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Editorial
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Mais um número do nosso Boletim é apresentado aos nossos associados, este com um ligeiro 
atraso motivado por razões de força maior. Há opiniões dispares quanto aos conteúdos do nosso 
boletim. Há quem entenda que o boletim é extremamente técnico com a maioria dos artigos apenas 
virados para os grandes coleccionadores; há os que entendem que temos artigos básicos que 
não deveriam ser publicados no nosso boletim atendendo a sua excelência, assim como há quem 
pense que o boletim deveria ser um prolongamento do seu álbum de família alimentando a sua 
fogueira das vaidades. O boletim é de todos os associados, e por tal razão deve contemplar artigos 
de investigação, com alguma complexidade, mas também artigos de divulgação e informação 
mais acessíveis a uma grande maioria de coleccionadores, porém nunca um meio de propaganda 
pessoal. Sempre foi este o rumo que traçamos para a nossa revista e permaneceremos nesse rumo 
enquanto formos o seu editor.

E já que focamos este assunto sempre entendemos a filatelia, em primeira instância, como 
um passatempo, uma paixão de vida, e como tal deverá ser compreendido como uma actividade 
de entretenimento livre que se desenvolve individual ou colectivamente, sempre imbuído de 
um sentimento altruísta e ao mesmo tempo cultural. A filatelia não é um jogo envolvendo regras 
predeterminadas e objectivos, onde alguém consegue vislumbrar atletas de alta competição.

 E vem isto a propósito, porque hoje a filatelia transformou-se numa selva onde no confronto 
de ideias vale tudo, incluindo ser um modo de afirmação pessoal quando não se consegue a 
sua afirmação profissional. E no meio desta selva há espaço para todas as espécies; daqueles 
que querendo estar de bem “com deus e com o diabo” se entretêm criticando o opositor 
mas que no primeiro momento se apresentam ao beija-mão papal, não vá o diabo tecê-las e 
caírem na desgraça; daqueles que sendo violentamente ofendidos por palavras e actos se 
apresentam na primeira fila, com traje de gala e de peito inchado, para receberem uma honraria 
estrategicamente outorgada; daqueles que violentamente ofendidos no desempenho das suas 
funções se amedrontam e embora carpindo as mágoas com amigos, na primeira ocasião surgem 
exuberantes no seu servilismo; daqueles que tudo aceitam e suportam porque um “dossier” com 
provas irrefutáveis, e sistematicamente recordado, lhes promete arruinar a vida; daqueles que com 
a miragem de uma “medalha de cortiça” denunciam os laços de amizade e solidariedade para 
com aqueles que sempre os aceitaram como amigos; daqueles que sendo acusados de trapaças 
e roubos são glorificados como os maiores do burgo quando aos interesses instalados lhes dá jeito, 
e exultam com a honraria; daqueles que sendo uns oportunistas em vida foram glorificados à sua 
morte porque isso convém em determinado momento; daqueles que se “rendem” por uma viagem; 
daqueles que sendo filatelistas fazem da filatelia um modo de sustento financeiro; daqueles que se 
alheiam e não conseguem tomar uma atitude digna em defesa da filatelia; daqueles que assistindo 
aos atropelos assobiam para o lado e fingem não ver; daqueles que pensam e agem no pressuposto 
de que tudo é permitindo em filatelia; daqueles que se arrogam serem os donos da filatelia; daqueles 
que amedrontados recusam a publicação de artigos para não ferir susceptibilidades……….

 E é por estas razões que hoje entendemos ter chegado o momento de reflectir sobre se 
valerá a pena manter-mo-nos nesta selva. Não vou cair na tentação de me considerar uma vítima 
dela. Provavelmente, e involuntariamente acabamos por cometer erros nessa vivência, mas há uma 
certeza: é que jamais agimos com prepotência, com despautério, com deslealdade, nem nunca 
obrigamos ninguém a agir contra a sua vontade por coacção ou outra forma de pressão. Nunca 
cobramos fidelidade a ninguém, cada um foi livre de agir em função da sua vontade. Há dez anos 
que somos vítimas de atitudes persecutórias, raiando o absurdo e a intolerância. Fomos confrontados 
com queixas à Autoridade da Concorrência, Autoridade Tributária, à Entidade Reguladora da 
Comunicação Social, intentaram uma providência cautelar tendo como finalidade acabarem 
com os nossos leilões, somos sistematicamente bombardeados com emails e cartas criticando tudo 
e todos e com ofensas pessoais, cortes nos subsídios, ataques violentos e sistemáticos em editorias e 
artigos, etc. etc.. Sempre nos defendemos e nos mantivemos serenos, porque o que está em causa 
é a sobrevivência do nosso Clube. No passado guerras intestinas levaram ao encerramento de 
grandes clubes. Não caímos nessa armadilha.

  Perante isto cabe perguntar: valerá a pena sacrificarmos o nosso bem estar em prol de um 
associatismo filatélico decadente?

Elder Manuel Pinto Correia
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Angola
Um notável documento postal

Luís Frazão RDP FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

 Estas notas são dedicadas ao Elder Correia, figu-
ra incontornável da Filatelia Angolana, e certamente o 
maior especialista da história postal daquela parcela do 
ultramar português. E é tão difícil surpreender o Elder Cor-
reia com algo que ele não conheça, que aproveitámos 
o ensejo da descoberta de um notável documento, para 
juntando-lhe mais três, lhe prestarmos homenagem por 
todo o trabalho de investigação a que desde há anos 
dedica tempo e esforço e que sempre partilha com a 
comunidade filatélica. 
       
  

1- Um selo de S. Tomé anulado em Loanda.

 A carta que se apresenta nas figuras 1 fala por 
si própria. Foi franqueada com um selo de 50 réis da 2ª 
emissão “Coroa” de S. Thomé e Príncipe, para pagar o 
porte correspondente ao 1º escalão de peso de uma 
carta para Portugal. 

Como foi lançada (ou acabou por ser lançada) 
no correio de Loanda, e aí marcada a 15 de Outubro 
de 1882, foi por este correio sido detectada a anoma-
lia, que constituía uma infracção ao regulamento postal, 
que determinava explicitamente que os selos postais de 
qualquer colónia só tinham validade dentro da mesma, 
não podendo ser utilizados quaisquer outros.

 
Como tal o selo foi inutilizado e declarada a sua 

nulidade com o NULLO de Loanda, assim como aplica-
da a marca de porteado de 100 réis, correspondendo ao 
dobro do porte em falta. 
    
 Viajou para Lisboa no paquete “Benguella“, que 
partiu de Loanda a 15 de Outubro de 1882 e chegou a 
Lisboa a 16 de Novembro, seguindo para Coimbra onde 
foi marcada a 17 de Novembro.

  Em Coimbra o carteiro “Pires” encarregue da sua 
distribuição e recolha do porte em dívida escreveu ainda 
que o destinatário “Não quer receber” a carta, pelo que 
esta deveria ter sido enviada para o refugo postal, dado 
que era desconhecido o endereço do expedidor.
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 Pensamos que o destinatário terá reconsiderado a sua decisão de não querer receber a carta, 
pois que esta se encontrava no arquivo de correspondência de Clemente Cunha Moraes, provando a 
recepção da mesma.
 

  
 A marcação de anulamento sobre selos de Angola, motivada por os selos já estarem retirados de 
circulação ou já terem servido é conhecida em alguns exemplares isolados, mas o caso presente - anulamento 
de um selo colonial numa colónia por pertencer a outra - parece-nos ser o primeiro exemplo conhecido 
não só de Angola mas de toda a filatelia colonial portuguesa do século XIX.

2 - A marca de Refugo do correio de Loanda

A imagem que se mostra na figura 3 
e ampliada na figura 4 vem responder a uma 
questão várias vezes levantada, e até hoje 
sem resposta. Como explicar que conhecen-
do-se marcas de REFUGO de quase todas as 
colónias portuguesas, somente não se conhe-
ce de Angola, com um tráfico postal muito 
superior a S. Tomé e a Cabo Verde, para refe-
rir somente dois exemplos, de que se conhe-
cem marcas de Refugo

  Quando do Troféu Dias Ferreira de 
2012, apresentamos um quadro sobre o tema 
Refugo, tornando-se essa falta tanto mais no-
tória, quanto o número de peças apresenta-
das que foram (ou deveriam ter ido) ao Re-

Figura 1 - Frente da carta

Figura 2 -Verso da carta

Figura 3
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fugo em Loanda era significativo. De tal modo esta “falha” nos parecia “impossível” que após troca de 
impressões com Elder Correia se aventou a possibilidade da Marca REFUGO/PORTUGAL (ver Figura 5) 
pudesse também ter sido enviada para Loanda e aí ser utilizada 
                                               

  Figura 4                                                          Figura 5

Em defesa desta hipótese, ilustrava-se a carta com a mais antiga (Figura 6) marca de Refugo 
aplicada em correio colonial, aplicada duas vezes numa carta expedida de Mossamedes para França 
e devolvida a Angola.

