


xxv aniversário 
da adesão
de portugal
e espanha
à união europeia
moedas de colecção ouro e prata com acabamento especial

MOEDA, PRODUTOS METÁLICOS, 
PRODUTOS GRÁFICOS DE SEGURANÇA 
E OUTROS, PUBLICAÇÕES OFICIAiS 
E SERVIÇOS NAS LOJAS.

Ouro Flor de cunho
Tamanho original
14 mm

Prata Proof
Tamanho original
40 mm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio clube filatélico_ ani da adesão de portugal e espanha.pdf   1   26-09-2011   15:46:52



1

Revista Trimestral
Ano LXV l N.º 433 l Setembro 2011

Director:
ELDER MANUEL PINTO CORREIA

Director Adjunto:
MANUEL JOSÉ JANZ

Coordenador e Administrador:
MANUEL DE SOUSA LOUREIRO

Chefe de Redacção:
CARLOS ALBERTO ANTUNES SILVÉRIO

Propriedade:
CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
(Pessoa Colectiva de Utilidade Pública)
NIPC 500 844 739

Administração e Redacção:
Av. Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 LISBOA
Telefone/Fax: 218 123 936
Email: cfportugal@mail.telepac.pt

Impressão:
Gráfica Santiago
Z.I.L., Lote 15 - Apartado 82
7540-909 Santiago do Cacém
Telefone: 269 829 760

Projecto Gráfico da Capa:
MARIA JOÃO GUERRA

Composição e paginação
ELDER MANUEL PINTO CORREIA

Registo de Imprensa n.º 101649
Número Internacional Normalizado das
Publicações em Série: ISSN 0871-0309
Depósito Legal N.º 1471/82

Direcção do CFP
Presidente: Elder Manuel Pinto Correia
Vice-Presidente: Manuel José J. Janz
Tesoureiro: José Lima A. Santos Correia
Secretário: Carlos Alberto Antunes Silvério
Vogais: Fernando Marques Oliveira
               René Rodrigues da Silva
               Manuel Sousa Loureiro
               Luís Armando Martins Barroso
             Horácio Maggiolly Novais

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS

Os artigos publicados são da inteira responsabi-
lidade dos autores

TIRAGEM : 1.000 EXEMPLARES

ÍN
D

IC
E

3
Editorial
 
5
O Correio na Capitania de Mato Grosso
Luís Frazão

21
Curiosidades Pré-filatélicas 
Elementos para uma carta
Adelino Melo Caravela

27
The WWI VERIFICADA ( ) censormarks of 
Portuguese India
João Paulo Nazaré Cota

35
“8. Fructidor an 8 ./. * “11. Germinal an 13”
Duas cartas do período de vigência do Calendário 
da Revolução Francesa
António Abreu

41
“Germania” (busto com Coroa Imperial) * 1900 a 1922
Luís Armando Barroso

53
Literatura Filatélica e de História Postal
Os Correios e os Caminhos de Ferro em Portugal (VII)
Acácio Horta da Luz
 
61
Inteiros e Pseudo-inteiros postais de Portugal (IV)
Armando Bordalo Sanches
 
72
Cantinho da Marcofilia (2)
Erros, gralhas e outras curiosidades
Paulo Rui Barata

77
História de algumas mulheres célebres que mais se
destacaram na época da República, vistas atrazés
da Filatelia Portuguesa (2.ª parte)
Américo Rebelo

81
Itália - Portugal
Umberto Secli

82
Notícias Breves
 
85
Página do Secretariado

85
Lista de novos Sócios e Bolsa Filatélica

87
5.º Troféu Comendador Dias Ferreira e
Convívio do 68.º Aniversário do CFP



2
Av. Infante D. Henrique, 286    1950-421 Lisboa    Tel. 21 831 12 00

Sala Golfinho - Berçário

Dia da Criança 

Sala Tartaruga - 2 anos

Dia da Associação Inauguração da Biblioteca da Associação

Sala de Informática - 1º CEB



3

Editorial
 Estamos na recta final de mais um mandato que cessará na prática no encerramento 
deste ano de 2011. Não vamos agora, e aqui, fazer um balanço do que foi a nossa gerência 
no mandato que brevemente termina, pois esse será feito no momento e lugar próprios 
quando da divulgação do respectivo relatório, que será presente para votação na próxima 
Assembleia-Geral.
 
 Queremos antes de mais salientar neste momento, em que mais um mandato 
termina, um problema que ciclicamente se repete, que diz respeito à rotação de dirigentes 
e o inevitável aparecimento de novos associados que permitam essa rotatividade. A maioria 
dos associados que compõem os actuais corpos sociais mantêm-se em actividade há 
cerca de nove anos e não vislumbramos quem possa ser alternativa válida e fiável.

 Não queremos com esta afirmação auto atribuirmos o título ou rótulo de 
“insubstituíveis”, pois que como diz o adágio popular “de insubstituíveis estão os cemitérios 
cheios”. Porém neste momento convém reflectir sobre o que está em causa na gestão do 
nosso Clube para termos feito tal afirmação, que á primeira vista parece feita de ânimo 
leve ou provocatório.

 Nos últimos nove anos a fasquia foi elevada para um patamar muito alto, depois 
de um longo período em que o Clube se debateu com dificuldades de ordem financeiras, 
para além das de sucessão directiva. A principal iniciativa que tomamos – a realização 
dos leilões – foi a chave do nosso sucesso. Pela qualidade, rigor e disciplina, os leilões 
impuseram-se e atingiram um grau de aceitação elevado junto dos nossos associados. Daí 
advieram os inevitáveis resultados financeiros positivos que permitiram dinamizar todas as 
outras actividades. Melhoramos a nossa sede e fizemos guindar o nosso Boletim ao estatuto 
de uma das melhores revistas a nível mundial. Porém, neste caso, tivemos que ser pródigos, 
pois tomamos em nossas mãos a sua paginação, o que permitiu uma poupança média 
de dois mil euros por cada número.

 Com a qualidade inquestionável do nosso Boletim conseguimos estancar a 
diminuição endémica da massa associativa, invertendo essa tendência, pois oferecemos 
algo de grande valor (o Boletim) em troca das anuidades que nos são pagas. Sem esta 
dinâmica é impossível neste momento e nos próximos anos manter o nosso Clube no 
patamar em que se encontra, pelo que aqueles que se abalançarem a tomar as suas 
rédeas terão que ter em conta estas premissas, sob pena de arrastarem o Clube para 
uma situação difícil. Esta é a realidade da nossa instituição, e por muito que alguém queira 
afirmar o contrário, a não ser que seja um mecenas, terá que se confrontar com ela. Não 
há panaceias: se não o suportarem, mais cedo ou mais tarde terão de arriar.

 Não nos podemos eternizar no poder. Já contamos com nove anos de serviços 
prestados em prol desta colectividade. Só com muito trabalho, esforço e dedicação 
conseguimos reerguer o CFP. Porém esta dedicação, de corpo e alma, começa a pesar 
na vida privada de cada um de nós, pelo que entendemos que a curto prazo teremos 
que ceder o nosso lugar. Em última instância podemos equacionar a candidatura a mais 
um mandato se reunidas as condições necessárias.

 É altura de se repensar o futuro do nosso Clube e de prepararmos a nossa saída.

Elder Manuel Pinto Correia
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O Correio na Capitania de
Mato Grosso

Luís Frazão    FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

Este trabalho é dedicado ao amigo PETER 
MAYER, distinto comerciante filatélico e grande 
entusiasta da história postal luso-brasileira e 
“responsável” por este estudo, pois foi a sua 
cedência da peça de Villa Bella que levou à 
redacção deste apontamento. Sem «Villa Bella» a 
vida era bela, mas com ela na minha colecção é 
seguramente ainda mais bela. 

      

1 – Introdução

O avanço para o interior desenvolvido ao longo 
do século XVIII, com a ocupação do vasto sertão e o 
nascimento das cidades do interior desde os arraiais 
mineiros de Minas Gerais até às regiões mais distantes de 
Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade obedeciam, mais 
do que a uma ideia de planificação urbana, à necessidade 
de enquadrar o espaço do tesouro dos «achamentos» 
auríferos e diamantíferos fundando-se acampamentos a 
partir dos quais se desenvolviam organicamente os arraiais 
mineiros.

Os avanços dos aventureiros na pesquisa das 
riquezas escondidas nos rios do Matto Grosso, as suas 
efémeras e caóticas povoações de campanha, assistiam 
em paralelo à fundação de centros urbanos patrocinados 
e regulados pela Coroa, quando não á reformulação 
desses mesmos arraiais vizinhos das zonas auríferas.

O território assim nascido desta conjugação de 
vontades -Capitania de Matto Grosso – seria assumido pelo 
estado como uma barreira de defesa entre as duas frentes 
ibéricas de colonização no oeste da América do Sul. A sua 
dimensão é-nos dada por uma passagem de relatório de 
um engenheiro militar que escrevia:
“A capitania de Matto Grosso, a mais vasta e ocidental de 
todo o Brazil, compreende um vasto terreno no centro da 
América meridional, do qual a superfície, maior que toda a 
França e Hespanha unidas iguala um quadrado de 48.000 
léguas superficiais, de que resulta quasi duzentas e vinte 
léguas pela extensão de cada lado.
Pelo norte extrema com as capitanias do Rio Negro e Grão 
Pará, pelo oriente e sul com a de Goyaz e de S. Paulo 
e a ocidente confina com o amplíssimo Perú, pelos três 
governos Hespanhóis de Paraguai, Chiquitos e Moxos”.
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Figura 1 – A extensão da capitania de Matto Grosso, a mais ocidental D’America Portuguesa, 1775

Figura 2 – Detalhe ampliado da figura 1 para mostrar a localização de Villa Bella e de Cuaibá,
que distam entre si de uma centena de léguas
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A linha de fronteira da capitania seguia o curso do rio Paraguai, inflectindo para Oeste perto de 
Villa Bella, seguindo depois o curso do rio Guaporé (ver mapa 1)                                                           

Mapa 1
               

Na vasta documentação sobre a capitania de Mato Grosso existente no Arquivo Histórico 
Ultramarino, agora acessível através do site do Projecto Resgate, aparecem repetidas vezes as instruções 
pombalinas a serem implementadas pelo capitão general:

•	 Delimitação e protecção da fronteira com os vizinhos espanhóis
•	 Necessidade de fixação de núcleos populacionais nas recém criadas vilas e arraiais.
•	 Deslocação de tribos índias para estas novas zonas, mesmo à custa de conflitos com a 

missionação dos jesuítas.
•	 Estabelecimento de comunicação terrestre e fluvial com as capitanias vizinhas, nomeadamente 
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a do Pará e de S. Paulo.
•	 Construção de aglomerados urbanos em locais estrategicamente escolhidos assim como uma 

linha de fortes defensivos ao longo dos rios.
•	 Criação de um comércio local com os índios e com as províncias espanholas vizinhas.
•	 Utilização das monções1 anuais para comunicação com S. Paulo.
•	 Registo e protecção dos quintos da coroa, provenientes das recém descobertas explorações 

auríferas2. 
•	 Levantamento cartográfico desta nova capitania, tão extensa quanto desconhecida

2 – Os primórdios postais.

Em função do que foi escrito anteriormente, é fácil de compreender a necessidade de comunicação 
entre a Corte de Lisboa e as autoridades governativas do Matto Grosso, quer pelos motivos políticos de 
delimitação dos territórios sob administração portuguesa, quer pela necessidade de quantificar, zelar e 
obter os rendimentos para a Coroa das riquezas descobertas.

Em 1752, Rolim de Moura, que fora nomeado como o primeiro governador e capitão-general da 
nova capitania de Matto Grosso e Cuiabá, foi incumbido da escolha do local onde deveria ser fundada a 
nova capital, que após ter visitado os arraiais da região, feito um relatório circunstanciado, definindo com 
clarividência os critérios da sua escolha, que veio a recair no local onde foi erigida Villa Bella da Santíssima 
Trindade, fundada a 19 de Março de 1752.

A ligação de Matto Grosso com as capitanias costeiras começou por ser através de S. Paulo. Esta 
ligação data das primeiras bandeiras paulistas, cujos participantes foram os primeiros a chegar a esta 
região. Começou por ser uma ligação fluvial, para ao longo do tempo e com o caminho terrestre aberto 
entre S. Paulo e Minas Gerais, se fazer em alternativa por esta via mais longa. A notícia dos descobrimentos 
de minas de ouro e de diamantes na região, e ao aumento populacional que se seguiu levou a crescentes 
necessidades da região em produtos de importação e em mão de obra (escravos), que a Companhia do 
Grão Pará e Maranhão estava em condições de poder fornecer por via dos rios. 
Foi assim que em meados do século XVII a correspondência com o reino se fizesse por via do Pará, embora 
também fosse utilizada a de S. Paulo por via dos rios.

A carta mais antiga que conhecemos de Mato Grosso é a que se apresenta na figura 3, expedida 
pelo “Capelão de Matto Groço” e destinada a Viana do Castelo, no norte de Portugal.

Figura 3 – Carta Completa (2ª. via) de (1741?) do Capelão de Mato Grosso “Ao Muito Reverendíssimo Ilustre Padre 
Frei Teodósio da Graça. Guarde Deus muitos anos. Digníssimo Prior do Convento do Carmo ou para quem seu cargo 

servir” em Viana (do Castelo). 

1 - Expedições fluviais povoadoras e comerciais que substituíram as bandeiras. Partiam de Araritaguaba, Porto Feliz, navegando pelo 
Tieté e pela rede de afluentes do Paraná e do Paraguai até ao Cuiabá.
2 - O ciclo do ouro, englobando a exploração de ouro e diamantes, teve as suas datas limites de 1695 (descoberta do ouro na região 
de Minas, até 1755, data do declínio das extracções.)
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Em finais do século XVIII, com a passagem dos correios de mãos privadas para a Coroa assiste-se 
a uma renovação do interesse e eficácia das comunicações de Portugal com as suas vastas províncias 
ultramarinas e muito particularmente com o Brasil. É nesse contexto que surge o alvará da criação do correio 
marítimo, peça fundamental para o estabelecimento de relações postais com as capitanias costeiras do 
Brasil, mas também para o estabelecimento de comunicações com as regiões do interior, entre as quais 
a capitania de Matto Grosso. De referir que cabia ao Pará a ligação com Matto Grosso.

O artigo IV definia claramente:

Da comunicação com a capitania de Matto Grosso é encarregue o Capitão – mor do Pará, D. 
Francisco de Sousa Coutinho, irmão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o grande impulsionador da criação 
dos correios marítimos. E enquanto que a comunicação com as capitanias de Minas Gerais, Goyaz e São 
Paulo se faziam por caminhos terrestres, já a de Matto Grosso com o Pará se fazia por via fluvial, pelos rios 
Guaporé, Madeira e Amazonas. (Ver figura 4)

Num documento escrito a 3 de Fevereiro de 1799 e dirigido a Lisboa faz o governador do Pará 
referência às comunicações já estabelecidas com Matto Grosso e Goiás por via dos rios:

Ilmo e Exmo. Sr.
Agora que vou dar pr incipio as primeiras 
Expedições Mercantis para Mato Grosso, e Goiás 
procurarei também estabelecer a recovagem, e 
correspondência que determina o Alvará sobre 
o estabelecimento do Correio, e que V. Exª me 
recomenda no § 4 do Aviso de 2 de Agosto.
Ao Governador de Mato Grosso remeti também já 
as Cartas de V. Exª e pouco depois de ter saído o 
último Comboio me escreveu ele remetendo-me os 
sacos que ora vão pelo Correio por ser a primeira 
ocasião. O que me comunicou é sobre prevenções 
a respeito de Castelhanos, e desejos de as excusar 
tendo noticias de paz, mas bem ao contrário 
receberá as demais prevenções pelas que V. Exª 
me recomenda, e eu lhe comuniquei.
Deus G. a V. Exª. Pará 3 de Fevereiro de 1799
Ilmo. e Exmo. Sr. D. Rodrigo de Sousa Coutinho
D. Francisco de Sousa Coutinho

A história postal de Matto Grosso não seria o que hoje conhecemos, se não fosse um personagem 
singular, o seu 6º capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro3. A ele se deve o primeiro plano 
para o estabelecimento do correio em Matto Grosso, que examinaremos em detalhe de seguida.

A sua actuação tornara-se notada no reino, e em particular no Conselho Ultramarino, pela 
qualidade e rigor dos ofícios que mandava, assim como pelas sugestões neles apresentadas. Está neste 
caso, o ofício que dirigiu a D. Rodrigo de Sousa Coutinho a 5 de Julho de 1798, em resposta um questionário 
que o mesmo enviara a todos os capitães e governadores ultramarinos, inquirindo sobre a possibilidade do 
estabelecimento de uma ligação regular pelo correio entre Portugal e cada domínio ultramarino.

Começa por afirmar que “…a posição geográfica desta Capitania exige que hajão nella dous 
correios, hum por Terra e outro por via dos Rios que descem à cidade do Pará. A suas relações por Terra 

3 - Maria Delfina do Rio Ferreira. Caetano Pinto Miranda Montenegro A consolidação da Capitania de Matto Grosso. Universidade do 
Porto 2004
Caetano Pinto seguiu a carreira das letras, concluindo a sua licenciatura em Coimbra, onde recebeu também o grau de Doutor em 
Direito.

Figura 4
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são com a cidade da Bahia, do Rio de Janeiro e de S. Paulo e como todos estes três caminhos se vem 
ajuntar em Villa Boa de Goiaz (Fig 5) deverão vir todas as cartas juntas com as daquela Capitania até à 
referida vila.

 Figura 5

….As pessoas que tiverem esta incumbência farão expedi-las com a maior brevidade e segurança ao 
Registo da Ínsua, o primeiro desta Capitania donde serão remetidas pelos Soldados Pedestres alli destacados 
à Villa de Cuiabá (Fig 6) e daí immediatamente a este distrito de Villa Bella.
….Qual deve ser o preço das cartas desta capitania he calculo que por hora nem por um prudente…..
me atrevo a formar.
…O total da povoação desta capitania anda com pouca diferença nas vinte e cinco mil almas, mas a 
maior parte são negros ou pardos forros ou captivos que não têm relação alguma externa.
….os mineiros vivem concentrados no meio das suas…….e esta espécie de sociedade doméstica parece 
que os aparta de todo o comércio humano.
….O corpo de negociantes é muito restrito…..e por tudo isto concluo que o numero de cartas há-de ser 
pequeno….
…..Sou do parecer que deve haver 4 ou 6 correios por ano, de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, na 
estação mais proporcionada.
…Por via do Pará ainda o numero de cartas há-de ser menor, e o seu transporte muito mais dispendioso…
Reduzi-lo a dois o primeiro a chegar aqui em Janeiro e o segundo em Julho, porque na estação intermédia 
está a comunicação por terra desta capitania mais embaraçada com as Agoas.”
  

As disposições régias do alvará de 20 de Janeiro de 1798 chegaram à Capitania  de Matto Grosso 
a 9 de Dezembro de 1798, via Rio de Janeiro; as mesmas instruções enviadas de Lisboa a 2 de Março de 
1798, por via do Pará não chegaram ao seu destino em Matto Grosso.

Vejamos a cronologia da expedição e recepção dos documentos até chegarem ao seu destino:
•	 O Alvará de 20 de Janeiro e as instruções de 27 de Fevereiro chegaram ao Rio de Janeiro em 

Abril de 1798.
•	 O vice-rei oficiou para Minas a 4 de Junho.
•	 A Junta da Fazenda de Minas enviou um ofício para Goyaz a 11 de Agosto.
•	 O governador de Goyaz oficiou por sua vez para Villa Bella de Matto Grosso a 15 de Outubro 

de 1798.
•	 A ordem chegou a Villa Bella a 9 de Dezembro de 1798.
•	 A 8 de Janeiro de 1799. o governador de Matto Grosso, manda publicar um bando anunciando 

as reais ordens sobre o correio.
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•	 A 26 de Janeiro de 1799, é criado o correio de Matto Grosso e oficiado para Lisboa, com cópia 
para o Governador do Pará

•	 Ao mesmo tempo, Minas Gerais oficiava ao Capitão General da capitania de Goiaz, 
comunicando que a partir de 1 de Janeiro de 1799 já o estabelecimento do correio estaria a 
funcionar em Minas, e que a troca de correspondência (das malas) entre estas duas capitanias 
se deveria fazer no arraial de Paracatú.  

A leitura dos diferentes ofícios que as Juntas da fazenda das diferentes capitanias trocaram entre si, 
com o objectivo do estabelecimento do correio interior, revela-se de grande interesse histórico-postal. Não 
está no âmbito deste trabalho entrarmos em pormenor nos diferentes aspectos deste empreendimento, 
mas tão-somente naqueles que se relacionam directamente com o correio da capitania de Matto Grosso. 
E como a comunicação desta com o Rio de Janeiro e a Europa, se fazia por intermédio de Goiáz e de 
Minas, temos que referir alguns pontos das missivas acima.

 A primeira comunicação é do Conde de Resende, vice rei do Brasil, dirigida a Minas Gerais e tem 
seu inicio com a frase  “depois de ter tomado conta de assuntos vários relacionados com a partida do 
comboio e do paquete correio marítimo, entrou esta Junta na séria consideração do estabelecimento do 
correio terrestre para a correspondência entre esta capitania e as de Minas e de Goiaz” .

Começa por pedir a Minas que “defina o porte das cartas, para que se possa proceder à cobrança 
dos ditos portes que se fizerem nessa villa que provavelmente serão em ouro em pó”. Apresenta ainda a 
sugestão do porte de Rio a Minas ser 80, 100 ou 120 réis por cada 4/8 de onça, advertindo no entanto que 
o porte tem que ser o mesmo nos dois sentidos.

No que se refere à condução das malas entre as duas capitais, e para atenuar custos com um 
empreendimento que agora começa, recomenda a entrega das malas a tropeiros de confiança, que 
talvez a transportem gratuitamente, ou a troco de alguma concessão.

Ainda, e este ponto tem importância, sugere que a troca das malas se faça a meia distância entre 
as duas capitais, portanto já em território de Minas Gerais.

Termina com uma questão pertinente: como na junção do Caminho Velho com o Caminho Novo 
(o utilizado na ligação entre o Rio e Minas), existe uma bifurcação (Mapa 3), pergunta se devem apartar 

Figura 4
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as cartas para a vila de S. João do Príncipe das de Villa Rica, seguindo cada uma o seu caminho, ou se 
vai a mala para Villa Rica e aí se faz a separação.

Mapa 2

No ofício da capitania de Minas para Goiáz, datado de 11 de Agosto de 1798, e dando 
continuidade à ligação com o interior, é dito que no arraial de Paracatu (mapas 4 e 5) fica estabelecido 
o ponto de permutas das malas entre as duas capitanias, onde foi criado um correio, que o porte entre 
as duas capitanias será de 80 réis de ouro (equivalentes a 150 réis de prata) por cada 4/8 de peso e que 
o seu início será a 1 de Janeiro de 1799

Finalmente no ofício de Goiaz para Matto Grosso, datado de 15 de Outubro de 1798, este confirma 
o estabelecimento de Paracatú como ponto de troca de malas, “para Minas, Rio de Janeiro e Europa, 
enquanto se não fixam pelos rios para S. Paulo e Pará.” concordando com os portes sugeridos por Minas 
Gerais. Foi na posse destes ofícios que o governador de Matto Grosso apresentou a sua proposta de 
organização dos correios, o que fez na forma de um notável documento, enviado para Lisboa a 26.01.1799, 
que se transcreve4. 

4 - Copiado e referida pela primeira vez por Godofredo Ferreira de um documento existente no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa.

 
Caminho 

Velho 

 
Ponto 

junção 
dos 

 
Caminho 
Novo, ou 
de Matias 
Barbosa 
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Mapa 3 com a localização do arraial de Paracatu e de Villa Boa de Goiaz

Mapa 4 -  Detalhe do mapa 3

Caetano Pinto de Miranda Montenegro: do Conselho de Sua Majestade, Governador e capitão General 
da capitania de Matto Grosso e Cuiabá.
Faço saber aos que a presente virem, que devendo eu dar a mais prompta execução as Reais Ordens, 
que já fiz publicar no meu Bando de 8 de corrente, pela urgente necessidade que tem esta Capitania, 
a mais remotta de todo o Estado do Brazil, de se estabelecerem nella Correios que segurem e facilitem 
as suas até agora tão incertas e retardadas comunicações: Conformando-me com o que a este mesmo 
respeito se acha já regulado nas Capitanias de Goiaz, e de Minas Gerais Sou servido de regular tão bem 
os Correios desta Capitania de Matto Grosso, na maneira abaixo declarada, em quanto Sua Majestade 
não mandar o contrário, e até que o tempo e a experiência ensinem novos meios de aperfeiçoar hum útil 
e tão importante Estabelecimento.
      

1º
Haverá nesta Capitania três correios hum por via dos Rios que descem à cidade do Pará para conduzir 
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as cartas daquella Capitania, da do Rio Negro, e do Reino: outro por via de terra até à capital de Goiàz, 
para conduzir da mesma sorte as cartas daquella capitania, de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de 
Janeiro e as que se dirigirem tão bem por esta via para o Reino: e o terceiro desta Capital até à villa de 
Cuiabá, para as comunicações internas da Capitania.
 Para a cidade de S. Paulo por via dos rios não há-de haver correio certo, mas nas ocaziões em que sahirem 
canoas, hão-de ir as Bolsas ou malas dirigidas ao correio da dita Cidade; e julgo que naquella Capitania 
se estabelecerá o mesmo para as Canoas que de lá vierem

2º
O Correio do Pará há de sair de dous em dous meses, no primeiro dia dos mezes respectivos, que vem a 
ser, Janeiro, Março, Julho, Setembro e Novembro. 
O Correio de Goiàz há de partir da Villa de Cuiabá no primeiro dia dos seguintes mezes, Janeiro, Abril, 
Julho, Setembro e Novembro, parecendo-me que a Estação das Agoas não permitirá, que nos primeiros 
seis mezes do ano haja mais de dous correios.
O Correio desta Capital para a Villa de Cuiabá, e reciprocamente daquella villa para esta há-de sair no 
primeiro dia de cada mêz, até ao lugar que se destinar para se encontrarem e trocarem Bolsas ou mallas, 
que naturalmente será em Villa Maria do Paragoai.

