ao século XIX. Allan Kardec (1804-
1869), estabeleceu os fundamentos teóricos do Espiritismo, doutrina evolucionista nascida na cidade-luz, 
como já vimos. Kardec disse a primeira palavra, mas não a última. A nova doutrina está fundamentada nos 
seguintes princípios: 1º - Deus; 2º - Imortalidade da alma; 3º - Comunicabilidade dos Espíritos (mediunidade); 
4º - Pluralidade das existências (reencarnação – lei biológica e causa e efeito – lei moral); 5º - Pluralidade 
dos mundos habitados («Na casa de meu Pai há muitas moradas», Jesus). Os dois primeiros são comuns 
a todas as religiões, mas interpretados de forma muito diferente pelo Espiritismo, que é a doutrina da fé 
raciocinada: «Fé inabalável só o é a que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da 

Fig.3 – 1º dia de circulação – Carta circulada de Uberaba

Fig.4 – Zebu, espécie criada 
na Fazenda Modelo
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Humanidade».
Confunde-se, por ignorância e por má-fé, nalguns casos, o Espiritismo que é uma doutrina recente 

(153 anos), de tríplice aspecto (ciência, filosofia e religião) com a mediunidade que é um fenómeno natural, 
inerente ao ser humano, portanto é de 
todos os tempos e lugares. Os médiuns 
sempre existiram. Na Antiguidade 
eram designados de necromantes, 
sibilas, mágicos, pitonisas, profetas, 
etc; na Idade Média, por feiticeiros, 
bruxos ou santos; na actualidade, por 
indivíduos psi ou paranormais.

O Esp i r i t i smo é  ciênc ia 
enquanto observa e estuda esse 
fenómeno inusitado que nos põe 
em relação com o mundo invisível; 
é  f i l o s o f i a  q u a n d o  r e s p o n d e 
racionalmente às questões que 
sempre inquietaram o espírito humano: 
quem sou? Donde vim? Para onde 
vou? Porque sofro? Etc; e é religião 
quando nos fala racionalmente do 
Criador ― retirando-lhe o carácter 
antropomórfico ―, da imortalidade e 
evolução do espírito rumo à perfeição, 

dando-nos uma fé racional em contrapartida à fé cega e dogmática das religiões e seitas. A moral do 
Espiritismo radica nas lições de Jesus, na sua pureza primitiva, que os homens adulteraram ao longo dos 
tempos para servirem a interesses particulares.

Com Chico Xavier o legado de Allan Kardec é consolidado e ampliado, pois que o Espiritismo não 
é uma doutrina fechada, dogmática; ela acompanha a evolução das ciências, está livre dos prejuízos 
causados pelo «espírito de sistema» que dogmatizam as doutrinas, quer sejam científicas, filosóficas ou 
religiosas, cristalizando-as, impedindo assim o progresso. 

Vamos resumir alguns episódios da sua vida familiar, profissional e de médium e espírita:

Vida familiar

Chico Xavier foi o último filho de nove, do casal João Cândido Xavier, operário analfabeto 
e vendedor de bilhetes de lotaria, e de Maria João de Deus, humilde lavadeira, católica fervorosa. 
Sua mãe morre em 1915, quando 
Chico tinha cinco anos. Grande 
perplexidade e sofrimento atingiu a 
criança quando sua mãe, perante 
a inevitabilidade da morte próxima, 
com muita dor e preocupação, 
distribuiu as crianças entre familiares 
e amigos, com o pretexto que 
tinha de se ausentar para tratar da 
saúde, não os deixando perceber a 
dolorosa verdade, mas que voltaria 
para cuidar de todos. Ele ficaria com 
a sua amiga íntima e madrinha ― D. 
Rita de Cássia ―, mais conhecida 
por D. Ritinha, que impôs à criança 
grande sofrimento físico e moral, pois 
era uma pessoa perturbada que 
agia de forma cruel com as pessoas 
que a desagradavam, pouco se 
importando que fossem crianças. 
Nessa época, a sua mediunidade 

Fig.5 – 1º dia de circulação – Carta circulada de Brasília

Fig.6 – 3º Congresso Espírita Brasileiro – carimbo comemorativo
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aflorou de forma ostensiva e exuberante, de tal forma que o espírito de sua mãe se materializava, sem que 
a criança suspeitasse o fenómeno, convidando-o a ser paciente e obediente à D. Ritinha, que não podia 
voltar por estar em tratamento, mas 
que iria enviar um «Anjo Bom» para 
cuidar de todos.

Após  do i s  anos ,  mu i to 
dolorosos, em 1917, o seu pai casou-
se pela segunda vez com a jovem 
Cidália Baptista, que impôs como 
primeira condição para a união, 
a reunião de todos os seus filhos 
distribuídos por várias famílias de 
Pedro Leopoldo dois anos antes, pela 
sua primeira esposa. Depois, esta 
notável jovem esposa, daria mais seis 
irmãos ao Chico. Cidália seria o «Anjo 
Bom» prometido, grande amiga e 
confidente da criança.

A segunda família sofreria 
novo abalo em 1931, com a morte 
prematura de D. Cidália, tinha então 
o Chico 21 anos feitos e seis irmãos 
menores, de que iria ser o principal educador e sustentáculo, pois os irmãos mais velhos já haviam casado 
e saído de casa.

O seu irmão mais velho ― José Cândido Xavier ― sempre o ajudou como grande amigo e 
companheiro nas lutas do dia-a-dia, tinha uma oficina de seleiro, cujo espaço seria cedido muitas vezes 
para as primeiras reuniões mediúnicas que se tornariam conhecidas, não só em Minas Gerais, mas em 
todo o Brasil. José Xavier também veio a falecer bastante novo, em 1939, deixando dois filhos menores, 
um deles Emmanuel Luiz, deficiente profundo (paralítico, cego e mudo), ao seu cuidado, bem como a 
sua cunhada que sofreu dolorosa doença psíquica em 1941, que a levaria a ser internada no Hospital 
Psiquiátrico de Belo Horizonte, por dois longos anos. O seu sobrinho deficiente que recebeu muito amor 
do tio, faleceria aos 12 anos de idade. 

Vida profissional

Chico Xavier em toda a sua vida terrena teve quatro empregos. Começou a trabalhar muito cedo 
em virtude dos escassos recursos do seu pai, João Cândido Xavier, insuficientes para sustentar a numerosa 
família que chegaria a atingir quinze filhos.

Assim, ao completar nove anos, o pai conseguiu-lhe um emprego de 
aprendiz na Indústria de Fiação e Tecelagem da cidade, com o horário das 
15h00 à 1h00 da madrugada. Mas, o que fazer para ajudar no sustento do 
lar? No período da manhã, frequentava a escola pública, onde, com muita 
dificuldade, terminou o curso primário. Franzino, mal alimentado, dormindo 
pouco e pressionado pelos estudos, foi repetente e adoeceu. O médico Dr. 
Rivadávia Gusmão aconselhou o pai a tirá-lo do emprego e a colocá-lo noutro 
mais leve, para ter as horas de repouso de uma criança da sua idade e curar-
se dos pulmões, lesados pelo pó.

Chico tinha treze anos e já passara quatro em trabalhos pesados. O seu pai aceitou o conselho do 
médico e colocou-o como auxiliar de balcão e cozinha, no bar do seu amigo Claudovino Rocha. Trabalho 
cansativo, mas leve em comparação ao trabalho da fábrica.

Três anos depois, o seu padrinho, José Felizardo Sobrinho, numa visita a seus pais, convidou-o a 
trabalhar como caixeiro no seu pequeno armazém. Aceitando o convite, passou a lutar para desempenhar 
bem o seu novo emprego e não desapontar o patrão, seu padrinho. Lá ficou por nove anos.

Em 1932, com vinte e dois anos, simultaneamente com o emprego de caixeiro, passou a trabalhar 
na Inspectoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal do Ministério da Agricultura (fig.4). 

Fig.7 – 1º dia de circulação – Carta circulada de São Bernardo do Campo

Fig.8 – Centenário do Espiri-
tismo (1857-1957)



93

Emprego oferecido pelo Eng. Rómulo Joviano, administrador da Fazenda Modelo. Conquanto trabalhasse 
nas horas que lhe sobravam do expediente na repartição, na loja do Sr. José Felizardo Sobrinho, pois em 
1932, o seu padrinho sofreu uma trombose, que o deixou praticamente incapaz de atender às actividades 

comerciais. O armazém era muito pequeno e Chico era o 
único empregado. Doente, o Sr. Felizardo não conseguiu 
gerir os negócios da casa e, em 1933, não lhe pode pagar 
mais o salário a que tinha direito.

Fausto Joviano, seu vizinho, irmão de Rómulo, 
testemunhava a árdua luta diária do caixeiro no armazém, 
e conhecendo as suas possibilidades, resolveu conseguir-
lhe trabalho no escritório da Fazenda de que o irmão era 
director, e onde ele também trabalhava. O armazém 
encerrou as suas actividades a 30 de Junho de 1935, pela 
impossibilidade do seu proprietário pagar os impostos do 
segundo semestre daquele ano. Chico trabalhou de forma 
generosa no armazém até final de Maio de 1935, motivo 
porque só a 1 de Junho de 1935, se fixou de maneira 

definitiva na repartição da Fazenda Modelo. Graças aos seus esforços, tornou-se, mais tarde, respeitável 
escriturário, fiel cumpridor de seus deveres, honesto e amigo dos colegas. Vinte e oito anos depois, no dia 
17 de Janeiro de 1961, já em Uberaba, foi aposentado por invalidez (invisual de uma vista e menos de 
50% na outra).

Vida como médium e espírita

A sua vida como médium é vasta, multifacetada e impressionante. Para não nos tornarmos longos, 
vamo-nos centrar apenas na psicografia e muito particularmente na obra de autores portugueses que 
do além-túmulo nos trouxeram notícias. Representam menos de 1% de toda a sua produção mediúnica.