   

Figura 6

A leitura desta carta parece ser a seguinte:
Foi escrita e lançada no Correio de Mossamedes em finais de 1881, franqueada com um selo 

Coroa de 100 réis, tendo como destino um oficial da marinha Francesa, prestando serviço na escola 
de torpedos, localizada em S. Georges D’Oleron, em França. O selo foi inutilizado com a marca linear 
com cercadura de Mossamedes, transitou em Lisboa a 29 de Dezembro de 1881, como o atesta a 
marca datada “Províncias Ultramarinas” aplicada no verso. De Lisboa seguiu de comboio para França, 
chegando ao seu destino a 3 de Janeiro. Como o destinatário não se encontrava, foi reexpedida para 
Rochefort sur Mer, chegando a 5 de Janeiro. Também aí não encontraram o destinatário foi enviada para 
Portugal, chegando a Lisboa a 12 de Janeiro de 1882.

Admitimos que tenha sido enviada para Mossamedes, pois só assim se consegue justificar a 
aposição da marca de dupla oval Correio de Mossamedes, com data (ilegível) que foi aplicada por 
cima da marca primitiva.

A partir deste momento seguem-se duas interpretações especulativas: 
a) Foi para a Refugo de Loanda onde entrou a 25 de Fevereiro de 1882, e de onde saiu a 23 de 

Janeiro de 1883, 1 ano depois da sua entrada, marcada com o REFUGO/data/PORTUGAL

b) Em alternativa, foi de Mossamedes enviada para Lisboa, onde deu entrada e saída do Refu-
go nas datas atrás indicadas.
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Para complemento do que foi escrito, tem manuscrito na frente, na diagonal “não foi procurada”

E embora a carta que se apresenta seja anterior em 20 anos ao postal enviado da Suíça,  é com 
agrado que registamos a descoberta da marca do refugo de Loanda de 1902, a primeira conhecida do 
correio em Angola.

3 - Dois portes de jornal de Angola.

 5 Reis pago com selo

Lançada no correio 
em Loanda a 19 de Outu-
bro de 1892, foi franqueada 
com um selo de 5 réis da 
emissão de D. Luís de relevo 
e enviada para Lisboa onde 
chegou a 8 de Novembro. 

O quer a torna 
numa peça especial é ser 
uma franquia de 5 réis, de 
que só se conhece mais um 
exemplar numa carta im-
pressa destinada a Itália.

É talvez oportuno 
aqui relembrar que a inexis-
tência de selos de 2 ½ réis 
destinados a franquia de 

jornais circulados internamente em Angola, deu origem a uma aplicação de recurso, conhecida em 
18901, que o leitor poderá encontrar no artigo referido na nota de rodapé.

5 Réis pagos em dinheiro.

Mais interessante é a cinta de 
Jornal ou de impresso, expedida de Lo-
anda a 15 de Abril de 1894, com che-
gada a Lisboa no dia 3 de Maio, que se 
ilustra na figura seguinte.
 O porte de impressos para Portugal era 
5 réis. 
             

A inexistência de selos de 25 e 
de 50 réis justificou o recurso a marca 
PAGO, utilizada pelo correio de Loanda 
para denotar o recebimento em dinhei-
ro do porte da carta.

Estamos agora em condição 
de provar que também a taxa de 5 réis 
se esgotou, o que constitui novidade. 
Conhecem-se algumas cartas com o 
PAGO, enviadas parta Portugal e também para o estrangeiro, mas a aplicação da marca PAGO relativa 
à inexistência de um selo de 5 réis, é a primeiro que registamos.

                        
_________________________________________

1 - Elder Correia.- História Postal de Angola (7) Os selos de Recurso no séc.. XIX Boletim do Clube Filatélico de Portugal

Figura 8

Figura 7
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Correspondências Oficiais e Particulares
I - Período Monárquico

Armando Bordalo Sanches
cfportugal@mail.telepac.pt

1.- Introdução

O presente artigo que abrange apenas o Período 
Filatélico ou Adesivo - de 1.07.1853 a 1950 -, incide na fase 
da Distribuição das Correspondências Oficiais e Particula-
res e, essencialmente, no que diz respeito à sua “ Devolu-
ção ” e “ Reexpedição ”.

O Serviço Postal que tem sido através dos tempos, 
a missão principal e mais nobre do Correio – como Institui-
ção Social -, engloba quatro Fases distintas:
:- A Recepção, o Tratamento, a Transmissão/Transporte e 
a Distribuição/Entrega das Correspondências Postais.  

Os objectos transportados pelo Correio são desig-
nados por Correspondências Postais.

As Correspondências Postais classificam-se e de-
finem-se:

:- Quanto à sua Natureza, em duas Classes:
• Oficiais – As relativas a assuntos de serviço 

público trocadas entre diferentes repartições 
e autoridades do País, bem como as equipa-
radas para esse efeito, por Lei especial; e,

•  Particulares – As trocadas entre particulares 
sem formalidades especiais; e, ambas,

:- Quanto à sua Segurança, em:
• Ordinárias -As entregues ao Correio sem for-

malidades especiais;
• Registadas – As transmitidas com formalida-

des especiais e pelas quais o Estado paga 
indemnização em caso de extravio; e, ainda,

:- Com outras denominações, atendendo aos vá-
rios e diferentes aspectos que revestem, designadamente: 
Franqueadas, Insuficientemente Franqueadas, Porteadas, 
Multadas, Isentas de Franquia, de Última Hora, Apartadas, 
de Posta-Restante, com Próprio Pago, para Devolver, De-
volvidas, para Reexpedir, Reexpedidas, Retidas, em Refu-
go, em Trânsito, etc..

Como nos vamos debruçar, sobretudo, na “ De-
volução ” e “ Reexpedição ” das referidas Correspondên-
cias Ordinárias (Oficiais e Particulares), limitamo-nos a de-
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finir as seguintes:
1. Para Devolver – As que devem ser remetidas à Estação de origem;
2. Devolvidas – São as referidas na alínea anterior, depois de darem entrada na Estação de 

procedência/origem;
3. Para Reexpedir – As que, por erro de serviço ou indicação do destinatário ou do expedidor, 

devem ser remetidas para outra estação;
4. Reexpedidas – São referidas na alínea anterior, depois de saírem da Estação que as reexpediu;

2.- Distribuição das Correspondências Ordinárias

Vamos, previamente, proceder à recolha cronológica da Legislação Postal especifica a esta 
Fase, entre 1852 e 1910, de modo a podermos avaliar a sua evolução e respectivos procedimentos.

:- Decreto-Lei de 27 de Outubro de 1852
Determina o citado Decreto, no seu Art.º 11.º, que o número de Carteiros efectivos atribuídos às 

Administrações Centrais do Correio de Lisboa, Porto e de Coimbra, é respectivamente, de 70, 20 e 6, bem 
como, que cada uma das 7 Administrações Centrais de Correios de Distritos, nomeadamente, Viana do 
Castelo, Viseu, Santarém, Extremoz, Vila Real, Beja e Faro, terá 4 Carteiros; e, ainda, no Art.º 47.º, que:
 “ A Posta interna em Lisboa e Porto será organizada de modo, que por ella se enviem e recebam as cor-
respondencias com a maior regularidade e prontidão. Logo que as circumstancias o permitam, far-se-ha 
extensiva esta disposição aos subúrbios das mesmas cidades ”.  