3º
Não sendo compatível com a facilidade de comunicação, o haver huma malla só para as cartas de toda 
a capitania, que forem e vierem pelo correio de Goiàz; haverá duas mallas, Huma para as Cartas de Villa 
Bela e de todo este districto de Matto Grosso, e outra para as Cartas de Cuiabá e de todo o seu districto. 
De Villa Boa de Goaiáz hão-de vir as ditas mallas com a mesma separação, para na Villa de Cuiabá ser 
logo aberta e distribuída a que alli pertencer, sendo a de Matto Grosso dirigida ao Correio desta Capital 
aonde só deve ser aberta.
No Correio do Pará, além da malla principal há-de haver tão bem uma Bolsa, para a Capitania do Rio Negro.
Estas providências porem, em quanto são relativas ao modo de separação, com que devem vir as cartas 
das outras Capitanias para esta, ainda ficarão dependentes do respeitável acordo dos senhores Generaes 
das ditas capitanias.

4º
O preço das Cartas que vierem de fora da Capitania, há-de ser o mesmo que já se acha estabelecido nas 
capitanias de Minas Gerais e de Goiàz. Isto hé, por cada carta que pezar ate quatro oitavas inclusivamente 
se pagará oitenta réis de ouro; pelas que excederem o dito pezo até seis oitavas, se pagará cento e 
vinte reis; pelas que passarem de seis oitavas até oito, cento e sessenta reis; e pelas que pezarem mais 
de oito oitavas, assim como pelos maços, papéis, e vias, se pagará a razão de cento e sessenta reis por 
onça. Estes portes são os mesmos que forão taxados no § 6º do Alvará de 20 de Janeiro de 1798, só com 
a diferença de que no dito § se faz a conta em reis de prata, e nesta Capitania, bem como nas de Minas 
Geraes e Goiaz, todos os portes são em reis de ouro. Pela mesma razão as Cartas e Maços de papeis que 
se quizerem segurar, alem do porte respectivo ao seu pezo, pagarão de seguro cada hûa, quatrocentos 
e oitenta reis de ouro, que são três quartos de oitava, cujo premio do seguro será logo satisfeito por quem 
for segurar a carta. 
As Cartas, Maços, e Papeis do correio interior desta Capital para a Villa de Cuiabá, pagarão a metade dos 
portes acima estabelecidos, segundo o seu diverso pezo: e as seguras, alem do porte respectivo, pagarão 
igualmente de seguro duzentos e quarenta reis de ouro, que são quatro centos e sincoenta reis de prata.

5º
Devendo a dispozição dos § 9º.10º.e 11º do citado Alvará de 20 de Janeiro de 1798, ser accommodado 
aos Correios desta Capitania, e ter aqui a mesma observância; porque de outra forma seria impraticável 
a conservação dos ditos Correios em tanto benefício do Estado: será igualmente prohibido a todas as 
pessoas de qualquer qualidade e condição que sejão, o trazerem, e levarem cartas para dentro, e para 
fora da Capitania, pois todas devem ir, e vir nas Malas e Bolças dos Correios. Ficão porem exceptuadas, 
1º - as cartas de recommendação, as quaes poderá cada hum trazer consigo, e por esta razão deverão 
vir abertas; 2º - as paradas extraordinárias, que enviarem os Governos huns aos outros sobre objectos do 
Real Serviço; 3º - a urgente necessidade de algum negocio que não dê lugar a esperar-se pelo Correio 
próximo, pois que neste cazo poderá a pessoa interessada, ou mandar hum próprio, ou aproveitar-se de 
algum homem de negocio, ou viandante, conhecendo-se logo pela qualidade do conductor, e pelo 
numero das cartas que trouxer, se nisto há ou não algûa fraude. Desta Capital para Villa do Cuiabá, e 
daquella para esta Villa, haverá a mesma prohibição; ficando igualmente exceptuadas as Cartas de 
recommendação, e de urgente necessidade, e as vias do Real Serviço que os officiaes Militares e Civis 
me dirigirem, ou que os Ministros dirigirem huns aos outros no cazo de não deverem esperar pelo Correio.

6º
Para facilitar mais hum meio de communicação, se depois da partida dos Correios, sahirem alguns 
negociantes, ou outras pessoas de igual confiança para os Portos Marítimos, será licito escrever por elles, 
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com tanto que vão todas as Cartas em Bolsas, ou Malas dirigidas aos Correios respectivos. Para o que o 
Administrador do Correio de Villa Bella, e da mesma sorte o da Villa do Cuiabá, farão saber ao Publico 
alguns dias com antecipação, por meio de Editaes fixados nas portas dos correios, que o Negociante 
Fulano sahe em tal dia, para o Pará, ou para Villa Boa, e que há-de levar hûa Bolsa ou Mala. Na véspera 
da partida será esta entregue ao conductor de que assinará dous conhecimentos, hum para levar em sua 
companhia, e outro que deve ficar na Caza do Laboratório do Correio. O conhecimento que se lhe entrega 
irá assinado tão bem pelo Administrador, para servir de título, ou guia, à vista do qual os Commandantes 
dos Registos não embaracem o transporte da dita Mala ou Bolsa; e com o competente recibo posto no 
mesmo conhecimento, será resgatado o conhecimento que ficou na Caza do Laboratório. Nas referidas 
Capitanias do Pará e de Goiaz espero se dê a mesma providência, a respeito dos Negociantes, e mais 
pessoas fidedignas, que entrarem para esta Capitania de Matto Grosso.

7º
E Suposto não seja de esperar de que hajão pessoas tanto innimigas do Bem Publico, que pertendão 
fraudar hum tão útil Estabelecimento: todavia os Commandantes dos Registos farão todas as averiguações 
possíveis, darão as mais exactas buscas aos viandantes, para que não passem cartas fora do Correio; a 
excepção dos cazos declarados nos dous capítulos antecedentes. Todas as mais cartas, Maços, e vias, 
ou venhão avulsas ou em sacos, isto tanto na entrada, como na sahida, serão aprehendidas, e depois 
dos ditos commandantes as pezarem, as fecharão em hum Maço, ou Laço, que me será remetido pelo 
primeiro Portador seguro, e não havendo este pelo primeiro correio que por alli passar dando-me ao 
mesmo tempo parte os referidos commandantes, do numero e pezo das cartas que remettem, e de 
quem era o dolozo conductor: o qual se entrar para a Capitania, pagará no Correio desta Capital, ou 
no da Villa do Cuiabá, o tresdobro do porte respectivo das Cartas que pertendia extraviar alem das mais 
penas que se julgarem proporcionadas nas circunstancias ocorrentes: e se sahir para fora da Capitania, 
e não tiver dentro della estabelecimento que o obrigue a voltar, neste cazo será a pena sexdobrada, isto 
hé, se o porte das cartas aprehendidas for de hûa oitava, pagará seis oitavas, e assim a proporção e os 
Commandantes o não deixarão sahir, em quanto não pagar a dita pena, a qual remetterão juntamente 
com as cartas que lhe forão achadas.

8º
Como Sua Magestade permitte que os Paquetes Correios Marítimos possão trazer encomendas, costumando 
tão bem os Correios do Reino o conduzi-las; parece que se combina esse costume, e o espírito das 
Reaes Ordens, com a necessidade de quem vive em Sertões tão distantes, para que nos Correios desta 
Capitania se practique o mesmo principio em quanto não estiver estabelecida a recovagem publica tão 
recommendada no § 16 do sobre dito Alvará. Não posso contudo regular definitivamente este objecto 
em quanto aos Correios externos, porque não sei ainda as providências dadas nas outras Capitanias a 
este respeito. Mas no cazo de que os correios das ditas Capitanias se encarreguem das Encomendas de 
Matto Grosso, será o frete e preço de transporte nesta Capitania, no prezente anno de 1799, a saber, da 
Cidade do Pará, à razão de dous mil e quatro centos reis por arroba; do Rio Negro, de mil e oitocentos; da 
Bahia, Rio de Janeiro, e S. Paulo, por via de terra, de quatro mil reis; e de Goiaz, de dous mil reis. O Correio 
interno entre esta Villa e a do Cuiabá, receberá pequenas Encommendas, e o preço de transporte será 
na mesma razão, de mil reis por arroba no anno corrente. Todas as referidas Encommendas pagarão os 
Direitos estabelecidos na Capitania, e os Conductores as despacharão da mesma forma, como qualquer 
particular.

9º
Se os aprestos necessários para este expediente acabarem de aprontar-se, como espero (não obstante 
terem chegado aqui as sobre ditas Reaes Ordens no dia 9 de Dezembro próximo passado) o primeiro 
Correio para o Pará há-de sahir no principio de Março, para Goiaz no primeiro de Abril, no mesmo dia 
ha de sahir desta Villa, e do Cuiabá, o correio interno da Capitania. O Administrador do correio desta 
Capital hé o capitão Jozé António Gonçalves Prego, em sua caza se hão de lançar, e tirar as cartas, e 
recommenda-se ao Publico, que não guardem a sua escripta para a véspera da sahida dos correios, mas 
que vão lançando as cartas sucessivamente à proporção que as tiverem feito, para o dito Administrador 
ter tempo de as portear, marcar, e emmaçar, na forma das Instruções que Sua Majestade houve por bem 
de dar a este respeito. O Administrador do Correio de Cuiabá ainda não está nomeado, porem há de 
haver a mesma escolha para que recahia em sujeito que mereça tão bem a confiança publica, e logo 
que for dezignado, se fará a competente participação.
 E para que chegue a noticia de todos; e para que nessa conformidade cada hum possa regular as suas 
correspondências; mandei lavrar o prezente Bando, por mim assinado, e sellado com o sinete das minhas 
Armas: o qual será lançado a som de caixas pelas ruas publicas desta Capital e da Villa de Cuiabá, e 
fixado na Porta do Palácio da minha rezidencia, registando-se na Secretaria do Governo, na Provedoria 
da Junta, e nas mais partes aonde convier. Dado nesta Capital de Villa Bella aos 26 do mez de Janeiro de 
1799 = O Secretario do Governo Joaquim Joze Cavalcanti de Albuquerque Lins o fez escrever = Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro = 
O Secretario do Governador
Joaquim Jozé Cavalcanti de Albuquerque Lins
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Figura 7 - O trajecto fluvial de Matto Grosso a S. Paulo, pelos rios Paraguai, Paraná e Tietê.

Da leitura deste documento ficamos saber que de Matto Grosso deviam sair três correios:

•	 Um por via dos rios, saindo de 2 em dois meses para a cidade do Pará (ver figura 7)
•	 Outro por via de terra, até á capital de Goiáz (por via de Cuiaba), de onde sai a mala para 

a capitania de Minas, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, saindo em Janeiro, Abril, Setembro 
e Novembro 

•	 Um outro para as comunicações dentro desta capitania para a vila de Cuiaba, que será mensal
 
 E ainda:

•	 Para S. Paulo, por via dos rios não haverá correio, mas saindo canoas estas levarão bolsas

Também em S. Paulo se fizeram esforços organizativos para a ligação com Matto Grosso, como o 
demonstra a leitura do alvará de 24 de Setembro de 1800.

“Tendo mandado crear um correio na vila de Porto Feliz, donde partem as canoas, 
tanto para a Vila de Cuiabá, como para Vila Bela de Mato Grosso, e pelo expediente 
do mesmo são remetidas a cada uma delas as suas respectivas cartas que ou ali se 
lançarem ou forem importadas pelos correios interiores desta Capitania. Quanto ao porte 
das mesmas cartas. conformando-me inteiramente com o que se acha estipulado e 
consta do Artigo 4º do bando de 25/01/1799, uma vez que sejam lançadas no correio de 
porto Feliz, e levadas em direitura para qualquer das ditas vilas mas como além destes 
correios dirigidos via dos Rios, tem de ser conduzidos por outro por terra desta cidade 
para a dita villa de Porto Feliz e vice versa….”

•	 A tabela de portes, em reais de ouro,  pode ser resumida no quadro seguinte:

Ate 4/8 Ate 6/8 Até 8/8 Seguro

Para fora da capitania 80 120 160

No interior a capitania 40 60 80

Prémio de seguro exterior 480 

Premio seguro no interior 240

Tabela 1

Estes portes são os mesmos que forão taxados no § 6º do Alvará de 20 de Janeiro de 1798, só com 
a diferença de que no dito § se faz a conta em reis de prata, e nesta Capitania, bem como nas de Minas 
Geraes e Goiaz, todos os portes são em reis de ouro.

Para melhor entendimento é ainda referido em determinado momento qual a correspondência 
entre Reis de ouro e reis de prata.

…….duzentos e quarenta reis de ouro, que são quatro centos e sincoenta reis de prata.
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Mapa 5

Com base neste documento, ficámos a saber que os correios foram estabelecidos, faltando no 
entanto uma carta para fazer prova do que ali estava estipulado.

  3 – A carta de Villa Bella de Matto Grosso

Figura 8  -  Villa Bella de Matto Grosso 02.06.1820
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Trata-se de uma carta (figura 8) escrita em Villa Bella de Mato Grosso (figura 9), e destinada ao Sr. 
José Xavier Leite em S. Paulo.

Figura 9 -  Planta de Villa Bella

Para além da inscrição na frente, tem ainda mais duas que importa comentar:

a) - O porte.

A única indicação que temos é a que consta no verso da carta, e que se reproduz da figura 10. 
Por ela ficamos a saber que se trata de uma carta franca, que a 8 de Junho de 1820 pagou em Villa Bella 
150 réis de porte, tendo esta inscrição sido rubricada pelo 2º oficial dos correios de nome Ponte. Pela 
tabela 1, verifica-se que aparentemente não há concordância entre os valores ali indicados e os 150 réis 
pagos no correio.

Assumindo um peso até 4/8, o correspondente porte de 80 réis parecia ser o indicado. E assim é, 
se o porte inscrito for em réis de prata, pois a 80 réis ouro correspondem 80x1.875=150 réis de prata.

Figura 10
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Figura 11  - Registe-se a semelhança entre a marca de S. Paulo e a de Villa Bella)

b) - O Encaminhamento

Figura 12

A inscrição “A mercê do sr. Avelar em Goyaz” (Figura 12) em letra diferente da inscrição do correio 
e da letra do expedidor, revela-nos que uma parte do trajecto da carta foi feita em mão, provavelmente 
em Goyaz, quando a missiva foi entregue pelo respectivo correio ao portador para o seu transporte para 
S. Paulo.

Esta possibilidade vinha contemplada no §6, que embora seja relativo a Matto Grosso, parece 
poder aplicar-se no caso de Goiaz.. No mapa 6 retirado do Guia dos Caminhantes, publicado em 1818, 
está identificada esta ligação

Mapa 7
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Mapa 7

Na figura 13 mostra-se o trajecto que a carta pode ter seguido

Como nota refira-se que a distancia entre Villa Bela e S. Paulo, via Goiaz e Minas Gerais é da ordem 
de 3.000 Km, a percorrer por caminhos difíceis e desertos. É uma travessia a pé e de canoa, de duração 
de 4 a 6 meses!

Figura 13

 

 

 

 

Renumeração de associados
No final do ano vamos proceder a uma 
renumeração. Actualize a sua quotização.
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Curiosidades Pré-filatélicas
Elementos para uma carta

Adelino Melo Caravela
aamcaravela@gmail.com

“Se cartas não fossem cartas, muitas vezes escreveria a 
V.M., como desejo, mas porque o são o não ouso de fazer,
pois as não leva o vento, como palavras e plumas, antes 
se guardam tão bem, que a todo o tempo se pode pedir
razão de como se escreveram e porque se escreveram”

As palavras escolhidas para abrir este artigo foram 
escritas por Garcia de Resende, em Évora, no ano de 
1535, e eram dirigidas a D. Francisco de Castelo Branco, 
camareiro-mor de D. João III.

O insigne poeta, alude, num estilo elegante, às 
vantagens da escrita sobre a palavra e, em particular, à 
importância das cartas enquanto lugares de memória.

1 – O material

Do ponto de vista externo, todas são papel, pena 
e tinta. Escolhe-se o papel de que se gosta ou se pode 
comprar, e o mais adequado ao destinatário e à natureza 
da carta. É no século XIX que se verifica a transição do uso 
da pena de ave para a pena metálica. A tinta de escrever, 
mais ou menos negra, tem como matéria-prima principal, 
os bugalhos ou nozes de galha, além de água, vinagre, 
sulfato de ferro e a indispensável goma arábica.

Alguns exemplos: Papel de carta de boa qualidade, 
de origem estrangeira, com selo branco de LONDON 
/ SUPERFINE – PORTO – RAMOS SOVZA ou de menor 
qualidade, com marca de água da fábrica FERRER.

Figs.1-1a 
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Figs.1b-1c

2 – O Texto

Pelas cartas, e ao longo dos séculos, mulheres e homens comunicaram, amaram, anunciaram a 
guerra ou a paz, trocaram ideias e notícias, enfim, viveram e deram vida.

Num período em que a comunicação era essencialmente oral, devido ao grande índice de 
analfabetismo, saber ler e escrever em Portugal, nos inícios do século XIX, era um privilégio. Alguns exemplos 
de textos curiosos:

Figura 2

Fig.2 - Portalegre - excerto de uma carta de 1811 (Guerra Peninsular) - “..Sim Senhor, infelizmente capitulou Olivença, e 
o que mais nos deve a todos consternar, é a perde de 4 mil homens que ficaram prisioneiros de guerra, em um tempo 
que tanta falta fazem na causa geral, dizendo-se por aqui que o foram por negligência, o que ainda é mais lastimável.
A carta inclusa comunicará a V.Sª. as notícias que neste correio tivemos de Lisboa: omitindo o dar-lhe as que por aqui 
se dizem deste lado (entre elas muito mentirosas) por conhecermos que V.Sª. as há-de aí saber com mais fundamento. 
As vindas hoje de Abrantes dizem que o inimigo fizera movimentos de aproximação para aquela Praça, porém que 
pondo-se a guarnição dela em estado de os receber, eles não aceitaram este comprimento e se retiraram, sem haver 
fogo algum. Porém dizem que desertores ali chegados dão como efeito por certo a morte do general Junot. É quanto 
por hora sabemos”.
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Figura 2a

Fig.2a - Póvoa de Varzim - excerto de carta de 1837 - “…Como vai o seu emprego? Que consta por aí do Remexido? 
Roube lá alguns momentos e escreva. Eu tenho a participar-lhe que me propuseram um casamento com uma menina 
de 11 anos e 11 contos de reis de legitima; que lhe parece? Devo aceitar?......”

Figura 2b

Fig.2b - Salvaterra de Magos - excerto de carta de um médico, em 1839 - “……Eu também tenho sido castigado, porque 
à 19 meses que não me pagam e acresce o estar nas vésperas de ser papá por uma particular devoção. E que tal! 
Olha que saí bem desabusado. No entanto, se vier vivo, não vai para a roda daqueles cujos pais além de desprezarem 
as leis da decência, calcam as mais imperiosas, as da natureza. É fácil de ver que isto tem dado que falar; porque 
a madame é interlaçada por consanguinidade com as pessoas, que usurpam aqui o título de pessoas de bem; não 
porque estranhem o eu emprenhá-la, porque casos destes são aqui hereditários, mas sim por me fartar da regra tão 
salutar, a honra das virgens, que aqui tem parido, e de pais cada uma.
O enjeitarem-se os infelizes produtos dos nossos devaneios, é a regra que tem aqui vigor. Com essa não me posso 
conformar, porque além de ser um inocente da minha culpa, não será mais desgraçado vivendo como filho meu, do 
que como filho do Estado…..”

Fig.2c - Ourique - excerto de carta de um jurista, em 1840 -“..Aqui nem Audiências há porque não há quem; cada um 
faz justiça por suas próprias mãos, e portanto nem prática do foro aqui se adquire; mas receio que saindo a lei da nova 
Reforma, não se possa arranjar uma transferência para algum lugar mais cómodo, em razão dos nossos amigos estarem 
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todos em oposição com o actual Ministério; se bem que ele pouco tempo poderá sustentar-se……….”

Figura 2c

3 - O formato

Acabado o texto, procedia-se, então, à dobragem (o sobrescrito começa a ser utilizado em 
Portugal, na segunda metade do sec. XIX), sendo a mais vulgar a dobra para dentro das quatro abas 
do papel, de forma que duas delas encaixassem uma na outra, habitualmente eram fechadas por uma 
obreia (pequena pastilha humedecida) ou com lacre. 

Na fig.3, uma curiosa e rara variante na dobragem de uma carta de 1801, fazendo coincidir os 
vértices das folhas por dobras triangulares.

Figura 3

A dimensão das cartas não estava sujeita a qualquer norma, pelo que quanto maior fosse o 
tamanho, maior poderia ser o porte a pagar pelo destinatário, isto em função de uma tabela que conjugava 
o peso com a distância.

O curioso exemplo da fig.4, deve-se ao facto de ser uma das mais pequenas cartas que 
conhecemos. Transportada de Braga para Lisboa, em 1819, por portador particular “com urgência”. Mede 
aberta, 46x78mm e fechada, 32x40mm.
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4 - O endereço

A fórmula de endereço, ditada pelo código de boas maneiras, 
impunha que o autor da carta, dirigisse ao seu correspondente, um conjunto de 
expressões, de saudação, de invocação divina, de manifestação de humildade 
e de deferência, consoante o grau de parentesco, a diferença social, o sexo 
e outros factores.

Fig.5 - Carta de 1831, expedida pelo correio de Mezão Frio, onde foi 
marcada e taxada em 30 reis (distância até 10 léguas e peso de 2 a 
4/8 de onça). Transita pelo correio de Amarante, conforme carimbo. O endereço 
corresponde aos factores acima referidos.
Ilustríssimo Senhor / Francisco de Moura e Castro / meu Amigo e Senhor Deus 
Guarde muitos anos / Cavaleiro Professo na ordem de /Cristo. Pelo correio de Amarante / e Penafiel / Na 
Sua Ilustríssima Casa de Rio de Moinhos

Figura 5

5 - A expedição

Finalmente, a carta é entregue no correio, que após a marcar com o carimbo nominal e aplicar a 
taxa, em função da tabela acima referida, a expedia para o destinatário, a quem competia satisfazer o porte.

A carta apresentada nas figs.6 e 6a, foi expedida e marcada pelo correio de Évora e taxada em 
25 reis (2ª. distância e peso até 2/8 de onça).

Tem a particularidade de ser talvez 
a única carta conhecida, com expedição 
comprovada, no último dia do período pré-
adesivo (30.06.1853), e entregue no primeiro 
dia de circulação do selo postal (01.07.1853), 
portanto já no período adesivo.

Leiria, 13 de Julho de 2011

Figura 4 (dimensão real)

                                  Figura 6                                                                                           Figura 6a
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The WWI VERIFICADA ( ) 
censormarks of Portuguese India

João Paulo Nazaré Cota
joao_cota@hotmail.com

Portugal’s initial neutrality at the start of WWI 
hostilities in Europe led to five German and one single 
Austrian vessel anchoring off Mormugão port in Portuguese 
India (Goa) during the initial period at the outbreak of the 
Great War in mid 1914. The sailors of these six merchant 
navy ships were allowed to be on land at daytime but 
had to return to their ships at dusk. They communicated 
to family and friends by buying their own postal stationery 
and stamps for the purpose. However, early March 1916, 
at the request of the British Government, Portugal decided 
to align with the allies and confiscated all 70+ enemy 
vessels anchored in its territorial waters worldwide, and 
requisitioned them for the Allied war efforts in transportation 
of troops & machinery to the front as well as for supply 
routes. Germany and Austria declared war on Portugal 
days after this action took place.

This sudden chain of events resulted into these 
sailors’ status to being changed overnight to ‘war 
internees’. They were all rounded up and detained at 

A neutralidade de Portugal, na primeira fase da 
Grande Guerra, determinou que cinco barcos alemães e 
um austríaco se refugiassem na Índia Portuguesa, durante 
o ínicio da guerra, nos primeiros dias de Agosto 1914. 
Esses navios, e seus tripulantes, permaneceram então nas 
águas do porto de Mormugão até princípios de 1916, até 
a Inglaterra pedir a Portugal para se juntar aos aliados 
e apreender todos os mais de 70 navios inimigos que 
estavam em águas territoriais portuguesas, requisitando-os 
para o transporte de tropas e equipamentos, assim como 
para o abastecimento de mantimentos. A Alemanha e a 
Áustria declararam guerra a Portugal dias depois desta 
acção.

Portugal acedeu ao pedido inglês, o que 
determinou alterações profundas no estatuto das 
tripulações refugiadas em Goa. Eles foram então todos 
detidos em Mormugão e o seu estatuto mudado para 
‘internados’, tendo sido todos enviados para campos de 
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Mormugão port and then sent off to different Goan 
camp and jails at Bicholim, Aguada and Quartel 
General at Panjim. These internees were given free 
franking quota rights for their mail but at the same 
time, all their correspondence was censored both 
ways.

A type of censor marking that have been 
applied extensively to mail from mid 1916 right up to 
the end and even beyond the war period (during 
their forceful detention overstay in Goa till end of 
1919) were the unique Portuguese India rectangular 
boxed VERIFICADA ( ) censor cancels. These existed 
in two main colours – Green and Violet - and normally 
had censor numerals inside the bracket.

The VERIFCADA ( ) censor markings varied in 
both number and colour throughout their existence. 
An example of this marking is shown below:

VERIFICADA TYPE COLOUR PERIOD OF USAGE  COMMENTS

VERIFICADA (1) Violet - Believed to exist

VERIFICADA (2) Violet Mid 1916 Single example known

VERIFICADA (3) Violet / Green Violet: till mid 1916
Green: mid 1916 up to 1917 end

Some handstamp used, just  
colour change

VERIFICADA (4) - - Unknown usage

VERIFICADA (5) - - Unknown usage

VERIFICADA (6) Green Mid 1917 Scarce, mostly used on early 
inbound mail

VERIFICADA (7)
Greeen / 
Chocolat Brown / 
Violet

Green: late 1916 up to mid 1917
Chocolat Brown: mid 1917 only
Violet: mid 1917 up to end 1919

The Chocolat Brown coloured 
variation was probably Green + 
Violet colours

VERIFICADA (8) Brown Early 1917 Single example known

VERIFICADA ( ) Brown Believed to be used up to 1918 -

internamento de Goa, situados em Bicholim, Aguada e 
Quartel-General em Pangim. A todos esses internados 
foi-lhes concedida a isenção de franquia nas suas 
correspondências, mas a mesma passou a estar sujeita 
à censura, tanto na recepção como na expedição.