Aquando da sua morte, a 30 de Junho de 2002, estavam publicados 412 livros da sua lavra 
mediúnica. Hoje, oito anos após o seu passamento, aquele número ultrapassou os 460 títulos, pois para 
além das obras que estavam no prelo existia muito material inédito. Toda a sua obra, sem excepções, foi 
doada em cartório a dezenas de instituições que divulgam a doutrina espírita e amparam os necessitados.  

No dia 8 de Julho de 1927, com apenas 17 anos de idade, recebia dos Espíritos a primeira 
comunicação psicografada. Em 1932, seria editada a sua primeira obra mediúnica, o Parnaso de Além-
Túmulo (1), de autoria de poetas consagrados, do Brasil e de Portugal. Dos 56 poetas que integram esta 
notável obra, seis são portugueses. Esclarecemos que o jovem mineiro, mal alfabetizado e de cultura 
precária, jamais havia saído da sua terra, a humilde e pacata Pedro Leopoldo, nem tão pouco possuía 
tempo para se dedicar a leituras, porque a luta pela 
sobrevivência diária era titânica e constante, tomando-lhe 
todo o tempo. Os familiares e pessoas do meio, bastante 
humildes e limitadas culturalmente, nunca ouviram falar da 
maioria das entidades que assinavam os escritos do médium.

Quando tal obra surgiu, foi o alvoroço nos meios 
académicos e culturais do Brasil, uma autêntica bomba, 
cuja repercussão dura até hoje. Discussões, debates e 
teorias, as mais absurdas e bizarras, surgiam por todo 
o lado, não faltando a decantada mistificação, para 
explicar o fenómeno. A partir daí seria a epopeia do jovem 
simplório e acanhado que jamais se serviria do fruto da sua 
impressionante faculdade em proveito próprio. Viria a sofrer 
as maiores calúnias e humilhações por parte da pequenez 
humana, mas jamais agrediu ou tão pouco se defendeu.

Os autores portugueses que integram a obra em pauta são: Antero do Quental (fig.12), Júlio Dinis, 
António Nobre, Guerra Junqueiro (fig.13), João de Deus (fig.14) e José Duro. Este último, poeta alentejano, 
desconhecido dos literatos brasileiros e de muitos portugueses. 

Mais tarde, entre os dias 25 de Novembro e 6 de Dezembro de 1946, o grande poeta Bocage (fig.15) 
assinaria 12 poemas de irrepreensível beleza. (Ver dois poemas em caixa). Mais uma vez registamos que 

Fig.9 – O Livro dos Espíritos

Fig.10 – Heinrich 
Pestalozzi

Fig.11 – Allan Kardec
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nem Chico Xavier nem os companheiros ouviram alguma vez falar em tal nome. Estes poemas integram 
hoje o livrinho Volta Bocage... (2), com comentários do Professor Porto Carreiro Neto e um glossário com 
42 verbetes para compreensão dos poemas.

(Sonetos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, in “Volta Bocage…”)

Registamos, ainda, a intervenção do historiador Oliveira Martins (fig.16), que se serviu da sua invulgar 
paranormalidade para responder a três questões sobre economia e finanças, postas por um gerente 
bancário aos Espíritos, questões estas inspiradas no resultado da grande depressão iniciada em 1929, que 
abalava o Globo à época. Extraímos apenas um extracto: 

«A economia dirigida não é um erro. Todos os obstáculos à normalidade da vida económica 
dos povos são oriundos da ausência de senso administrativo dos governos, que enveredam pelo 
terreno da política facciosa, prevalecendo as directrizes pessoais de personalidades ou grupos 
em evidência. Frequentemente, a economia está confiada a mentalidades que não especializam 
os seus conhecimentos a seu respeito e cujos programas de acção constituem singularíssimos 
fenómenos teratológicos no campo da fazenda pública, os quais medram entre as colectividades 
ao bafejo de inqualificáveis proteccionismos.»

As respostas do espírito do intelectual luso, assinadas com o nome completo, Joaquim Pedro 
d’Oliveira Martins, foram dadas em Maio de 1935, sem que as pessoas soubessem, no momento, de quem 
se tratava; por certo estavam à espera de alguém conhecido da sociedade brasileira. 

Não poderíamos deixar de mencionar, cometendo grave omissão, o nome do espírito que tutelou 
a sua faculdade mediúnica, o seu mentor Emmanuel, que teria sido o fundador da primeira capital do 
Brasil, Salvador, e da grande metrópole São Paulo (fig.17) — o padre Manuel da Nóbrega (fig.18) — que 

SONETO II
(26-11-1946)

Novamente a escrever, Musa inconstante,
Desafiando o espírito moderno…
De onde vens, triste Elmano? Vens do inferno?
Dos complicados círculos de Dante?

— Não perturbes o alígero viajante!
Proclamo a essência do meu ser eterno!
Depois de atravessar o escuro Averno,
Consterna-me a Verdade alucinante.

O que Elmano chorou ao surdo vento
No Letes se perdeu… Jamais te conte
O que te agrave o lôbrego tormento!

Basta a certeza, a mitigar-te a fronte,
De que além do cadáver macilento
Contemplarás a luz de outro horizonte…

Bocage

SONETO XII
(6-12-1946)

Estro frágil, sem louros, jamais tente
Engrandecer, em míseros cantares,
Os imensos impérios estelares
Do Teu Reino de Luz Resplandecente.

Louvem-te a glória excelsa eternamente 
Canópus, Altair, Sírius e Antares,
Paraísos suspensos, almos lares,
Que balançam na abóbada luzente!

Quem dirá dos mistérios que proclamas
Em turbilhões de sóis, uno e disperso,
Dos Teus castelos de sagradas chamas?

Emudeçam as notas de meu verso!
Glorifique-Te o amor com que nos amas,
Nas mais remotas plagas do Universo!

Bocage

Fig.12 – Antero do Quental Fig.15 – BocageFig.14 – João de DeusFig.13 – Guerra Junqueiro
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ao tempo da vinda do Cristo, foi o orgulhoso senador romano Públius Lentulus. Esse venerando espírito 
legou à Humanidade cinco romances históricos, autênticas obras-primas, baseadas em factos retirados 
dos arquivos do Mundo Espiritual, que nos ajudam a entender o nascimento do cristianismo, a sua difusão 
e concomitante adulteração. São eles: Há 2000 anos… (1939), Cinquenta anos depois (1940), Paulo e 
Estêvão (1941), Renúncia (1942) e Ave, Cristo! (1953).

Chico Xavier dizia sempre que «A mediunidade e o dinheiro são incompatíveis» e esclarecia que 
o médium, para exercer as suas faculdades com idoneidade e eficiência, terá primeiro que obedecer 
a duas condições basilares: primeiro, cuidar da família e, depois, ter uma profissão para ganhar a vida 
com dignidade. Só depois de satisfeitas essas duas condições fundamentais é que poderá utilizar as suas 
faculdades, uma, duas ou três vezes por semana, sem nunca pôr em causa a família e o seu ganha-pão. 
Tem sempre presente as palavras de Jesus: «Dá de graça o que de graça recebeste». Se assim não o 
fizer, o que infelizmente mais acontece, cai na mão dos espíritos inferiores que o mistificam, levando-o a 
situações ridículas e muito infelizes.

A respeito do proselitismo afirmava: «Nunca quis mudar a religião de alguém, porque, positivamente 
não acredito que a religião A seja melhor que a religião B... Se Allan Kardec tivesse escrito que “Fora 
do Espiritismo não há salvação”, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu “Fora da 
caridade não há salvação.”»

Chico Xavier é muito mais que um homem simples, humilde, bom e sábio, ele é, como alguém 
disse: a alma e a vida do Espiritismo, doutrina que ele viveu em plenitude.

(1) 10ª edição, FEB, Rio de Janeiro, 1978
(2) 3ª edição, FEB, Rio de Janeiro, 1977 

Fig.18 – Padre Manuel da Nóbrega 
– o venerando Emmanuel

Fig.17 – Cidade de São Paulo e 
o seu fundador

Fig.16 – Oliveira Martins
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Exposições Filatélicas
do Sport Lisboa e Benfica

Américo Rebelo
americobenfiquista@hotmail.com

«Não ignoramos, todavia, que o prestígio de um País 
também conta. O Benfica, honra lhe seja feita, fez mais 
nos últimos anos pela propaganda de Portugal no 
estrangeiro que todos os organismos oficiais reunidos, 
para tornar conhecido o nosso País além-fronteiras»

Nota publicada no «Diário de Lisboa» de 3 de Maio 1952

O Sport Lisboa e Benfica foi 
fundado a 28 Fevereiro de 1904 por 
um grupo de antigos Casapianos, 
o grupo de amigos Catataus e da 
Associação do Bem, resolveram 
após um jogo, formar um grupo 
de futebol, tendo decorrido uma 
reunião na Farmácia Franco, para 

assim decidirem as directrizes a tomar para a constituição 
do futuro clube. 

Um dos grandes impulsionadores desta reunião foi 
o famoso Cosme Damião que era um grande apaixonado 
pelo futebol. Desde a sua fundação até aos dias de hoje, 
o Sport Lisboa e Benfica, foi e é o único clube Português 
que sempre teve e tem um papel predominante na 
divulgação de Portugal no Estrangeiro. É o responsável 
máximo pela criação e divulgação de uma obra 
culturalmente rica e desportiva, pelo exemplo ímpar de 
solidariedade associativa, por uma escola de civismo com 
princípios e amor pelo próximo, estando sempre na linha 
da frente, pronto a responder aos desafios da Sociedade. 
Independentemente dos muitos êxitos no plano desportivo 
em diversas modalidades, este espírito de solidariedade 
social, foi e é sempre um dos marcos importantes na 
História do Benfica, e, mais importante se tornou com a 
criação da FUNDAÇÃO DO BENFICA inaugurada a 27 de 
Janeiro de 2010, tendo sempre como objectivo principal 
ajudar os mais desfavorecidos, sem discriminar, como já 
deu provas disso. 