:- Dispõe, por sua vez, o Art.º 2.º do Regulamento Postal de 4 de Maio de 1853, que:
“ Pertence à Sub-Inspecção Geral:
1.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º
4.º Nomear e exonerar os Contínuos, Correios condutores, Carteiros etc………………………………..
  Art. 96.º Nas povoações em que houver pequena Posta, todas as cartas e massos confiados ás Reparti-
ções do Correio serão entregues aos destinatários na sua residencia, ou no logar que elles designarem, 
por Carteiros competentemente nomeados.
§ unico. Exceptuam-se, para serem entregues no Correio:
1.º As que tiverem declaração de = Posta restante;
2.º As apartadas;
3.º As registadas;
4.º As que forem dirigidas a pessoas, cujos domicílios se não podérem conhecer, ou a Officiaes e Solda-
dos de Corpos ou destacamentos, se para isso houver recommendação, ou a Officiaes e marinheiros da 
Armada a bordo dos navios. 
Art. 97.º Da correspondência designada nos n.ºs 1.º. 2.º, 3.º e 4.º do artigo 96.º, se farão listas, que estarão 
expostas ao publico, por espaço de quinze dias as cartas do Reino e Hespanha, e por tres mezes as das 
cartas das Ilhas, ultramar, e estrangeiras.
Art.98.º Para a distribuição da correspondência por domicílio, as cidades e terras em que ella houver de 
ter logar, serão divididas em tantos districtos postaes, quantos fôrem convenientes para o mais fácil e 
prompto desempenho deste serviço. ---------------------------------------------
Art.100.º Na cidade de Lisboa haverá, pelo menos, quatro entregas da correspondencia, tirando-se as 
cartas das caixas ás 6 e 10 horas da manhã, e 2 e 4 da tarde, e começando a distribuição duas horas 
depois. Na cidade do Porto haverá três entregas diárias, pelo menos; e em Coimbra, e nas outras terras, 
duas entregas, acommodadas ás horas da chegada das malas.
§ único. Na caixa geral do edifício do Correio poderão lançar-se cartas para a distribuição da correspon-
dência interna, até meia hora antes da designada para começar a mesma distribuição.
Art.101.º No fim de cada distribuição os Carteiros darão conta da correspondência que entregaram, e 
apresentarão as cartas restantes, com declaração no verso do motivo por que não as distribuíram.
Art.104.º As Estações postaes estarão abertas diariamente para a entrega das correspondências, desde 
as oito da manhã até ao por do sol. Naquellas terras, em que a correspondência chegar de noite, mas a 
tempo de se poder distribuir até ás onze horas, se abrirá novamente o Correio para se fazer a distribuição 
”.

:- Aos 17de Novembro de 1856, foi publicada a seguinte Portaria (D. do G. n.º 272):
“ Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industria.

Direcção Geral das Obras Publicas – Repartição Central.
Tendo sido auctorisado o Conselheiro Sub-Inspector Geral dos Correios e Postas do Reino para, desde o 
1.º do corrente mez em diante, estabelecer em Lisboa seis distribuições de correspondências, e em Belem 
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três, conforme propunha em sua Representação de 31 de Outubro ultimo, sob o n.º 144; Há Sua Mages-
tade El-Rei por bem Approvar definitivamente esta medida, que importa manifestamente um proveitoso 
melhoramento do serviço publico, auctorisado pelo artigo 47.º do Decreto de 27 de Outubro de 1852; e 
n’esta conformidade Manda o Mesmo Augusto Senhor, pelo Ministerio das Obras Publicas, Commercio e 
Industria, participar ao mencionado Conselheiro, para a sua intelligencia e fins convenientes, que é Ser-
vido Approvar, conjuntamente com a referida proposta, os meios sugeridos para fazer face ao aumento 
de despeza por ella ocasionada, sem ultrapassar a cifra do actual Orçamento do Correio.
Paço das Necessidades, em 3 de Novembro de 1856. = Marquez de Loulé ”.

:- Transcrevemos do Decreto-Lei de 30.12.1864, o seguinte:
“ Art.1.º A sub-inspecção geral dos correios e postas do reino é substituída por uma direcção geral, ime-
diatamente subordinada ao ministro e secretario d’estado dos negócios das obras publicas, commercio 
e industria ”.

:- Consta do relatório do Ministro das Obras Publicas, que foi tido em consideração na aprovação e pu-
blicação do referido Decreto-Lei, entre outras, a seguinte proposta:

“ A distribuição das correspondências nos domicílios é hoje muito desejada por quasi todas as cidades e 
villas que ainda não gosam d’esta comodidade. É portanto de grande conveniência e vantagem que 
a pequena posta se va estabelecendo n’aquellas povoações onde similhante melhoramento se for tor-
nando necessário, e que se alargue nas outras onde já existe, e se conhecer que não está em harmonia 
com as exigências do serviço ”.

:- Constata-se no Decreto-Lei de 12 de Novembro de 1869:
“ Art.1.º A direcção dos correios e postas do reino, creada por decreto de 30 de dezembro de 1864, é 
um serviço externo dependente do ministro das obras publicas, commercio e industria, e o director geral 
recebe as ordens do governo pela respectiva secretaria d’estado.
Art. 2.º São extintas as ambulâncias postais dos caminhos de ferro estabelecidas em virtude da auctorisa-
ção dada ao governo pela carta de lei de 11 de julho de 1863.
Art.3.º Ficam supprimidos:
1.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º As administrações centraes dos correios de Vianna do Castelo e de Extre-
moz;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.5.º O território do continente do reino e ilhas adjacentes é dividido em oito círculos postaes, composto 
das administrações centraes, direcções, delegações e distribuições de correio, declaradas no mappa 
que faz parte d’este decreto ”, -------------------------------------------------.
Art.8.º Os logares de director, delegado e distribuidor de correio podem ser servidos, por excepção ao 
preceito do artigo 13.º do decreto com força de lei de 27 de outubro de 1852, pelos professores de instru-
ção primaria, quando se provar, por informações das auctoridades competentes, que não há incompa-
tibilidade no exercício das funções acumuladas.
§ único. A acumulação d’estes serviços não escusa nem atenua a responsabilidade das faltas que em 
qualquer d’elles commetter o referido funcionário.
Art.13.º A distribuição da correspondência por domicilio fica limitada ás localidades designadas nos qua-
dros das oito administrações centraes do correio, sem prejuízo do disposto no artigo 13.º de decreto de 30 
de dezembro de 1864, que continua reger este serviço.
§ 1.º Os actuaes carteiros efectivos que excedem o numero dos fixados nos ditos quadros são conside-
rados extraordinarios, e continuam a ocupar vacaturas da sua classe nos quadros das administrações 
centraes.
§ 2.º Os carteiros extraordinários que sáem do quadro da administração central do correio de Lisboa são obri-
gados a servir no impedimento dos efectivos ou em outro trabalho do correio sem aumento do vencimen-
to, salvo as ajudas de custo por conducção de malas ”. 

:- Constam do relatório do Secretario de Estado, que conduziu à aprovação e publicação deste Decreto-
-Lei, entre outras, as seguintes propostas:
“ Eliminam-se as denominadas estações postaes ambulantes estabelecidas nos caminhos de ferro, as 
quês não oferecem vantagens de transmissão que justifiquem a avultada despeza de 7:912$000 reis que 
custam ao tesouro, sendo certo que as correspondências que exigem a maxima celeridade procuram de 
preferência o telegrapho eléctrico.
A pequena posta e distribuição de correspondência pelos domicílios é uma providencia útil e comple-
mentar do serviço do correio nas terras de uma certa densidade de população; tem-se porém exage-
rado um pouco as aplicações d’esta providencia, de modo que os gastos vão crescendo sem rasão 
suficiente nem justificada. É conveniente dar maior attenção ao racional cumprimento do artigo 13.º do 
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decreto de 30 de dezembro de 1864, e o que agora se dispõe n’este sentido deverá produzir uma eco-
nomia aproximada de 4:700$000 réis ”.   

:- Alguns anos depois, é publicado o Decreto-Lei de 10 de Fevereiro de 1876, de cujo articulado passo 
parcialmente, a transcrever:

“ Artigo 1.º É o governo auctorisado:
1.º A organizar, pelo modo que julgar mais conveniente, o serviço da distribuição domiciliaria da corres-
pondência, assim nas terras em que elle actualmente é feito, como nas demais do reino e ilhas adjacen-
tes, onde o mesmo serviço for necessário;
2.º A estabelecer direcções de correio nas terras onde as urgentes necessidades do serviço postal recla-
marem esta providencia;
3.º A estabelecer desde já ambulâncias postaes nos caminhos de ferro existentes e nos que de futuro 
forem abertos à circulação;
Art. 4.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º A augmentar o numero de carteiros que for necessário, segundo o n.º 1 do artigo 1.º d’esta lei ”. 