O tipo de marca de censura que foi 
aplicada sucessivamente na correspondência dos 
internados, desde meados de 1916 até depois do fim 
da Grande Guerra (durante a sua detenção forçada 
até finais de 1919), eram as marcas de censura 
VERIFICADA ( ) . Essas marcas existiram em duas cores 
principais – verde e violeta – e normalmente tinham 
um número identificador dentro dos parênteses.

As marcas de censura VERIFICADA ( ) 
variaram em cores assim como nos números de 
censores durante a sua existência. Reproduzimos 
abaixo um exemplar desta marca.

The VERIFICADA censor markings table

Na tabela acima estão mencionadas todas as marcas de censura conhecidas deste tipo, assim 
como as cores e os períodos da sua utilização durante a vigência da censura na Índia Portuguesa. Algumas 
das marcas foram mais usadas que outras e as cores variaram também.

VERIFICADA ( ) numeral example
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We shall now analyse these rather unique 
numeral censor markings on an individual basis:

VERIFICADA (1)
An example of this numeral is believed to 

exist.

VERIFICADA (2)
There is only one single known example in 

Violet colour seen at Lubrapex 2009. Early usage in 
mid 1916.

VERIFICADA (3)
This particular censor type was Violet in 

colour from the start of the censorship period, in the 
second quarter of 1916. From mid 1916, its colour 
was changed to Green. A comparative analysis 
of various samples for this marking indicates that 
the same handstamp tool was used throughout 
the lifecycle of this particular numeral. The later 
samples of this marking do show a thick border line 
due to the fact that the handstamp was probably 
never cleaned and the groove between the two 
border lines was filled up with layers of dry ink, 
thereby resulting into a thick ‘overall’ border line, 
as we can also see in the case of VEFIFICADA (6) 
numeral marking.

VERIFICADA (4)
No example has ever been recorded till 

date.

VERIFICADA (5)
No example has ever been recorded till 

date.

VERIFICADA (6)
This particular numeral was Green in colour 

and was found to be applied mostly to inbound mail 
to Portuguese India. The various examples 
of this type from my collection have handstamps 
showing only thick borders lines.

VERIFICADA (7)

This censor marking is known to have been 
applied initially in Green colour since late 1916 but 
then sometime mid 1917 switched to ‘Chocolate 
Brown colour’, which then appeared to be Violet till 
the end of its usage during the internment period – 
much after the war ended.

A possible explanation for this could be 
that the Green pigment ink could have ran out due 
to supply problems in Bombay area (where it was 

Vamos então analisar em pormenor todas 
estas marcas de censura, uma por uma.

VERIFICADA (1)
Provavelmente só um exemplar desta 

marca será conhecido.

VERIFICADA (2)
Apenas uma marca com este número é 

conhecida em cor violeta, tendo-a apreciado e visto 
durante o Lubrapex 2009. Essa marca foi usada em 
meados de 1916.

VERIFICADA (3)
Esta marca de censura é conhecida sempre 

na cor violeta desde o começo da censura, no segundo 
trimestre de 1916. A partir de meados de 1916, essa cor 
foi alterada para verde. Uma análise comparativa de 
vários exemplares mostra que este carimbo de censura 
foi sempre usado ininterruptamente durante todo o seu 
ciclo de vida. Cronologicamente, os últimos exemplares 
observados com esta marca mostram uma linha grossa 
no rectângulo exterior provavelmente devido ao facto 
de o carimbo não ser limpo regularmente, provocando 
pela acumulação de tinta no espaço interior dos dois 
rectângulos, dando a aparência de existir uma só linha 
exterior. Caso semelhante aconteceu com o carimbo 
VERIFICADA (6)

VERIFICADA (4)
Não se conhece até à actualidade nenhum 

exemplar.

VERIFICADA (5)
Não se conhece até à actualidade nenhum 

exemplar.

VERIFICADA (6)
Este carimbo existiu sempre em cor verde e era 

aplicado na correspondência destinada aos internados 
da Índia Portuguesa. Em todos os exemplares da minha 
colecção, esta marca de censura, aparece com as linhas 
exteriores do rectângulo espessas.

VERIFICADA (7)

Esta marca de censura foi aplicada 
inicialmente, a partir de finais de 1916, em cor 
verde, mas depois em meados de 1917, mudou para 
castanho chocolate, passando de seguida para 
violeta até ao fim do período de censura – muito 
depois da guerra ter terminado.

Uma expl icação p laus íve l ,  para o 
aparecimento da cor castanho chocolate, poderá ser 
o facto de a tinta verde ter-se esgotado localmente, 

Violet colour     Green Colour
(early to mid 1916)    (mid 1916 to 1917) 

Green colour    Chocolat Brown colour   Violet colour
(late 1916 - mid 1917)   (mid 1917 only)    mid 1917 - end of 1919  
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sourced from) as a result of which the handstamp 
could have been pressed against a Violet ink pad 
instead. Thus, we have:

Green + Violet = Chocolate Brown colour

This would explain why the Chocolate Brown 
colour only existed for a brief period and then the 
colour of this censor cancel became only violet 
colour till the end of its usage. Only a single example 
of this particular shade seems to exist, as, due to 
drying of the ‘mixed colour’ it was subsequently 
exactly violet.

VERIFICADA (8)
The writer knows only one single type of this 

marking number which belongs to his collection. This 
censor marking was used in early 1917 and it is was 
Brown in colour.

VERIFICADA ( )
This censor marking also exists with no 

numeral inside the brackets. It is Brown in colour. 

Some examples of the VERIFICADA ( ) 
markings that belong to my WWI Portuguese India 
internee postal history collection:

VERIFICADA (3)
This censor marking has two colour types 
(Violet on top, Green on the right) but the 
handstamp used was identical on both 
colour versions. 

e devido a problemas de reabastecimento de 
mercadorias provenientes de Bombaim, obrigou 
a que o carimbo com a tinta verde, tivesse sido 
utilizado numa almofada com tinta violeta.

Verde + Violeta = Castanho Chocolate

Isto explicará a razão porque a cor castanha 
chocolate somente aparece por um breve período 
de tempo, passando a cor desta marca a ser 
violeta até o fim da sua utilização. Existe apenas 
um exemplar, neste matiz especial, derivada da 
mistura das cores, que subsequentemente adquiriu 
definitivamente a cor violeta.

VERIFICADA (8)
Conhecemos somente um exemplar desta 

marca de censura pertencendo à colecção do autor 
deste artigo. Este carimbo de censura foi usado no 
início do ano de 1917 e foi aplicado em cor castanha.

VERIFICADA ( )
Esta marca de censura existiu sem o número 

no interior do parêntese. Foi sempre aplicado em 
cor castanha. 

Apresentamos  de  segu ida  a lguns 
exemplares com a marca de censura VERIFICADA 

( ) provenientes da nossa colecção de 
historia postal referente aos internados 
na Índia Portuguesa, durante a 1ª 
guerra mundial.

VERIFICADA (3)
Esta marca de censura existiu em duas 
cores (violeta à esquerda, verde abaixo) 
mas o carimbo usado foi o mesmo nas 
duas versões.
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VERIFICADA (6)
This censor marking only exists in Green colour 
(left) and it appears it was mostly applied to 
inbound mail addressed to these war internees 
in Portuguese India.

VERIFICADA (6)
Esta marca existiu apenas em cor verde 
(esquerda) e parece-nos que foi aplicada 
usualmente na correspondência oriunda do 
estrangeiro e destinada aos internados na Índia 
Portuguesa.

VERIFICADA (7)
Initially Green (right), then changed to 
Violet colour (bottom right). A Chocolate 
Brown colour example (below) exists dated 
between the last usage of the Green colour 
and the first usage of the Violet colour.

VERIFICADA (7)
Esta marca (direita) aparece na cor verde no 
início da censura, mudando depois para cor 
violeta (abaixo, direita). Existe um exemplar na 
cor castanho chocolate, em data que se situa 
entre a da última utilização na cor verde e a da 
primeira utilização na cor violeta.
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Estas marcas de censura VERIFICADA ( ) foram 
aplicadas na correspondência expedida e recebida, 
de e para a Índia Portuguesa, e destinada aos 
internados que lá se encontravam. Cada uma delas 
foi utilizada durante um período de tempo específico, 
com mudanças de cores como mostramos no gráfico 
abaixo. Este estudo teve como base a análise de mais 
de 70 exemplares da nossa colecção. Cada um dos 
pontos coloridos representa um exemplar filatélico 
conhecido nesse período, onde lhe foi aplicada a 
marca de censura VERIFICADA ( ).

Uma rápida análise do gráfico “VERIFICADA ( 
) v/s CENSORSHIP PERIOD (Years)” permite apresentar 
as seguintes interessantes observações:

1. Nenhum dos carimbos de censura foi utilizado nos 
primeiros meses de internamento desses marinheiros, 
no princípio de Março 1916.

2. O numeral (3) foi a primeira marca de censura 
VERIFICADA ( ) usada e teve a cor violeta. Mais tarde 
mudou-se para a cor verde.

VERIFICADA (8)
The only known example of this numeral 
that existed only in Brown colour (left). 

VERIFICADA (8)
No único exemplar conhecido com esta 
marca de censura ela aparece batida 
na cor castanha.

These VERIFICADA ( ) censor handstamps 
were applied to both inbound and outbound 
internee mail. Each numeral marking was used for a 
certain period of time and again, there were colour 
changes on these, as per the graph below. The 
sample pool used consisted of 70+ covers/postcards/
air letters of this period from my own collection. Each 
coloured dot represents a postal history sample entry 
of this period, each of which contains a VERIFICADA 
( ) numeral applied to it.

A quick analysis of the VERIFICADA ( ) v/s 
CENSORSHIP PERIOD (Years) table and graph yields 
the following interesting observations: 

1. No censor markings were used in the initial months 
after these internees were detained, in early March 
1916.

2. Numeral (3) was the first VERIFICADA ( ) censor 
numeral to be used in early censorship and was 
Violet. It was later changed to Green colour.
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3. Os carimbos de censura (4) and (5) provavelmente 
não existem.

4. A marca (6) foi na sua grande maioria utilizada 
na correspondência oriunda do estrangeiro, mas 
também existem exemplares expedidos de Goa 
com esta marca de censura.

5. A utilização da cor verde nestes carimbos, foi comple-
tamente abandonada depois de 1917, provavelmente 
devido à escassez da mesma na Índia Inglesa. Só o 
carimbo ‘Isento de Franquia’ continuou a usar essa tinta 
verde em toda a correspondência expedida de Goa.

6. O carimbo (7) começou a ser usado com a cor verde, 
mudando depois para violeta. Apenas um exemplar 
é conhecido com a cor castanha chocolate e como 
o carimbo nunca mudou, isto sugere que o mesmo, 
quando ainda utilizava a cor verde, foi utilizado numa 
almofada com tinta violeta, resultando esta cor de 
transição, passando depois a ser violeta.

7. Os raros carimbos (8) e ( ) conhecem-se na cor 
castanha. Continua, até hoje, a ser um pequeno mis-
tério a razão porque estes carimbos foram usados.

8. No derradeiro período da censura, que terminou 
em finais de Julho de 1919, é notória a utilização do 
carimbo (7) em violeta, que passa agora a ser usado 
simultaneamente com as novas marcas de censura 
ovais 30, 31, 32 or 33 (batidas também na cor violeta).

9. Toda a correspondência circulada depois de finais de 
Julho 1919 deixa de ser censurada, e o único carimbo 
agora aplicado é o ‘Isento de Franquia’ na cor verde.

Nota:
Solicito a todos os sócios e coleccionadores que 

possuam exemplares de história postal contendo alguma 
das marcas de censura VERIFICADA () da Índia Portuguesa, 
e que estejam interessados em partilhar informação e da-
dos filatélicos, o favor de me contactar para que eu possa 
acrescentar essa informação ao gráfico que apresentei 
das marcas de censura. Assim poderíamos apresentar uma 
imagem mais completa da utilização destes fascinantes 
carimbos de censura na Índia Portuguesa.

3. No numerals (4) and (5) are known to exist.

4. Numeral (6) was mostly used for inbound mail, but 
examples of outbound mail also exist.

5. Green colour was discontinued completely after 
1917 probably due to shortages from British India 
where it was sourced. Only the ‘Isento de Franquia’ 
marking continued to be Green but was not applied 
in all outbound mail by the end of 1919.

6. Numeral (7) started off as Green and was then 
became Violet. Only one known example of 
Chocolate Brown colour exists and since its shape 
never changed, it suggests that the same handstamp 
was probably dipped into a Violet inkpad, resulting 
thus into a transitional shade, but thereafter 
continuing to be Violet in colour.

7. The scarce examples of (8) and ( ) were brown. It is 
a bit of a mystery why these markings were ever used.

8. The final periods of censorship that ended in 
July end 1919, saw numeral (7) Violet being used 
alongside the new Portuguese India oval censor 
marks 30, 31, 32 or 33 (which were also Violet).

9. Internee mail towards the end of 1919 was totally 
uncensored, the only marking applied being the well 
known ‘Isento de Franquia’ (Free Franking).

Note:
The author would like to request anyone 

having any Portuguese India VERIFICADA ( ) 
numeral examples in their collections and would 
like share their data, to please get in touch so 
that I could include these items on the database 
pool of data that feeds this graph. This would 
represent a more complete picture of the usage 
of these fascinating numeral censor markings of 
Portuguese India.

Bolsa Filatélica

“Vendo 13 Álbuns dos CTT com folhas, sem selos, dos anos de 1980 a 2010, inclusive.
Preço: 750 €

Tel: 912 209 586
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“8. Fructidor an 8 ./.”
“11. Germinal an 13”

Duas cartas do períodos de vigência do 
Calendário da Revolução Francesa

António Abreu
antabreu@yahoo.com

Apresentação

Recentemente tive o prazer de apreciar um lote de 
cartas francesas do princípio do séc. XIX, que um amigo 
pretende vender. Entre essas cartas, duas chamaram a 
minha atenção por não apresentarem marcas de data 
completa ou nominativas, mas marcas numéricas e 
administrativas. 

Procurando identificar as respectivas datas de 
emissão, fui confrontado com as seguintes datas de 
elaboração: (1) “Paris le 8. Fructidor an 8./.” e (2) “Paris a 
11 Germinal an 13”. 

Após um momento de hesitação e admiração 
por tais referências, lembrei-me do “18 de Brumário” que 
aprendíamos ao estudar a história da Revolução Francesa 
e da tomada do poder por Napoleão. 

A consulta directa da internet e o contacto com 
o “Musée du Timbre” pela mesma via, possibilitaram 
esclarecer o significado das marcas numéricas e 
administrativas e outras que as referidas cartas apresentam, 
bem como a história da Calendário da Revolução 
Francesa. É o resultado desta pesquisa que aqui partilho. 

Abstract

I recently had the pleasure of enjoying a pack of 
French letters from the beginning of the XIX century, which a 
friend wants to sell. Two of these letters caught my attention 
because they did not present complete date or nominal 
stamps, only administrative and numerical marks.

Seeking to identify the respective dates of issue, I 
was confronted with the following drawing dates: (1) “Paris 
le 8. Fructidor an 8. /.” and (2) “ Paris on 11 Germinal an 13. “. 

After a moment’s hesitation and surprise with such 
references, I remembered the “18th Brumaire” we heard 
about when studying the history of the French Revolution 
and the seizure of power by Napoleon. 

Some research on the internet and direct contact 
with the “Musée du Timbre”, made it possible for me to 
clarify the meaning of numerical and administrative marks, 
and others that those letters have, as well as the history of 
the calendar of the French Revolution. What I’m sharing 
here is the result from that research.
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Présentation. 

J’ai récemment eu le plaisir de jouir d’un grand nombre de lettres françaises du début du XIX siècle, 
qui un ami veut vendre. Parmi ces lettres, deux ont retenu mon attention parce qu’ils n’ont pas de timbres 
de date complète ou nominale, mais de marques administratives et numériques.

Cherchant à identifier les dates d’émission respectives, j’ai été confronté avec les dates de dessin 
suivantes: (1) “Paris le 8. Fructidor un 8. /. “et (2) « Paris le 11 Germinal an 13.”.

Après un moment d’hésitation et d’admiration pour de telles références, je me suis souvenu du «18 
brumaire» que nous avons appris en étudiant l’histoire de la Révolution française et la prise du pouvoir par 
Napoléon. 

La recherche en internet et le contact direct avec le “Musée du Timbre», m’a permis de clarifier la 
signification des marques numériques et administratives et d’autres qu’on trouve dans ces lettres, ainsi que 
l’histoire du calendrier de la Révolution française. C’est le résultat de ces recherches de que je partage ici.

1 – As cartas francesas  (les lettres Française)

1.1 – “Paris le 8. Fructidor an 8./.”
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1.2 – “Paris a 11 Germinal an 13”

2 – O Calendário Revolucionário Francês 

2.1 Introdução

O Calendário Revolucionário Francês, ou Calendário Republicano, foi introduzido em França a 24 
de Novembro de 1793 e foi abolido a 1 de Janeiro de 1806. Foi de novo utilizado durante a “Comuna de 
Paris” em 1871.

Em 24 de Novembro de 1793, a Convenção publicou, em Paris, o calendário republicano, designado 
por “Calendário dos Franceses”, criado por uma comissão constituída para o efeito. 

Os dias deixaram de ser consagrados aos santos e passaram todos a ter nomes de frutos, legumes, 
animais, instrumentos, etc. Esses nomes foram concebidos pelo poeta François Fabre d’Églantine, já na 
época célebre por ter composto uma canção que se tornara imortal: “il pleut, il pleut, bergère”. 
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Os Deputados procuravam desenraizar da memória e dos hábitos 
dos franceses, os ritos cristãos, em especial o repouso dominical e as festas 
religiosa, chegando ao ponto de ameaçar com a guilhotina quem se 
exprimisse usando o antigo calendário, herdado de Júlio César e modificado 
pelo Papa Gregório XIII.

2.2 – Estrutura do calendário

O ano possuía 365 dias (com anos bissextos de 366 de 4 em 4 anos) 
divididos em 12 meses de 30 dias, totalizando 360 dias. Os 5 (ou 6) dias em 
falta eram adicionados no fim do ano. 

O novo calendário foi aplicado com efeitos retroactivos, 
identificando o início com o primeiro dia da 1ª República Francesa, isto é, 
o dia 22 de Setembro de 1792. Para os restantes anos, o primeiro dia do 
ano seria o do equinócio em Paris (podendo “calhar” entre os dias 22 e 24 
de Setembro, segundo o calendário gregoriano).  

Os doze meses eram os seguintes:  

1 Vendémiaire 
(Set./ Out.) 7 Germinal 

(Mar./ Abr.)

2 Brumaire 
(Out./ Nov.) 8 Floréal 

(Abr./ Maio)

3 Frimaire 
(Nov./ Dez) 9 Prairial 

(Maio/ Jun.)

4 Nivôse 
(Dez./ Jan,) 10 Messidor 

(Jun./ Jul.)

5 Pluviôse (
Jan./ Fev.) 11 Thermidor 

(Jul./ Ago.)

6 Ventôse 
(Fev./ Mar.) 12 Fructidor (

Ago./ Set.)

O poeta Fabre d’Églantine definiu estes nomes em colaboração com d’André Thouin, jardineiro do 
“Jardin des Plantes” do “Muséum national d’histoire naturelle”, tendo como referência diferentes aspectos 
do clima francês e dos trabalhos agrícolas de cada época do ano.

Cada mês estava dividido em três décadas de dez dias, o que terá sido mal aceite pela população 
em geral pois o dia de descanso passou a ser de dez em dez dias e não de sete em sete dias.

Os dias da década (semana de dez dias) tinham os seguintes nomes: “Primidi”, “Duodi”, “Tridi”, 
“Quartidi”, Quintidi”, “Sextidi”, Septidi”, “Octidi”, “Nonidi”.

Os cinco / seis dias suplementares do fim do ano, chamados “sans-culottides” ou “sanculotides” 
eram os seguintes:  

dia da virtude – 17 de Setembro,
dia da inteligência – 18 de Setembro,
dia do trabalho – 19 de Setembro,
dia da opinião – 20 de Setembro,
dia da recompensa – 21 de Setembro
dia da revolução – nos anos bissextos 

Napoleão Bonaparte restabeleceu o calendário cristão (calendário gregoriano) a partir do dia 1 
de Janeiro de 1806, no 14º ano da revolução.

François Fabre d’Églantine
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3 – Apreciação das duas cartas

  3.1 – “Paris le 8. Fructidor na 8./.” (26 Agosto 1800)

Na frente, esta primeira carta apresenta a marca a vermelho de um “P” no interior de um triângulo 
aberto com um vértice apontando para baixo. Esta marca de Paris foi utilizada entre 1778 e 1830, aplicada 
em cartas de porte a pagar, sendo conhecidas diferentes variedades. 

À carta foi aplicada uma taxa, sinalizada a vermelho, de 6 “décimos”. Verifica-se que esta taxa 
está de acordo com o novo tarifário que fora publicado no «1º germinal ano 8» (22 Março de 1800), o 
que representou uma grande revolução social, devido à substituição dos antigos sistemas de medida e 
de peso, pelos modernos sistemas decimais e métricos, uniformes para todo o país e ainda hoje utilizados:

•	 O grama como unidade de peso, e não a onça,
•	 O décimo como unidade monetária, e não o “sous”,
•	 O quilómetro como unidade de distância, e não a légua.

Além do referido, as distâncias passaram a ser calculadas entre estações postais consecutivas e 
pelo caminho mais curto seguido pelo serviço postal. 

Para ultrapassar as dificuldades práticas que se verificavam à implantação deste novo tarifário, 
foi ainda decidido:

•	 As estações postais de Paris e de dez cidades dos seus arredores aplicariam o novo tarifário 
a toda a correspondência com destino à província;

•	 As estações da província continuariam a aplicar o tarifário anterior (o do mês do “nivôse” 
do ano 5) nas correspondências entre si;

•	 No caso das cartas da província para Paris a tarifa a aplicar seria a desse tarifário do mês 
do “nivôse” do ano 5 para as cartas de porte pago e do 1º escalão de peso. 

Para distinguir claramente entre as taxas em “sous” e as taxas em décimos, a estação postal de 
Paris (e as das cidades dos arredores) aplicavam as novas taxas com tinta vermelha, conforme se verifica 
nesta carta.

O novo tarifário viria ser aplicado em toda a França no “1º vendémiaire” do ano 9 (23 Setembro 1800).

O exemplo que aqui se apresenta é, assim, uma carta de Paris para a província, taxada no valor 
de 6 décimos (a vermelho), que corresponde a uma missiva com um peso inferior a 7 gramas e para uma 
distância de 400 a 500 km, de acordo com o tarifário do “germinal” do ano 8.

No verso, a marca “14” é a marca de chegada a Estrasburgo e corresponde à data de “14 fructidor”. 
Esta marca é conhecida no período entre Maio de 1800 a Janeiro de 1820.

  3.2 – “Paris 11 Germinal an 13” (1 Abril 1805)

Na frente desta carta está aplicado um carimbo vermelho (pouco nítido) correspondente a 
“AFFRANCHI PAR ETAT” (isto é, estatuto de isenção) que isentava as cartas enviadas pela administração.

As outras duas marcas a preto confirmam o direito de isenção:
•	 “Conseiller d’Etat / Ponts et Chaussées” (Conselho de Estado / Pontes e Calçadas), uma 

direcção geral dependente do Ministério do Interior,
•	 “Mtre de l’Interieur” (Ministro do Interior).

No verso, a marca numérica “16” é a marca de chegada a Estrasburgo e corresponde à data de 
“16 germinal”.

Agradecimento: agradeço, reconhecido, ao Sr. Alain Trinquier que, por solicitação do Sr. Fabrègues, 
do Musée du Timbre, se prontificou e me forneceu todas as informações detalhadas sobre as marcas postais 
francesas destas e de outras cartas. 
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“Germania” (busto com Coroa Imperial)
1900 a 1922

Luís Armando Barroso
luisbarroso.39@gmail.com

Motivado por um artigo publicado no site “selos-
moedas.com” por um jovem filatelista luso-alemão 
(Matthias Günther), sócio do nosso Clube, versando 
algumas curiosidades da emissão acima referenciada, 
interessei-me por ela e resolvi fazer sobre ela um estudo.  

Em boa hora  o  dec id i  po i s ,  to rnou- se 
verdadeiramente apaixonante (para mim, claro) a sua 
investigação, elaboração e, posterior montagem do 
material entretanto recolhido. No momento presente o 
mesmo conta já com 212 folhas, o equivalente a pouco 
mais de 13 quadros. 

Uma vez aqui chegado, achei por bem dar a 
conhecer sua abrangência factual. Vejamos pois. 

Germania – Introdução.

  Fig. 1- A Guerreira                            Fig. 2 – O Olhar

Germânia foi a denominação latina que os 
romanos atribuíram a toda uma área geográfica que ia 
desde a margem ocidental do rio Reno até uma fronteira 
oriental, não delimitada, nas regiões de floresta e estepe 
das actuais Rússia e Ucrânia. 

  Na Germania coabitavam diversas tribos, que 
embora na sua larga maioria germânicas, incluíam 
também, celtas, bálticas e citas, numa configuração 
étnica complexa que viria com o passar do tempo, a sofrer 
alterações devido às migrações. A linguagem usada era 
uma forma primitiva do germânico.  
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  O mais completo registo conhecido dos tempos romanos sobre este antigo território, está contido 
na obra “Germania”, escrita pelo pensador romano Tácito (55 d.C. - 120 d.C) que nasceu e morreu no 
sul da França, autor da “la palaciana” frase: “Todas as coisas que hoje consideramos antiquíssimas foram 
novas um dia.”  
  Nos tempos modernos, o termo Germania é normalmente usado para referir as terras habitadas 
por povos de origem germânica ou de língua alemã, independentemente de fronteiras nacionais.

A cerca de 25 kms de Mainz, na margem direita do rio Reno, no meio de vinhedos, foi erguida a 
estátua que simboliza a Germania.

Fig. 3 – “A Germania”

Germania – Referências filatélicas.

No final do século XIX e com a intenção de substituir a série básica (Águias) em circulação, o 
Kaiser Guilherme II encarregou o artista gráfico alemão Paul Waldraff de criar um desenho destinado a 
uma nova série de selos. 