O “ECLETISMO“ do Sport Lisboa e Benfica, é um 
fenómeno que muito tem engrandecido o nome do clube. 
O Benfica é um clube multidesportivo, que muito tem 
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contribuído ao longo dos anos com atletas de várias modalidades para as diversas selecções nacionais. 
Segundo informações do “Guiness World Records de 2007” o Benfica é o “único clube do mundo com 
mais sócios”, tendo ultrapassado o Manchester United, seguindo-se o Bayer de Munique, Barcelona, 
Arsenal, Ajax e Olympiakos. Segundo dados da “Consultora Deloitte”, o Benfica encontra-se classificado 
na 20ª posição do ranking dos “clubes mais ricos do mundo”. 

Nesse mesmo estudo salienta-se a “Marca Benfica“, que tem uma posição muito forte a nível 
comercial. No Campeonato Nacional, é o único clube com maior média de assistências nos jogos 
realizados no Estádio da Luz. 

O Sport Lisboa e Benfica é um dos clubes do mundo que se pode orgulhar de “possuir um passado 
que é uma autêntica lição”. Como clube eclético que é, não está só ligado ao mundo do desporto, pois 
fazem parte da história do clube variadíssimas actividades culturais, como por exemplo “Duas Grandes 
Exposições Filatélicas organizadas pelo Sport Lisboa e Benfica, nos anos de 1960 e 1962, que tiveram o 
patrocínio do Clube Filatélico de Portugal, e que foram um grande sucesso. 

No ano de 1961 foi organizado o “I Concurso Campista de Arte Infantil em simultâneo com a 
II Exposição Campista”. Como se pode ver o passado e o presente do Benfica foi e é Culturalmente 
Enriquecedor, pois foi graças a esse passado glorioso, que o SPORT LISBOA E BENFICA É CONSIDERADO O 
MELHOR CLUBE PORTUGUÊS E UM DOS MELHORES DO MUNDO. 

Não foi por acaso que Laurent Moisset escreveu no dia 12.11.1991 um artigo no «Jornal France 
Football» que dizia o seguinte:

«O Benfica é eterno. Eles não conhecem fenómenos de erosão que possam fazer perigar as suas fundações 
mais seguras. Eles sabem sempre renovar a sua imagem. O Benfica é uma lenda»

Figura 1 - Capa do Catálogo e folha de introdução referente á 1ª Exposição Filatélica organizada pelo Sport Lisboa e 
Benfica de 16 a 23 de Abril de 1960
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Figura 2 - Sobrescrito do Clu-
be Filatélico de Portugal – 76, 
com carimbo 1º Dia da Pri-
meira Exposição Filatélica do 
Sport Lisboa e Benfica – CTT 
Lisboa – 16 Abril 1960 – Emis-
são do Selo: 1953 – Selo de 
Autoridade do Rei D. Dinis – 
20 c. Desenho: Jaime Martins 
Barata – Impressão: Offset na 
Casa da Moeda – Folhas de 
100 selos (10 x 10) - Papel Liso 
– Denteado 12 ½ - Circula-
ção: De 10 JAN 1953 a 30 SET 
1975.

Figura 3 - Sobrescrito da Edição 
Ouro Nº 70 – Lisboa, alusivo a 
1ª Exposição Filatélica do Sport 
Lisboa e Benfica, com carimbo 
ordinário C.T.T 23 ABR 1960 – 43 
– Emissão do Selo: – 1960 – Ano 
Mundial dos Refugiados – Selo 
de 20 c. Desenho: Almada Ne-
greiros – Impressão: Offset na 
Casa da Moeda – Folhas de 50 
selos (5 x 10) - Papel Esmalte – 
Denteado 13 ½ - Circulação: 
De 7 ABR 1960 a 31 OUT 1971.

Figura 4 -  Carta circulada de Lisboa 
para Alenquer, com carimbo 1º Dia 
da Primeira Exposição Filatélica do 
Sport Lisboa e Benfica – CTT Lisboa – 
16 Abril 1960. Emissão do Selo: – 1960 
– Ano Mundial dos Refugiados – Selo 
de 20 c. Desenho: Almada Negreiros – 
Impressão: Offset na Casa da Moeda 
– Folhas de 50 selos (5 x 10) - Papel 
Esmalte – Denteado 13 ½ - Circulação: 
De 7 ABR 1960 a 31 OUT 1971
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Figura 5                                                                                             Figura 6
      

Figura 7

 Figuras 5, 6 e 7

Capa do Catálogo e folhas de introdução 
referentes á 2ª Exposição Filatélica organi-
zada pelo Sport Lisboa e Benfica de 21 a 28 
de Abril de 1962
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Figura 8 - Sobrescrito do Clube 
Filatélico de Portugal – 115. 
Carimbo 1º Dia da Segunda 
Exposição Filatélica do Sport 
Lisboa e Benfica – CTT Lisboa – 
21 Abril 1962 – Emissão do Selo: 
1953 – Selo de Autoridade do Rei 
D. Dinis – 20 c. Desenho: Jaime 
Martins Barata – Impressão: Offset 
na Casa da Moeda – Folhas de 
100 selos (10 x 10) - Papel Liso – 
Denteado 12 ½ - Circulação: De 
10 JAN 1953 a 30 SET 1975.

Figura 9 - Sobrescrito da Edição 
Ouro Nº 109 – Lisboa, alusivo a 
2ª Exposição Filatélica do Sport 
Lisboa e Benfica. Carimbo 1º Dia 
da Segunda Exposição Filatélica 
do Sport Lisboa e Benfica – 
CTT Lisboa – 21 Abril 1962 – 
Emissão do Selo: 1953 – Selo de 
Autoridade do Rei D. Dinis – 20 c. 
Desenho: Jaime Martins Barata 
– Impressão: Offset na Casa da 
Moeda – Folhas de 100 selos (10 
x 10) - Papel Liso – Denteado 12 
½ - Circulação: De 10 JAN 1953 a 
30 SET 1975.

Figura 10 -  Sobrescrito das 
Edições “ Philosatelia “ Nº 69 - 
Lisboa, alusivo a 2ª Exposição 
Filatélica do Sport Lisboa e 
Benfica. Carimbo 1º Dia da 
Segunda Exposição Filatélica 
do Sport Lisboa e Benfica – 
CTT Lisboa – 21 Abril 1962 – 
Emissão do Selo: 1953 – Selo de 
Autoridade do Rei D. Dinis – 20 c. 
Desenho: Jaime Martins Barata – 
Impressão: Offset na Casa da 
Moeda – Folhas de 100 selos (10 
x 10) - Papel Liso – Denteado 12 
½ - Circulação: De 10 JAN 1953 
a 30 SET 1975.
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Figura 11 - Sobrescrito alusivo a 
2ª Exposição Filatélica do Sport 
Lisboa e Benfica. Carimbo 1º 
Dia da Segunda Exposição Fi-
latélica do Sport Lisboa e Ben-
fica – CTT Lisboa – 21 Abril 1962 
– Emissão do Selo: 1953 – Selo 
de Autoridade do Rei D. Dinis 
– 20 c. Desenho: Jaime Martins 
Barata – Impressão: Offset na 
Casa da Moeda – Folhas de 
100 selos (10 x 10) - Papel Liso 
– Denteado 12 ½ - Circulação: 
De 10 JAN 1953 a 30 SET 1975.

Figura 12 - Sobrescrito alusi-
vo a 2ª Exposição Campista 
e 1º Concurso de Arte Infantil 
do Sport Lisboa e Benfica – 7 
a 14 Maio de 1961 – Estádio 
da Luz. Carimbo 1º Dia da 2ª 
Exposição Campista e 1º Con-
curso de Arte Infantil do Sport 
Lisboa e Benfica. – CTT 7 Maio 
1967 – Emissão do Selo: 1960 – 
Cinquentenário da República 
– Selo 1$00. Desenho: Manuel 
Rodrigues – Impressão: Offset 
na Casa da Moeda – Folhas de 
50 selos (5 x 10) - Papel Esmalte 
– Denteado 123 ½ - Circulação: 
De 20 DEZ 1960 a 30 JUN 1963.

Bibliografia Consultada:

 Revista Benfica Ilustrado
 Enciclopédia do Sport Lisboa e Benfica – 100 Gloriosos Anos 
 Almanaque do Benfica
 100 Glorias – Memorial do Benfica
 Benfica 90 anos de Glória – 1904 – 1994 
 Sport Lisboa e Benfica – Fotobiografia de Rui Guedes
 Catálogo de Selos e Postais da Afinsa – Portugal – 2008
 Diversas Revistas Filatélicas
 Livro Guinness World Records 2007 – Edição Especial Benfica
 Dicionário Lello Universal – Lello Editores
 Dicionário Houaiss – Sinónimos e Antónimos – Circulo de Leitores

« O BENFICA NÃO ACONTECEU, CONSTRUI-SE COM ALMA »
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Selos de Ouro 2010

Selo de Ouro – Dedicação e Excelência

Fernando Augusto Araújo Mendonça. Filatelista 
com largos anos dedicado à causa e dirigente 
filatélico. O Clube Filatélico de Portugal sempre 
foi o seu clube filatélico do “coração”, sendo 
eleito como seu dirigente em várias Direcções. 
O Fernando Mendonça dedicou-se durante 
muitos anos, de forma discreta mas eficaz, às 
tarefas administrativas e contabilísticas do nosso 
Clube. O seu estilo caracterizado pela eficácia, 
metodologia, e dedicação às funções que 
desempenhava permitiam de forma clara uma 
informação actualizada e exacta da situação 
económico-financeira do nosso Clube. Pela 
excelência desse trabalho em prol do CFP e pela extrema dedicação que a ele devotava bem merece 
esta distinção.

 Selo de Ouro – Filatelista do ano

Pedro Gonçalves Grade. Conceituado filatelista 
e notável investigador filatélico na área da sua 
paixão (Os Ceres) é uma figura incontornável 
no panorama da filatelia nacional. As suas 
colecções (com realce para todas as emissões 
Ceres) com excelente apresentação, raridade 
do material e elevado rigor no âmbito da 
investigação e pesquisa, sempre encantaram o 
“Mundo Filatélico”. Muitas vezes incompreendido 
na sua abordagem ao tema, manteve sempre 
uma postura serena e conciliadora mas sempre 
firme na defesa dos seus elevados princípios 
filatélicos. Impôs-se na filatelia pela excelência 
dos seus conhecimentos, vertidos num importante 
espólio literário, muito apreciado pelos filatelistas, 

pelo que é de insofismável justiça a atribuição deste galardão.