:- Transcrevemos do “ Anuário Postal para 1878 ”, publicado pela Direcção Geral dos Correios de Portu-
gal, algumas disposições respeitantes à Distribuição Postal, designadamente:

“ Os carteiros não distribuem a correspondência official; pertence ás diversas auctoridades e repartições 
mandal-a receber ao correio.
Esta correspondência não está sujeita ao pagamento de porte algum.
Nas localidades em que ha carteiros, todas as cartas e maços confiados ás repartições do correio são 
entregues ás pessoas a quem são destinadas na sua residencia ou no local que ellas designarem.
Exceptuam-se d’esta disposição e devem ficar depositadas no correio para serem ahi procuradas:
1.º As correspondências que tiverem declaração de posta restante;
2.º As correspondências apartadas;
3.º As correspondências destinadas a indivíduos cujo domicílio é desconhecido, a officiaes ou marinheiros 
a bordo dos navios ou a officiaes e soldados dos corpos ou destacamentos, quando para isso houver 
recomendação ”. (1)
(1).- Versão actualizada do artigo 96.º do Regulamento Postal de 1853.
“ Nas localidades em que não ha carteiro são as correspondências entregues no correio ás pessoas a 
quem são destinadas ou a quem esteja auctorisado para as receber.
É proibido aos carteiros distribuir cartas ou maços que não tenham sido expedidos pela repartição do correio.
Pessoa alguma é obrigada a receber os objectos que lhe são dirigidos pelo correio, podendo cada um 
escolher entre a correspondência que lhe é destinada aquella que lhe agrade e rejeitar o resto.
Das cartas que têem declaração de posta restante, das que não são entregues por não serem conhe-
cidos os domicílios das pessoas a quem são destinadas e das que são recusadas, formam-se listas que 
devem estar expostas ao publico – por espaço de quinze dias, as das cartas do reino; por um mez, as das 
cartas dos paizes da união geral dos correios; por tres mezes as das cartas das ilhas dos Açores e Madeira, 
das colonias portuguezas, da America do Sul e de outros paizes de alem mar”. (2)
(2).- Versão actualizada do Art.º 97.º do Regulamento Postal de 1853.
“ Findos os prazos acima mencionados, são classificadas como refugo as correspondências não recla-
madas.
Quando alguém, tendo mudado de residência, quizer evitar a demora na entrega das suas correspon-
dências, deve participar no correio a sua nova morada. Esta participação é indispensável para evitar que 
fiquem retidos os massos ou cartas que não trouxerem designado o domicílio ou o trouxerem errado ”.
Revela-nos ainda, o citado Anuário Postal, que em 1878 existiam apenas 99 Terras (localidades) no Reino 
(Continente), em que já estava estabelecida a distribuição das correspondências por Carteiros.

:- Com a entrada em vigor do “Regulamento Geral Provisório do Serviço Telegrapho-Postal e de Pharoes 
”de 23.09.1880, passou a haver uma única Tabela de Portes. A partir de 15.10.1880, as correspondências 
não franqueadas e as insuficientemente franqueadas passaram a ser porteadas no dobro do porte devido 
ou em falta. 

Transcrevemos do mesmo as seguintes disposições:
“ Art.11.º A distribuição de correspondência faz-se, nas repartições postaes, a quem o requerer; no domi-
cilio, por distribuidores ou próprios.
§ 1.º A distribuição será feita por distribuidores a pé ou conduzidos em carruagens ou carros americanos, devendo cada secção 
postal (onde as houver) ter uma distribuição especial, feita em combinação com a das outras secções, e todas com relação ao 
movimento dos caminhos de ferro, chegada e partida de navios e outros meios de transmissão fluvial ou 
terrestre.
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§ 2.º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 3.º A distribuição nos quarteis, hospitais, prisões, asylos e em geral em toda a parte onde o acesso for defezo, 
será feita lançando-se a correspondência n’uma caixa, que para esse fim serão convidados a ter na por-
ta de entrada os chefes, directores, administradores ou proprietários dos indicados estabelecimentos, e 
quando eles não anuírem ao convite ficará a correspondencia no correio até ser reclamada por pessoa 
competente. 
Art.12.º Distribuem-se nas repartições postaes as correspondências officiaes, posta restante  e apartadas; 
todas as outras podem ser distribuídas no domicilio ”.

:- As Instruções Regulamentares para os serviços relativos às Correspondências Postais, aprovadas pelo 
Decreto-Lei de 27 de Janeiro de 1887, devido à sua pormenorizada abrangência, contribuíram decisiva-
mente, para o melhoramento e eficácia dos multifacetados procedimentos do Serviço Postal e, como 
consequência, também, da área específica em análise, da Distribuição das Correspondências.

Transcrevemos do seu Capítulo IV (do Art.º 74.º ao 104.º), os seguintes artigos:
“ Art.75.º As correspondências officiaes serão entregues nas administrações, direcções ou estações tele-
grapho-postaes, aos agentes das repartições publicas ou das auctoridades. 
§ único. Exceptuam-se, em Lisboa, as destinadas ás secretarias d’estado, que serão mandadas entregar 
nas próprias secretarias por agentes da administração dos correios e telégraphos.
Art.76.º As correspondências ordinárias e as registadas serão entregues nas administrações, direcções ou 
estações, ou distribuídas nos domicílios dos destinatários, conforme o caso. 
Art.91.º Nas localidades em que houver distribuição domiciliaria, todas as correspondências, qualquer 
que seja o seu peso ou volume, serão entregues no domicilio dos destinatários ou no logar que estes de-
signarem.
§ 1.º Exceptuam-se as correspondências destinadas a indivíduos residentes em quarteis, hospitais, prisões, 
asylos, e estabelecimentos análogos, quando não for ahi permitido o livre acesso aos distribuidores, e os 
chefes, directores ou administradores d’esses estabelecimentos não tenham anuido ao convite de que 
trata o artigo 103º. 
Art.93.º As localidades onde houver distribuição domiciliaria serão divididas em districtos postaes. Cada 
distrito terá uma tabela, cujo duplicado deve existir na administração, direcção ou estação, indicando a 
área que deve percorrer e o itinerário que tem a seguir. 
Art.94.º As correspondências ordinárias destinadas a indivíduos em cuja morada não seja encontrada 
pessoa alguma para as receber, serão ali apresentadas três vezes, a diferentes horas. Se á terceira vez 
não houver quem as receba, serão depositadas na administração, direcção ou estação.
§ 1.º No verso do sobrescripto ou cinta indicará cada distribuidor o dia e hora em que procurou o destina-
tário da correspondência e o motivo por que não a entregou.
§ 2.º Esta declaração será assignada pelo respectivo distribuidor que deverá indicar o seu numero em 
frente da assignatura.
§ 3.º Esta disposição não é aplicável ás correspondências destinadas a indivíduos que têem á porta de 
suas casas ou estabelecimentos caixas, especialmente destinadas para os distribuidores lançarem as 
correspondências.
Art.95.º Os distribuidores devem entregar, no seu regresso á administração, direcção ou estação, as cor-
respondências ordinárias, que por qualquer motivo não forem distribuídas.  
Art.96.º Os distribuidores são responsáveis pela importância das correspondências não franqueadas ou 
com franquia insuficiente que houverem distribuído.
Art.99.º É prohibido aos distribuidores:
1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º Distribuir correspondências sem as marcas competentes, com os sellos por inutilizar, ou que não te-
nham sido regularmente expedidas pelo correio;
Art.101.º Os indivíduos, que se ausentarem temporariamente de qualquer localidade, poderão requisitar 
que as correspondências que lhes forem destinadas fiquem depositadas no correio para serem oportu-
namente recebidas.
§ 1.º Os pedidos para as correspondências ficarem retidas deverão ser feitos por escripto e devidamente datados e as-
signados, sendo a assignatura reconhecida por tabelião ou abonada por empregado telegrapho-postal.
§ 2.º O período máximo, durante o qual as correspondências podem ficar retidas, é de três mezes, a contar da 
data da requisição.
Art.103.º Nas localidades onde haja o serviço da distribuição domiciliaria, os chefes, directores, adminis-
tradores, commandantes dos corpos ou proprietários dos hospitais, das prisões, dos asylos, dos quarteis e 
de quaesquer estabelecimentos onde o acesso for defezo serão convidados a ter, em local apropriado, 
caixas para receber as correspondências destinadas aos indivíduos residentes nos referidos estabeleci-
mentos. 
Art.104.º As correspondências ordinárias que não podérem ser distribuídas, nem reexpedidas ou devolvi-
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das á estação da procedência, serão conservadas nas estações destinatárias durante os prasos marca-
dos no artigo 143.º. (Refugos)

:- O Regulamento Postal aprovado pelo Decreto-Lei de 10.12.1892, apesar de evidenciar alterações e 
inovações pontuais na redacção de alguns artigos, mantém a estrutura e a essência do articulado atrás 
transcrito, designadamente:

“ Capitulo IV (do Art.º 74.º ao 105.º)
“ Art.75.º As correspondências officiaes serão entregues nas estações, aos agentes das repartições publi-
cas ou das auctoridades. 
§ único. Exceptuam-se, em Lisboa, as destinadas á direcção dos serviços telegrapho-postaes e ás secretarias 
d’estado, onde serão mandadas entregar.
Art.76.º Redacção anterior.
§ 1.º A entrega das correspondências efectuar-se-há o mais rapidamente possível depois da chegada das malas. 
Nas localidades em que a correspondência chegar depois do encerramento da estação, mas a tempo 
de se poder fazer a entrega até ás onze horas da noite, abrir-se-há novamente a estação, durante meia 
hora, logo que o serviço o permita.
§ 2.º Nas localidades onde houver distribuição domiciliaria será esta executada para as correspondências 
recebidas depois da hora do encerramento da estação, uma vez que possa ser feita a distribuição domi-
ciliaria até ás nove horas da noite.
§ 3.º As correspondências que chegarem a horas de não poderem ser entregues nas estações até ás nove sel-o-hão no dia 
seguinte ás sete horas da manhã no verão e ás sete emeia no inverno.
§ 4.º Estas disposições não são aplicáveis ás cidades de lisboa e porto, onde o serviço de distribuição domociliaria 
será regulado em especial pela forma mais harmónica com os interesses do publico e com as conveni-
ências do serviço.
 Art.91.º Redacção anterior.
 § 1.º Exceptuam-se:
a)- As correspondencias apartadas e de posta restante.
b)- As correspondências destinadas a indivíduos residentes em quarteis, hospitais, prisões, asylos, e estabe-
lecimentos análogos, quando não for ahi permitido o livre acesso aos distribuidores, e os chefes, directores 
ou administradores d’esses estabelecimentos não tenham anuido ao convite de que trata o artigo 104º. 
Art.93.º As localidades onde houver distribuição domiciliaria serão divididas em districtos postaes. Cada 
distrito terá uma tabela, cujo duplicado deve existir na estação, indicando a área que deve percorrer e 
o itinerário que tem a seguir. 
Art.94.º As correspondências ordinárias destinadas a indivíduos em cuja morada não seja encontrada 
pessoa alguma para as receber, serão ali apresentadas três vezes, a diferentes horas. Se á terceira vez 
não houver quem as receba, serão depositadas na estação.
§ 1.º Redacção anterior.
§ 2.º Redacção anterior.
§ 3.º Esta disposição não é aplicável ás correspondências destinadas a indivíduos que têem á porta de suas ca-
sas ou estabelecimentos caixas, especialmente destinadas para receberem as correspondências.
Art.95.º Os distribuidores devem entregar, no seu regresso á estação, as correspondências ordinárias, que 
por qualquer motivo não forem distribuídas.  
Art.96.º Redacção anterior.
Art.99.º Cumpre aos distribuidores:
1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º Não distribuirem correspondências sem as marcas competentes, nem com os sellos por inutilizar;
4.º Não distribuirem correspondências que lhes não tiverem sido directamente confiadas na respectiva 
estação.
Art.102.º (ex-101.º) Os indivíduos, que se ausentarem temporariamente de qualquer localidade, poderão 
requisitar que as correspondências que lhes forem destinadas fiquem depositadas para serem opportu-
namente recebidas.
§ 1.º Os pedidos para as correspondências ficarem retidas deverão ser feitos por escripto e devidamente datados e 
assignados, sendo a assignatura reconhecida por tabellião ou abonada por pessoa conhecida do em-
pregado.
§ 2.º Redacção anterior.
Art.103.º Não é permitido a nenhum empregado de qualquer classe ou categoria, transportar ou distribuir ou permitir que os seus 
subordinados transportem ou distribuíam correspondências particulares, de qualquer espécie, sem pagamento dos respectivos 
portes, mesmo quando o transporte ou a distribuição seja fóra das horas de serviço dos referidos empregados.
Art.104.º (ex-103.º) Nas localidades onde haja o serviço da distribuição domiciliaria, os chefes, directores 
ou administradores de hospitais, prisões ou asylos, os commandantes dos quarteis e os proprietarios de 
quaesquer estabelecimentos onde o acesso for defezo serão convidados a ter, em local apropriado, 
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caixas para receber as correspondências destinadas aos indivíduos residentes nos referidos estabeleci-
mentos. 
Art.105.º (ex-104.º) As correspondências ordinárias que não poderem ser distribuídas, nem reexpedidas ou 
devolvidas á estação da procedência, serão conservadas nas estações destinatárias durante os prasos 
marcados no artigo 143.º. (Refugos)

:- O notável e didáctico Regulamento para os Serviços dos Correios, aprovado por Decreto de 14 de Ju-
nho de 1902, que encerrou por assim dizer, um longo e árduo ciclo de aperfeiçoamento da Legislação 
Postal, apesar das inevitáveis alterações, actualizações e directrizes (Circulares) de que foi sendo alvo, 
prolongou a sua vigência até à década de 40. 

Capítulo IV (do art.º 87º ao 117.º)
Art.88.º (ex-75.º) Redacção anterior. 
§ único. Exceptuam-se:
a).- As destinadas á Direcção Geral dos Correios e Telegraphos e ás secretarias de Estado, onde serão 
mandadas entregar;
b).-As destinadas a particulares, designadas no § 6.º do artigo 3.º, que serão entregues nas respectivas 
residências, nas localidades onde estiver estabelecido o serviço de distribuição domiciliaria;
c)- As destinadas ás auctoridades cuja residência seja no percurso dos giros rurais, que serão entregues 
pelos respectivos distribuidores.
Art.89.º (ex-76.º) Redacção anterior.
§ 1.º Redacção anterior.
§ 2.º Nas localidades onde houver distribuição domiciliaria, será esta executada para as correspondências recebi-
das depois da hora do encerramento da estação, se a distribuição domiciliaria poder ser começada até 
ás nove horas da noite.
§ 3.º As correspondências que chegarem a horas de não poderem ser entregues nas estações até ás onze horas da noite, ou 
começar a distribuição domiciliaria antes das nove da noite, começarão a ser distribuídas no dia seguinte 
ás sete horas da manhã no verão e ás sete e meia no inverno.
§ 4.º Estas disposições não são aplicáveis ás cidades de Lisboa e Porto, onde o serviço de distribuição domiciliaria 
será regulado pela forma mais harmonica com os interesses do publico e com as conveniencias do servi-
ço e segundo as instrcções da Direcção Geral dos Correios e Telegraphos.
 Art.103.º (ex-91.º) Redacção anterior.
 § 1.º Exceptuam-se:
a) Redacção anterior.
b) As correspondências destinadas a indivíduos residentes em quarteis, hospitais, prisões, asylos, e estabe-
lecimentos análogos, quando não for ahi permitido o livre acesso aos distribuidores, e os chefes, directores 
ou administradores d’esses estabelecimentos não tenham anuido ao convite de que trata o artigo 116º. 
Art.105.º (ex-93.º) As localidades, onde houver distribuição domiciliaria serão divididas em districtos posta-
es. Cada distribuidor terá uma tabela, cujo duplicado deve existir na estação, indicando a area que lhe 
pertence percorrer e o itinerário que tem a seguir. 
Art.106.º (94.º) Redacção anterior.
 § 1.º No verso do sobrescripto ou cinta indicará o carteiro ou distribuidor o dia e as horas em que procurou 
o destinatário da correspondência e o motivo porque a não entregou, assignando a declaração e indi-
cando o seu numero em frente da assignatura.
§ 2.º (ex-§ 3.º) Redacção anterior.
Art.107.º (ex-95.º) Os distribuidores devem entregar, no seu regresso á estação, as correspondências ordi-
nárias, que por qualquer motivo não forem distribuídas.  
Art.108.º (ex-96.º) Redacção anterior.
Art.111.º (ex-99.º) Compete aos carteiros e distribuidores desempenharem o serviço a seu cargo, devida-
mente uniformizados e com a mala ou bolsa respectiva, sendo-lhe expressamente prohibido:
1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.º (ex-3.º) Distribuirem correspondências sem as marcas competentes, nem com os sellos por inutilizar; 
3.º (ex-4.º) Distribuirem correspondências que lhes não tiverem sido directamente confiadas na respectiva 
estação.
Art.114.º (ex-102.º) Redacção anterior.
§ 1.º Redacção anterior.
§ 2.º Redacção anterior.
Art.115.º (ex-103.º) Não é permitido a empregado algum, qualquer que seja a sua classe ou categoria, transpor-
tar ou distribuir ou permittir que os seus subordinados transportem ou distribuíam correspondências parti-
culares, de qualquer espécie, sem pagamento dos respectivos portes, mesmo quando o transporte ou a 
distribuição seja feita fora das horas de serviço dos referidos empregados.
Art.116.º (ex-104.º) Nas localidades onde houver o serviço da distribuição domiciliaria, os chefes, directo-
res ou administradores de hospitaes, prisões ou asylos, os commandantes dos regimentos e os proprietá-
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rios, administradores ou directores de quaesquer estabelecimentos onde o acesso for defezo, serão con-
vidados a ter, em local appropriado, caixas para receber as correspondências destinadas aos indivíduos 
residentes nos referidos estabelecimentos. 
Art.117.º (ex-105.º) As correspondências ordinárias que não puderem ser distribuídas, nem reexpedidas ou 
devolvidas á estação da procedência, serão conservadas nas estações destinatárias durante os prazos 
marcados no artigo 155.º. (Refugos)
  

3.- “ Devolução ” e “ Reexpedição ” das Correspondências Ordinárias

Deduz-se, numa leitura restrita ou superficial do Decreto de 27 de Outubro de 1852 e do Regula-
mento Postal para a sua execução de 4.5.1853, bem como da Circular n.º 1, de que toda esta Legislação 
é, aparentemente, omissa no que diz respeito à Devolução e Reexpedição das Correspondências Postais.