 A Alemanha, entretanto unificada e transformada num poderoso império colonial, pretendia 
aproveitar a divulgação que proporcionavam os selos, devido à ampla cobertura mundial que o correio 
começava a ter, graças ao desenvolvimento do comércio e dos meios de transporte, para afirmar a sua 
identidade nacional. 

 Para que o selo tivesse impacto foi decidido representar a Alemanha com uma figura feminina que 
encarnasse os valores da pátria. Assim, surgiu “Germania”, inspirada na mitologia guerreira como símbolo 
do Império.

O desenhador teve como modelo a actriz Anna Fuhring, segundo alguns amiga “pessoal” de 
Guilherme II, e projectou uma série de esboços até ver aprovado o modelo final.  

Fig. 4 – não aprovado                                   fig. 5 - aprovado

No dia 1 de Janeiro de 1900 começou a circular a primeira série com a figura do busto da 
Germania com Coroa Imperial. Composta por 8 selos com valores faciais em pfenings apresenta a inscrição 
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“Reichspost” (Correio Imperial), em todos eles. Seguir-se-iam outras séries em que, mantendo embora a 
mesma figura, essa inscrição foi alterada para “Deutsches Reich” (Império Alemão).  

Fig. 6 – “Reichspost”                           fig. 7 – “Deutsche Reich

      Estas séries específicas da Germania, apresentam 3 tipos de filigranas:  

•	 “Kreuzen”  – (cruzes) na esmagadora maioria dos selos emitidos;
•	 “Kreuz and ringe” – (cruzes e círculos) no selo de 5pfs (Mi. 85 W);
•	 “Waffeln” – (malha larga) – série (Mi 197/98)

        Fig. 8 – “Kreuzen” (cruzes)          Fig. 9 “Kreuzen und Ringe          Fig. 10. “Waffeln” (malha larga) 
                                                                      (cruzes e círculos)

Ao longo do tempo em que circularam as várias séries com a mesma figura, (1900 a 1922), seus 
selos tiveram diversas aplicações. Foram utilizados no correio normal alemão, foram impressos em Inteiros 
Postais, serviram como forma de publicidade uma vez agregadas vinhetas publicitárias, “andaram” pela Iª 
Grande Guerra Mundial em territórios ocupados com sobrecargas indicadoras dos diversos países em que 
“corriam”, foram selos Coloniais, selos de Beneficência, passaram pelo Correio Pneumático, fizeram parte 
do pioneiro Correio Aéreo alemão que dava então os seus primeiros passos, voando tanto no Correio de 
Balão, como nos Zeppelins, etc.  

     Fig. 11 – Correio por Balão                                                          Fig. 12 – Correio por Zeppelin

Assim, os selos destas séries específicas da Germania, ao prestarem um tão largo serviço aos Correios 
Alemães, transportam consigo uma grande carga histórica que, a exemplo de outras similares, as tornam 
atractivas a qualquer coleccionador de selos e, mais particularmente, aos amantes da História Universal.

Analisemos então, através desta emissão particular da Germania, toda a história de um período 
tão rico em acontecimentos de relevo, como foi o que mediou entre 1900 e 1922 na Alemanha, e que iria 
influenciar, significativamente, a Europa e o Mundo. Foram 22 anos de sucessivos e fervilhantes episódios. 
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Refiramos alguns:  
•	 queda da Monarquia Imperial e nascimento da República;
•	 instalação de Postos Militares alemães fora do seu território;
•	 1ª Grande Guerra Mundial e a decorrente ocupação de países até então independentes;
•	 Tratado de Versailles, consequências da derrota e rendição do II Reich;
•	 implantação de Áreas Demarcadas pelas forças vencedoras;
•	 formação de “Estados Livres”;
•	 colocação de territórios ocupados pelos alemães, sobre administração da Liga das Nações;
•	 período inflacionário, etc., etc.

Tudo isto, atente-se, “vivido” numa simples emissão de selos! Maravilhosa Filatelia!

Germania – Estudo

Para facilitar a apresentação dos capítulos sobre os quais se irá centrar a nossa apresentação 
referenciemos o Plano determinado para o efeito,  

Plano:
•	 Implantação da República de Weimar;
•	 Postos Alemães fora do território alemão (China, Marrocos, Turquia;
•	 Ocupações Alemãs 1914 – 1918 (Etappengebiet, Bélgica, Polónia Russa, Roménia e 

Postgebiet);
•	 Tratado de Versailles – Plebiscito (Prússia Oriental/Memelgebiet);
•	 Correio Militar Aliado na Zona desmilitarizada da Alemanha (Post aux Armées); 
•	 Estados Livres (Bayern); 
•	 Áreas Demarcadas (Alta Silésia, Comissão Interaliada, Marienwerden);
•	 Territórios Aliados ou Liga das Nações (Danzig, Polónia, Sarre, Sarregebiet).
•	 Curiosidades (selos publicitários, selos perfurados e selo bifacetado de 3 pfs.)

 

IMPLEMENTAÇÃO DA REPÚBLICA DE WEIMAR

A denominação Republica de Weimar é usada pelos historiadores para determinar o período da 
história alemã, após a I Grande Guerra Mundial (1919-1933), como democrático e republicano 

 Em 1919 a Assembleia Nacional reunida na cidade de Weimar, elaborou uma nova Constituição 
para o Reich alemão a qual veio a ser adoptada em 11 de Agosto desse mesmo ano. Essa tentativa de 
restabelecer a Alemanha como uma democracia liberal irá terminar com a ascensão ao poder de Adolfo 
Hitler e seu partido nazi em 1933. O termo Republica de Weimar, nunca foi oficialmente usado durante a 
sua existência. Apesar do novo conceito político que criou, continua hoje como sempre, a ser conhecida 
na Alemanha apenas e só, como “Deutsches Reich”.  

Fig. 13 – República de Weimar
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POSTOS ALEMÃES FORA DO TERRITÓRIO ALEMÃO

CHINA

O Correio Imperial Alemão na China esteve activo entre 16 de Agosto de 1886 e 16 de Março 
de 1917. Embora tivesse tido o seu início na cidade de Shanghai iria mais tarde estar presente em muitas 
outras com especial relevo pela sua importância: Tientsin, Naking, Tongku e Peking.  

Em 1900 dá-se a revolta dos nacionalistas chineses contra o domínio que pretendia ser imposto 
pelos estrangeiros em conluio com cristãos chineses. Porque nessa luta tomou parte uma associação 
secreta denominada, “Sociedade Harmoniosos Punhos Justiceiros”, conhecida também como Sociedade 
dos Boxers, tal insurreição ficou denominada “Guerra dos Boxers”. A utilização de selos com o busto da 
Germania com a Coroa Imperial, começa em 1 de Setembro de 1900 com selos da emissão “REICHSPOST” 
sem sobrecarga. A partir de 24 de Novembro de 1901, os selos passam a levar a sobrecarga “CHINA”, 
primeiro na diagonal e, depois na horizontal. A partir de 1 de Outubro de 1905 e até 1919 passam a ter a 
denominação “DEUTSCHES REICH” e a apresentar novas taxas em duas linhas.  

Fig. 14 – sem sobrecarga                      Fig. 15 – na diagonal                            Fig. 16 – em duas linhas

MARROCOS

Localizado no chamado Magrebe, o reino de Marrocos é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, 
e pelo mar Mediterrâneo a norte, e faz fronteira com a Argélia a leste, a sul e sudeste com a Mauritânia, 
abrange uma área total de 446 550 km². Para acabar com uma rebelião em Marrocos contra o Sultão, a 
França envia tropas. O Kaiser Guilherme II acusando os franceses de pretenderem tomar o território anexa 
parte dele. Cidades importantes como Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakesch, etc. passam a estar sob 
a jurisdição germânica. Para efeitos de natureza postal foram emitidas várias séries de selos alemães com 
o busto da Germânia com coroa imperial. São 3 as sobrecargas existentes como a seguir se mostram.

     Fig. 17                                         Fig. 18                                       Fig. 19                                       Fig. 20

TURQUIA

 Com a abertura de uma estação postal alemã em território dos Balcans, em 1 de Março de 1870 e 
de outra em Constantinopla em 1898, deu-se início à ocupação alemã dessa parte da Turquia, o que viria 
a estar na origem da 1ª Grande Guerra Mundial. Os selos apresentam 3 tipos diferentes de sobrecargas

                              Fig. 21                                        Fig. 22                                         Fig. 23 
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OCUPAÇÕES ALEMÃS 1914 – 1918

ETANPPENGEBIET (Área ocupada de Oeste)

Em 1914 as tropas alemãs do 4º exército invadem a Bélgica ocupam a área das Flandres e parte 
do norte da França e passam a denominar esse território como “Área Ocupada de Oeste” (ETAPPENGEBIET 
WEST). Os selos aplicados na correspondência local foram os alemães da Germânia com a indicação do 
valor da taxa em francos.

Fig. 24

BÉLGICA

 A Bélgica, tem a origem do seu nome na parte mais setentrional da Gália, cuja designação 
procede de um grupo de tribos Celtas, os “BELGAS”. Em 1914, no início da 1ª Grande Guerra Mundial vê a 
sua neutralidade quebrada quando a Alemanha invade seu território como parte do plano Schlieffen. Esta 
ocupação irá durar até 1918. Durante este período os serviços postais são efectuados através da emissão 
de selos alemães, apresentando a cabeça da Germânia com a coroa imperial, sobrecarregados com a 
denominação (BEGIEN) e respectiva taxa em duas linhas. Existem dois tipos de sobrecargas, uma de 1914 
em que a moeda é apresentada por extenso (Franc e Centimes) e outra de 1916, em que essa indicação 
está abreviada (F. e Cent.)

Fig. 25 – valor por extenso           Fig. 26 – valor abreviado

POLÓNIA RUSSA

Durante a ocupação da Polónia na 1ª Grande Guerra Mundial (1915/17), foram criados postos 
de correio alemães nas cidades de Czenstochau, Lodz, Sosnowice, Warschau e Zawiercie. No caso de 
Varsóvia chegou mesmo a ser formado um Governo-geral. No serviço postal os selos alemães apresentam 
a sobrecarga “Polónia Russa” em alemão, a duas linhas (fig. 27).

Fig. 27

GOVERNO GERAL DE VARSÓVIA ( WARCHAU)

 Após a invasão da Polónia em 1915, levada a efeito pelos exércitos conjuntos da Áustria e da 
Alemanha foi resolvido dividir o território ocupado, em Governos-gerais, situando-se o austríaco em Lublin 
e o alemão em Warchau (Varsóvia). Anos mais tarde esta deliberação tornar-se-ia numa das causas para 
o despoletar da 2ª Guerra Mundial. Os selos postais apresentam a sobrecarga “Gen.Gov. Warchau” em 
duas linhas e letra gótica.
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Fig. 28

ROMÉNIA

A Roménia assumiu no início da Primeira Guerra Mundial uma posição neutral contudo, após a 
invasão Austro-Hungara de Agosto de 1916, abandonou essa condição e marchou para combater na 
Transylvania. Menos de meio ano depois, um exército búlgaro-alemão-austríaco sob as ordens do general 
Mackensen derrotou as forças armadas romenas e, em Novembro de 1916 a gerência militar alemã foi 
estabelecida na Roménia. As necessidades postais dos militares foram cobertas pelos próprios serviços 
postais do exército. Em 1 de Junho de 1917 são emitidas as primeiras emissões de franquia postal, em selos 
com a figura da Germânia nos valores 15, 20 e 30 Pfg., com a impressão enquadrada “M.V.i.R.” (Militar 
Verwaltung In Rumanien) - Governo Militar na Roménia, e o valor declarado impresso em Bani. Outra 
emissão se seguiria com a mesma série porém, com a impressão “M.V.i.R.” em letra do tipo Gótico.

                                   Fig. 29 – enquadrada          Fig. 30 – em letra gótica           Fig. 31 – por extenso

As marcas romenas e sobretaxas de franquia postal, posse da gerência militar germânica, usadas 
durante o período de ocupação territorial do seu 9º Exército, apresentam a impressão enquadrada de 
(Gültig / 9. Armee) o que significa “9º exército Válido”. Todos os selos têm as suas taxas em “Bani” cuja 
equivalência tinha por base: 1 Leu = 100 Bani.  

Fig. 32 – “9. Armee”

POSTGEBIET OBERBEFEHLSHABER OST (Distrito Postal do Supremo Comando do Leste)

No decurso da 1ª Grande Guerra Mundial em 1915 a Lituânia é invadida pelo exército alemão 
comandado pelo Marshal Ludendorff que em 18 de Setembro conquista Vilnius. A zona postal lituana passa 
então a ficar integrada no “Distrito Postal do Supremo Comando do Leste” (POSTGEBIET OBERBEFEHLSHABER 
OST). Para o serviço postal os selos alemães foram sobrecarregados com a denominação “Postgebiet / 
Ob. Ost” em alemão, apresentada em duas linhas, em letra gótica.

Fig. 33 – postgebiet
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LIBAU

LIBAU, (Liepâja em letão), fundada em 1625 por um  pescador Curonian de Piemare,  era  conhecida 
por Lîva, palavra  derivada do nome do rio Lyva. Situada a  oeste da Letónia, durante a 1ª Guerra Mundial 
foi bombardeada por dirigíveis alemães em Janeiro de 1915 e ocupada pelo exército alemão em 7 de 
Abril desse mesmo ano. Depois de 1916 passa a ficar integrada no Distrito Postal do Comando do Leste 
(Postegebiet Obs. Ost) e, após o final  da  Guerra (28.12.1918), precisamente a partir de  2 de Janeiro  
de 1919, a  pertencer  ao  novo  governo da Letónia então formado o qual, iria durar apenas 3 meses 
terminando assim, em Março desse mesmo ano de 1919. Num aproveitamento dos selos alemães ainda 
existentes, a estes foi-lhes aposta a denominação “LIBAU”, a cores, colocada na diagonal.

Fig. 34 - Libau

TRATADO DE VERSAILLES  (Junho 1920)

 O Tratado de Versalhes (1919) foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que 
encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Após seis meses de negociações, em Paris, o tratado foi 
assinado como uma continuação do armistício de Novembro de 1918, em Compiègne, que tinha posto 
um fim aos confrontos. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as 
responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231-247, fizesse reparações a um 
certo número de nações da Tríplice Entente (França, Inglaterra e Rússia).

PLEBISCITO

O Plébiscito estipulado pelo Tratado de Versailles (Junho de 1920) através do qual se pretendia 
saber a quem ficariam a pertencer os círculos que compunham a Marienwerder, se à Alemanha se à 
Polónia, foi realizado na cidade de Allenstein, nome alemão, Olsztyn, em polaco. Foram emitidas duas 
séries de selos alemães, cabeça da Germânia com coroa imperial, com 2 tipos de sobrecargas, para 
celebrar esse evento.

Fig. 35 – Plebiscite                                     Fig. 36 - Tratado

PRÚSSIA ORIENTAL - MEMELGEBIET

O MEMELGEBIET era uma pequena parte da Prússia oriental, após a guerra sob administração 
francesa, (1 de Agosto de 1920 a Janeiro de 1923) conforme o disposto no Tratado de Versailles (art.º 99). 
Veio depois a ser ocupado pela Lituânia em 26 de Janeiro de 1923.

Fig. 37 - memelgebiet
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CORREIO MILITAR ALIADO NA ZONA DESMILITARIZADA NA ALEMANHA

POST AUX ARMÈES
Após a assinatura do tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu a Renânia-Palatinado, a qual só 

viria a recuperar passados 13 anos com o regime nazi de Hitler. Os franceses no sentido de assegurar as 
indemnizações de guerra e evitar a sua reamilitarização pelos alemães, ocupam a região. Entretanto, em 
consequência do Tratado assinado, são criados vários postos postais militares, destinados a executar as 
seguintes tarefas:

	 organizar o depósito, transporte e distribuição de todo o correio, de e para, as 
tropas.

	 operações de telégrafo e serviços financeiros postais autorizados para uso do 
exército.

	 executar operações de tesouraria em áreas militares, quando necessárias.
	 fazer o serviço postal do pessoal militar estacionado no estrangeiro, conforme os 

acordos internacionais.
  Este serviço militar esteve em uso até Janeiro de 1921, data em que foi entregue ás entidades civis.

Fig. 38 - Carta enviada do Quartel-general Trésor et Postes (05.02.1920) para Nimes / Gard. 

ESTADO LIVRE DA BAVIERA

BAYERN

A República Soviética da Baviera (Bayrische Räterepublik), também conhecida como República 
Soviética de Munique (Münchner Räterepublik) foi um governo revolucionário de vida curta no estado 
alemão da Baviera (Bayern) em 1919. Pretendia suplantar a República de Weimar que dava ainda os seus 
primeiros passos. Formada a 7 de Novembro de 1918, aniversário da Revolução Bolchevique, por Kurt Eisner 
membro do Partido Social Democrata Independente da Alemanha (USPD), que declarou a Baviera como 
um “estado livre”. Para utilização postal os selos da Germania levaram a sobrecarga “Freistaat/Bayern” 
em duas linhas (fig. 39).  

Fig. 39

ÁREAS DEMARCADAS
COMISSION  INTERNACIONAL  DE  HAUTE  SILESIA  (Alta Silésia)

A Alta Silésia (em polaco Górny Slask e Silesia Superior em latim) é parte sudeste da Silésia, uma 
região histórico-cultural da Polónia (Voivodato da Silésia ) e da República Checa (Região da Morávia-
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Silésia). Após a derrota do Império Alemão e da Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial, as partes 
austríacas da Silésia foram dividas entre a Polónia e a Checoslováquia. Pelo Tratado de Versalhes, ficou 
decidido que a população da Alta Silésia alemã deveria realizar um plebiscito para determinar o futuro da 
província, com a excepção de uma área de 333 km2 em torno de Hluèín, entregue à Checoslováquia em 
1920 apesar de maioria da sua população ser alemã. O Plebiscito entre Alemanha e Polónia, organizado 
pela Liga das Nações e realizado em 1921, resultou em 706.000 votos para a Alemanha e 479.000 para a 
Polónia. A Comissão para efeitos de serviços postais, aproveitou os selos alemães existentes, e aplicou-lhes 
uma sobrecarga com as inicias da sua denominação (C.I.H.S.), dentro de um círculo (fig. 40).

Fig. 40

COMISSÃO INTERALIADA (Marienwerder)

 Pelo Tratado de Versailles (Junho de 1920) ficou disposto que os círculos a oeste da Prússia, que 
compunham a Marienwerder (este do Vistula), decidiriam através de um Plébiscito, se queriam ficar a  
pertencer à Alemanha ou à Polónia. Foi criada então uma Comissão entre as Forças Aliadas, composta 
pela França, Inglaterra, Itália e Japão para administrarem esses círculos até à realização desse Plebiscito. 
Tropas da França, Inglaterra e Itália garantiam a ocupação desses territórios. Para efeitos de serviço postal 
foram utilizados selos alemães com a sobrecarga “Comissão Interaliada Marienwerder” em três linhas.

                 Fig. 41 – valor  impresso        Fig. 42 – valor em sobrecarga, no topo

TERRITÓRIOS ALIADOS OU LIGA DAS NAÇÕES

DANZIG

O Estado de DANZIG, foi autorizado pelo Tratado de Versailles de Junho de 1920, após a derrota 
da Alemanha na 1ª Grande Guerra Mundial, para satisfazer uma petição nesse sentido, que havia sido 
enviada pelos habitantes dessa Cidade, à então criada Liga das Nações.  Assim se irá manter até 1939, altura 
em que no início da 2ª Grande Guerra as tropas alemãs a voltam a ocupar. Hoje, esta cidade pertence 
ao território polaco e voltou a chamar-se Gdansk. Durante o período em que foi um Estado administrado 
foram emitidas várias séries de selos para satisfazer suas necessidades postais, e aplicadas vários tipos de 
sobrecargas em selos alemães, como se mostra abaixo.

          Fig. 43                     Fig. 44                         Fig. 45                         Fig. 46                        Fig. 47                      Fig. 48

POLÓNIA

Após a derrota dos alemães na Guerra de 1914/18, a Polónia, conforme o disposto no Tratado de Ver-
sailles, recupera todo o seu antigo território. Para as suas necessidades postais imediatas, começa por utilizar os 
selos alemães usados na sua região, quando ocupada. Assim, sobre a anterior sobrecarga teutónica, colocou 
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uma polaca, “Poczta Polska” em uma linha, e duas linhas, anulando a frase “Deutsche Reich” com dois traços. 

Fig. 49                                         Fig. 50

SARRE

O Sarre (em alemão Saarland) é hoje, um dos 16 estados federados da Alemanha. Deve seu nome 
ao rio Saar que atravessa Saarbrücken, sua capital. Após o fim da 1ª Guerra Mundial, pelo Tratado de 
Versailles, passou a ser governado pela Liga das Nações. Durante este período, para obrigações postais, 
utilizou selos alemães que apresentavam a Germânia com Coroa Imperial, com sobrecarga “Sarre” e tarja 
tapando as palavras “Deutsche Reich”. 

Fig. 51

SAARREGEBIET

Denominação usada nas relações da Alemanha com a França e suas colónias que todavia não 
era extensiva a Áustria e Danzig. Governada também pela Liga das Nações após o fim da 1ª Guerra 
Mundial, usou no seu correio selos alemães da Germânia com dois tipos de sobrecarga ambas com o 
termo “Saargebiet” sobre “Deutsche Reich”.   

Fig. 52                            Fig. 53

CURIOSIDADES

SELOS COM PUBLICIDADE
 Foram postos à venda vários carnets com selos da Germânia num valor total de 2 e 3 marcos que 

incluíam vinhetas publicitárias agregadas a selos, em cada carnet, num total de 27 vinhetas diferentes 
hoje, extremamente valorizadas mesmo vendidas soltas dos carnets.

                                                                  Fig. 54                                                               Fig. 55
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SELOS PERFURADOS

Ao tempo, já era utilizada a perfuração em selos na Alemanha. Por curiosidade, apresentamos 
aqui algumas perfurações bem interessantes dada a sua criatividade.
                        

                       Fig. 56 – âncora                                        Fig. 57 – cisne                                          Fig. 58 – mão

SELO MAIS RARO DA GERMANIA ( selo bipartido de 3 pfs)

Para terminar este nosso estudo resolvemos apresentar um selo que,para além de ser o mais raro 
de toda a Germânia, é também um dos mais rarosdentro de toda a filatelia alemã. Trata-se do famoso 
selo bipartido de 3 pfs.  

Os navios da marinha alemãnão dispunham de selos de 3 pfs. Tinha-se considerado desnecessário 
ter a bordoselos desta taxa pois não se imaginava que a tripulação do navio quisesseenviar impressos.  

Segundo uma disposiçãolegal, no caso de esgotamento de uma determinada taxa, o porte a 
pagar tinha deser escrito à mão na correspondência. Esta disposição porém, não se aplicava ataxas em 
falta  a bordo dos navios, comoera, por exemplo, o caso da taxa de 3 pfs./impressos.

 Numa viagem da “S.M.S. VINETA” para New Orleans, atripulação foi convidada por descendentes 
de alemães, residentes nesta cidade,a festejar o aniversário do Kaiser. Passada a festa e quando o navio 
já  tinha deixado o porto, alguns clubeseditaram jornais com imagens das festividades que enviaram de 
imediato para bordoda “VINETA”. Os tripulantesquiseram fazer seguir esses jornais para os seus familiares 
na Alemanha mas, comonão haviam a bordo selos de 3 pfs que era o porte interno para impressos,viram-
se disso impedidos.

 Então, o chefe do posto decorreio do navio, com autorização do comandante, decidiu criar um 
carimbo deborracha e, com ele, carimbou 300 selos da taxa de 5 pfs. com duas marcas de 3pfs em cada 
selo. Depois, cortou-os ao meio, á tesoura, obtendo assim 600 selosda taxa em falta e, desta maneira, 
resolveu o problema da tripulação. Os selos bipartidos dataxa de 5 pfs. com sobrecarga de 3 pfs., são 
denominados “Vineta-Provisorium” (selosprovisórios do “S.M.S. Vineta).”

Fig. 59 – selo bipartido

 E, pronto, aqui fica uma ideia sobre o que abarca esta emissão. Filatelicamente muito mais haveria 
para dizer mas, pretendeu-se apenas fazer a sua apresentação sobre um ponto de vista marcadamente 
histórico. 

Finalmente, quero deixar expressa a minha imensa gratidão ao nosso jovem consócio Matthias 
Günther pois, sem a sua enorme generosidade e pronto sentido de ajuda nada me teria sido possível fazer. 
Bem-haja por isso. 

BIBLIOGRAFIA:
•	 Catálogo especializado da Alemanha Michel (1990).
•	 Wikipédia.
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ABSTRACT
 The study below quoted is, simultaneously, a 
presentation and a contents analysis of  several primary 
and secondary portuguese sources, about postal and 
railway matters, related to the traveling post offices (TPO).

 The time covered by this study is, mainly, the 
second half of the XIX century and the first of the XX. 

Beyond those sources we also present an approach 
to the portuguese erudite literature, contemporary of those 
times and related to the railway voyages, several travel 
and railway guides and, at last, several chorographic 
dictionaries with relevant informations about railway postal 
matters and toponyms checklists. 

The efectuated analysis contains 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.

Keywords: Primary and secondary sources, railway 
guide, travel guide, travelling post offices (TPO). 

RÉSUMÉ
L’étude qui suit est, simultanément, une présentation 

et une analyse de  contenus de plusieurs sources 
d’information portugaises, primaires et secondaires, sur 
des matières  liées au service postal des ambulants e des 
courrier convoyeurs de lignes de chemin de fer.

L’époque à laquelle cette étude se rapporte est, 
principalement, la seconde moitié du XIX

ème
 siècle et la 

première du XX
ème

 siècle.
Au-delà des sources  déjà  indiquées, on présente 

aussi un abordage à la littérature érudite portugaise 
contemporaine de ces temps-là et liée aux voyages 
ferroviaires, plusieurs guides de voyages et de chemin de 
fer et, finalement, plusieurs dictionnaires chorographiques 
avec des informations importantes sur les matières postales 
ferroviaires et la toponymie des lieux. 

L’analyse effectuée contient des données 
bibliographiques, des contenus et des références détaillés 
chaque fois qu’il est nécessaire présenter un contexte 
historique, en général, ou un cadre de l’histoire postale 
ferroviaire, en particulier.