Selo de Ouro – Melhor Livro

1853-2009 * Portes Internos de Correspondências 
Franquiadas. Da autoria do nosso associado 
José Manuel Miranda da Mota, é mais uma obra 
importante no panorama literário da Filatelia 
Portuguesa. O livro agora galardoado vem 
colmatar uma das lacunas existentes na nossa 
filatelia. Muitos filatelistas têm dificuldades em 
obter nesta área informações imprescindíveis para 
o estudo das suas colecções. Agora têm ao seu 
alcance uma importante fonte de informação, 
com a chancela do rigor com que Miranda da 
Mota já nos habituou. Esperamos que o nosso 
distinto e prestigiado associado nos brinde 
brevemente com outras obras que completem 
o estudo dos portes, agora iniciado com este 
livro. Pelos seus conteúdos, pela sua excelente qualidade gráfica e rigor informativo, esta obra merece o 
reconhecimento público.
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Selo de Ouro – Melhor Artigo

Descobrir a verdade… Terá existido a Ambulância 
Beira-Zambeze? Artigo publicado no Boletim 
n.º 426 do CFP de autoria do nosso associado 
Jorge Luís Pereira Fernandes. Artigo de excelente 
concepção, que contribui com muitos novos 
dados para o esclarecimento de uma matéria 
que foi sempre muito polémica. Alicerçado nos 
conhecimentos adquiridos “in loco” e na escrita 
simples, fluente e rigorosa do Jorge Fernandes 
este artigo vem enriquecer a nossa filatelia, 
assim como desmontar algumas teorias pouco 
substantivas sobre a existência da Ambulância 
Beira-Zambeze. Com este artigo podemos 
apreciar o estilo literário de Jorge Fernandes. 
Um estilo criterioso, simplista e rigoroso, como foi 
sempre seu apanágio, e que o fazem guindar a 
um patamar muito elevado no panorama literário. Este artigo merece o reconhecimento público pelas 
extraordinárias capacidades literárias do seu autor.

Selo de Ouro – Associado do ano

Joaquim Manuel Cortes. Filatelista e associado 
do Clube Filatélico de Portugal é além do mais 
um fervoroso apoiante das causas filatélicas, 
malgrado muitas vezes seja incompreendido pelo 
seu estilo frontal. O Joaquim Cortes desde há cerca 
de 7 anos que vem colaborando com as diversas 
Direcções do Clube naquilo que bem sabe fazer: 
a fotografia. Digamos que é o repórter fotográfico 
em serviço permanente. Não há manifestação 
filatélica organizada pelo Clube em que não 
esteja presente o nosso amigo e associado com a 
sua máquina em punho, retratando as incidências 
dos eventos. O seu espírito altruísta manifesta-se 
quando gratuitamente cede as imagens ao Clube 
para publicação na revista e no nosso “site”. É 
com associados da estirpe do Joaquim Cortes 

que o Clube será melhor e maior, sendo de inteira justiça o seu reconhecimento público.

Selos de Ouro 2010

patrocinados pela

Filatelia do Chiado
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IV Troféu Comendador Dias Ferreira
Conforme vínhamos a anunciar realizamos entre os dias 23 e 30 de Outubro a 4.ª edição do Troféu 

Comendador Dias Ferreira, em moldes diferentes dos que vínhamos utilizando. Como em tempo afirma-
mos, o antigo modelo de competição estava esgotado, e começava a criar uma certa saturação nos 
participantes.

               
 A nossa pretensão passava pela deslocalização do evento, levando-o 

a outro tipo de público, para além do já habitual frequentador da nossa sede, 
dando-lhe uma amplitude que a nossa sede não permitia, mas que a figura impar 
do Comendador Dias Ferreira merecia.

                Em boa hora surgiu a oportunidade de realizarmos uma parceria com a 
Junta de Freguesia dos Anjos (freguesia a que pertencemos) para nos próximos 
quatro anos realizarmos o Troféu na sua Biblioteca.

                A Junta está dotada de excelentes instalações 
que permitem dar outra visibilidade a este evento. Es-

tamos reconhecidos à Junta de Freguesia dos Anjos pelo continuado apoio que 
nos vêm prestando na realização do Troféu.

                Não podemos deixar de agradecer também aos CTT – Correios de 
Portugal, SA e 
especialmen-
te ao Director 
de Filatelia Dr. 
Raul Moreira, 
o seu apoio 
a esta inicia-
tiva, com a cedência de quadros, ca-
rimbo e um prémio para ser atribuído a 
uma das melhores participações.

                A escolha da data para a 
realização do Troféu não foi avulsa, 
pois foi nossa intenção agregá-la às 
festividades do aniversário do nosso 
Clube. Tal incorporação permite que 
estes eventos tenham junto dos nossos 
associados um efeito dinamizador e 
motivacional.

                Os nossos associados aderiram 
em elevado número a este evento, vindo de encontro às nossas expectativas, pois estavam cientes que 
com a sua adesão estavam a con-
tribuir para o estreitamento de laços 
de amizade, mas também para o 
desenvolvimento da nossa filatelia 
e do nosso Clube, como era garan-
tidamente a vontade do nosso sau-
doso Comendador Dias Ferreira, que 
sempre pugnou pelo seu querido e 
amado Clube Filatélico de Portugal.

 Mais importante que a com-
petição é de salientar o número ele-
vado de presenças no evento, bem 
como o salutar intercâmbio entre 
filatelistas e visitantes anónimos que 
transformou o evento numa bela 
jornada de propaganda filatélica.

 Deixamos aqui um agrade-
cimento especial a todos aqueles 
que contribuíram para que este evento se tenha saldado por mais um sucesso filatélico. Bem haja a todos.

Carimbo comemorativo

Selo personalizado

Cerimónia de Abertura - Vereador da Cultura da JFA e Presidente do CFP
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Classe Nome Colecção  Votos
CA Elder Correia Correio Aéreo - Escudo de Angola  23
Trad Miranda da Mota D. Pedro V Cabelos Anelados 25 Réis Burilagem de linhas  21
HP Luís Barreiros First World War - German Pow Camp in Angra do Heroísmo - Açores  20
OC José Correia O Estado Novo e a Exposição do Duplo Centenário  17
CA Fernando Oliveira Marcas Especiais de Correio Aéreo  17
Trad Beja Madeira D. Luiz I de frente - Novos Valores  16
HP Guilherme Rodrigues Transição da Monarquia para a República  16
HP Marisa Correia Cartas Patrióticas de Guerra Hispano-Americana  16

Trad Isabel Vieira Marcas de Correio Ordinário da Cidade do Porto-2ª Época Postal 
(1799/1853)  15

Trad René Silva Os Selos Corrigidos  15
Trad Carlos Silvério Selos Personalizados em Portugal  15
IP Armando Sanches 4º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia  15

HP Bento Dias Mozambique Manuscript - Cancellations at Moz. and Quelimane Districts 
(1899/1921)  15

HP Manuel Luís Costa Marcofilia Privada do Caminho de Ferro de Luanda  14
M Pinheiro da Silva Grandes Figuras da História de Portugal  13
HP Altino Pinto A Censura Postal em Moçambique 1916-1919  13
Trad António Cristóvão Templo de Diana  12
Trad Beja Madeira Napoléon III - Varieté d’Impression  12
HP Paulo Alexandre Lobo Pré-Filatelia - Correio Seguro  12
HP Eduardo Barreiros Colonial War 1961-1974- Military Postal Service  12
M Feliciano Flor Castelos - A História em “Pedras” Filatélicas  11
M Américo Rebelo Ordem dos Passeriformes vista através daMaximafilia  11
M Joaquim Cortes Paisagens e Monumentos de Portugal  11
HP Joaquim Lopes Trindade Marcas Postais Nominais  11
HP António Cruz Lopes Os Pioneiros  11
HP Manuel Janz A Madeira  11
Trad João Soeiro Marquês de Pombal  10
Tem Jorge Luís Fernandes A Locomotiva a Vapor - História de um “Monstro”  10 
Tem Feliciano Flor Flores - Por Montes e Vales  10
Trad Tiago Correia Bélgique - “Colis des Postes” 1949-1952  9
OC Xavier Martins Sport Lisboa e Benfica  9
M José Alexandre Aves de Zonas Húmidas ou Sapal  9
M Hernâni Matos Postais Máximos circulados de Portugal Continental  9
CA Joaquim Lobo Correio Aéreo de Portugal 9
Trad Manuel S. Loureiro Provas de Cor dos CTT 8
OC René Silva Champanhe e Espumantes 8
IP Horácio Novais I.P. Repicados - circulados na 1ª República 8
HP Paulo Sequeira Obliterações da Companhia de Moçambique 8
Trad Manuel S. Loureiro Ceres - Emissão de Londres 7
Trad José Encarnação Euro 2004 7
Tem Adelino Caravela Caravela Portuguesa 7
M Joaquim Cortes França Monumental 7
IP Hernâni Matos D. Carlos dentro de ornatos, com sobrecarga “Republica” e sobretaxa$06 7
HP Luís Frazão Marcas Postais de Trânsito e de Encaminhamento no Período Pré-adesivo 7
HP Claudino Pereira Marcas Postais da Índia Portuguesa - Tipo D5 7

HP Adolfo Palma Timor-Leste: Administração Transitória das Nações Unidas (2000/2) e 
Independência (2002/4) 7

Tem Fernando Mendonça Albrecht Durer 6
Tem Américo Rebelo O Sport Lisboa e Benfica visto através da Filatelia 6
HP Pedro Santos Viana do Minho 6
Fiscal Luís Barroso Perfurações Fiscais Portuguesas 6
Tem Pires dos Santos Compositores e Cantores Portugueses 5
HP Adolfo Palma O Correio na Guiné-Bissau após o Conflito Militar de 1998/9 5

Trad Júlio Maia Rep. Pop. Moçambique. Sobrecarga Independência (Tipo: I). Erros de 
Impressão 4

IP Paulo Sequeira Inteiros Postais Ceres dos Açores 4
HP Luís Fernandes Açores - Operação Alacrity 4
Trad José Encarnação Euro 2004 3
Trad Paulo Sá Machado Zambézia - Emissão de 1893/4  D. Carlos 3

Trad Júlio Maia Rep. Pop. Moçambique. Sobrecarga Independência (Tipo: II). Erros de 
Impressão  2

IP Pires dos Santos Aerogramas de Natal do Movimento Nacional Feminino  2

Classificações
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O CFP na Exposição Mundial “Portugal 2010”

Realizou-se, nos passados dias 1 a 10 de Outubro, no Parque das Nações em Lisboa, a Exposição 
Mundial Portugal 2010. Foi o maior evento filatélico jamais realizado no nosso país, estando presentes 
representantes de 75 países, alguns deles com grandes tradições filatélicas.