Constata-se, porém, numa análise mais detalhada e profunda ao teor da citada Legislação, que 
não é essa a realidade factual. Isso porque, se é real a inexistência na mesma de qualquer disposição espe-
cífica alusiva a Devoluções e Reexpedições, também não é menos real e evidente a existência de um 
Mapa de Portes das Correspondências e Impressos, referenciado no Art.º 25.º do Decreto de 27.10.1852.

Salvo melhor interpretação, parece-nos que o mecanismo constante do citado Mapa - desdo-
brado em duas Tabelas – que, permite ao Remetente a previa opção, de “ Franquear ” ou “ Não Franque-
ar ” as Correspondências por si expedidas, é, inequivocamente, o requisito indispensável para o integral 
cumprimento de um dos princípios primários e fundamentais do Serviço Postal, ou seja, de que a cada 
serviço, expedição ou percurso corresponde, um novo e adequado porte.

Assim sendo, podemos definir como Regra Geral – salvaguardando as devidas excepções (3) –, 
que virtude das ” Devoluções ” e “ Reexpedições ” das correspondências, representarem novos serviços, 
expedições ou percursos, os seus Remetentes e/ou Destinatários, ficam sujeitos ao pagamento dos indis-
pensáveis novos portes.
(3).- As Oficiais, por beneficiarem de Isenção de Porte.

Apresento na Figura 1, a mais antiga Correspondência “ Reexpedida ”, que conheço. 

Figura 1                                                       
Cortesia de Paulo Sequeira

Carta (capa de) Singela (até 3 Oitavas) 
ou de 1.º Porte (25 Réis), franqueada e 
remetida de Chaves (Marca nominati-
va e carimbo obliterador 180), via Porto 
-6.02.1854- e Lisboa -9.02.1854-, para a 
Marquesa da Bemposta, em Alhandra 
(Marca nominativa).
Em virtude do Carteiro (Distribuidor) ter 
constatado que Destinatário se tinha au-
sentado para Lisboa, procedeu á substi-
tuição da primitiva direcção, riscando-a 
e, à indicação do novo destino (Rua do 
Ferregial de Cima n.º 28, Lisboa), para 
onde a Estação postal de Alhandra a “ 
Reexpediu ”, sem a Portear (novo porte) 
e, onde foi recepcionada aos, 11-02.1854.  
Por não ter sido pago, previamente, por 
Estampilha (Selo Postal), o novo porte 
devido de 25 Réis, devia ter sido “ Porte-
ada ” (regime de Porte a Pagar) como 
carta “ não Franqueada ”, em 40 Réis, a 
pagar em dinheiro pelo Destinatário (4). 
(4).- Até à entrada em circulação dos 
Selos de Porteado, em 1.01.1904, os 
portes das cartas remetidas em regime 
de Porte a Pagar (porteadas), eram pa-
gos em dinheiro pelos Destinatários.
O circuito desta Correspondência 
comprova-nos quase em absoluto, a 
Regra Geral anteriormente definida, fi-
cando apenas por esclarecer a razão 
de não ter sido Porteada.
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:- Por ter constatado, que os Directores dos Correios, não estavam a ter uma interpretação e um proce-
dimento uniformes no tratamento das Correspondências que erradamente lhes eram remetidas, com os 
consequentes prejuízos deles resultantes para os utentes e, em nítida contradição com as instruções/
ordens em vigor, emitiu a Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas do Reino, a Circular n.º 9 de 18 de 
Setembro de 1854, que passamos a transcrever: 

CIRCULAR N.º 9 

“ Constando-me que muitos Directores de Correios deixam de dar prompta expedição ás correspondên-
cias que lhes são enviadas erradamente, e que outros não lhes dão expedição alguma, e as conservam 
em seu poder e consideram caídas em refugo, com grave prejuízo do público e contravenção das or-
dens d’esta Sub-Inspecção, previno a V. S.ª:
1.º - Que no caso de lhes ser remetida alguma correspondência, cuja entrega não pertença à Direcção 
a seu cargo, deve imediatamente expedir essa correspondência ao seu destino, rectificar a respectiva 
factura, e avisar o Correio d’onde a recebeu, para rectificar o talão, declarando-lhe a terra para onde 
a tiver remetido;
2.º - Que no caso de não saber dar a essa correspondência a competente expedição, a deve logo de-
volver ao Correio d’onde a tiver recebido, rectificar a factura, e declarar o motivo da devolução.
Deus Guarde a V. S.ª, Sub-Inspecção-Geral dos Correios e postas, em 18 de Setembro de 1854 ”.
 
A ilação sucinta que se retira na apreciação do texto atrás transcrito, é a de que havendo erro do Correio 
na expedição de Correspondências, deviam as mesmas ser, de imediato e gratuitamente (5), “ Reexpe-
didas ” (Ponto 1.º) ou “ Devolvidas ” (Ponto 2.º), nos termos neles descritos.
(5).- Segunda excepção, à Regra Geral anteriormente referida.
O.B.S:- Não tenho nem conheço, qualquer Correspondência abrangida por esta Circular n.º 9.

Reproduzo na Figura 2, uma carta posta à venda na Internet, pela melhor oferta, por “ Soler Y 
Llach ” de Madrid e, cujo actual proprietário desconheço.   

Figura 2
Carta Singela (até 3 Oitavas) ou de 1.º Por-
te (25 Réis), franqueada e remetida de Cabeceiras (de 
Basto), (marca nominativa e carimbo oblite-
rador 57), via Porto -15.03.1856-, para Lisboa 
-17.03.1856.
Tendo o Carteiro constatado que o Destina-
tário se tinha ausentado para Torres Novas 
(conforme anotações manuscritas no Fron-
tispício, “ Torres Novas ” e no Verso, “ Torres 
Novas ” e, “ Mendes ”), procedeu à substi-
tuição do primitivo endereço, riscando-o e, 
à indicação do novo destino (Torres Novas), 
para onde a Estação postal de Lisboa a “ Re-
expediu ”, sem a Portear.
Por não ter sido pago, previamente, por Es-
tampilha, o novo porte devido de 25 Réis, devia 
ter sido a mesma “ Porteada ” como carta “ 
não Franqueada ”, em 40 Réis, a pagar em di-
nheiro pelo Destinatário. 
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:- Posteriormente, com o objectivo de clarificar as dúvidas existentes nos portes a aplicar às correspondências de 
Destinatários ausentes, emanou a Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas do Reino, a Circular n.º 17 de 30 de 
Abril de 1857, cujo teor passo a transcrever:

CIRCULAR N. 17
_____________________________________________________________________________
“ Constando-me que se tem suscitado algumas dúvidas acerca dos portes a que devem ser sujeitas as correspon-
dências destinadas a indivíduos, que já não se achem nas terras para onde foram dirigidas, cumpre que V.S.ª em 
casos taes pratique o seguinte:
1.º - As correspondências selladas que chegarem às terras indicadas nos sobrescriptos para indivíduos que ali não 
estejam, ou porque tenham sahído para outras terras, ou porque a indicação do sobrescriptos fosse errada, e às 
quaes houver por isso de se dar nova direcção para que sejam devidamente entregues, marcar-se-hão com a 
marca dos correios aonde entrarem, e serão porteadas segundo o seu peso. Ao lado do porte escrever-se-ha a 
palavra = mais =, e a direcção errada será substituída pela verdadeira.
 2.º - As correspondências porteadas que estiverem no mesmo caso das que trata o n.º antecedente, serão tam-
bém marcadas, e ao seu porte se addicionará outro escrevendo-se a palavra = mais =, e somando-se ambos, A 
direcção errada será devidamente substituída. 
§ unico. – Se porém houver quem pretenda affixar os competentes sellos tanto n’umas como noutras correspon-
dências, será isso permittido, e em tal caso não se portearão.
3.º - As correspondências assim porteadas ou selladas serão, sem demora, expedidas ao seu destino segundo a 
nova direcção que lhes for dada, lançadas nas competentes facturas como procedentes do correio onde este 
processo tiver lugar.
4.º Os Administradores e Directores que expedirem deste modo as correspondências de que acima se trata, rectifi-
carão as facturas com que as tiveram recebido, procedendo aos devidos abonos, e avisarão os correios que lhas 
remetteram para rectificarem os respectivos talões, segundo a prática.
5.º - Os Administradores e Directores que finalmente receberem as sobreditas correspondências já assim porteadas 
ou seladas as farão entregar, ou francas se tiverem os sellos respectivos, ou pelo porte simples ou addicionado, 
que estiver nellas marcado.
6.º - O que se dispõe em os n.ºs 1.º e 2.º é applicável às correspondências, que tendo sido entregues nos domicílios 
dos destinatários, ou a quem os represente, apparecerem lançadas nas Caixas dos Correios, trazendo substituída 
a direcção primitiva.
7.º - As providências de que trata a presente circular não são extensivas às correspondências expedidas errada-
mente pelas estações postaes, por quanto essas deverão ser logo enviadas ao seu verdadeiro destino, conforme 
é determinado pela Circular n.º 9 de 18 de Setembro de 1854, sem novo sello ou porte, sendo com tudo marcadas 
com a marca do correio aonde primeiro chegarem.
Deus guarde a V. S.ª Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas, 30 de Abril de 1857 ”.
Realço no texto da Circular n.º 17 atrás transcrita, duas realidades distintas: a) Uma absoluta exigência na apli-
cação de novos portes (os constantes nas duas Tabelas do Mapa de Portes, atrás citado) às correspondências “ 
Reexpedidas ” e, por analogia, às “ Devolvidas 
”; e, b) A manutenção da Isenção de novos 
portes, às correspondências “ Reexpedidas ” 
e “ Devolvidas ”abrangidas pela Circular n.º 9.  