Mots-clé: Ambulant, courrier convoyeur, guide 
de chemin de fer, guide de voyages, sources primaires 
et secondaires.
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Introdução

Em Dezembro de 2010, no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº430, foi dado à estampa um 
artigo versando a matéria ora de novo em apreço, na circunstância descrevendo e analisando alguns 
livros sobre correio ferroviário português.

O artigo que agora se publica abrange essencialmente fontes primárias e secundárias de 
informação com várias proveniências e não livros de estudos de autor, constantes do artigo atrás 
enunciado.

As fontes em questão são algumas das que de forma directa ou indirecta contêm a regulamentação 
e a caracterização do fundamental do serviço postal ferroviário português ao longo dos anos, emanadas do 
governo, dos correios e dos caminhos de ferro. Complementarmente à caracterização das fontes referidas 
adicionam-se, para efeitos de leituras cruzadas e respectiva interpretação de factos e relações, literatura 
portuguesa contemporânea dos factos na sua componente de viagens, guias de viagens estrangeiros e 
portugueses, um guia de caminhos de ferro e dicionários corográficos com descrições explícitas relativas 
às ambulâncias postais ferroviárias.

A utilização conjunta das obras ora apresentadas, com os livros do artigo anterior sobre esta matéria, 
fornecem uma visão de conjunto que permite, amiúde, efectuar algumas análises e interpretações quer 
no domínio da história postal pura quer no domínio das suas interdependências com as mentalidades 
contemporâneas dos factos e bem assim com a geografia e a toponímia dos locais.

I – Fontes primárias e secundárias

A distinção entre fontes primárias e secundárias nem sempre é fácil estabelecer no que aos correios 
se reporta e se o Diário do Governo não oferece dúvidas de interpretação, já o mesmo não é possível 
dizer dos inúmeros documentos de trabalho com indicações funcionais específicas, que não se encontram 
noutros suportes. Um dos exemplos mais fácil de referir a este propósito diz respeito a matérias postais 
de anos em que não foi publicado o boletim dos correios, por exemplo, só se conseguindo encontrar as 
mesmas em documentos da respectiva formação profissional ou até em anuários postais, almanaques, 
imprensa, etc.

Os exemplos que se analisam são alguns dos mais referidos por quem estuda estas matérias e, 
porventura, dos mais fáceis de encontrar em boas bibliotecas públicas.

1 – Diário do Governo até 31 de Outubro de 1859, Diário de Lisboa até 31 de Dezembro de 1868, 
Diário do Governo de novo até 9 de Abril de 1976 e Diário da República de 10 de Abril de 1976 em diante.

A publicação oficial, emanada do governo, mudou de designação várias vezes ao longo do 
período de tempo em estudo. Contém os documentos normativos principais reguladores da actividade 
dos correios e dos caminhos de ferro, nomeadamente leis, decretos, portarias, despachos, avisos, etc e 
inclusive, nalguns casos, matérias tão práticas para efeitos de estudos de natureza postal quanto o são 
horários de comboios ou tabelas de portes das correspondências. 
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2 – A Collecção official de legislação portuguesa anno de [...]  editada em Lisboa pela Imprensa 
Nacional, por vezes designada abreviadamente por COLP, contém a compilação dos documentos 
normativos saídos no Diário do Governo. Abrange o século XIX em estudo e parte do séc. XX, incluindo 
índices temático e cronológico. 

3 – O período anterior à publicação do boletim dos correios teve, entre alguns dos documentos 
mais vezes citados na especialidade, nos diferentes tipos de circulares impressas e no repositório os seus 
antecedentes. Continham as circulares em questão matéria de natureza funcional e administrativa e 
foram publicadas pelo menos até 1893. Em 1894 passou a publicar-se o boletim, com variantes na sua 
designação. A saber, para algumas das publicações em causa: 

• Circular[es] da Sub Inspecção Geral dos Correios e Postas (nº1, 24 de Junho de 1853 pelo 
menos até ao nº 105 de Setembro de 1877); 

• Repositorio mensal de documentos da Direcção Geral dos Correios / Primeiro anno (1879) 
Lisboa: SE com mudança de título para Repositorio Postal Telegraphico da Direcção Geral 
dos Correios, Telegraphos e Pharoes / Janeiro a Dezembro de 1883 / Terceiro anno. (1884). 
Lisboa: SE; 

• Circulares publicadas pela Direcção Geral dos Correios Telegraphos e Pharoes [...]. Lisboa: 
Imprensa Nacional, publicadas pelo menos desde Novembro de 1880 até Setembro(?) de 1893.

4 – Em 30 de Dezembro de 1893 (através de portaria?, in Boletim Telegrapho-Postal nº1 de Janeiro 
de 1894) foi determinado que se reunissem numa única publicação os diferentes diplomas, ordens, 
despachos, que devessem ser conhecidos pelos funcionários 
a quem incumbissem os serviços telégrafo-postais. O boletim 
que assim foi criado tomou diferentes designações ao longo 
dos anos. A saber:

• Boletim Telegrapho-Postal, Nº1 Janeiro 1894 até 
Nº280 em Abril de 1917. 

• Boletim dos Correios e Telégrafos, Nº1 Maio de 1917 
e Nº2 Junho de 1917. Descontinuado(?). Ver a este 
respeito a nota inserta no Nº1 do boletim de 1920 
referindo estar a publicação suspensa desde 1917.

• Boletim dos Correios e Telégrafos 3ª série, Nº1 
Janeiro de 1920 até ao Nº13 de Julho a Dezembro 
de 1923. Suspenso nesta última data conforme 
consta no Nº1 de Janeiro de 1929.

• Boletim Oficial Administração Geral dos Correios, 
Telégrafos e Telefones, Nº1 em Janeiro de 1929, 
Nº204 em Dezembro de 1945, etc.

5 – Estatistica geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes 
anno de 1881 (1883). Lisboa: Imprensa Nacional. 

A publicação em epígrafe, editada com interrupções 
ao longo dos anos, mudou o nome para Estatistica Geral dos 
Correios em 1891 sendo que em 1933 ainda mantinha a estrutura 
geral de apresentação da informação tal como vinha do séc. XIX. 
Contém, para efeitos de leitura de números, informações sobre 
venda de selos e estatística de movimento de correspondência 
por estação, incluindo a das ambulâncias postais. 
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As estatísticas de 1934 e 1935 podem encontrar-se, para o mesmo efeito mas com menor 
quantidade e pormenorização de informação em Estatística dos Correios Telégrafos e Telefones – 1934 [e 
1935]  Ministério das Obras Públicas e Comunicações / Administração Geral dos Correios e Telégrafos. 

O Anuário dos C.T.T. 1936 publicação do Ministério das Obras Públicas e Comunicações / 
Administração Geral dos Correios Telégrafos e Telefones, com continuação nos anos seguintes, contém 
igualmente estatísticas gerais incluindo as relativas às ambulâncias postais. 

6 – O Annuario estatistico do reino de Portugal 1º anno 1875, editado em Lisboa pela Imprensa 
Nacional em 1877, teve continuação em 1884, 1885, etc.

A publicação em apreço apresenta dados relativos aos caminhos de ferro em capítulo sobre 
as vias de comunicação. Apresenta, entre outros, elementos relativos a quilometragem, passageiros, 
mercadorias, resultados de exploração, material circulante, etc. 

O Annuario estatistico [...] apresenta igualmente dados globais relativos aos correios, telégrafos 
e telefones, sobre extensão e percursos de linhas postais, circulação postal, correspondência recebida e 
expedida, refugos, etc, do continente, ilhas, ultramar e estrangeiro. Não desce no entanto a pormenores 
de estações ou ambulâncias postais individualmente. 

7 – Dois dos autores que mais matéria postal estudaram e publicaram na primeira metade do 
século XX foram os inspectores de correios Augusto Véras e Alfredo Hermínio de Sousa. Escreveram os 
mesmos várias obras com os assuntos profissionais em questão de que se salientam para este estudo duas 
delas. A saber:

7.1 – VÉRAS, Augusto (1925). Compêndio de comunicações postais nacionais e internacionais. 
Lisboa: Oficinas da secção de publicidade do Museu Comercial anexo ao Instituto Superior de Comércio 
de Lisboa. 226 páginas.

O compêndio em questão descreve as conduções de malas por estradas, por ferrovias, por mar, 
apresenta um resumo da via aérea, descreve e caracteriza as ambulâncias postais ferroviárias incluindo 
um resumo histórico das linhas de caminho de ferro. Inclui igualmente uma abordagem às comunicações 
postais no continente, para as ilhas, ultramar e estrangeiro.

7.2 – SOUSA, Alfredo Hermínio de (1938). Guia dos 
candidatos a “manipulador telégrafo-postal”. Faro: SE [Composto 
e impresso na “Tipografia União”]. 812 páginas. 

SOUSA, Alfredo Hermínio de (1940). Guia dos candidatos 
a “manipulador telégrafo-postal” Anotações. Faro: SE [Composto 
e impresso na “Tipografia União”]. LXXXV+3 págs.

O conjunto de folhas correspondentes às Anotações 
contém 6 páginas relativas à rede de ambulâncias, contendo a 
identificação e descrição das mesmas e os respectivos percursos.

8 – Para além das fontes fundamentais atrás citadas 
muitas outras existem que, sendo específicas dos correios ou 
dos caminhos de ferro, contêm instruções, ordens, normas, etc, 
de funcionamento e administração, cujo estudo se revela de 
utilidade para a compreensão e descrição de peças de história 
postal. 

8.1 – Correios – Existem inúmeros documentos com 
descrições e pormenores de encaminhamento de malas e 
correspondência recebida e tratada em andamento, por via 
ferroviária, tais como Composição das malas fechadas nas 
repartições de permutação directa com destino às ilhas adjacentes províncias ultramarinas portuguesas 
e países estrangeiros Setembro de 1912; Rede de ambulâncias postais / Expedição e recepção de 
malas [...]; etc, durante a parte final do século XIX e a primeira metade do século XX. Em regra contêm 
a descrição das permutas de malas a efectuar pelas ambulâncias postais em circulação ao longo das 
diferentes linhas férreas.
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8.2 – Caminhos de ferro – Para além do Diário do Governo existem diversas compilações de 
fontes com legislação ferroviária, de que se salientam as de Pedro Guilherme dos Santos Dinis intitulada 
Compilação de diversos documentos relativos à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, em 5 
volumes, publicada em 1915 e a de Gaspar Cândido da Graça Correia Fino, em 3 volumes, intitulada 
Legislação e disposições regulamentares sobre caminhos de ferro [...], 1883, 1888 e 1903 (até à data o 
autor destas linhas não viu o volume de 1903).

As publicações periódicas Gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal e Hespanha, 
posteriormente Gazeta dos 
Caminhos de Ferro (1888-
1971) e o Boletim da C.P. 
(1929-1974?) também contêm 
referências quer a fontes 
quer a informações oficiais 
técnicas, administrativas e 
outras.

Entre as inúmeras 
publicações com instruções 
técnicas dos caminhos de 
ferro, algumas das designadas 
como E.1, E.2, etc, contêm 
matérias de interesse directo 
para quem estuda o correio 
ferroviário, nomeadamente 
as que se reportam a listas 
de estações, apeadeiros e 
paragens. Veja-se o título, 
porque significativo enquanto 
descrição do respectivo 
conteúdo, de uma delas:

Relação das esta-
ções, apeadeiros e paragens das linhas férreas portuguesas por ordem geográfica, por ordem alfabética, 

e com nomes iguais, parecidos ou que possam dar lugar 
a confusões. / Anexo ao livro E.1 (1947). Lisboa: Edição 
do Serviço de Instrução Profissional [da Companhia dos 
Caminhos de Ferro Portugueses]. 91 páginas.

II – Literatura Portuguesa

ABRAGÃO, Engº Frederico de Quadros (1956). 
(Compilação do). Cem anos de caminhos de ferro na 
literatura portuguesa. Lisboa: Companhia dos Caminhos 
de Ferro Portugueses. 438 páginas.

O livro acima citado contém excertos de obras 
da literatura portuguesa com referência explícita aos 
caminhos de ferro. Os autores citados compreendem, 
entre outros, Almeida Garrett, Alberto Pimentel, Guerra 
Junqueiro, Júlio Diniz, João de Deus, António Nobre, 
Oliveira Martins, Camilo Castelo Branco, Júlio César 
Machado, Alexandre Herculano, Ramalho Ortigão, Eça 
de Queiroz, Fialho de Almeida, Teixeira de Pascoais, Miguel 
Torga, Alves Redol, Aquilino Ribeiro, ... i.e., muitos dos 
escritores portugueses contemporâneos do aparecimento 
do caminho de ferro e de novas mentalidades, por vezes 
em oposição a um Portugal parcialmente adverso à 
implementação da rede ferroviária. 

Ao longo dos textos deste livro encontram-se 
imensas referências às mudanças de usos, de costumes, 
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de mentalidades e formas de organização sócio-económica, que implicaram que o país se alterasse 
profundamente. A literatura acompanhou estas mudanças e os grandes escritores portugueses deram 
conta disso mesmo nas leituras do que os rodeava.

III – Guias de Viagens

Os guias de viagens, entre finais do século XIX e princípios do XX, utilizaram com frequência, na 
Europa em geral e em Portugal em particular, descrições do território efectuadas ao longo das vias de 
caminho de ferro. As edições deste género de literatura, tiveram em nomes como o alemão Karl Baedeker 
e o francês Adolph Joanne dois dos grandes representantes desta forma de ver, descrever e apresentar 
o mundo.

Em Portugal, o Guia de Portugal da Biblioteca Nacional foi uma das obras de maior impacto no 
meio. Vejamos algumas das edições em causa, na medida em que os locais constantes dos textos são, 
em regra, percorridos através das vias férreas, incluindo a caracterização de estações – gares – com 
informações básicas dos serviços dos correios, hotéis, restaurantes, ligações marítimas, embaixadas, 
bancos, mapas, plantas, etc.

1 – BAEDEKER, K. (1900). Espagne et Portugal Manuel du Voyageur. Leipzig: Karl Baedeker. (Avec 
7 cartes et 47 plans). 588 páginas. Língua francesa.

2 – MONMARCHÉ, Marcel (publié sous la direction de) (1921) [1916]. Les Guides Bleus Espagne et 
Portugal. Paris: Librairie Hachette. 34 cartes et 65 plans. [Réimpression de l’édition de 1916, cf. Préface]. 
Língua francesa.

3 – Guia de Portugal. Editado pela Biblioteca Nacional, a partir de 1924, sob a direcção de Raul 
Proença e com a colaboração de uma plêiade notável de escritores, historiadores e artistas, tais como, 
entre muitos outros, Raul Lino, Columbano Bordalo Pinheiro, Reynaldo dos Santos, Orlando Ribeiro, Raul 
Brandão, Aarão de Lacerda, Mário Chicó, Ferreira de Castro, Jaime Cortesão, Vergílio Correia, Amorim 
Girão, Hipólito Raposo, etc. Reeditado em 8 volumes pela Fundação Calouste Gulbenkian, sob a direcção 
de Sant’Anna Dionísio e actualmente disponível no mercado.

I Generalidades Lisboa e arredores 
II Estremadura, Alentejo, Algarve
III Beira I. Beira Litoral 
III Beira II. Beira Baixa e Beira Alta 
IV Entre Douro e Minho I. Douro Litoral 
IV Entre Douro e Minho II. Minho 
V Trás-os-Montes I. Vila Real, Chaves e Barroso 
V Trás-os-Montes e Alto Douro II. Lamego, Bragança e Miranda
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IV – Guias de Caminho de Ferro

As publicações contendo as palavras “guia” e “caminhos 
de ferro” no título não são fáceis de inventariar nem de descrever, 
desde logo porque existem vários títulos semelhantes e com 
numerações que indiciam serem edições diferentes. Existem 
igualmente publicações com títulos diferentes mas com 
conteúdos semelhantes. Assim sendo apresenta-se uma delas, 
porventura a mais conhecida no meio da especialidade. A saber:

Guia Official / dos / Caminhos de Ferro de Portugal / com 
itinerarios de viagens para Hespanha e França [...] Proprietarios 
/ Fundador, José Duarte do Amaral & Mendonça e Costa, 
director / Gerente – José da Silva Pereira. Ano XXXI, nº363, Janeiro 
1905. Lisboa: SE. 64 páginas com publicidade + 61 páginas de 
informações ferroviárias + 1 mapa com as linhas férreas.

As informações constantes do guia em apreço incluem 
a lista de estações, horários de comboios, preços de bilhetes, 
ligações combinadas com diligências, publicidade a hotéis e 
termas, companhias marítimas, etc.

V – Dicionários Corográficos

Existem inúmeros dicionários corográficos entre a 
segunda metade do século XIX e a primeira do XX, porém, nem todos apresentam a mesma qualidade do 
ponto de vista das informações que contêm, havendo em alguns casos informações que claramente não 
resistem à crítica e à comparação das fontes, revelando desta forma falta de rigor na sua organização.

Entre os que apresentam informações relativas ao modus operandi dos correios, ambulâncias e 
transporte de malas postais, descrevem-se os seguintes:

1 – MATTOS, F. A. de (SD) [1889]. Diccionario chorographico de Portugal (parte continental e insular) 
designando a população por distritos, concelhos e freguezias, a superfície por distritos e concelhos. Lisboa: 
João Romano Torres. 815 páginas.

Os verbetes deste dicionário são apresentados pela ordem alfabética crescente de topónimos, 
contendo para cada um deles a freguesia, concelho, comarca, distrito, arcebispado, almas, fogos, 
distância à sede concelho, escolas, dados históricos e algumas informações ocasionais relativas 
aos estabelecimentos postais e à permuta de malas, incluindo as com as repartições ambulantes 
(ambulâncias postais).     
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2 – SOROMENHO, Augusto (1893). Diccionario Chorographico postal com o horario da partida e 
chegada de malas do correio em todas as direcções e estações do reino / Indispensavel ao commercio, 
aos banhistas e aos touristes prefaciado pelo sr. Conselheiro Guilhermino Augusto de Barros Director Geral 
dos Correios, Telegraphos e Pharoes. Lisboa: SD [Deposito Livraria Economica]. 192 páginas.

O dicionário em questão, cujo título é por demais elucidativo quer quanto ao conteúdo quer 
quanto aos objectivos que presidiram à sua escrita e organização, apresenta verbetes de topónimos por 
ordem alfabética, contendo para cada um deles o concelho e distrito a que pertencem, a classificação da 
respectiva estação postal e o horário de recepção e expedição de malas para as respectivas ambulâncias 
postais, quando é o caso. Contém 23 páginas específicas sobre as ambulâncias ferroviárias – repartições 
ambulantes – e respectivos trajectos, horários e permutas de malas.

VI – Conclusão

Os documentos normativos fundamentais do serviço postal ambulante português, ferroviário, foram 
publicados nas obras que se apresentaram. Emanam as fontes em questão essencialmente do governo e 
dos correios, compreendendo inclusive algumas provenientes dos caminhos de ferro, incidindo sobretudo 
no período de tempo que medeia entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX.

Para efeitos de compreensão do que foi a chegada do caminho de ferro e com ele as malas do 
correio, ao interior do país, apresenta-se um livro com sínteses pela pena de escritores que usaram dos 
mais variados géneros literários para transmitir, sob a forma de ficção, as mudanças e os conflitos que a 
realidade nascente trazia. 

Os guias de viagens que se descreveram e caracterizaram e, de uma forma ainda mais evidente, 
o guia de caminhos de ferro, permitem ter uma ideia mais funcional do que poética do modo como se 
organizaram horários, ligações de transportes e respectiva rede de assistência hoteleira e restauração, 
a quem viajava e necessariamente escrevia, fosse por razões de mera circunstância fosse por razões de 
deveres funcionais ou económicos.

Os dicionários corográficos contêm listas de topónimos com sínteses de informações no que aos 
correios e caminhos de ferro se reporta. Servem essencialmente para que de modo rápido se perceba a 
localização espacial e administrativa de sítios e lugares.
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Inteiros e Pseudo-inteiros postais 
de Portugal (IV)

Armando Bordalo Sanches
asanches1943@gmail.com

“ A Ignorância é um estigma que não mata mas humilha ”. 
(A. Sanches/2011).

IV - PSEUDO–INTEIROS POSTAIS VERSUS 
REGULAMENTOS DA FEDERAÇÃO INTERNA-
CIONAL DE FILATELIA (FIP)

O estudo inédito que efectuámos sobre Inteiros e 
Pseudo-Inteiros Postais de Portugal, publicado no Boletim 
do Clube Filatélico de Portugal, nºs 428, 429 e 430 de Março, 
Junho e Dezembro de 2010, foi o corolário de muitos meses 
de árdua pesquisa, investigação e recolha da Legislação 
Postal específica e dos imprescindíveis impressos ou docu-
mentos postais relacionados com este tema bem como, 
posteriormente – dada a complexidade desta área postal 
-, de muitas horas, de leitura, interpretação, selecção e 
condensação de milhares de artigos dos Regulamentos 
Postais inerentes.

 Hoje, vamos debruçar-nos novamente sobre o 
mesmo tema mas, agora, numa perspectiva ou análise 
comparativa, entre o teor de alguns artigos do Regula-
mento Geral FIP (GREV), do Regulamento Especial para a 
Classe dos Inteiros FIP (SREV) e das Directrizes elaboradas 
para a citada Classe e, o disposto nos Regulamentos Postais 
então vigentes.   

A Federação de Filatelia Internacional de Filatelia 
é um, entre muitos, dos Organismos ou Entidades que in-
tegram a Filatelia mundial. Representará, numa estimativa 
pessoal, não mais do que, 20% a 30% do universo dos Fila-
telistas. Tutela através de Regulamentos por si emanados as 
Exposições Filatélicas Internacionais de carácter competiti-
vo. É evidente que não sendo estes Regulamentos, Leis na 
verdadeira acepção do termo, só podem produzir os efeitos 
desejados se forem elaborados no estrito cumprimento das 
Leis Postais das diferentes Administrações Postais que inte-
gram a FIP (Convenções, Decretos, Portarias, etc…). E que 
em caso contrário serão pura e simplesmente, ineficazes 
(nulidades absolutas).
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Na referida análise vamos socorrer-nos de alguns Artigos dos seguintes Regulamentos FIP:
a) “ Regulamento Geral da Federação Internacional de Filatelia (FIP) para a Avaliação de 

Participações em Exposições FIP (GREV) ”, aprovado pelo 54.º Congresso FIP, em 5 de 
Novembro de 1985 em Roma, com entrada em vigor na mesma data e aplicável a todas 
as exposições que solicitem o patrocínio, auspícios ou apoio da FIP a partir daquela data;

b) “ Regulamento Especial para a Avaliação de Participações de Inteiros Postais em Exposições 
FIP (SREV), aprovado nos moldes anteriores;

c) “ Directrizes para a Avaliação de Participações de Inteiros Postais ”, estabelecidas pela 
Comissão FIP de Inteiros Postais.

Para esse efeito começamos por transcrever:
a) - “ REGULAMENTO GERAL DA FEDERAÇÃO DE FILATELIA (FIP) PARA A AVALIAÇÂO DE PARTICIPA-

ÇÔES EM EXPOSIÇÔES FIP (GREV)
ARTIGO 1= EXPOSIÇÕES DE COMPETIÇÃO
1.1 - A Federação Internacional de Filatelia FIP estimula as exposições filatélicas internacionais, 
em concordância com os seus Estatutos (Artigos 5 e 43 a 45) e com o Regulamento Geral de 
Exposições FIP (GREX).
1.2 - Os princípios definidos no presente Regulamento Geral para Avaliação de Participações em 
Exposições  FIP (GREV) são aplicáveis a todas as exposições de competição. 
Estes princípios destinam-se a servir como regulamento para o júri e como guia para o expositor, 
na preparação e desenvolvimento das suas participações.
1.3 - O GREV aplica-se a todas as classes de competição das Exposições FIP.
1.4 - Os Regulamentos Especiais para a Avaliação de Participações em Exposições FIP (SREV), são 
baseados e desenvolvidos a partir do GREV. As Comissões FIP podem complementar ou adaptar 
estes princípios, tendo em consideração as particularidades das respectivas classes. 

ARTIGO 3 = PRINCÍPIOS DE COMPOSIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
 3.1 – Uma participação compõe-se, unicamente, de material filatélico apropriado. 
3.2 – Material filatélico apropriado (a) é aquele que, com o propósito (b) de providenciar (c) o 
transporte (d) de correspondência (e) ou outras formas de comunicação postal (f), tenha sido 
emitido (g), projectado para emissão (h) ou produzido na preparação para emissão (i), usado ou 
considerado como válido (j) para franquia postal (l) por agências postais governamentais (m), 
locais ou privadas ou por outras autoridades devidamente comissionadas ou autorizadas ”.(n) 

Para uma correcta percepção do articulado deste ponto 3.2, vamos proceder à descodificação 
e clarificação das expressões por mim sublinhadas e de acordo com as letras (a) a (n), intercaladas: 

(a) - Apropriado – Adequado. 
(b) - Propósito – Intenção.
(c) - Providenciar – Accionar. 
(d) – O transporte: O Serviço principal e mais relevante do Correio foi sempre o Transporte das Cor-

respondências Postais (objectos postais). Este Serviço abrange a recepção, o tratamento, a transmissão e 
a distribuição das mesmas. O Ilustre francês, Sr. Paul Jaccottey, no seu tratado de legislação e exploração 
postais, comentando o artigo 1.º das instruções francesas a propósito de definição de Correio, emite por 
se lhe afigurar suficientemente genérica e precisa a definição de que o Correio moderno é um serviço 
que tem por objecto o transporte de correspondência pública e privada (Alfredo Hermínio de Sousa, “ O 
Correio e os seus Serviços”, pág.7);

(e) - Correspondência (Postal) – “ É a designação genérica dada aos objectos transportados por 
intermédio do Correio ” (Idem, pág.25)

Classificação das Correspondências – “ As correspondências, quanto á sua natureza, dividem-se em 
duas Classes: Oficiais e Particulares ou Privadas ” (Idem, pág. 25).

(f)) - Ou outras formas de comunicação postal – Correio de Bóia, Telegráfica, Correio Electrónico, 
etc….. .