Pela importância dessa realização não podia o Clube Filatélico de Portugal dela ficar alheio, 

mercê da heterogeneidade da sua massa associativa, mas mais importante do que este facto, o de ser 
a nossa agremiação um Clube de grande tradição na filatelia portuguesa, com um imenso historial que 
honra a Filatelia Nacional. O Clube Filatélico de Portugal sempre foi a colectividade matriz de todas as 
outras, e sendo este pressuposto um valor intrínseco do nosso Clube, entendemos que deveríamos estar 
representados neste certame. 

                Assim, após negociações com os Correios 
de Portugal e com a prestimosa colaboração 
do seu Director de Filatelia Dr. Raul Moreira, 
conseguimos estar presentes nesse certame 
com um “stand” que mercê da sua fantástica 
decoração e conteúdos muito dignificou o nosso 
Clube. Foi consensual a apreciação pela positiva 
da nossa participação.

 Como pontos altos da nossa presença 
destacamos as diversas iniciativas levadas a efeito 
durante a Exposição. Começamos por realçar e 
agradecer a adesão de um número significativo de 
colectividades filatélicas a quem disponibilizamos 
um espaço para se darem a conhecer ao Mundo 
Filatélico. Ponto alto da nossa participação foi 
o lançamento do número especial do nosso 
Boletim, que pela excelência dos seus conteúdos 
e grafismo, deixou verdadeiramente extasiados os 
amantes da filatelia. Queremos também realçar 

que a nossa presença foi um marco para a história do nosso Clube, pois nos 10 dias de duração da Exposição, 
admitimos cerca de 100 novos associados, provavelmente uma meta difícil de se repetir. Destacamos também 
o Dia da Juventude com a distribuição pelos jovens de centenas de envelopes com selos oferecidos pelos 
nossos associados, que fizeram as delícias dos mais pequenos, a quem se abriu uma janela de oportunidades 
para que um dia mais tarde possam vir a engrossar as fileiras dos amantes deste entretenimento. Realçamos a 
presença no dia 5 de Outubro no nosso Stand dos nossos amigos da Secção Filatélica e Numismática do Clube 
“Os Galitos” de Aveiro, onde lançaram o n.º 133 da sua excelente revista “Selos e Moedas” e com os quais 
tivemos a oportunidade de confraternizar. No dia 9 tivemos a visita dos membros do fórum filatélico “Selos Postais. 
com” integrada no programa do seu 9.º Encontro.

 Estamos orgulhosos da nossa presença na “Portugal 2010” com certeza de que contribuímos para 
o engrandecimento e honra do Clube Filatélico de Portugal. A todos os que permitiram a nossa condigna 
presença no certame apresentamos os nossos agradecimentos.

Ilustres visitantes no nosso “stand”

Panorâmica geral do nosso “stand”
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Jantar Comemorativo do 67.º Aniversário do CFP

O tradicional jantar comemorativo 
do nosso 67.º aniversário teve lugar dia 30 
de Outubro de 2010, pelas 20 horas, numa 
sala privada do Hotel Roma, sito na Avenida 
de Roma n.º 33 em Lisboa. Este ano, o nosso 
habitual jantar foi também o jantar de 
palmarés, onde fizemos a distribuição dos 
prémios e medalhas aos participantes da 4.ª 
edição do Troféu Comendador Dias Ferreira.

Como vem sendo hábito tem sido 
significativa a participação dos nossos 
associados a este evento, com a aliciante 
de neste estar agendada a proclamação 
do vencedor da IV edição do troféu 
Comendador Dias Ferreira.

O repasto decorreu com muita 
animação e boa disposição, tendo sido a 
ementa do jantar do agrado dos participantes. 
Depois de aconchegados pelo opíparo menu 
passou-se a uma longa e morosa distribuição 
de prémios e galardões.

Começamos por fazer a entrega dos 
prémios, medalhas e diplomas de participação 
aos concorrentes da IV edição do Troféu. Os 
vencedores de cada classe filatélica foram 
agraciados com prémios muito atraentes e 
que deixou todos encantados. Finalmente 
foi proclamada como vencedora do Troféu 
a participação “Correio Aéreo – Escudo de 
Angola” do nosso Presidente de Direcção 
Elder Correia.

De seguida fizeram-se entrega das 
medalhas de prata e ouro aos associados 
que respectivamente completaram 25 e 50 
anos de vida associativa. Para eles o nosso 
apreço pela militância filatélica.

Para o final, e pela importância 
de que revestem, deixamos a outorga dos 
prémios de mérito filatélico, àqueles que mais 
se distinguiram durante o ano, em prol da 
filatelia e do nosso Clube. Para eles o nosso 
reconhecimento público. Devemos realçar o 
momento alto, que o foi, a outorga do Selo 
de Ouro – Melhor Autor ao nosso associado 
Jorge Fernandes. O nosso amigo e associado 
Lobão Tello, também grande amigo do 
homenageado, encarregou-se de recordar 

e enaltecer a vida e obra filatélica impar do Jorge Fernandes. Vimos o homenageado muito sensibilizado 
com esta homenagem espontânea, de que não estava à espera, mas o seu trabalho impar em prol da 
filatelia merecia este reconhecimento público.

 E assim comemoramos mais um aniversário, esperando que para o ano este evento se renove 
com a presença de muitos mais associados.

João Pinheiro da Silva - Prémio Maximafilia

Entrega da medalha de 25 anos de vida associativa

Entrega da medalha de 50 anos de vida associativa
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Inspirado no Ano Internacional da biodiversidade e na Declaração 
Universal sobre a diversidade cultural (UNESCO), este livro presta 
uma justa homenagem ao tema da diversidade. Ao longo das suas 
páginas descubra uma valiosa colecção de selos que guarda a 
memória ilustrada do presente para as gerações futuras.
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Novos Associados do Clube Filatélico de Portugal

Members List – Liste des Membres

 Portugal

4173 - Francisco Inácio Gonçalves dos Santos * R. Conceição Fernandes, 89 *  4430 - 065 * VILA NOVA DE 
GAIA * fringosa@gmail.com

4174 - António João Bracons Carneiro * Apartado 20 * 2670-901 * LOURES * antonio.bracons@netcabo.pt 
4175 - Carlos Alberto Dias Marcelo de Oliveira * R. Inácio Duarte, 17 - 2º A * 2790 -226 * CARNAXIDE * 

cadmo_pvz@hotmail.com * T.60- 1,21
4176 - Berta Emília C.D. Bentes de Oliveira Capela da Silva * R. General Vicente de Freitas, 8 - 3º Esq.* 1500 

- 327 * LISBOA
4177 - Tiago Daniel Pires Dias * Rua do Tejo, lote 10 - 7º Esq * 2625 - 204 * PÓVOA STA IRIA * jmed39@hotmail.

com * (P) 60 - 1,2A
4181 - Maria Celeste Vieira Caeiro * R. D. Afonso Henriques, 7 *7780 - 163 * CASTRO VERDE
4183 - Joana Rosa Silva da Assunção * R. de São Lucas, lote 29 - r/c Esq. *  2785 - 165 * ABÓBADA * 

rosadoassuncao@gmail.com * (P) T.V.C.60- N.U.- T3,T10,T11 
4185 - Filipe Ferreira Lopes * Av. Mestre Lima de Freitas, 50 - 4º Dtº *2910 - 867 * SETÚBAL * duque566@gmail.

com *História Postal
4186 - Manuel Carlos Dias da Costa Lacerda * Pr. Simão da Veiga Junior, T-4-A, 12º Dtº *2660 - 347 * SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS * carlos_lacerda@sapo.pt * (M) T.C.60- N.U.-Moedas Euro
4187 - Luís Miquel Rosário Pereira Antunes * Rua 1º de Maio, 79 * 2660 - 368 * S. JULIÃO DO TOJAL * lmrpa@

sapo.pt * 60- N.U.
4189 - Abel Jorge de Araújo Pires * R. Pedro Alváres Cabral, 18 - 7º Andar * Infantado * 2670 - 391 * LOURES 

* ajapires@sapo.pt 
4193 - Carlos Alberto Pais Guerra * Pcta Stella de Albuquerque, lote 14 * Marisol * 2855 - 159 * CORROIOS * 

carlos-alberto-guerra@hotmail.com * (M) T.C.60 - 1- N.U.
4194 - José Manuel Xavier Beirão * Rua de Arroios, 162 - 2º Dtº * 1000 - 061 * LISBOA * 60 - 1,História Postal
4195 - Alfredo Júlio Gomes Gonçalves de Brito * R. José Farinha, 32 - 2º Dtº * 1500 - 700 * LISBOA * alfbrito@

hotmail.com  
4196 - Luís Manuel Cantas Brás * R. Dr. Cândido Guerreiro, 57 *8000 - 318 * FARO * (P) C.60- 1- N.-São Tomé
4197 - Rui Manuel Natão Rodrigues * Largo de Santa Bárbara, 3 B *1150 - 287 * LISBOA * ruinatao@hotmail.

com * T.60- 1- N.U.
4198 - Mário José Milheiro * R. José Régio - Prédio F - Banda 2 - 1º Dtº *2625 - 672 * VIALONGA * mariomilheiro@

netcabo.pt * (A) T.V.C.60- 1,5,2A- N.U.- 114,90
4199 - João Carlos Moura Bordado * A. Rovisco Pais, 2 - 2º Dtº * 1000 - 268 * LISBOA * jcbordado@ist.utl.pt 

* (M) T.60 - 1- N.U. 
4200 - António Augusto Paulo Brito * Rua Paulo Renato, 1 - 3 B * 2795 - 147 * LINDA A VELHA 
4201 - José Pedro Nery Rodrigues d’Azevedo * R. Cidade de Cabinda, 12 - 3º Esq * 1800 - 080 * LISBOA * 

nery@avizoon.pt * (A) 60- N.- T16
4202 - Domingos Jorge Espada Barranqueiro Torrã * Pcta 24 de Junho, 132 * Madorna * 2785 - 418 * S. 