Apresento na Figura 3 uma carta (6) 
reproduzida na obra, “ Selos Clássicos de Re-
levo de Portugal ”, da autoria do Ilustre Filate-
lista, Sr. Armando Vieira e publicado pelo Nú-
cleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto, 
em 1883 e, no S.P., em Março de 2011, pela 
Distinta Filatelista, D. Isabel Vieira.  

Figura 3
Carta Singela (até 3 Oitavas) ou de 1.º Porte (25 
réis), franqueada e remetida da Lixa (marca 
nominativa e carimbo obliterador 62), para o 
Porto (Hospedaria da Europa) -24.07.1857. 
Constatando o Carteiro que o Destinatário já 
tinha regressado à Lixa (conforme anotação 
manuscrita no Verso, “ foi p.ª a Lixa ” e “ rúbrica 
elegível ”), procedeu à substituição do primitivo 
endereço, riscando-o e, à indicação do novo 
destino (Lixa), para onde a Estação postal do 
Porto a “ Reexpediu ”, sem a Portear.
Não tendo sido pago, previamente, por Estampi-
lha, o novo porte devido de 25 Réis, devia ter sido “ 
Porteada” como carta “ não Franqueada ”, em 40 
Réis, a pagar em dinheiro pelo Destinatário. 
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(4).- Referencio, relativamente a esta Correspondência, a análise efectuada no S.P., pelo Amigo 
e Distinto Filatelista, Acácio Luz, onde deduziu, através da leitura do teor das paginas 188 e 189 (parcial-
mente reproduzidas) da obra, “ Roteiro do Viajante no continente e nos caminhos de ferro ” de 1865, da 
autoria de José António Peres Abreu e, da interpretação à letra dos n.ºs 1 e 2 da Circular n.º 17 (conforme 
articulado transcrito) que, “ a reexpedição era paga em selos ou em dinheiro ”. Concluiu ainda que, “ 
Com esta leitura o porteado de 40 réis da carta devia ter sido pago na Lixa, em dinheiro, na medida em 
que a carta não apresenta um novo porte pago em selos no Porto ”. 

Concordo em absoluto, com a análise e a conclusão, emitidas; acho no entanto estranha, a real 
situação de facto - descrita no citado Roteiro do Viajante -, de que já naquela época remota, prevaleces-
sem as decisões de alguns administradores e directores do Correio, mesmo quando tomadas ao arrepio 
da Legislação Postal em vigor.   

Apresento na Figura 4, a única carta “ Reexpedida ” que conheço, devidamente “ Porteada ” 
(nos termos do n.º 1 da Circular n.º 17, supra transcrita), neste parâmetro em apreciação de, 30.04.1857 
a 22.11.1858.  

                                                                                                
Figura 4 - Cortesia de José Correia

Carta Singela (até 3 Oitavas) ou de 1.º Porte (25 Réis), franqueada e remetida de Lisboa (Carimbo obliterador 1) 
-26.10.1857-, para Vizeu -29.10.1857.
Tendo o Carteiro constatado que o Destinatário se tinha ausentado para Santa Comba Dão (conforme anotação ma-
nuscrita, “ P.ª Sta. Comba Dão, S. João d’Areias ”) procedeu á substituição do primitivo endereço, riscando-o e, à indi-
cação do novo destino (S. Comba Dão), para onde foi “Reexpedida ”.
Por não ter sido pago, previamente, por Estampilha, o novo porte devido de 25 réis, foi devidamente “ Porteada ” – pela 
Estação postal de Vizeu -, como carta “ não Franqueada ”, em 40 réis (Mais = 40), a pagar em dinheiro pelo Destinatário. 

:- Por ter sido reconhecida a necessidade de alterar a Circular n.º 17 de 30 de Abril de 1857, no que que 
diz respeito à importância do porte a que ficavam sujeitas as correspondências seladas ou porteadas, 
destinadas a indivíduos que já não se encontrassem nas terras para onde tivessem sido remetidas, foi 
aprovada e publicada a Portaria de 19.11.1858 (D.G.de 22.11.1858) e, posteriormente emanada, a Circu-
lar n.º 25, que passo a transcrever na integra:    

PORTARIA/CIRCULAR N.º 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS, COMMERCIO E INDUSTRIA.
DIRECÇÃO GERAL DAS OBRAS PUBLICAS – REPARTIÇÂO CENTRAL.

 Foi presente a Sua Magestade El-Rei a representação do Conselheiro Sub-Inspector Geral dos Correios 
e Postas do Reino, com data de 29 de Maio de 1857, a respeito da circular n.º 17 de 30 de abril antece-
dente, relativa às correspondencias dirigidas para indivíduos que não se achem nas terras indicadas nos 
sobrescriptos, ou por terem mudado de residência, ou porque tivessem escriptos erradamente os nomes 
das mesmas terras.
Sendo certo que similhantes correspondencias demandam duplicado serviço das repartições do correio 
em razão de lhes ser dada nova direcção, circumstancia esta que as torna sujeitas às disposições do Re-
gulamento postal em vigor, quanto ao pagamento de novo porte, por serem consideradas procedentes 
das terras aonde chegaram por effeito das primitivas indicações;
Considerando que, ou seja a nova direcção dada a essas correspondencias por empregados das sobre-
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ditas repartições, ou por pessoas a ellas estranhas, em nada altera isso ou modifica o expediente que as 
mesmas devem ter, nem a classificação da sua procedência;
Attendendo a que ficarem demoradas taes correspondencias nas repartições do Correio até serem pro-
curadas, resultariam para os destinatários muitos e graves transtornos, que se evitam com a prompta 
remessa d’ellas dando-se-lhes nova direcção.
O que tudo visto e ponderado, e querendo Sua Magestade providenciar de modo que nem sejam preju-
dicados os justos interesses da Fazenda Publica, nem gravados os destinatários com portes excessivos: ha 
por bem o mesmo Augusto Senhor determinar, em virtude das disposições do artigo 51.º do decreto com 
força de Lei de 27 de Outubro de 1852, que as correspondências de que trata a referida Circular sejam 
sujeitas ao pagamento de novo porte da importância dos sêllos que lhes possam pertencer segundo a 
competente tabela, o qual será satisfeito pelos destinatários, se na occasião da remessa das mesmas não 
houver quem pretenda afixar-lhes os necessários sêllos.
O que, pelo Ministro das Obras Públicas Commercio e Industria, se communica ao mencionado Conse-
lheiro, para seu conhecimento e devida execução.
“ Paço, em 19 de Novembro de 1858. = Carlos Bento da Silva. – Para o Conselheiro Sub-Inspector Geral 
dos Correios e Postas do Reino ”. (D.G. n.º 275 de 22 de Novembro de 1858). 
“ Em consequência pois da citada Portaria fica modificada a circular n.º 17 de 30 de abril de 1857, na 
parte que diz respeito à importância do porte a que são sujeitas as correspondências de que trata a mes-
ma circular, ou sejam seladas ou porteadas; e por isso as cartas a que se der nova direcção do peso de 
3 oitavas, terão mais o porte de 25 réis, as de 5 oitavas o de 50 réis, e assim por diante, subindo 25 réis por cada 
duas oitavas. Aos periódicos cintados, impressos litografias ou gravuras, aos manuscriptos e às amostras de fazendas 
cintadas que se acharem no mesmo caso, ou tenham sido porteadas ou selladas, é igualmente aplicável 
aquella determinação, e ser-lhes-ão impostos os portos respectivos. Em tudo o mais fica subsistindo a pre-
dita circular, e assim comunico a V. S.ª para seu conhecimento e prompta execução.
Deus Guarde a V. S.ª Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas do Reino, em 23 de Novembro de 1858 ”.  

Reproduzo na Figura 5, a única carta que conheço, “ Porteada ” e “ Reexpedida”, nos termos 
desta Portaria/Circular n.º 25.  