(g) - Tenha sido emitido - Selos e outras Fórmulas de Franquia.
(h) - Projectado para emissão – Ensaios.
(i) – Ou produzido na preparação da emissão – Provas. 
(j) – Usado ou considerado como válido – Com suporte legal para genuíno uso postal (Fabrico, 

Emissão e Venda). “ A maneira como as Correspondências Postais são tratadas obedece a um conjunto 
de disposições – Leis, decretos, portarias e ordens, etc… – a que se dá o nome de Legislação Postal ” 
(Idem, pág. 25). O fabrico, emissão e venda dos selos e outras fórmulas de franquia é da competência 
da Administração Postal. Constitui um monopólio do Estado.

(l) – Para franquia postal: - Relativamente a esta expressão ou terminologia postal, encontramos 
a seguinte descrição na pág. 3 do Relatório à Rainha D. Maria II anexo ao Decreto de 27.10.1852: “ Entre 
estes melhoramentos não podia deixar de ocorrer, como um dos principais, a introdução da estampilha 
ou sello de franquia, para as correspondências e impressos transmitidos pela repartição do Correio ”.
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No art.º 15.º do citado Decreto (pág. 14): - “ Os portes do Correio poderão ser previamente pa-
gos por meio de sellos de franquia, ou estampilhas, afixados no sobrescrito das respectivas cartas, ou de 
quaisquer outras correspondências ”.

E, ainda, no art. 26.º do mesmo, (pág. 16): - “ As cartas do reino e ilhas adjacentes, sendo franque-
adas por meio de selo, pagarão de porte ”:

“ Não sendo franqueadas com selo, pagarão ”: 

Determina-se posteriormente, no Capítulo V, do Regulamento Geral de 23.9.1880, intitulado  “Fran-
quias ”, (Pág.19), que:

“ Art.51.º - As correspondências que houverem de ser expedidas do continente do reino ou ilhas 
adjacentes para o continente, ilhas, províncias ultramarinas ou países estrangeiros, só poderão 
ser franqueadas por meio de sellos ou outras formulas emitidas pela direcção geral dos correios, 
telégrafos e faróis”.

E, no Capítulo III, do Título V do Regulamento Postal de 14.06.1902, intitulado “ Transportes Fluviais 
e Marítimos, (pág. 101 e 102):

“ Art.365.º - Incumbe aos agentes postais embarcados: alínea e) Vender selos e mais formulas de 
franquia, tanto aos passageiros e equipagem do paquete, como a estranhos que nos portos os 
procurem – para o que lhes será feito o adiantamento competente ”; 

Bem como, nas págs. 37 e 38 do “Compêndio de Legislação Postal Nacional ”, para o uso dos 
alunos das Escolas de Correios e Telégrafos (Colecção e Propriedade da Escola de Correios e Telégrafos), 
da autoria de Augusto Veras, 1º oficial dos Serviços do Correio:

“ O pagamento do Porte das cartas e de todos os outros objectos que o correio se encarrega de 
transportar efectua-se sempre adiantadamente e chama-se Franquia, de franco, significando franqueza, 
isenção, imunidade, porque os objectos devidamente franquiados têm livre trânsito e não estão sujeitos 
ao pagamento de qualquer outra taxa ”; e ainda, “ A Franquia das Correspondências Ordinárias (Oficiais 
e Particulares) e Registadas, paga-se por meio da afixação de Selos Postais nas mesmas ”.  

E, por fim, o que A. Hermínio de Sousa nos transmite na sua já citada obra:
“ As tarifas postais são fixadas por Lei; Dividem-se, em Tarifas plenas (Cartas e bilhetes postais) e 

Tarifas reduzidas (restantes correspondências), (pág.11).
As Tarifas aumentam segundo o peso e a qualidade dos objectos. Da Tarifa resultam as Taxas, e 

como estas são cobradas em relação ao peso das correspondências, cada unidade de peso escolhida 
constitui um Porte (Idem, pág. 12).

O pagamento da importância devida dá direito ao objecto a ser admitido ao transporte postal, 
direito que se reconhece pela afixação de selos de valor correspondente à quantia paga. Este direito tem o 
nome de Franquia (do latim francus, livre) que em linguagem postal quer dizer trânsito livre ” (Idem, pág.12).

(m) – Por agências governamentais – Administrações Postais.
(n) – Ou por outras autoridades devidamente comissionadas ou autorizadas – Pelo Governo ou 

Administração Postal/Correio.

 A descodificação e clarificação supra efectuadas revelam-nos que:
  “ O material filatélico apropriado (ADEQUADO) é aquele que, com o propósito (INTENÇÃO) de 

providenciar (ACCIONAR) o transporte (TRANSMISSÃO) de correspondência (POSTAL) ou outras formas de 
comunicação postal (CORREIO POR BÓIA, SERVIÇO POSTAL E TELEGRÁFICO (1), etc…), tenha sido emitido 
(SELOS E OUTRAS FÓRMULAS DE FRANQUIA), projectado para emissão (ENSAIOS), ou produzido na prepa-
ração para emissão (PROVAS), usado (CIRCULADO POR VIA POSTAL) ou considerado como válido (SU-
PORTE LEGAL) para Franquia Postal (DIREITO AO TRANSPORTE POSTAL/TRÂNSITO LIVRE) por agências postais 
governamentais (ADMINISTRAÇÕES POSTAIS), locais ou privadas ou por outras autoridades devidamente 
comissionadas ou autorizadas (PELO GOVERNO OU ADMINISTAÇÃO POSTAL/CORREIO ”.

“ 3.3 – A participação deve apresentar uma concepção clara do assunto tratado, desenvolvido 
de acordo com as características da respectiva classe, conforme é definido pelo SREV da mesma classe.

A Participação deve ser desenvolvida de acordo com um plano elaborado e demonstrar pesquisa 
ou investigação pessoal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 - O material exposto deve estar inteiramente de harmonia com o assunto escolhido. A selecção 

do material deve corresponder à concepção da colecção da forma mais apropriada, demonstrando o 
nível de conhecimento do assunto e da pesquisa pessoal do expositor. -------------------------------------------------
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(1)- Serviço Postal e Telegráfico – Descreve Mestre Cunha Lamas na sua obra, “ Inteiros Postais de Portugal 
e Ilhas Adjacentes ”, editado em 1969 pelos Serviços Culturais dos CTT - Capítulo F – Telegramas Directos e 
Autógrafos (B.F. e PAX), paginas 215 a 229 -, que o “ Serviço Postal e Telegráfico de Boas Festas “ foi con-
cretizado logo no Natal de 1934 com o emprego de impressos especiais, com textos alusivos à quadra do 
Natal e Ano Novo e desenhos coloridos, para serem entregues aos destinatários ”; e que,

“ Por ocasião da Páscoa de 1936, foi adoptado também um impresso especial, como determinava 
uma Circular da D.S.E. (Direcção do Serviço de Exploração), de 24 de Março desse ano, a qual designava 
esse serviço como «serviço telegráfico PAX», -----------------------------------------.

Passado menos de um mês, uma Circular da D.S.E. de 11 de Dezembro de 1936, publicava instru-
ções para o serviço Telegráfico BF desse ano e estabelecia uma variante: o serviço de       «Telegramas 
BF directos urbanos» , em que o expedidor preenchia directamente os impressos especiais, na parte re-
ferente à direcção e ao remetente, entregava-os fechados por tira de papel gomado, nas estações do 
correio que os fazia seguir por via postal até ao destinatário. Estes impressos passaram assim, a constituir 
verdadeiros «inteiros postais».

O facto de manterem o título «TELEGRAMA» e outras inscrições de serviço telegráfico não tira aos 
telegramas BF ou PAX «directos», como aos seus sucessores «Autógrafos» o seu carácter de inteiros postais.

É de notar, ainda, que só raríssimas vezes e por excesso de zelo de um ou outro funcionário, estes 
impressos, quando usados, apresentam qualquer marca do dia ou outra forma de obliteração.

Note-se, também, que os impressos de telegramas BF ou PAX, simples, «directos» ou «autógrafos» 
apresentam impressa, na face destinada à direcção a inscrição «PORTE GRATUITO», porque o custo da 
transmissão de uns ou de aquisição dos impressos de outros, inclui todas as despesas correspondentes à 
transmissão telegráfica ou postal, desde a estação expedidora até ao destinatário.

Por isso, os telegramas «directos» ou «autógrafos» não necessitam de selo impresso ou colado.    

Finalmente, o Decreto n.º 28 273, de 15 de Dezembro de 1937 (D.G. n.º 291, 1ª série) organizou o 
serviço telegráfico BF, criou os «Telegramas BF directos - urbanos» (para serem dirigidos apenas para des-
tinatários dentro da mesma cidade de onde eram expedidos) e fixou as tarifas respectivas ”.

Apresentamos na FIGURA 1, a título exemplificativo, um Telegrama BF 2 «Directo», Frente, Verso e 
Interior (Tiragem de 7 500 exemplares) bem como, o sobrescrito especial emitido para a sua distribuição.

                         

                     Sobrescrito                                                                                                                                                      Frente                                               
 

Verso                                                                       
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Interior
Figura 1                

Telegrama de B F 2 «Directo» com dobras verticais à esquerda e à direita e dobra horizontal ao centro, fechado 
por tira de papel gomado “ (ABRIR) ”. Remetido da Estação Telégrafo-Postal do Rocio -25.12,1937-, para o Café Chave de 
Ouro (Rossio), no interior do sobrescrito especial e com porte gratuito (desde a Estação expedidora até ao Destinatário).

“ Em 1939, apareceram 3 tipos diferentes de Telegramas PAX, com os seguintes textos:
PAX 1 - «AFECTUOSOS CUMPRIMENTOS E VOTOS/DE PÁSCOA FELIZ»
PAX 2 - «COM SINCEROS VOTOS DE FELICIDADE/E ALEGRIA NAS FESTAS DA PÁSCOA»
PAX 3 – «AGRADECIMENTO E RETRIBUÍÇÂO DO/AMÁVEL TELEGRAMA PAX» ”

Apresentamos na FIGURA 2, um exemplar do Telegrama PAX 2, Frente/Verso e Interior (Tiragem de 
25 849) e do sobrescrito especial em que foi distribuído.  

                           Sobrescrito                                                                                  Frente                                       

                                                                                    Verso
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Interior

Figura 2
Telegrama PAX 2 com dobras verticais à esquerda e à direita e dobra horizontal ao centro, fechado por tira de papel 
gomado “ (ABRIR) ”. Remetido da Póvoa do Varzim, para a Estação Telégrafo-Postal das Picoas -7.4.1939-, que o distribuiu 
no interior do sobrescrito especial, com porte gratuito (desde a Estação expedidora até ao Destinatário).

A eloquência e assertividade expressas nos trechos atrás transcritos, são tão claras e elucidativas 
que dispensam qualquer comentário.

É bem evidente que perante o que atrás foi exposto (transcrito, descodificado e analisado), não 
posso deixar de enaltecer, o excelente e superior desempenho da Comissão FIP na elaboração deste Re-
gulamento Geral (GREV) - facto, por si só, bem revelador da proficiência e dos profundos conhecimentos 
filatélicos (das normas, regulamentos e da terminologia postal) dos seus membros -, ao estabelecer que 
os princípios nele definidos são aplicáveis a todas as Classes de competição – salvaguardando possíveis 
adaptações e medidas complementares de acordo com as características de cada Classe -; ao deter-
minar que uma participação só pode incluir material filatélico apropriado (“ aquele que, com o propósito 
de providenciar o transporte de correspondência ou outras formas de comunicação, tenha sido emitido, 
projectado para emissão ou produzido na preparação para emissão); ao especificar com precisão a 
amplitude do referido material (“usado ou considerado válido para franquia postal ……..”); e, ao vincar 
que a participação deve demonstrar pesquisa, investigação e o nível de conhecimentos do expositor.

Teor que não só confirma a tese que apresentámos, comprovámos e documentámos no estudo 
anteriormente efectuado como, inequivocamente a reforça.

CLASSE DE INTEIROS POSTAIS
a) “ REGULAMENTO ESPECIAL PARA A AVALIAÇÃO DE PATICIPAÇÕES DE INTEIROS POSTAIS EM EXPO-

SIÇÕES FIP (SREV) ”

ARTIGO 1= EXPOSIÇÕES DE COMPETIÇÃO
De acordo com o Artigo 1.4 do Regulamento Geral da FIP para a Avaliação de Participações em 
Exposições FIP (GREV), é estabelecido o presente Regulamento Especial, com vista a complementar 
aqueles princípios, no que respeita à Classe de Inteiros Postais.
Deve igualmente recorrer-se às Directrizes (guide-lines) para a Classe de Inteiros Postais, as quais 
constituem um guia prático para a aplicação deste Regulamento Especial. 
ARTIGO 2 = PARTICIPAÇÕES (Conceito ou definição)
Uma participação de inteiros postais (A) compreende um conjunto lógico e coerente de objectos 
postais (B), os quais comportam um selo impresso oficialmente autorizado (C) ou uma marca, ou 
inscrição (D), indicando que um determinado valor de porte foi devidamente pago (E).

“ PARTICIPAÇÕES ” (Conceito ou definição) - Os termos em que são descritos ou tipificados os 
parâmetros de uma participação de Inteiros Postais, permitem-nos deduzir que corresponderão também, 
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paralela e simultaneamente, a um primeiro conceito ou definição de Inteiros Postais da Comissão FIP que 
elaborou o SREV.  

Considero-a no contexto filatélico, como uma definição, irreal (visionária), elitista ou purista (radical), 
ultra-conservadora, discriminatória e desactualizada.

Seguindo o raciocínio anterior vamos do mesmo modo proceder à descodificação e clarificação 
do conceito expresso neste Artigo 2.

DESCODIFICAÇÃO – (A) – “ Inteiros postais ”. Inteiro postal será pois, todo o objecto, correspondência 
postal ou fórmula de franquia que reúna em si, simultaneamente, o espaço reservado à correspondência e 
contenha a franquia postal que lhe conceda o direito a transitar livremente por via postal e, que também 
tenha como suporte, a imprescindível validade legal. 

Quanto à sua natureza, enquadram-se numa das 2 grandes Classes de Correspondências Postais 
regulamentadas: Oficiais (emitidos pelo Estado, organismos públicos e privados) e Particulares (emitidos 
pelo Correio e por entidades Particulares ou Privadas).

 Quanto às características, denominam-se: Sobrescritos Postais, Bilhetes Cartas (Simples e de Res-
posta Paga), Bilhetes -Postais (Simples e de Resposta Paga), Cintas e Impressos Postais (1);

 Quanto ao Porte ou Franquia Postal, revestem três formas distintas: Com Selo impresso, com Selo 
adesivo/colado (Carta Postal - Secreto, Bilhete Postal – Série Nacional, Bilhete-Postal – Reclamo, Impresso 
– Carta Postal, Modelo 118, etc….) e Com Isenção de Franquia ou de Porte, nas suas diversificadas mo-
dalidades: Muda, impressa, manuscrita, com carimbo, dactilografada, com carimbo, etiqueta ou selo de 
porte franco (Cruz Vermelha Portuguesa, Sociedade de Geografia de Lisboa, União dos Atiradores Civis e 
Assistência Nacional aos Tuberculosos), etc…. . 

Têm todos em comum, o objectivo de abreviar e acelerar as comunicações postais e a missão ou 
função principal e mais nobre de comunicar.  

(1)- No que diz respeito à caracterização dos denominados Impressos Postais (Correspondências), 
não podemos olvidar as relevantes excepções ou condicionantes especificadas nos  Regulamentos Postais, 
nomeadamente, as constantes:

No Capítulo V, do Regulamento Geral de 23.09.1880, intitulado “ Franquias ” (págs. 19 e 21):
“ Art.62.º - Não serão compreendidos sob a denominação de impressos (2):
2.º - Os papéis que constituírem signaes representativos de valores, os bilhetes ou cautelas de loteria, 
os sellos, e formulas de franquia de correios e telegraphos (inutilizados ou não), as estampilhas do 
imposto do sello, as letras selladas e o papel sellado não escriptos, as notas, cédulas, coupons para 
pagamento de dividendos ou juros, e em geral os títulos de qualquer espécie pagáveis ao portador.
§ 1.º Os objectos mencionados sob o n.º 2, que forem lançados no correio, cintados ou em sobrescriptos abertos, 
não serão expedidos ”; e,  

No Capítulo VIII do mesmo Regulamento, intitulado “ Objectos que não podem ser expedidos pelo 
Correio (pág.35, 36 e 37):

Art.137.º - Os papéis que constituam signaes representativos de valores, os bilhetes ou cautelas da 
loteria, os sellos e formulas de franquia de correios ou telegraphos (inutilisados ou não), as estampi-
lhas do imposto do sello, as letras de cambio selladas e o papel sellado não escriptos, as notas, as 
cedulas, coupons para pagamento de juros ou dividendos, e em geral os títulos de qualquer espe-
cie pagáveis ao portador, só poderão transmittir-se pelo correio, estando fechados como carta.
Art.138.º - O objectos mencionados no artigo anterior, cintados ou incluídos em sobrescriptos 
abertos, não serão expedidos, ……… ” ; bem como, 

No Regulamento Postal de 14.06.1902: Capítulo I, intitulado, “ Das Correspondências ” (pág. 18):
 § 4.º do art.22.º - Não são comprehendidos na classe de impressos (2), e só poderão transitar pelo correio 
fechados como cartas, os sellos e outras formulas de franquia, inutilisados ou não, e bem assim 
todos os impressos que representem algum valor, taes como os bilhetes ou cautelas de loterias 
nacionaes, as estampilhas fiscaes, os cheques preenchidos, notas, cedulas, coupons para paga-
mento de dividendos ou juros, e em geral os títulos de qualquer especie pagaveis ao portador ”.   

No Capítulo VI – “ Objectos que não podem ser transportados nem distribuídos (2), (pág. 48):
Art.130.º O correio não transporta nem distribue:
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5.º Os sellos e outras fórmulas de franquia, antigos ou em circulação, e os títulos ou valores ao 
portador(a) em maços cintados ou subscriptos abertos ”; 

(2)- As excepções ou condicionantes Legais atrás transcritas, comprovam-nos, indubitavelmente, 
que em virtude dos 4 Pseudo-Inteiros Postais e/ou Cavaleiros do Apocalipse em apreço (valores, documen-
tos postais ou títulos de crédito) e outros similares, não se enquadrarem nos denominados Impressos Postais 
(objectos, correspondências postais ou fórmulas de franquia) e não circularem por via postal a descoberto, 
não são Inteiros Postais. São em imagem metafórica, pássaros desasados. Pássaros que não podem voar.   

B)- “ Conjunto lógico e coerente de objectos postais ” – Grupo conexo e homogéneo de objectos 
postais (correspondências postais ou fórmulas de franquia).

C) “ Um Selo impresso oficialmente autorizado ” – O fabrico, emissão e a venda dos Selos e outras 
Fórmulas de Franquia, são precedidos por uma autorização prévia (do Governo ou da Administração 
Postal/Correio). 

D) “ Ou uma marca, ou inscrição ” – Alusão a, Taxa paga, Porte Pago, Pré-Pago, etc…
E) “ Um determinado valor de porte foi devidamente pago ” – Previamente pago. Consideramos 

esta condição ou exigência irrelevante, porque, apesar de num significativo número de situações, a com-
petência do pagamento do Porte ou da Franquia Postal (parcial ou total) dos Inteiros postais, recair nos 
seus Expedidores ou Remetentes, há muitas outras em que isso não acontece, designadamente: nos casos 
de Insuficiência de Franquia (devido a aumento do Porte, utilização externa, etc…) e de Franquia Nula 
(por já ter sido retirado de circulação ou por circulação indevida como Carta), etc….), em que recai no 
Destinatário; e ainda, sobretudo, nos abundantes e frequentes casos de excepção em que não há lugar 
a qualquer pagamento, ou seja, naqueles em que os Inteiros Postais (Oficiais e Particulares) beneficiam 
do privilégio de Isenção de Franquia ou que circulam na modalidade de Porte Gratuito (Serviço Postal e 
Telegráfico atrás referenciado). 

“ ARTIGO 3 = PRINCÍPIOS DE COMPOSIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
Uma participação de Inteiros Postais deve ser elaborada utilizando inteiros postais devidamente 
seleccionados, novos ou circulados por via postal (a)…………………, que ilustrem uma ou mais das 
categorias a seguir enunciadas: 
3.1 – Os Inteiros postais podem ser classificados de acordo com:
1)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) O serviço postal ou serviço afim (b) para o qual foram emitidos.
3.2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 – Os inteiros Postais foram/são emitidos para utilização em diversos serviços postais ou afins (b), 
particularmente nos seguintes:
1)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Recibos de taxas diversas; Certificados de Expedição de encomendas postais; Ordens de 
pagamento; Vales Postais e outros documentos com selos postais impressos ou correspondente 
marca ou inscrição (Artigo 2). (c)
3.5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 – As participações de Inteiros Postais devem normalmente ser constituídas por peças completas. 
Quando certas peças são muito raras na sua forma completa ou se sabe que existem apenas em 
formas cortadas (em quadrado) (d), as mesmas poderão ser aceites como parte de uma partici-
pação ou seja, por exemplo, no estudo das variedades dos cunhos utilizados na impressão do selo 
fixo ou para mostrar peças com obliterações raras, etc… A utilização de selos (cortados) de inteiros 
postais como selos adesivos, pode também ser incluída, desde que o seja apropriadamente ”. (e)

a) Encontra-se subjacente, em ambos os casos (novos e usados), que abrangerá apenas, os emiti-
dos com o único objectivo de serem utilizados como fórmulas de franquia, correspondências ou objectos 
postais, ou seja, para genuíno uso postal.

b)- Serviços afins – Alfredo Hermínio de Sousa, na sua já citada obra, “ O Correio e os seus Serviços 
”, define como “ Serviços Acessórios do Correio ”, os restantes serviços executados pelo Correio, nomea-
damente: Encomendas Postais, Vales (Ordens) Postais, Cobranças de Recibos, Letras, etc..,Assinaturas de 
publicações periódicas, Pagamentos de contribuições, Publicação de anúncios, Afixação de anúncios 
nos recintos das Estações e Caixa Económica Postal, (pág. 3).

A única afinidade que vislumbramos entre estes Serviços Acessórios e o Serviço Principal, propria-
mente dito (Recepção, tratamento, transporte e distribuição das Correspondências Postais = Serviço Postal), 
circunscreve-se à simples coincidência de todos eles serem executados pelo Correio.
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Em Portugal, podemos designar afins ao Serviço Postal, entre outros, os seguintes serviços:
:- Aviso de Recepção (Impresso, Modelo 95); :- Pedidos de Informação (Impresso, Modelo 118); 

:- Próprio (entregue por um próprio); :- Correspondências sujeitas à Cobrança ou com Embolso (contra 
reembolso postal); :- Restituição, suspensão de transmissão e entrega de correspondência e rectificação 
de endereços (Impresso, Modelo 100); :-  Posta Rural, etc….. .

Perante o que atrás foi descrito, consideramos:
:- Inadequada ou imprópria a tradução de “associated ”, para afins; e, 
:- Incorrecta a alusão à emissão de Inteiros Postais para serviços afins, por assentar numa hipotética 

ou mera presunção que carece dos indispensáveis elementos probatórios (Decreto-Lei, Portaria, etc.) por 
quem a invoca.  

(c)- Em face da clarificação efectuada nas anteriores alíneas (a) e (b), o teor deste n.º 4) do ponto 
3.4 – condicionado ao imprescindível enquadramento no Artigo 2 do SREV -, é irrelevante e perfeitamente 
inócuo para a Filatelia Portuguesa.  

(d) – Como em Portugal isso não aconteceu, não comento.

(e) – O conteúdo deste parágrafo conduz-nos inevitavelmente à obsessiva e doentia opinião - infe-
lizmente, ainda hoje perfilhada por alguns filatelistas nacionais e estrangeiros -, de que qualquer objecto/
correspondência, documento ou valor postal que exiba um Selo Postal impresso, é um Inteiro Postal. 

Recorremos mais uma vez aos Regulamentos Postais (1), para refutar definitivamente esta falácia, 
nomeadamente, ao disposto:  

No Capítulo V, do Regulamento Geral de 23.09.1880, intitulado “ Franquias ”, (pág. 19):
“ Art.52.º - Não são admitidos para franquia das correspondências lançadas nas caixas do correio 
no continente do reino e ilhas adjacentes:
5.º - Os selos das cintas, sobrescritos estampilhados ou bilhetes-postais que forem cortados e apli-
cados a outros sobrescritos ou cintas ”. 

E, ainda no Título VI –“ Dos sellos a outras formulas de franquia ”, (pág. 107). 
“ Art.393.º - Não são admitidos para franquia das correspondências, ou para qualquer outro serviço 
postal ou telegráphico no continente do reino e nas ilhas adjacentes: ,(pág.115): 
3.º Os sellos dos sobrescriptos estampilhados, bilhetes-postais, cartões-postaes ou cintas estampi-
lhadas que forem cortados d’ estas fórmulas de franquia ”;
§ único. As correspondências postaes em que forem collados os sellos de que trata este artigo serão consideradas como 
não franqueadas ”.

(1)- Sempre fui - por formação cívica e profissional -, um acérrimo defensor do cumprimento das 
Leis. Quaisquer que sejam. 

Cedo aprendi e interiorizei que em Filatelia: Se o Selo postal e seus derivados são a sua essência, 
as Normas e os Regulamentos Postais são o seu alicerce; o que me leva, convictamente, a afirmar, que: 
Quem não tiver um profundo conhecimento das Leis Postais e/ou as não souber interpretar correctamente, 
pouco sabe de Filatelia.

c)- “ DIRECTRIZES PARA A AVALIAÇÂO DE PARTICIPAÇÕES DE INTEIROS POSTAIS ”, estabelecidas 
pela Comissão FIP de Inteiros Postais.

“ Estas Directrizes foram estabelecidas pela Comissão FIP de Inteiros Postais, como explicação 
complementar do Regulamento Especial para a Avaliação de Participações de Inteiros Postais 
em Exposições FIP (SREV) que foi aprovado no Congresso FIP de 1985, em Roma, e pretendem 
proporcionar uma orientação geral relativamente a:

a) Definição e natureza dos inteiros postais;

b) Princípios de composição da participação;

c) Avaliação de participações de inteiros postais.