DOMINGOS DE RANA * domtorra@oniduo.pt * 60- 1,2A
4203 - Jaime Martins Ribeiro Gomes Lobo * Praça 8 de Maio, 25 - 1º * 3000 - 300 * COIMBRA * V.C.60- 1- N.U.
4205 - João Paulo Antunes Henriques Santos * R. José Cardoso Pires - Bloco 5 - 3º Esq. *3800 - 731 * EIXO * 

santosjp@netvisao.pt * (A) T.60,72- N.U.
4206 - Tomás Alexandre Rodrigues Carneiro * Praça do Almada, 37 * 4490 - 438 * PÓVOA DE VARZIM * 

tomaslobo@iol.pt * 60,,, - 1, Macau - N.
4207 - José Manuel Correia Serra * Rua das Acácias, 6 * Herdade da Aroeira * 2820 - 552 * CHARNECA DA 

CAPARICA * jose.serra@olisipo.pt * 60 - 1,Rússia - N.
4208 - Maria Leonor Murjal da Silva * Praça Nuno Rodrigues dos Santos, 2 - 7º B * 1600 - 171 * LISBOA * 

lmurjal@sapo.pt * 60- 1 - N.U. 
4209 - Carlos António Antolin da Cunha Ramalho * Rua Vila Correia, 21 A - 3º Esq. * 1400 - 074 * LISBOA * 

ramalhoc7@gmail.com * (P) T.V.C.60 - 1 - N.U.- 114,94
4210 - Carlos Fernando de Moura Dias * Av. Uruguai, 1 - 2º Esq. *1500 - 610 * LISBOA * cfmdias@sapo.pt * 

60,66 - 1 - N.
4211 - Vitor Manuel Ferreira Rodrigues * Av. Bombeiros Voluntários, 42 - 6º Fte * 1495 - 020 * ALGÉS * vitor 

manuel68@gmail.com * C.60- 1- N.U.
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4212 - Ana Raquel Silvério de Almeida Ferreira * Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 63 - 5º Dtº *2675 - 301 * 
ODIVELAS * ana_silverio@msn.com * 60- 1 

4213 - Andrew Remedios * R. Abel Manta, 14 - r/c Esq. *2780 - 174 * OEIRAS * andrew.remedios@gmail.com 
* 60- 19,1,2A - N.U.

4214 - Maria Ivone Mendes Martins * Rua de Goa, lote 1641-B * 2975 - 228 * QUINTA DO CONDE * ivonemarti@
gmail.com * 60- 1- N.- Macau,Livros

4216 - João Paulo R.D.M. Simão * Largo António Aleixo, 2 - 1º Dtº * Bairro Codivel * 2675 - 227 * ODIVELAS * 
jpsimao1969@gmail.com * (P) 60- N.U.- In

4217 - José Manuel Lopes Martins * Apartado 289 *2011 - 904 * SANTARÉM *(M) T.C.60,,, - 1 - N.U.- T10- 90
4218 - Isidoro Pedro Cabral * Estrada do Desvio, lote 6 - 1º Dtº *1770 - 077 * LISBOA
4219 - Joaquim Socesa Marques * Rua Conde Belmio, 139 *4805 - 547 * VERMIL
4220 - Paulo José Correia d’Albergaria Martins * Av. Azedo Gneco, 4 - 6º Esq. * 2745 - 724 * MASSAMÁ * 

pmartins@deetc.isel.ipl.pt  
4221 - José Fernandes Pina * R. Crucifixo, 76 - 2º Sala G *1100 - 184 * LISBOA 
4222 - Jan Josef Adriaan Van Gerwen * Casa das Romeiras -Rua da Praia, 12 * Murtinheira * 3080 - 514 * 

FIGUEIRA DA FOZ * 60- 1
4227 - Fernando Manuel Oliveira Serra * Travessa da Granjieira, 64 * 2425 - 452 * COIMBRÃO * ferra41@

gmail.com * 60- 19,1,2A - N.U. 
4228 - António Simões Ferreira * Rua Tomás da Anunciação, 19 - 3º Esq. * 2675 - 456 * ODIVELAS * 

antoniosimoesferreira@gmail.com * T.V.C.60- 5A,1,2A - N.U.
4229 - Marcial Araújo Passos * R. das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 60 *4905 - 205 * ALVARÃES * 

marcialpassos@sapo.pt 
4230 - Edmundo Francisco Paula Óscar Silva Fernandes * R. Município, 19 - 3º Dtº * Brandoa * 2650 - 174 * 

AMADORA * ossilfer@gmail.com * (P) T.V.C.60- N.U.- T10,T7- Po,In,Fr,Es 
4235 - André Maria Moreira Simões de Barros Lourenço * Qta da Alagoa, 257 - 1º Dtº * 2775 - 717 * 

CARCAVELOS * andrebarroslourenco@gmail.com * 60- 1- U.- Banda Desenhada- 114- Po
4236 - Maria Eugénia Garcia * Av. António Augusto de Aguiar, 165 - 3º Esq. * 1050 - 014 * LISBOA
4238 - Manuel Alexandros Paízis Figueiredo * Rua da Paz, lote 13 - 3º Dtº * 2860 - 447 * MOITA *60 - 1- N.
4239 - Carmina de Jesus Morgado Azevedo * Av. Colégio Militar, 27 - 1º Esq. *1500 - 179 * LISBOA * 

carminamedalha@hotmail.com * 60- 1
4240 - Ana Luísa Teixeira Rita Algarvio da Silva Cavaco * R. Viriato, 13 G - 3º Dtº *1050 - 233 * LISBOA * ana.

scavaco@gmail.com * 60- 1,19
4241 - Nuno Eduardo Peixoto Justino * Rua Paulo Reis Gil, 9 - 4º Dtº *2745 - 194 * QUELUZ * pjustino@iol.pt * 

T.60- 1- N.U.
4242 - Vitor Manuel Espirito Santo Marques * R. Alexande Ferreira, 21 - 6º *1750 - 010 * LISBOA * hollyghost@

iol.pt * (M) 60 - 1,2A,10- N.U.- 114,90 - Po,In
4243 - José Manuel Teixeira * Tv. Senhor de Matosinhos, 49 - 2º Esq. * 4400 - 305 * V.N.GAIA * meumenino@

sapo.pt * 60- 1- N.
4244 - Fernando António Crisóstomo dos Santos * Tv. Do Sobreirinha, 2 * 2485 - 226 * MIRA DE AIRE * fernando.

crisostomo@gmail.com
4245 - Carlos Rui Lopes dos Santos * R. Cabo Guilherme Santos, 235 * 2645 - 206 * ALCABIDECHE * crlsantos@

netcabo.pt * (M) T.V.C.60 - 1- N.U.- Po
4247 - Paulo César Machado Ribeiro * R. Guilhermina Suggia, 18 *4200 - 318 * PORTO * paulo.ribeiro@

naturgasenergia.com * 60- 1,2- N.U.- 114
4249 - Fernando Nuno Pinho Amorim * R. Dr. Afonso Cordeiro, 516 - 1ºA *4450 - 003 * MATOSINHOS * 

amorim100@hotmail.com 
4250 - Marilena Rodriguez Feligueira * Caminho de Santo António n.º 129, Edificio Pérola II 2.º H * 9020 - 001 

* FUNCHAL * marilena_feligueira@hotmail.com
4251 - Manuel António de Carvalho * R. Bernardo Santareno, 20 - Qta Pé Leve *2840 - 241 * ARRENTELA * 

mlaoco@hotmail.com * (A) T.60 - 1- N.U.- 114
4253 - Paulo Jorge de Castro Seixas * R. 25 de Abril, 2-A * Alcobela de Baixo * 2630 - 014 * ARRANHÓ * 

paulo_seixas@sapo.pt * 60 - 1- N.- T29,Envelopes Portugal
4254 - Carlos Luís Marques Pereira * R. General Humberto Delgado, 368 * 3030 - 327 * COIMBRA * carlos-l-

pereira@telecom.pt * 60- 1- N.U.
4256 - Paulo Jorge Tavares Marques * R. Campo de Futebol, 3 * 2530 - 418 * MIRAGAIA * papa4@sapo.pt 

* T.60- 1,2- U.- 114
4257 - Ana Cristina Ferreira Rafael António * R. Barata Salgueiro, 31 - 5º * 1250 - 042 * LISBOA * anarafaelantonio@

gmail.com * (P) C.60- 1,2- N.U.
4258 - Fernando José Alvarenga da Cunha * R. Serpa Pinto, 77- A * 4490 - 680 * PÓVOA DO VARZIM * 

fc01234567@gmail.com * 60,Todo Mundo
4259 - Jorge Alexandre Ribeiro de Oliveira * R. Das Andresas, 324  - Hab. 62 - 6º * 4100 - 051 * PORTO * 

jaoliveira60@gmail.com 
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4260 - Ricardo Sampaio * R. Das Andresas, 324  - Hab. 62  *4100 - 051 * PORTO * ricardosampaio99@gmail.
com  

4262 - Mário Rui Antunes Teodoro * Av. Portugal, 43 - 3º Esq. * 2605 - 277 * BELAS * mteodoro99@sapo.pt * 
(M) T.V.C.60- 1 - N.U.