A – DEFINIÇÃO E NATUREZA DOS INTEIROS POSTAIS
1 – Uma definição tradicional de Inteiros postais, aceite na generalidade (a) pode ser enunciada 

da seguinte forma: 
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Os Inteiros Postais são objectos postais que comportam um selo impresso oficialmente autorizado 
ou uma marca ou inscrição indicando que um determinado valor facial, referente a um serviço postal ou 
relacionado, (b) foi previamente pago ”.(c) 

2 - ____________________________________________________________________________________ 
Outras categorias de inteiros selados, destinados a pagamentos antecipados mas sem finalidade 

postal (d) e que são com frequência incluídos em colecções de inteiros postais, são formulários telegráficos 
e ordens de pagamento. (e)

Apesar do teor das Directrizes atrás referenciadas não ser um mais do mesmo já descrito no Regula-
mento Especial FIP (SREV), vamos descodificar e clarificar algumas impertinentes nuances nelas introduzidas: 

(a)- “ Aceite na generalidade ” – É inquestionável que nesta postura de querer vincular à sua 
definição a anuência tácita dos coleccionadores de Inteiros, a Comissão extravasou o âmbito 
das suas competências. Esta é, para os efeitos pretendidos, apenas e somente, a definição da 
Comissão FIP.     
(b)- Se não concordámos com o conceito/definição de Inteiro Postal expresso no Artigo 2 do SREV, 
muito menos podemos agora concordar com esta confrangedora versão (1). Isto porque, como 
o povo diz, “ É pior a emenda que o soneto ”.

(1)- Há uma terceira versão – bem mais consentânea -, apresentada pelo então Delegado FIP da 
Classe de Inteiros Postais, o Distinto Filatelista, Sr. José Correia, no  Órgão da Federação Portuguesa de 
Filatelia, n.º 2 de Junho de 2001 (pág. 27), que passamos a transcrever: 

“ DEFINIÇÃO E NATUREZA DOS INTEIROS POSTAIS (Documento da Comissão FIP de Inteiros Postais) – 
Tradução do Delegado FIP de Inteiros Postais – José Correia. – Segundo uma definição geralmente aceite, os 
Inteiros Postais compreendem os objectos para fins postais que apresentam um selo, símbolo ou indicação 
de valor, inscrito ou impresso neles, autorização oficial indicando que já foi pago um determinado porte 
de correio do serviço correlativo ”.

Como a sabedoria popular nos diz que: “ Não há duas sem três ”, ficamos na expectativa a aguar-
dar o surgimento de nova ou novas versões. 

 (c)- “ Um determinado valor facial, referente a um serviço postal ou relacionado ” – Como já 
anteriormente transcrevemos, “ O pagamento do Porte das cartas e de todos os outros objectos que o 
correio se encarrega de transportar efectua-se sempre adiantadamente e chama-se Franquia”. 

Assim sendo é lícito deduzir que a substituição da terminologia postal, “ um determinado valor de 
porte”, por outra menos adequada, “ um determinado valor facial ” e, o acréscimo da expressão, “ refe-
rente a um serviço postal ou relacionado ”, tiveram o único objectivo de “ legitimar ” e elevar à condição 
de Inteiros Postais, os presumivelmente “ emitidos ” para os ditos serviços “ relacionados ou afins ”.     

(d)- “ Destinados a pagamentos antecipados mas sem finalidade postal ” – Esta ambiguidade,  para 
alem de nos confirmar o descrito na anterior alínea (c) e nos, conduzir, inevitavelmente, à famosa máxima 
de Maquiavel: “ O de não olhar a meios para atingir os fins ”, ou simplesmente, que: “ Os fins justificam os 
meios ”, reflecte, também, a displicente e imprudente assunção de chamar inteiros postais a impressos “ 
sem finalidade postal ” e/ou “ de natureza estritamente não postal ” (na tradução do Sr. José Correia).   

(e)- “ São formulários telegráficos e ordens de pagamento ” – Limito-me a acrescentar, bem como, 
os Impressos, Modelo n.º 1 (Serviço de Cobranças, Modelo n.º 5 (Requisição de Vales), Modelo n.º 6 (Ordens 
Postais) e Modelo J (Boletins da Caixa Económica Postal).

O que atrás foi exposto, transcrito e analisado, revela-nos que a comissão FIP que elaborou o SREV, 
não teve a capacidade, erudição, isenção e a arte e o engenho imprescindíveis, para superiormente 
apreciar, complementar ou adaptar – harmonizando coerentemente -, a essência da matriz aplicável a 
todas as Classes (GREV), à área específica dos Inteiros Postais (SREV e DIRECTRIZES).

Por deficiente ou restrita interpretação, lacunas e insuficiências, ou aridez de cultura filatélica (legis-
lação e terminologia postal), incidiu negligentemente, em erros primários – por defeito e por excesso – que 
além de desvirtuarem e descaracterizarem o teor da referida matriz, o reduziram à sua ínfima expressão; 
reais situações de facto que por um lado,  

Restringiram, pragmaticamente, o conceito de Inteiros, expresso no Artigo 2 (SREV), aos objectos 
postais (Correspondências Postais ou Fórmulas de Franquia) que comportem um selo impresso oficialmente 
autorizado ou uma marca, ou inscrição, discriminando, intencionalmente, os restantes, designadamente: 
a gama multifacetada dos Inteiros Isentos de Franquia (1) - Oficiais e Particulares -; os que exibem selos 
adesivos/colados (emitidos pelos Correios e por Particulares); os que ostentam selos adicionais; e, os que 
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tenham sido porteados, multados, etc…; e, elevaram, indevidamente (por não reunirem os essenciais 
requisitos legais), à condição de Inteiros Postais, meros impressos ou documentos postais utilizados em 
alguns Serviços Acessórios do Correio, pelo simples facto de exibirem um selo postal impresso; e, por outro,

 Permitiram - por manifesto e negligente desconhecimento da Legislação Postal -, a inclusão de 
Selos de inteiros postais, (re)cortados e usados como selos adesivos bem como, de Impressos selados sem 
finalidade postal, nas participações de inteiros postais.

(1)- Esta inacreditável discriminação, qual mãe desnaturada que repudia os próprios filhos,  mais 
revoltante se torna quando os vemos  a brilhar intensamente – como genuínos e raros Inteiros Postais -, em 
colecções de outras Classes (História Postal e Temática). Recorrendo mais uma vez à sabedoria popular, 
só se pode concluir que: “ Em casa de ferreiro, espeto de pau ”. 

As análises comparativas efectuadas evidenciam que no seio da FIP, co-habitam, paralelamente, 
duas concepções distintas e contraditórias de Filatelia. Uma, real e assertiva, erudita e didáctica, abran-
gente, dinâmica e evoluída, alicerçada na Legislação Postal e outra, visionária, elitista ou purista, restrita, 
ultra-conservadora e discriminatória, alicerçada numa interpretação contra natura do Regulamento Geral 
FIP (GREV), na preterição de formalidades Legais e, em pressupostos inexistentes.

Os actos praticados pela Comissão FIP da Classe de Inteiros – por um lado, marginalizando um 
inestimável e incomensurável património filatélico e cultural e, por outro, “ legitimando ” a inclusão de 
material filatélico inapropriado -, geraram, obviamente, consequências gravosas para a Filatelia mundial 
e para a Filatelia Portuguesa.

Essas consequências devem ser assumidas não só, pela Comissão FIP que as emanou (pecado 
original) mas também, por todos os intervenientes que por omissão, inércia ou inoperância - Delegados 
FIP que posteriormente a integraram, Jurados da Classe, Especialistas e Expositores – contribuíram, directa 
ou indirectamente para a sua manutenção.

Só um seguidismo cego, surdo e mudo, capaz de restringir a liberdade de expressão, a indepen-
dência, a lucidez e a criatividade, pode ter originado e mantido durante 26 anos este imbróglio insubsis-
tente; pelo que, 

Há uma imperiosa e urgente necessidade de reformular drasticamente o Regulamento Especial 
(SREV) e as Directrizes complementares da Classe de Inteiros Postais, em vigor, em virtude dos seus teores 
colidirem com a essência da matriz do Regulamento Geral FIP (GREV) e infringirem o disposto nos Regu-
lamentos Postais. 

Os filatelistas que falam de cátedra sobre Inteiros Postais, apesar dos rudimentares conhecimentos 
que evidenciam no que dizem e escrevem sobre este tema - talvez por pensarem que têm a sabedoria e 
a verdade com eles -, nunca se enganam e raramente têm dúvidas.

É, certamente, essa sobranceria que os leva a olvidar dois pressupostos fundamentais: Uma prévia e 
imprescindível aquisição de sólidos conhecimentos do tema ou assunto (através de pesquisa e investigação 
pessoal) e uma posterior fundamentação da matéria de facto; e, a razão pela qual, se limitam a aflora-
los pela rama e, a agir, em imagem metafórica, como o caçador que levanta a caça mas depois não a 
consegue abater. 

Esta é a verdade nua e crua que a Legislação Postal nos transmite; e, esta é, simplesmente, a 
minha interpretação. 

Se é verdade que a vivência em democracia nos concede o direito à divergência de opinião, 
– oral e escrita –, plenamente exercido nesta análise e/ou crítica, racional, convicta, fundamentada e 
construtiva, também não é menos verdade, que nos impõe o dever de aceitar da mesma forma, a crítica 
ou a diferença de opinião de terceiros (contraditório); mas, sempre, dentro do estrito e basilar princípio de 
que, a uma máxima liberdade corresponde uma máxima responsabilidade. 

Decorrerá em Dezembro de 2012, o 60.º Aniversário da publicação da obra, “ Bilhetes-Postais de Portugal 
e Ilhas Adjacentes “, da autoria de José Cunha Lamas – Edição dos Serviços Culturais dos CTT/1952.Penso que a 
adopção - por indelével mérito -, da erudita, abrangente e actualizada definição de Inteiros Postais, que Mestre 
Cunha Lamas nos legou: “ De aqui nasceu a designação dessas peças pelo nome genérico de “ inteiros ” dado 
às fórmulas de franquia que contém, em si mesmas, os elementos necessários para comprovar o direito a circular 
por via postal ”, como definição oficial FIP, seria certamente, a mais digna e relevante forma de o homenagear.   
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Cantinho da Marcofilia (2)
Erros, gralhas e outras curiosidades

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.pt

Santa Comba da Ermida ou Ermida (Corgo)

Ermida é uma freguesia portuguesa do concelho 
de Vila Real (orago: Santa Comba), com 7,42 km² de área 
e 546 habitantes (2001), situada quase integralmente na 
margem esquerda do Rio Corgo. Das 30 freguesias do 
concelho, é a 24.ª em população residente e a 18.ª em 
área e densidade populacional (73,6 hab/km²), sendo 
portanto das mais pequenas em tudo, população e área.

Inclui no seu território os seguintes lugares, todos 
situados na margem esquerda do Corgo: Carrazedo, 
Carvalho, Ermida, Para Pomba, Pai Corrão, Penelas (aldeia 



73

partilhada com a vizinha freguesia de Folhadela), Povoação (sede e assento da freguesia) e Vale de 
Ermida. Na margem direita do Corgo apenas encontramos campos de cultivo na parte pertencente a 
esta freguesia.

O primeiro documento conhecido que se lhe refere data de 1133. A terra chamava-se então Santa 
Comba, situando-se aí um ermitério dessa devoção (Santa Comba do Corgo).

Segundo as Memórias de Vila Real, em 15301, a «Povoaçam da Ermida» e Penelas pertenciam 
à paróquia de Vila Nova (entretanto renomeada Folhadela), mas na Relação de Vila Real e seu Termo, 
de 17211, a paróquia/freguesia da Ermida surge já como entidade autónoma, com Penelas como lugar 
meeiro, isto é, já então era partilhada com Folhadela.

De mais notável tem a igreja, de dimensões excessivas para a população actual, um pequeno 
cruzeiro e quatro fontenários do Séc. XIX, além de três lápides medievais, dispersas pelo território da freguesia.

No nosso bem conhecido “Circular Datestamps of Portugal, 1880-1912”, de David Leslie Gordon2, 
o autor confunde Ermida do Corgo (Vila Real) com Ermida do Douro (Baião), apesar de citar o “Novo 
Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular”, do Ten. Francisco Cardoso de Azevedo3, 
onde estas duas povoações vêm correctamente descritas.

A evolução populacional de Santa Comba da Ermida, Ermida de Panóias ou Ermida do Corgo, 
pode ver-se no quadro acima, referente aos censos de 1911, 1940 e 1960, que incluíam a distribuição 
populacional por lugares. Os 546 habitantes do censo de 2001 representam um retrocesso para a população 
de 1911, estando hoje decerto ainda mais reduzidos em número.

A Estação Postal existe, pelo menos, desde 1889, pois não aparece nas listas de 1880 e 1883, mas 
já aparece na daquele ano. Nos anos 30s foi promovida a EPh (h = aceitação de encomendas). Em 1940 
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foi-lhe mudada a designação (como a todas) para PC1h (posto de correio de 1.ª classe com aceitação 
de encomendas), e em 1986 ainda vinha listada. Foi extinta na remodelação dos anos 90s, e actualmente 
o posto de correio mais próximo é o de Sabroso, na vizinha freguesia de Folhadela.

As marcas postais conhecidas aparecem nas imagens acima: a do tipo de 1880 (desconhecida por 
Gordon) ostenta o topónimo “STA COMBA DA ERMIDA” e é muito característica, pois apesar de ser do tipo 
mais comum, o tipo 1, que apresenta a legenda “CORR.º E TEL.º”, tem o ano indicado com quatro dígitos, 
uma de apenas três ou quatro conhecidas. Foi usada nos períodos monárquico e Ceres4, sendo depois 
substituída por uma marca, do tipo de 1928, com o topónimo “ERMIDA – CORGO”, do tipo 1Ca (“CORRo E 
TELo” com dois “RR”, diâmetro de 28 mm, datador com o mês em letras); mais tarde apareceria a do tipo 
de 1944, com idêntico topónimo, e do tipo 2b (CTT em letras estreitas, e datador com o mês em algarismos).

FÃO,   ou  , FAO?

Fão (do galaico-duriense fango = lodo) é uma freguesia portuguesa (orago: 
S. Paio de Córdova) do concelho de Esposende, com 6,04 km² de área e 2 842 
habitantes (2001). Densidade: 470,5 hab/km². A 8 de Janeiro de 1976 Fão foi elevada 
a Vila (publicado no Diário do Governo de 21 de Janeiro de 1976). Fão é conhecida 
pela sua praia, a praia de Ofir, defronte da qual se encontram os famosos rochedos 
conhecidos como os “Cavalos de Fão”. Além da vila de Fão a freguesia engloba 
também os lugares de Lírios, Ofir e Pedreiras.

Fão possui a maior necrópole medieval da Península Ibérica (Cemitério Medieval das Barreiras), 
demonstrando o impacto da Peste Negra. Ainda durante a época medieval Fão foi um centro salineiro 
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relevante. O núcleo histórico de Fão data dos séculos XVI e XVII. Fão é conhecida por duas especialidades 
em pastelaria: as clarinhas e os folhadinhos, vindo gente do Porto a Viana apreciá-los nas suas esplanadas.

A sua riqueza natural é exuberante, graças à parceria do mar com o estuário do rio Cávado, criando 
dunas e arribas, pinhais, charnecas e sapais, que são habitadas por inúmeras espécies animais e vegetais. 
Grande parte do litoral de Fão encontra-se protegida dentro da área do Parque Natural do Litoral Norte. 
As principais actividades económicas são a agricultura, a pesca, o turismo e os serviços. A sua praia, em 
Ofir, é tão famosa que até o presidente dos Estados Unidos tem aí uma casa de férias (imagem acima).

A Ponte de Fão, sobre o rio Cávado, foi inaugurada a 7 de Agosto de 1892, aquando recebeu o 
nome oficial de Ponte D. Luís Filipe em homenagem ao príncipe herdeiro. O desenho de engenharia deve-
se a Abel Maria Mota, tendo os trabalhos decorrido sob orientação de um engenheiro francês de nome 
Ferdinand Reynau. Atendendo a que nessa mesma época vivia em Barcelos o célebre engenheiro Gustave 
Eiffel, é usual atribuir-se-lhe a autoria desta construção. É o único monumento existente no concelho que 
pertence à arquitectura do ferro. A ponte tem um comprimento de 267 metros, dividido em 8 tramos, cada 
um com 38,5 m, assentes sobre 7 pilares construídos em alvenaria, que descem até 15 m de profundidade. 
Primitivamente o tabuleiro era de madeira (carvalho, pinho e choupo). Numa das extremidades da ponte 
está a inscrição: Casa construtora – Empresa Industrial Portuguesa. Santo Amaro – Lisboa -1891

Fão tem correio desde a segunda reforma dos correios (1869), sendo delegação do correio (de 
Esposende); em 1880, com a terceira reforma postal, do Com. Guilhermino de Barros, que transformou os 
Correios numa empresa que chegou a todo o lado, passou a EP5. Em 1889 já era uma EP3h (estação postal 
de 3.ª classe, com aceitação de encomendas) e em 1893 era uma ETP3 (estação telégrafo-postal de 3.ª 
classe). Em 1940 foi reclassificada em CTF3 (estação de correios telégrafos e telefones de 3.ª classe) e, na 
remodelação dos anos 90s, passou a EC1 (estação de correios de nível 1, o 2.º mais baixo).
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Podemos ver acima a descrição da freguesia de Fão que é feita pelo Ten. Francisco Cardoso 
de Azevedo no seu “Novo Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular”, 4.ª edição, de 
1908. Podemos também apreciar à direita a evolução da sua população, por lugares, de acordo com os 
censos de 1911, 1940 e 1960. A sua população actual reflecte bem o progressivo desenvolvimento desta 
pequena vila, tão simpática quanto pitoresca.

As marcas datadas de Fão (não conhecemos marcas toponímicas) começam com o tipo de 1880, 
sendo que o primeiro carimbo tem as letras estreitas, tendo sido usado até aos anos 50s. Nas imagens acima 
vemos um exemplar de 1908 e outro de 1946, onde podemos notar que a marca de Fão não pertence às 
cerca de duas centenas às quais foi mudado o datador nos anos 40s, tendo ficado com três algarismos na 
parte correspondente ao ano. Nos anos 20s aparece nova marca, desta vez com “FÃO” em letras grandes, 
e com a particularidade de ter o til invertido (         ). Devia ser de má qualidade o “aço” utilizado, pois em 
meados dos anos 30s já estava toda partida.

Nos anos 50s aparecem as marcas do tipo de 1944, sendo as primeiras do tipo 1b (CTT em letras 
grandes e datador com o mês em algarismos); há duas deste tipo, a primeira com “O” de “FÃO” quase 
rectangular e os algarismos da data largos; a segunda com o “O” mais redondinho e os algarismos da 
data estreitos. O círculo externo desta marca é também mais espesso. No início da década de 60 aparece 
a 3.ª marca do tipo de 1944, desta vez do tipo 2c (CTT em letras estreitas e datador com o mês em letras 
e horário).

Anos mais tarde surge a marca do tipo de 1979 (esqueleto de 1944, sem cruzinhas e com código 
postal) ilustrada acima à esquerda, com o código postal completo (4740 Esposende) e, já neste milénio, 
surge a marca do tipo actualmente em uso, em que o código postal se resume aos quatro algarismos, e 
inclui a designação do tipo de estabelecimento postal, PC, BEC, EC ou CDP, para citar os mais comuns.

No meio de uma correspondência dos anos 50s que adquiri, com marcas 
de Caparica, Monte da Caparica, Costa da Caparica e St.º António da Caparica, 
encontrei vários sobrescritos ostentando no verso a marca de recepção “FAO”. Fao 
ou al-Fāw é uma cidade do Iraque, situada no Golfo Pérsico. É o principal porto 
petrolífero do país, ficando no extremo sul de Bassorá (Basrah). Era neste porto 
que aportavam os petroleiros portugueses da Soponata, conforme atesta copiosa 
correspondência da época.
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História de algumas mulheres célebres que 
mais se destacaram na época da República,
vistas através da Filatelia Portuguesa

(2.ª parte)

Américo Rebelo
americobenfiquista@hotmail.com

Carolina Wilheima Michaëlis de Vasconcelos

Carolina Wilheima Michaëlis de Vasconcelos nasceu 
a 15 de Março de 1851, em Berlim na Alemanha, faleceu no 
Porto a 22 de Outubro de 1925, filha de Gustavo Michaëlis 
(1813-1895) e de Luise Lobeck (1809- 1863). Carolina Michaëlis 
era a mais nova de cinco irmãos e, no seu percurso de vida, 
foi professora investigadora e escritora, sendo considerada 
a mais célebre filóloga (1) da língua portuguesa, estudando 
com figuras célebres como os professores e filólogos Eduardo 
Maetzner e Carlos Goldbeck, na Escola Superior Municipal, 
que a incentivaram também a aprender a língua espanhola.  

Mais tarde, no ano de 1865, dedicou-se ao estudo 
das línguas e literatura clássicas românicas, eslavas e 
semíticas e, em 1867 publicou os primeiros artigos eruditos na 

revista Archiv, de Berlim. Tentou matricular-
se num curso árabe em Berlim, mas já não 
lhe foi permitido, pelo facto das restrições 
impostas a alunos do sexo feminino. 

Dedicou-se também, com grande 
empenho, ao estudo do português e, 
em 1872 foi nomeada intérprete oficial 
das línguas ibéricas. Graças ao cargo 
que desempenhou, manteve sempre 
cor respondência com os  melhores 
especialistas estrangeiros em filosofia 
romântica e com alguns dos famosos 
escritores portugueses da época, como 
Teófilo Braga, Adolfo Coelho e Joaquim 
de Vasconcelos, um musicólogo e um dos 
pioneiros da história da arte em Portugal, 
com quem veio a casar no ano de 1876, na 
cidade de Berlim. 

Após o seu casamento transferiu-
se para a cidade do Porto, passando a residir na Rua 
____________________

1 - Filologia é a ciência que se dedica ao estudo de uma língua, literatura, 
cultura ou civilização perante uma visão histórica, a partir de documentos 
escritos.

Carta circulada no Porto em 30.06.2010, registada com o Nº 
RC 415115310PT – Município Porto, (terra onde faleceu Carolina 

Michaëlis), chegando ao destinatário a 01.07.2010
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de Cedofeita. Foi uma das primeiras mulheres a leccionar 
numa universidade portuguesa, sendo nomeada em 1911, 
professora da Faculdade de Letras de Lisboa e, mais tarde, 
transferiu-se para a Faculdade de Letras de Coimbra. Durante 
toda a sua vida dedicou-se inteiramente às letras, tendo 
sido crítica literária, escritora, investigadora e lexicógrafa(2), 
tendo publicado uma vastíssima obra. Graças ao empenho 
que dedicou à cultura durante a sua vida, recebeu diversas 
distinções, quer a nível nacional como internacional. 

Na cidade do Porto existem uma estação do metro e 
um estabelecimento de ensino secundário ostentando o seu 
nome, prestando assim homenagem à sua memória e legado 
cultural e científico. Na cidade de Lisboa, existe uma avenida 
a qual foi dado o seu nome, no bairro residencial da Ajuda.

Parte do mapa do metro da cidade Porto, onde se pode ver o nome 
da estação do metro de “ Carolina Michaëlis “

Maria Veleda 

Maria Veleda nasceu em Faro a 26 de Fevereiro de 1871 e faleceu em Lisboa no ano de 1955, filha 
de João Diogo Frederico Crispim e de Carlota Perpétua da Cruz Crispim. Desde muito cedo começou a 
trabalhar, pois com 15 anos de idade já dava explicações para sustento familiar. 

Foi professora do ensino primário, desempenhando essas funções em várias localidades do país. 
Começou a escrever aos 19 anos de 
idade, tendo publicado vários arti-
gos em diversos jornais, tais como: 
Jornal Distrital de Faro; Diário Ilustra-
do; Republica; Heraldo; Tradição; 
Sociedade Futura entre outros. Foi 
uma grande defensora dos direitos 
feministas e pedagógicos, desen-
volvendo uma vasta propaganda 
através do jornal A Vanguarda. 

A partir do ano 1904 dedi-
cou-se à política, defendendo as 
ideias do partido republicano, ten-
do participado em diversas activi-
dades, como comícios, palestras e 
conferências de propaganda políti-
ca, que foram publicadas num úni-
co volume intitulado “ A Conquista 
“, com prefácio de António José de 
Almeida, vindo a ser condenada no 
ano de 1909 por “ abuso de liberda-
de de Imprensa “. 

Defensora dos direitos das mulheres em várias áreas, foi uma das fundadoras da “ Obra Maternal 
“, juntamente com Ana de Castro Osório; Adelaide Cabete e Carolina Beatriz Ângelo, cujo objectivo 
associativo, era apoiarem crianças do sexo feminino que se encontravam com graves problemas morais. 

Ao longo da sua vida publicou obras muito valiosas, foi responsável por uma colecção de contos 
morais para crianças intitulada “ Cor-de-rosa”, e dedicou-se também ao teatro, tendo escrito duas peças 
intituladas, “ Único Amor “ e “ Último Amor “. Em Santo António do Cavaleiros existe uma escola com o seu 
nome, e na toponímia de Lisboa existe uma rua que perpétua a sua memória. 
____________________

2 - Lexicógrafa – especialista em lexicografia = Dicionarista.

 

Carta circulada de Faro (terra Natal de Maria Veleda), para o Porto, 
em 04.07.2010, registada com o Nº RC365584834PT, chegando ao 

destinatário a 06.04.2010.
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Carta circulada de Lisboa (cidade onde faleceu Maria Veleda) para o Porto em 28.07.2010

Emília de Piedade Teixeira Lopes de Sousa Costa

Emília de Piedade Teixeira Lopes de Sousa Costa, nasceu em Lamego a 15.12.1877 e faleceu 
no Porto a 7.06.1959, casada com Alberto Mário de Sousa Costa (1879-1961), magistrado e publicista. 
No princípio da sua carreira literária dedicou-se à tradução de livros jurídicos e didácticos destinados à 
Universidade de São Paulo (Brasil). 

Em Lisboa desempenhou o cargo de professora na instituição Refúgio da Tutoria da Infância de 
Lisboa, fundou a Caixa de Auxilio a estudantes pobres do sexo feminino, tendo como finalidade subsidiar-
lhes os estudos secundários e superiores. Mais tarde, dedicou-se exclusivamente à literatura infantil, sendo 
responsável pelas colecções de livros infantis das seguintes bibliotecas: Biblioteca Infantil e Biblioteca 
dos Pequeninos, ambas iniciadas em 1918 e 1927 em Lisboa, deixando uma obra muita valiosa, sendo 
colaboradora em vários jornais portugueses, brasileiros e argentinos. 

Dedicou-se também a traduzir autores estrangeiros sendo de destacar as obras dos irmãos Grimm, 
Jakob (1785-1863) e Wilhelm (1786-18959), usando os pseudónimos de Maria Valverde e de Dolores de 
Sousa. Publicou também diversos livros pedagógicos para adultos e, foi autora de várias novelas, contos 

e lendas. Graças ao seu empenho e dedicação pela literatura, foi condecorada com 
a Ordem de Santiago da Espada. Relativamente à toponímia, o seu nome faz parte de 
várias ruas e praças de cidades e vilas espalhadas pelo país. 

Em relação à toponímia de Emília Sousa Costa, na cidade de S. João da 
Pesqueira, transcrevo parte de um artigo publicado na Revista da Câmara Municipal 
intitulado:

“Por que ruas andamos …. A memória dos nomes, testemunho da história”
RUA Dª EMÍLIA SOUSA COSTA

Referências Históricas: 
“ Anteriormente designada de Rua da Albergaria, é posteriormente designada de Rua D. Emília Sousa 
Costa como forma de relembrar a vida e a obra da escritora Emília de Sousa Costa (1877 – 1959), autora 
das histórias infantis e uma divulgadora empenhada da obra dos irmãos Grimm, Jakob (1785 – 1863) 
e Wilhelm (1786 – 1859), em Portugal através da adaptação de muitos dos seus contos para a língua 
portuguesa. Escreveu também contos e novelas de outra índole”. 
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Carta circulada de Lamego (Terra Natal de Emília Sousa Costa), para o Porto em 2.07.2010,
 registada com o Nº RC517852054PT, chegando ao destinatário a 5.07.2010

Virgínia Quaresma 

Virgínia Quaresma nasceu em Elvas no ano de 1882 e faleceu em Lisboa no ano de 1973. Foi a primei-
ra mulher a exercer o jornalismo em Portugal, 
sendo uma colaboradora muito activa dos 
jornais “ O Século “ e “A Capital “. Na épo-
ca da Republica destacou-se pelo excelente 
trabalho que fez, relacionado com as reporta-
gens de teor político e social, nomeadamente 
aquando da Implantação da Republica em 
1910 e até ao movimento de 28 de Maio Foi 
também a primeira mulher a fundar a “ pri-
meira agência de publicidade no jornalismo “ 
e a licenciar-se pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Condecorada com a 
Ordem de Santiago pelos serviços prestados 
ao país durante a I Grande Guerra, trabalhou 
no Brasil durante alguns anos, onde desempe-
nhou um excelente trabalho nos jornais “ Cor-
reio Português “ e “ A Época “, sendo-lhe atri-
buída a distinção de “ Cidadã Carioca Hono-
rária “, pelos excelentes artigos e crónicas que 
escreveu. Na cidade de Almada e na junta 
de freguesia de S. Francisco Xavier, cidade de 
Lisboa, existe uma rua com o seu nome. 

Transcrição de um artigo do Município de Lisboa Nº 46/88 – TOPONÍMIA
MUNICÍPIO DE LISBOA

JUNTA DE FREGUESIA DE S. FRANCISCO XAVIER
EDITAL Nº 46/88 

 TOPONÍMIA
“ Faz-se saber que por decisão tomada no uso da competência conferida pelo artigo 102, do Código 
Administrativo, conjugado com a artigo 86 do Decreto-Lei Nº 100/84 de 29 de Março, aos arruamentos do 
Bairro de Caselas (C.P. 1400 Lisboa), abaixo referidos foram atribuídos os topónimos que vão indicados “.
“ Esta Rua, tem o início na Estrada da Cruz e termina na Rua do Casal da Raposa. A sua primeira 
denominação foi Rua 4 do Bairro de Caselas “.
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Carta circulada de Elvas (Terra Natal de Virgínia Quaresma), 
para o Porto, em 10.08.2010, registada com o Nº RC517852054PT, 

chegando ao destinatário a 11.08.2010
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ITÁLIA – PORTUGAL
                                                                       

          Dedicado aos amigos filatelistas portugueses 

Em primeiro lugar, apresento-me: chamo-me Umberto Seclì e sou de nacionalidade italiana. Para 
ter mais de 60 anos de filatelista sou já de certa idade. Tenho grande conhecimento das colecções do 
meu País, bem como do Vaticano, São Marino, Espanha e, a partir de 1975, de Portugal. 

Actualmente, encontro-me reformado. Exerci durante longos anos as funções de Director Admi-
nistrativo e Financeiro de uma conhecida sociedade multinacional e, mais tarde, fui Consultor da mesma 
multinacional. Em 2003, fui condecorado pelo Presidente da República Italiana com a medalha de Mérito 
do Trabalho, facto que foi assinalado nesta Revista – o que muito me sensibilizou.

Volvendo à Filatelia, especializei-me em diversos ramos mas, em especial, na História Postal Italiana 
(República, isto é, a partir de 1945 até aos nossos dias), bem como nos sete anos da ocupação pelos Aliados 
de Trieste, selos italianos sobrecarregados AMG-FTT (isto é, AMOUVEMENT MILITARY GOVERNMENT – FREE 
TERRITORY TRIESTE), dos quais pesquisei, em particular, as obliterações das diferentes estações postais do 
correspondente período (1947 a 1954).

Mas a minha grande paixão revelou-se com a colecção de Portugal, porque quase imediata-
mente descobri a especificidade da série “Paisagens e Monumentos” (com datas no verso e com tarjas 
fosforescentes). Como corolário deste sadio entusiasmo tornei-me subscritor dos Serviços de Filatelia dos 
CTT, dos quais venho recebendo interessante e atempada colaboração. 

Seguidamente, tendo em consideração a dificuldade de encontrar outros coleccionadores de 
selos portugueses, em Itália, tornei-me, em 1997 e em boa hora, sócio do Clube Filatélico de Portugal. Foi, 
pois, este Clube que me permitiu contactos de grande qualidade com prestigiados filatelistas portugueses. 
Foi assim, repito, que tive a sorte e a honra de conhecer (pessoalmente e por correspondência) filatelistas 
de grande mérito que se tornaram meus conselheiros e me indicaram e proporcionaram acesso a catá-
logos especializados, literatura filatélica não disponível em Itália, enfim, Amigos com os quais até passei a 
cultivar agradáveis relações familiares.

Mais ainda: através do Clube Filatélico de Portugal tive a oportunidade de entrar em contacto 
com experts da Classe de Inteiros Postais, da História Postal de Portugal, dos estudos de fosforescência de 
certas séries (arquitectura rural, navegadores, instrumentos de trabalho, por ex.) e dos correios das antigas 
colónias, bem como dos aerogramas, cujo exclusivo fora confiado ao Movimento Nacional Feminino.

Uma reflexão importante e merecida respeitante ao nosso Clube: a excelente iniciativa de 2010, 
por ocasião da Exposição Mundial de Filatelia “PORTUGAL 2010”, da revista/livro que recolheu 43 articu-
listas, e dos catálogos de leilões inter-sócios, cujo conteúdo é também posto à nossa disposição na NET.

O que se me afigura de grande utilidade, a fim de ampliar a divulgação do nosso Clube, seria 
fomentar a união entre clubes filatélicos, tanto internamente como no exterior, com a natural colaboração 
dos correios portugueses. Isto permitiria, a meu ver, uma significativa promoção da Filatelia Portuguesa.

Finalmente uma sugestão: considerando que o nosso Clube é quase único na grande dissemina-
ção de sócios, a nível mundial, permito-me sugerir a criação de um “embaixador” em cada país, com a 
possibilidade de estabelecer um diálogo entre os diferentes clubes locais, os coleccionadores e até com 
os serviços filatélicos desses mesmos países.

Não se trata de uma ideia que mereça uma reflexão?

Em relação à Itália, obviamente que estou à disposição do Clube Filatélico de Portugal.

                                                                                                                     Umberto Seclì (Sócio nº 3 535)
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Coordenação de R. Rodrigues da Silva

Notícias Breves

 É com manifesta satisfação que damos conhecimento aos nossos consócios que os Serviços de 
Filatelia dos CTT, bem como o seu director, Dr. Raul Moreira, estão, mais uma vez, de parabéns. Segundo 
a informação que nos foi canalizada, os CTT venceram, recentemente, o 41º Prémio Asiago Internacional 
de Arte Filatélica, na categoria de Turismo, com a emissão “Elevadores Públicos de Portugal”, da autoria 
de Eduardo Aires. Este prémio é considerado o “ÓSCAR” da Filatelia e tem o alto patrocínio da Presidência 
da República Italiana. 

Este é já o sexto Prémio Asiago que os CTT recebem. Os anteriores prémios foram atribuídos a: 
emissão “Europa CEPT 1977”, Planícies do Sul (selo de 4$00); emissão “ECO 92”; emissão “Europa 2004 – 
Férias” (selos de Portugal); emissão “Água um bem a preservar” (selo com torneira, de 2006); e “Os selos 
e os sentidos”, de 2009. 


Também estão de parabéns os nossos consócios, Dr. Eduardo Barreiros e Dr. Luís Barreiros, pela 

magnífica lição que, enquadrada entre outras manifestações, proferiram aquando da Exposição “Uma 
Visita à 1ª República em Portugal”, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Estes sócios dissertaram – com o brilho e a competência que lhes é reconhecida – sobre a História 
Postal da Primeira Guerra Mundial. Na primeira parte, a cargo do Dr. Eduardo Barreiros, além da habitual 
introdução, debruçou-se este sócio sobre o significado da História Postal e, em especial, a esclarecer um 
público erudito mas pouco familiarizado com a Filatelia. A segunda parte, a mais longa, a cargo do Dr. 
Luís Barreiros, centrou-se sobre a História Postal da Primeira Guerra Mundial. 

A galardoada colecção especializada destes conhecidos irmãos, sobre aquele período histórico, 
esteve exposta – com assinalável e merecido êxito. Ao prestigiarem desta forma o nosso clube e os seus 
membros, os irmãos Barreiros, merecem as nossas calorosas felicitações. 


A Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP), com a qual este Clube assinou 

recentemente um Protocolo de colaboração, no que respeita à Filatelia, tem nova direcção. Esta é 
presidida pelo Dr. José Augusto Perestrello de Alarcão Troni, que já exerceu as funções de Presidente 
do Conselho de Administração dos CTT, entre 1992 e 1995. Este antecedente pressagia, estamos certos, 
ainda mais facilidades para os objectivos e metas que o Círculo de Estudos Filatélicos daquela Sociedade 
Histórica pretende atingir. 

Aproveitamos esta oportunidade para recordar aos sócios que a SHIP tem uma magnífica 
biblioteca, rica em obras dedicadas à História de Portugal, a qual está à disposição dos nossos sócios, em 
consonância com o que ficou expressamente estabelecido no Protocolo acima mencionado. 


A PHILANIPPON (Yokohama – Japão, 22 de Julho a 2 de Agosto p.p.), cuja inauguração foi feita 

sob a égide da princesa Takamado, entre outras manifestações de relevo, caracterizou-se pela emissão 
de produtos filatélicos originais, dos quais destacaremos um bloco com dois selos em ouro, vendidos a 
cerca de 11 euros – o que, convenhamos, era uma pechincha. Por este facto, o referido bloco, com uma 
tiragem de 100 000 exemplares, esgotou muito antes do encerramento do certame. Outro ponto forte 
deste salão filatélico internacional foi a aparição de stands de empresas tipográficas, locais e estrangeiras, 
cujas técnicas de impressão eram explicadas ao público. 
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Para os membros deste Clube que façam a temática “CÃES”, em especial, e para aqueles 

filatelistas que se interessem por estes simpáticos animais, aqui fica uma referência de grande qualidade 
e actualidade. A Academia Mundial de Filatelia, em íntima parceria com a Associação dos Caçadores 
de Caça Grossa (francesa), por ocasião do 100º aniversário da Sociedade Canina Internacional e da 
Exposição Mundial Canina (Paris – Julho 2011), onde estiveram presentes mais de 3 800 cães (imaginem 
a barulheira!), apresentaram um livro, quase luxuoso, de 352 páginas, ilustrado em profusão, dedicado 
inteiramente aos cães (nas suas mais variadas vertentes). Trata-se de uma obra filatélica e temática, que, 
a nosso ver, não deve faltar nas bibliotecas dos filatelistas que gostam destes fiéis amigos do Homem. 

O livro em questão, redigido em francês e em inglês, denomina-se LE CHIEN / THE DOG – 
Classification et utilisations des chiens du monde: Philatélie, Numismatique, Cartophilie e Héraldique. São 
seus autores: Marie-Noelle Goffin, Dr. Alain François, Dr. Claude Guintard e Jean-Pierre Mangin. A obra 
em causa é prefaciada pelo Prof. Bernard Denis, da Escola Nacional de Veterinária de Nantes, e pelo 
presidente honorário da Federação Internacional de Filatelia, Joseph Wolff. 


Depois de recordar um dos maiores amigos do Homem, vamos evocar um outro amigo, o Vinho, 

bebida e alimento, como Louis Pasteur dizia de forma categórica. Os filatelistas que montaram uma 
temática ligada ao vinho (estamos a lembrarmo-nos da nossa sócia Liseta Cardoso, que possui uma 
das mais belas colecções desta temática), têm agora a oportunidade de integrarem nas respectivas 
colecções um bonito e invulgar selo de Âland (nome sueco do arquipélago e da província finlandesa 
de Ahvenanmaa - com correio local), ilustrado com uma garrafa de champanhe. Não se trata, porém, 
de uma qualquer garrafa deste requintado vinho. O selo em apreço, emitido em 3 de Junho deste ano, 
é ilustrado com uma das 145 garrafas deste vinho, que “naufragaram”, cerca de 1840, e que foram 
retiradas do fundo do mar, por mergulhadores do arquipélago, em Julho de 2010. Estas garrafas raras só 
estão, como é natural, ao alcance de carteiras bem recheadas. 


A “Philatex London International Stamp and Cover Show”, realiza-se, como a sua designação dá 

claramente a entender, em Londres, e é levada a efeito entre os dias 3 a 5 do próximo mês de Novembro, 
no Royal Horticultural Halls, Greycoat St. Também no mês de Novembro, entre 11 e 15, realiza-se a 27ª 
Exposição Filatélica Internacional da Ásia, na cidade de Wuxi – China. Destina-se unicamente a membros 
da FIAP. Ainda no mesmo mês, há lugar para mais uma grande exposição filatélica: a “HABRIA 11” 
(bilateral Alemanha/Grã-Bretanha), em Hanover, destinada a celebrar o 125º aniversário da Briefmarken-
Club Hannover. 


No passado dia 12 deste mês de Setembro, os CTT inauguraram a “Estação do Futuro”. De 

harmonia com a publicidade efectuada trata-se de um novo espaço que apresenta aos clientes um 
conjunto de serviços self-service. A nova loja, situada em Lisboa, permitirá aos clientes, sozinhos, efectuar 
diversos serviços. Assim, por ex., podem receber correio registado 24 horas por dia e fazer, também 
sozinhos, a referida operação. Acresce dizer que além deste tipo de operações características dos 
correios, os clientes têm ainda ao seu dispor uma “panóplia tecnológica” de que evidenciamos a feitura 
de selos personalizados. Dizem os responsáveis dos CTT que a empresa, apesar da crise, não pode perder 
o comboio da inovação tecnológica. 

 Acontece que os dirigentes sindicais não pensam da mesma forma e aplicaram, durante o acto 
inaugural, o “selo do protesto” … protestando e afirmando que se despendeu meio milhão de euros 
numa estação a 500 metros doutra já existente. Criticaram veementemente a oportunidade da iniciativa 
quando, por dificuldades financeiras, os CTT estão a encerrar, por todo o país, centenas de estações. 

 Nós não ficámos, como os dirigentes sindicais, indignados por se ter gasto uns míseros 500 000 
euros, o que nos preocupa é o que pensará destas modernices a minha tia-avó, de 88 anos, moradora 
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na Amadora, quando for a uma destas novas estações para registar uma carta, com aviso de recepção, 
para a filha que é professora no Algarve. 

 Para melhor saborearem aquele acto inaugural, aqui fica o site correspondente: 
http://www.youtube.com/watch?v=RFMyErjQicc&feature=related 


O Cine Clube de Monção, fundado em 1984, levou a efeito, de 18 a 22 de Agosto último, com 

assinalável êxito, a XVI Mostra Filatélica daquela importante vila minhota. Na altura foi realizado um postal 
máximo (este com duas versões, no carimbo: num deles consta a indicação de Monção, no outro, a de 
Deu-la-Deu – esta última referência remete para a conhecida lenda da personagem representada no 
brasão da Vila). Também foi realizado um bonito selo personalizado, ilustrado com o brasão de Monção. 
É de relevar o facto dos selos personalizados começarem, finalmente, a não apresentarem erros de 
português. Estes selos, quanto à representação ortográfica das unidades de medida (que obedecem a 
uma convenção internacional) surgem agora bem grafados. No caso em apreço observa-se, com natural 
agrado, que a letra g (de grama) não é seguida de um ponto, como acontecia, sistematicamente, 
apesar das repetidas chamadas de atenção. É possível que o artigo publicado na nossa revista nº 427, 
de Março de 2010, dedicado ao assunto, tenha contribuído de alguma forma para acabar com um erro 
que era uma desnecessária agressão à boa maneira de escrever em português. 


 A finalizar, um pouco tardiamente, estendemos a passadeira vermelha à Profª Isabel Vieira, nossa 
sócia, em virtude de, no passado dia 19 de Março, ter sido empossada, por dois anos, no prestigiado 
cargo de presidente da Portuguese Philatelic Society, com sede no Reino Unido. 

 A primeira grande responsabilidade que lhe atribuíram foi organizar, no nosso País, as 
comemorações respeitantes ao 50º aniversário desta respeitada agremiação filatélica. O evento em 
questão terá lugar na cidade do Porto e decorrerá entre 14 e 18 de Março de 2012. Parabéns Isabel 
Vieira pela distinção conferida e os desejos, sinceros, para que as comemorações acima referidas sejam 
um sucesso, à semelhança doutras iniciativas de índole filatélica a que tem estado ligada. 

__________________________________________________________ 

Uma coluna com estas características não pode, nem deve, depender unicamente da colaboração de um ou dois 
sócios. Está aberta a todos. Ajude-nos a valorizá-la com a sua contribuição.
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Página do Secretariado
 

 Conforme anunciado no Editorial do último Boletim, estamos a proceder a uma limpeza dos 
ficheiros, tendo em vista a anunciada renumeração dos sócios.

 Nessa conformidade, foi enviada no início de Agosto uma circular a 78 sócios, cuja última quota 
paga datava de 2009. Até ao momento 23 sócios já regularizaram a sua situação e 16 confirmaram a sua 
desistência ou foram considerados desistentes em virtude da carta registada enviada ter sido devolvida.
¼
 Quanto ao pagamento de quotas verifica-se que cerca de 27% dos nossos sócios ainda não 
regularizaram a quota do corrente ano apesar de já estarmos no último trimestre. Aos sócios nestas condições 
solicitamos que o façam o mais rapidamente possível o seu pagamento, para se evitar a suspensão do 
envio do Boletim a partir de 2012.
¼
 No final de Setembro a situação dos associados era a seguinte:

   Nº de associados nacionais 668

   Nº de associados residentes no estrangeiro

   → Residentes na Europa 57

   → Residentes no resto do Mundo 40

   Saídas de associados (1)   (16)

   Nº de Admissões no período 5

   TOTAL de associados 765
(1) 1 falecido

Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres

Alterações – Novos Sócios

 PORTUGAL
4292 - Henrique João Lucas Marçal * Rua da Bempostinha, 17 - 1º Dtº *1150 - 065 * LISBOA * 
 henrique.marcal@mail.telepac.pt * (P) T.V.60 - 1,2A,T3,90

4293 - Nuno Jorge Luís dos Reis * Rua Vila de Prades, 3 - r/c Dtº *3200 - 254 * LOUSÃ * NJL-REIS@hotmail.com * 
(P) T.C.60,66,73, - 1 - N.U.- T3,Etiquetas,cartas inteiras

4294 - André Jorge Santos Pagaime * Estrada Esteiro Furado - Quinta Branca * Chão Duro * 2860 - 354 * 
MOITA * andrepagaime@msn.com * (P) T.C.60 - 1, N.U.T14,Literatura

4295 - Pedro Alexandre Mendes da Silva * Av. Prof. Dr. Henrique de Barros, 102 * Algueirão * 2725 - 651 * MEM-
MARTINS * pvizialex@sapo.pt * (M) T.60- 1,2A- N.U.-PALOP’s,Arte,Viagens dos portugueses- 114 – Po

 E.U.A.
4296 - John Pereira * 193 Blackmer Street * New Bedford * 02744-1830 Massachusetts * U.S.A. * 

johnpereira33@gmail.com * (P) C.60- 1,Nepal,EUA,Nova Zelandia- N.U.- T5- 91,92



86

Pagamentos por Transferência Bancária  
 Para o Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:

  Quotas  -  NIB :   0010  0000  3805   4150  0018  1

  Leilões  -  NIB :    0010  0000  3805   4370  0016  9

 Payments by Bank Transfer
 Paiement par Virement Bancaire 
 Pago por transferencia de banco 
 Per Banküberweisung 
 
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag                                                         
        IBAN:   PT50 0010  0000  3805   4150  0018  1         -      BIC/SWIFT : BBPIPTPL

Auction / Enchère / Subasta / Auktion       
        IBAN:   PT50 0010  0000  3805   4370  0016  9         -      BIC/SWIFT : BBPIPTPL 
            

Payment / Paiement / Pago / Zahlung

PayPal®(www.paypal.com)   + 6 %
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt

A. MOLDER
- filatelia -

RUA 1.º DE DEZEMBRO, N.º 101, 3.º – 1200-358 
LISBOA  

Tel.: (00 351) 21 342 15 14 Fax: (00 351) 21 342 
95 34   E-mail: a.molder@sapo.pt

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO O 
MATERIAL FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DA 

CONCEITUADA MARCA ALEMÃ «KABE»
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE SELOS 

NO HALL DE ENTRADA E NO 3.º ANDAR 
(Elevador)

Faca-nos uma visita em 
“http://filateliaamolder.com.sapo.pt/”

Selos de Ouro 2011

patrocinados pela

Filatelia do Chiado
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5.º Troféu Comendador Dias Ferreira
68.º Aniversário do Clube Filatélico de Portugal

 Aproxima-se mais um momento muito importante da vida do nosso Clube, que ciclicamente se 
repete em finais de Outubro. Vamos comemorar mais um aniversário, o 68.º, de uma série que se iniciou 
no longínquo dia 27 de Outubro de 1943.

 Com altos e baixos, com mais ou menos dificuldades, o nosso Clube tem passado incólume a todas 
as crises, e estamos convictos de que continuará assim por muitos anos, procurando sempre divulgar a 
filatelia e apoiar os seus inúmeros associados, com a grandeza que sempre patenteou durante estes muitos 
anos de vida. É na grandeza e na universalidade que ele se distingue e parmanecerá como o melhor entre 
os melhores.

 Nas comemorações deste ano mais uma vez sentiremos a falta daquele que foi o mentor e maior 
obreiro da sua génese. O Homem que o fez nascer, e que a ele devotou um grande e extremo carinho, 
durante uma vida. O Homem que vivia todos os minutos da sua vida com o pensamento virado para o 
seu querido “filho”: o Clube Filatélico de Portugal.

 O Comendador Dias Ferreira não estará presente fisicamente mas estará sempre presente nas 
nossas memórias pela sua dedicação, trabalho e esforço em prol desta instituição. Ele estará sempre 
presente pelos exemplos de perseverança e abnegação à causa, que sempre procurou transmitir a todos  
os associados. Ele estará sempre presente porque ele era, é, e será sempre o Clube Filatélico de Portugal, 
porque ambos se fundiram num todo indissociável.

 Por isso, convidamos todos associados a participarem nas nossas comemorações anuais, tanto no 
Troféu, que ostenta o seu nome, como no Jantar de Comemorativo. Será uma forma justíssima de honrar 
a sua memória e de mostrar que o nosso Clube está vivo e recomenda-se.

 Participem, a vossa presença será sempre bem-vinda.

  Em complemento ao Catálogo da 5ª 
Edição do Troféu Comendador Dias Ferreira, distri-
buído no inicio deste mês, informamos que no dia 
da inauguração da Exposição ( 22 de Outubro de 
2011) será emitido o selo ao lado bem como o a 
aposição de um carimbo comemorativo atribuído 
pelos CTT, o qual terá um Posto local para obliterar 
toda a correspondência que for apresentada. 

  Cada selo custará 1,50 € e o FDC (en-
velope timbrado do Clube) custará 2,00 €.

 Os associados que estejam interessados nalgumas destas peças filatélicas deverão reservá-las 
com antecedência acompanhando o pedido do respectivo pagamento ou fazendo a correspondente 
transferência bancária para a conta do C.F.P. "
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                                     CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
                                       
                                                             FILIADO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FILATELIA
                                  
                                                        CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

                   SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.º DT.º — 1150-020 LISBOA

                                  Telef.: 218 123 936  www.cfportugal.com    *    cfportugal@mail.telepac.pt
        

Expediente — Quintas-feiras e sábados, das 15 às 19 horas.
        

  Qualidades e quotizações dos sócios:
  JUNIOR      7,50  Euros
  EFECTIVO - Portugal  20,00 Euros
  EFECTIVO - Estrangeiro  30,00 Euros
  
          
                      Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro.

Exemplar raro da Aerofilatelia Portuguesa

SABE O QUÉ É A  AEROFILATELIA  ?
Quer ajuda para coleccionar esta classe FIP ? Contacte o seu Clube ou o Delegado  Portu-

guês  da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia 

FERNANDO M. OLIVEIRA   e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609   Telem (351) 938464540



xxv aniversário 
da adesão
de portugal
e espanha
à união europeia
moedas de colecção ouro e prata com acabamento especial

MOEDA, PRODUTOS METÁLICOS, 
PRODUTOS GRÁFICOS DE SEGURANÇA 
E OUTROS, PUBLICAÇÕES OFICIAiS 
E SERVIÇOS NAS LOJAS.

Ouro Flor de cunho
Tamanho original
14 mm

Prata Proof
Tamanho original
40 mm
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28º Leilão

do Clube

Filatélico

de Portugal a

03.12.2011

Participar

é ajudar o

clube