4263 - João Paulo de Sousa Carvalho * R. Escola Preparatória, 3 * 2925 - 522 * AZEITÃO * joaopscarvalho@
gmail.com * (M) T.V.C.60- 1 - N.U.- 114,91 - Po,In,Fr

4266 - Carlota Beatriz Lopez de Carvalho Pimentel Santos * Rua Galés, Lt 4,43,01 I Bloco B1 4ºA *1900 - 612 
* LISBOA * pimentel.santos@gmail.com * (P) T.60- 1- U.

4267 - Pedro Palma Moreira * R. General Alberto da Silveira, 15 * 8600 - 594 * LAGOS * pedropalmamoreira@
me.com * 60,83 - 1- N.

4268 - José Flávio Costa Fonseca * Av. Frei Miguel Contreiras, 30 - r/c Dtº *1700 - 212 * LISBOA * josefonseca@
live.com.pt * 60,73- 1,Selos personalizados 

4269 - José Luís C. O. Coruche * R. Dr. Emiliano Costa, 61 *8000 - 324 * FARO * (P) C.60- 1,21A- N.
4270 - José Alberto Mira Ganhão * Urbº Caldeira do Moinho, Edifício Luz - Lote 6 - r/c C * 8500 - 454 * 

PORTIMÃO*(P) C.60,72 - 1,Notas,Cédulas-N.- 114
4271 - Inácio Loiola Rodrigues Coroas * Rua da Naia, 40 r/c Esq. *4700 - 137 * BRAGA * inacoroas@netcabo.

pt * (P) T.V.C.60,,, - 1,Hist.Postal Braga- N.U.-114- Po
4272 - Casimiro Manuel Rodrigues Gonçalves * R. Proj. À Rua Adriano Correia Oliveira, letras CR-2º * Quinta 

Santa Rosa * 2680 - 031 * CAMARATE * segundo.rita@gmail.com * (M) C.60 - 1,Todo Mundo,Postais 
antigos/Modernos(50 temáticas)- N.U.-Po,In,Fr,Es

4273 - Maria Isabel Ferreira Raposo * R. Luis Sambo, 2 *2735 - 127 * AGUALVA-CACÉM * isabelraposo@
hotmail.com 

4274 - Manuel Fernando Antunes Araújo * Praceta Padre Álvaro Proença, 8 - 1º Esq. * Casal de S. Brás * 
2700 - 631 * AMADORA * fernando.araujo@ics.ul.pt * 60 - 1,2 - N.U.

4275 - João Pedro Castanheira Alves * R. Padre Francisco, 16 - 6º Frente* 1350 - 226 * LISBOA
4276 - Duarte Ferreira Luís do Carmo * Trav. Do Coronel Cunha, 10 F * 9060 - 083 * FUNCHAL * arqduartecarmo@

netmadeira.com * C.60,67B,, - 1,Vinhetas,selos personalizados- N.U.-114- Po,In
4277 - Paulo Jorge Tomaz Couto * Av. Álvares Cabral, 51 - 1º Dtº * LISBOA
4278 - Paulo Alexandre da Silveira Lourenço * Rua da Escola, 80- 2º Esq. *  3040 - 563 * COIMBRA * lourenco_

paulo@yahoo.com * (M) T.V.C.60- 1- N.U.- 114- Po,In
4279 - Joaquim Manuel Neves Freire * R. Dr. José Fernandes, 63 *2745 - 293 * QUELUZ * jo.freire@netcabo.

pt * (P) T.60- 1
4280 - Lucinda Maria de Jesus Silva * Rua Principal, 2  * 2580 - 121 * CABANAS TORRES * ls@dreamstamps.

com * 60- 1,2ª
4281 - José Maria Geraldes Barba Mascarenhas * Praceta das Avencas, 189 -Bloco A - r/c Esq. *     * 2775 - 

345 * PAREDE * jose.mgb.masca@megamail.pt * (M) T.V.C.60- 1- N.U.- 114 -Po,In
4282 - Pedro Miguel Presas Baptista * R. Ramalho Ortigão, 39 - 3º Dtº * 1070 - 228 * LISBOA * pedrobaptista74@

vodafone.pt * (M) T.V.C.60- 1- N.U.- 114- Po,In

 Alemanha
4190 - Gregor Gatjens * PF 105540 * 28055   Bremen * ALEMANHA * interrare@gmx.de * 60- T12,História Postal 

França,Nº 1

 Brasil
4188 - Leonardo Alvarez Rodrigues * R. Gonçalves Dias, 344 - Ap. 02 * 30140 - 090   Belo Horizonte * BRASIL * 

leonardo@lealvo.com.br * 60- N.U.- T12,Pontes,Nº 1
4191 - Paulo Rodolpho Comelli * Rua Tupis 265 / Apto 1002 * Belo Horizonte * BRASIL * pcomelli@yahoo.com 
4261 - Reinaldo Macedo * Rua Guarara, 511  Ap. 2704 * 01425001 - São Paulo/SP * BRASIL * reinaldo_

macedo@uol.com.br * (A) 60,73 - 15 - N.U.- Po,In,Es
4231 - Everaldo Santos * R. Pedroso Alvarenga, 1046  cj 166 * 04531-004  São Paulo - SP  * BRASIL * 

everaldosantos@uol.com.br  

 Eslovénia
4204 - Mihael Fock * Podbrezje  140 * SI-4202      NAKLO * ESLOVÉNIA * fock@orpo.si * (A) T.C.60 - 1,Companhia 

Niassa- 114- In

 Espanha
4226 - Jesus Sitja * C/ Angu, 29 A * 08017     Barcelona * ESPANHA * jsitja@yahoo.com * 60- 19,6,História Postal
4234 - Luís Alemany * c/ Santo Angel 81 bajo * 28043   Madrid  * ESPANHA * manypena@es-alemany.com 

* (A) 60- 19,15,53,26
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4237 - Miguel Navajas Ojeda * C/ Sebastian de Benalcazar, 25-27 * 14006  Córdoba * ESPANHA * erevan@
terra.es * (M) 60,73- 1,Compª Moçambique/Niassa

 E.U.A.
4192 - Richard Hanchett * Le Rainbow Court * 02889-1118  Warwick, RI * U.S.A. * editorofpostalhmal@cox.

net * 60- 1,2A,32- U.- T12,Nepal
4224 - Nigel Moriarty * 1110 Hillcrest Dr * 94549 Lafayette * U.S.A. * nw-moriarty@yahoo.com  

 França
4182 - Christian Lestonnat  * 25 Rue de la Paix * 33680  Lacanau-Océan * FRANÇA * lestonnat.christian@

wanadoo.fr * (A) T.C.60,73 - 1,2A- U.- 114,90
4232 - Jean Pierre Picquot * 172 Bd Berthier * 75017   Paris * FRANÇA
4265 - Alain Israel * 20, Rue Carnot * 95690  Nesles la Vallée *FRANÇA * rankindustrie@wanadoo.fr 

 Grã-Bretanha
4178 - Miguel Alexandre Wermelinger * 56 Paxton Crescent * MK5 7PY   Milton Keynes * GRÃ-BRETANHA * 

michel@wermelinger.ws * (P) 60- 1- N.- 114- Po
4215 - Francis Rodrigues * 32 Beresford Avenue, Tolwworth * Surrey KT5 9LJ * GRÃ-BRETANHA * fxrodrigues@

hotmail.com * (A) T.C.60,India Portuguesa-N.U.- 114,92 - In,
4225 - John Swan * 26 The Crescent, Whitley Bay * NE26 2JG *GRÃ-BRETANHA * john.swan9@btopenworld.

com * (P) T.V.C.60,,, - 1,Vinhetas,Portugal (1930-50),Assistência -N.U. 

 Holanda
4180 - Wietze Hoogeveen * Lambertus Huisengastraat 35 * 1442da Purmerend * HOLANDA * wietze@wkh.

demon.nl * 60- 1,21,58,Orquídeas – U

 India
4184 - DESAI  DHANANJAY * YM National Chamber, Navrgpurk  - Asharm Road * 380009 - AHMEDABAD * 

INDIA * dhananjay_47@yahoo.co.in * (A) 60,73 - 32,India Portuguesa- In

 Itália
4179 - Bruno Crevato Selvaggi * CP 45 * 1-30126    LIDO DI VENEZIA * ITÁLIA * bruno.crevatoselvaggi@tin.it 

* (A) 60- 24

 Japão
4233 - Fumio Yamazaki * 1-22 Koyo  3-chome * Fukui-shi  Fukui-ken * 910-0026 * JAPÃO * fymzk@angel.ocn.

ne.jp * (A) C.60,,, - 1,56,Hawai-N.- 114,91

 Luxemburgo
4248 - Maria Antunes * 18 Av. Dr. Klein * LU-5630  Mondorf-les-Bains * LUXEMBURGO *(A) 60, - 43,Perfins- U.- 97

 Noruega
4252 - Peer-Christian Anensen * Setesdalsveien, 76 * 4617 Kristiansand * NORUEGA * peer_anensen@hotmail.

com * (A) C.60,73 - 1,51,História Postal- In

 Roménia
4246 - Sorin Ianculescu * Cal. Crangasi, nr. 10, Bl 18A, Sc A, ET. 4, Ap.17, Sector 6 * 060336  Bucharest 

*ROMÉNIA * ianculescu@gmail.com * 60- 39- In

Suécia
4223 - Erik Widerlov * Auroragatan, 13 * 75334  Uppsala * SUÉCIA * erik.widerlov@aurora.c.se * 60- 1,2A

Tailândia
4264 - PRAKT FOONGUANICH * 385 CHEVR-PLERNG RD., Khlong-Toey * BKK 10110 * THAILAND * satornoi@

hotmail.com 
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Selos emitidos no 3ºe 4ºtrimestre de 
2010

PORTUGAL

As Judiarias de Portugal

Data de emissão – 2010 / 07 /05.
Desenho de - Folk Design.
Fotos - Júlio Marques e António Cunha.
Impressão - offset.
Impressor - INCIM.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal).
Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem dos  3 selos e doBLOCO -   € 
0,32 – 230 000, € 0,57 –190 000, € 0,68 – 230 000 e 
2,50 –60 000.
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

*** 
Rock em Portugal

Data de emissão – 2010 / 07 /19.
Desenho de - Atelier Acácio Santos / Helder Soa-
res .
Impressão - offset.
Impressor - INCIM.
Papel FSC- 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal).
Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem dos 6 selos e doBLOCO -   € 
0,32 – 230 000, € 0,47 – 220 000, € 0,57 –190 000, € 
0,68 – 230 000, € 0,80 – 190 000, € 1,00 – 190 000 e 
2,50 –60 000 .
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

*** 
200 Anos da Guerra Peninsular

Data de emissão – 2010 / 09 /15.
Desenho de - Vasco Grácio.
Impressão - offset.
Impressor - INCIM.
Papel FSC- 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal).
Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem dos 2 selos e doBLOCO - € 
0,32 – 190 000, € 0,68 – 190 000 e 2,50 –60 000 .
Folhas - Em “setenant” com 40 ex. (1 selo de cada 
taxa).
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

*** 
Assembleia da República
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Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem dos 4 selos e do 2  
(BLOCO) -   € 0,32 – 230 000, € 0,47 - 220 000, € 
0,68 – 230 000, € 0,80 – 190 000 e € 2,50 – 2 x 60 000. 
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / 
PONTA DELGADA.

***
50 Anos do Instituto Hidrográfico

Data de emissão – 2010 / 0 9/ 22.
Desenho de - Atelier Acácio Santos / Helder 
Soares, Ilustrações / ihotos: Arquivo do Institu-
to Hidrográficos.
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (Horizontal).
Valor facial e Tiragem dos 2 selos. -  € 0,32 – 
230 000 e € 0,68 – 230 000.
Folhas de - 25 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / 
PONTA DELGADA.

***
Ceres

Data de emissão – 2010 / 10/ 01.
Ilustração-Constantino Fernandes
Design - Atelier Acácio Santos/Helder Soares
Gravador - I. Madlé
Impressão - talhe doce.
Impressor - Joh. Enschedé.
Papel FSC - Tullis Rusell 102g / m2.
Denteado – 14 x 13 1/4.
Medidas do selo - 30 x 40,5 mm (Vertical).
Valor facial e Tiragem do selo. -  € 0,80 – 250 000
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / 
PONTA DELGADA.

Data de emissão – 2010 / 0 9/ 15.
Desenho de - José Brandão / Elizabete Rolo.
Fotos - ANBA (fundo do bloco), Assembleia da 
República-Arquivo Histórico Parlamentar; Carlos 
Pombo (€ 0,32), Eduardo Gajeiro (€ 0,68 e € 0,80) e 
Rui Morais de Sousa (€ 2,00) .
Impressão - offset.
Impressor - ICCM
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal).
Bloco - 125mm x 95mm
Valor facial e Tiragem dos 3 selos e dos 2 (BLOCO) 
-   € 0,32 – 230 000, € 0,68 – 230 000, € 0,80 – 190 000 
e € 2,00 –2 x 75 000 .
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

***
Circo

Data de emissão – 2010 / 0 9/ 29.
Desenho de - Atelier Acácio Santos / Helder 
Soares, Ilustrações / illustrations: Jorge Martins.
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm (Vertical)
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História das Liberdades

Data de emissão – 2010 / 10 / 02.
Ilustrações - Luiz Duran
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm (Vertical)
Valor facial e Tiragem dos 6 selos - € 0,32 – 230 000, 
€ 0,32 – 230 000, € 0,47 “ 220 000, € 0,68 – 230 000, € 
0,80 – 190 000, € 1,00 “ 190 000.
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

*** 
 Correio Escolar

Data de emissão – 2010 / 10/ 09.
Desenho de - Atelier Acácio Santos / Túlio Coelho
Ilustrações / illustrations: selo € 0,32 “ Guilherme 
Pereira; selo € 0,47 “ Diogo Gouveia; selo € 0,68 “ 
Ana Marques.
Impressão - offset.
Impressor - INCM
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas dos selos - 40 x 30,6 mm (Horizontal).
Valor facial e Tiragem dos 3 selos - € 0,32 – 230 000, 
€ 0,47 – 220 000, € 0,68 – 230 000
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

***
60 Anos do Alto Comissariado para os Refu-

giados

Data de emissão – 2010 / 10/ 18.
Desenho de - Folk Design / Vasco Marques
Fotos / photos: selo / timbre / stamp “ UNHCR / P. 
Taggart; bloco / bloc / souvenir sheet” UNHCR / A. 
Webster; .
Impressão - offset.
Impressor - INCM.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (Horizontal)
Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem do selo e do   (BLOCO) -   € 
0,80 – 190 000 e € 2,50 – 60 000. 
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

***
150 Anos do Tratado de Amizade Portugal e 

Japão

Data de emissão – 2010 / 10/ 22.
Desenho de - Francisco Galamba
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13 x 13 3/4.
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm (Vertical).
Valor facial e Tiragem do selos - € 0,32 “ 180 000
€ 0,80 – 180 000
Folhas de - Em setenant com 40 ex. .
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

***
20 Anos da AICEP

Data de emissão – 2010 / 10/ 25.
Desenho de -  Folk Design / Sofia Martins
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13 x 13 3/4.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (Horizontal).
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Valor facial e Tiragem do selo - € 0,80 – 190 000
Folhas de - Em setenant com 40 ex. .
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.

***
Pedras Ornamentais Portuguesas

Data de emissão – 2010 / 11 / 02.
Autor - Jorge Pé-Curto
Desenho de - Atelier Acácio Santos / Helder Soa-
res, fotos/Mário Cerdeira.
Impressão - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel FSC - 110 g/m2.
Denteado – 13  x “ Cruz de Cristo”.
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm (Vertical)
Bloco - 125mm x 95mm.
Valor facial e Tiragem do selo e do   (BLOCO) -   € 
1,00 – 190 000 e € 2,50 “ 60 000. 
Folhas de - 50 selos.
FDC’s C5 e C6 - LISBOA / PORTO / FUNCHAL / PON-
TA DELGADA.
Nota - Selo: incorporado pó de pedra lioz; bloco: 
incorporado pó de pedra mármore rosa

***
MACAU

Património Mundial 
Largo de Santo Agostinho

Desenho de - Lai Ieng.
Impressor - Joh. Enschedé Security Print, Holanda
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 14 x 13¼e bloco 14 x 13¼.
Medidas do selo -  40 x 30 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 40 x 30 mm).
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 
patacas (MOP). 
Folhas de - 16 selos, 4 séries de selos .
Tiragem -200.000.

***
Vitrais de Igreja 

Data de emissão – 2010 / 08/ 30.

Desenho de - Cecilia Mattsson.
Impressão - Offset Litografia.
Impressor - JCartor Security Printing, França.
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 13¼ x 13¼ e bloco 13¼ x 13¼.
Medidas do selo -  30 x 40 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 40 x 30 mm).
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  5,50 patacas 
(MOP) Bloco 1 selo de 10,00 patacas (MOP). 
Folhas de - 50 selos.
Tiragem selo e bloco -200.000 .

***
Escultura de Madeira – Escultura de Ídolos 

Sagrados de Macau
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Data de emissão – 2010 / 09/ 07.
Desenho de - Anita, Fung Pou Chu.
Impressão - Offset Litografia com Envernizado.
Impressor - JÖsterreichische Staatsdruckerei, 
Áustria .
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 14 x 14 e bloco 14 x 14.
Medidas do selo -  30 x 40 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 60 x 30 mm).
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 
patacas (MOP). 
Folhas de - 16 selos, com 4 séries.
Tiragem selo e bloco -200.000 .

***
Telefones Antigos de Macau 

Data de emissão – 2010 / 10/ 09.
Desenho de - Ao Kuan Kin.
Impressão - Offset Litografia com Envernizado.
Impressor - JÖsterreichische Staatsdruckerei, 
Áustria .
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 14 x 14 e bloco 14 x 14.
Medidas do selo -  30 x 40 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 60 x 40 mm).

Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 
patacas (MOP). 
Folhas de - 16 selos, com 4 séries.
Tiragem selo e bloco -200.000 .  

***
10º Aniversário da Festa de Gastronomia de 

Macau  

Data de emissão – 2010 / 11/ 05.
Desenho de - Carlos Gonçalves.
Impressão - Offset Litografia.
Impressor - Cartor Security, França .
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 13¼ x 13¼ e bloco 13¼ x 13¼.
Medidas do selo -  35 x 35 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 60 x 40 mm).
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 
patacas (MOP). 
Folhas de - 50.
Tiragem selo e bloco -200.000.

***
Trajes Folclóricos Tradicionais 
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Data de emissão – 2010 / 1 2/ 18.
Desenho de - Thomas Au Man Hou.
Impressão - Offset Litografia.
Impressor - Beijing PSPH.
Papel - Papel com Pontos Fluorescentes.
Denteado – 13.33 x 13  e bloco 13.33 x 13 .
Medidas do selo -  30 x 40 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 40 x 60 mm.
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,5 e 5,00 
patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 patacas 
(MOP). 
Folhas de - 50 selos.
Folha Miniatura
Tiragem selo e bloco -200.000 . 

   

Data de emissão – 2010 / 11/ 30.
Desenho de - Lio Man Cheong.
Impressão - Offset Litografia.
Impressor - Cartor Security, França .
Papel - Papel com Fibras Ópticas.
Denteado – 13¼ x 13¼ e bloco 13¼ x 13¼.
Medidas do selo -  30 x 40 mm.
Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo 60 x 40 mm).
Valor facial dos selos e do(BLOCO)-  1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas (MOP) Bloco 1 selo de 10,00 
patacas (MOP). 
Folhas de - 16 selos, de 4 séries.
Tiragem selo e bloco -200.000 .

 ***
Pandas Gigantes 
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