                                                                                                

Figura 5
Carta Singela ou de 1.º Porte, não fran-
queada e como tal, porteada em 40 Réis, 
remetida de Cintra (marca nominativa) 
-22.5.1859-, para a Marquesa da Bempos-
ta, na Azambuja (Marca nominativa).
Tendo o Carteiro constatado que o Desti-
natário se tinha ausentado para Alhandra 
(conforme anotação manuscrita no Verso, 
“ Está na Alhandra ”) procedeu á substitui-
ção do primitivo endereço, riscando-o e, 
à indicação do novo destino (Alhandra), 
para onde foi “ Reexpedida ”, via Lisboa 
(no verso) -16.7.1859.  
Por não ter sido pago, previamente, por Es-
tampilha, o novo porte devido de 25 réis, 
foi “ Porteada ”, pela Estação postal de 
Azambuja, como carta “ Não franqueada 
”, num total de 65 Réis – por adição de 25 
Réis ao anterior Porte de 40 Réis -, a pagar 
em dinheiro pelo Destinatário. 

:- Com a entrada em vigor da Carta de Lei de 17.05.1880, passou a existir uma única Tabela de Portes. 
Como consequência, as correspondências não franqueadas ou insuficientemente franqueadas passaram a ser, 
porteadas no dobro do porte devido ou em falta.  

Capitulo II – Expedição ou Reexpedição
“ Art.7.º São Isentos de porte ou taxa: 
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1.º Pela expedição ou reexpedição:- os vales do correio, as cartas de officio e maços de serviço publico não 
registado, permutados entre auctoridades do continente do reino, ilhas adjacentes e províncias ultramarinas;
2.º Pela reexpedição:- As correspondências franqueadas caídas em refugo, ou reenviadas (7) por qualquer motivo ”;
(7).- As “ Reexpedidas ” e as “ Devolvidas ”.
É bem evidente que conteúdo dos n.ºs 1 e 2 deste Artigo 7.º, veio alterar e simplificar significativamente a Regra 
Geral até então, vigente. A partir de agora, a “ Devolução ” e a “ Reexpedição ” das Correspondências Ordinárias, 
“ Franqueadas ”, passava a ser gratuita, ou seja, não necessitava de um novo porte. 
:- A Organização do Serviço Externo dos Correios Telégrafos e Pharoes, aprovada pelo Decreto-Lei de 29.07.1886, 
mantêm a disposição específica relativa á Isenção de porte ou taxa na expedição das correspondências Oficiais 
bem como, na “ Devolução ” e Reexpedição ” das Correspondências Ordinárias franqueadas.  

Capitulo II – Expedição e Reexpedição 
“ Art.7.º (n.ºs. 1 e 2). Redacção anterior.
:- As Instruções Regulamentares de 27.01.1887, destinadas a regular os Serviços relativos às Correspondências 
Postais, representam uma evolução relevante não só, no que diz respeito aos procedimentos no Serviço Postal em 
geral mas também, no caso concreto das “ Devoluções ” e “ Reexpedições ”.

Capítulo V – Devolução e reexpedição das correspondências (do Art.105.º ao 116.º)
Art.105.º As correspondências officiaes que não poderem ser entregues na localidade do destino á autoridade a 
quem forem endereçadas serão:
a)Devolvidas á estação de procedência, pelo primeiro correio, se for ignorada a localidade para onde partiu a 
auctoridade destinatária;
b)Reexpedidas, pelo primeiro correio, para a localidade em que se achar a autoridade, se a sua nova residência 
for conhecida.
Art.106.º As correspondências ordinárias, destinadas a indivíduos ausentes, serão imediatamente reexpedidas para 
a localidade em que se achar o destinatário, se a sua residência for conhecida.
Art.107.º As correspondências ordinárias, em cujos sobrescriptos ou cintas haja indicação do nome do remetente e 
que, por qualquer motivo, não possam ser distribuídas e não possam ser reexpedidas, serão devolvidas sem perda 
de tempo á estação de procedência.
§ 1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.º Nas correspondências ordinárias devolvidas á estação de procedência escrever-se-ha a tinta vermelha, em 
caracteres bem visíveis, as palavras – “ devolvida ao remetente ”.
§ 4.º As correspondências não franqueadas ou insuficientemente franqueadas reexpedidas serão mencionadas 
em facturas, modelo n.º 48, nas quaes se escreverá a palavra – “ reexpedição ”.
Art.113.º Todas as correspondências devolvidas á estação de procedência serão imediatamente entregues aos 
remetentes.
Art.114.º A devolução e a reexpedição das correspondências é gratuita nos termos do n.º 2.º do artigo 7.º do de-
creto com força de lei de 29 de julho de 1886. (8)
(8).- “ Art.º 7.º São Isentos de porte ou taxa: 
1.º_______________________________________________________________________
2.º As correspondências franqueadas caídas em refugo, ou reenviadas por qualquer motivo ”;

Excepções ao Artigo 114.º
Art.115.º Quaesquer correspondências, que tenham sido entregues nos domicílios indicados nas mesmas e voltem 
ao correio para seguirem outro destino, deverão ser franqueadas novamente.
§ único. É proibido aos distribuidores receber correspondências que estejam no caso d’este artigo.
Art.116.º As correspondências ordinárias ou registadas e as cartas com valor declarado que, apresentando en-
dereço incompleto ou errado, se devolverem á procedência para serem entregues aos remetentes não são, quando 
confiadas ao correio com o seu endereço completo ou rectificado, consideradas como reexpedidas, mas sim 
sujeitas a nova franquia ”.

Reproduzo na Figura 6, uma carta “ 
Porteada ” e “ Reexpedida ”, nos termos do 
Art.º 115º, atrás transcrito.

Figura 6
Sobrescrito franqueado e remetido de Lisboa 
26.04.1889-, para o Conde da Folgoza – via Ambu-
lância Minho II -28.04.1889 -, em Viana do Castelo 
-29.04.1889 (carimbos no Verso).
Em virtude do Destinatário se ter ausentado para 
Lisboa, voltou esta Correspondência ao Correio 
com o primitivo endereço rectificado e a indica-
ção do novo destino (Lisboa) mas, sem a indispen-
sável nova franquia de, 25 Réis e daí, a Estação de 
Viana a ter “ Porteado ” no dobro do porte devido, 
25 x 2 = 50 Réis (Selo fixo de 50 Réis manuscrito a 
lápis azul) e “ Reexpedido ” para Lisboa, que con-
firmou o porte a pagar em dinheiro (Selo fixo de 50 
reis, batido a preto), pelo Destinatário (Tabela de 
Portes de 29.07.1886).  
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:- O Regulamento Postal aprovado pelo Decreto-Lei de 10.12.1892, apesar de evidenciar alterações e 
inovações pontuais na redacção de alguns artigos, mantém a estrutura e a essência do articulado atrás 
transcrito, designadamente:

Capitulo V – Devolução e Reexpedição (do Art.106.º ao 116.º)
Art.106.º (ex-105.º) Redacção anterior.
a)Devolvidas á estação de procedência, pela primeira expedição, se for ignorada a localidade para 
onde partiu a destinatária;
b)Reexpedidas pela primeira expedição, para a localidade em que se achar a autoridade, se a sua nova 
residência for conhecida.
Art.107.º (ex-106.º) As correspondências ordinárias, destinadas a indivíduos ausentes, serão reexpedidas 
para a localidade em que se achar o destinatário, se a sua nova residência for conhecida.
Art.108.º (ex-107.º) Redacção anterior.
 § 1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.º Redacção anterior.
§3.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 § 4.º Redacção anterior.
Art.113.º Redacção anterior.
Art.114.º A devolução e a reexpedição das correspondências é gratuita nos termos do n.º 5.º do artigo 19.º 
(9) da organização dos serviços telegrapho-postaes ”de 1.12.1892.
(9).-“ Art.19.º São Isentos de taxa ou porte: 
5.º As correspondências franqueadas caídas em refugo, ou reenviadas por qualquer motivo ”;

Excepções ao Artigo 114.º
Art.115.º Redacção anterior.
§ único. Redacção anterior.
Art.116.º Redacção anterior. 
:- O notável e didáctico Regulamento para os Serviços dos Correios, aprovado por Decreto de 14 de Ju-
nho de 1902, que encerrou por assim dizer, um longo e árduo ciclo de aperfeiçoamento da Legislação 
Postal, apesar das inevitáveis alterações, actualizações e directrizes (Circulares), posteriores, de que foi 
sendo alvo. 

Capitulo V – Devolução e Reexpedição (do Art.118º ao 129.º)
Art.118º (ex-106.º) Redacção anterior.
a)Redacção anterior;
b)Reexpedidas pela primeira expedição, para a localidade em que se achar a auctoridade, quando 
esta assim o tiver requisitado officialmente.
Art.119.º (ex-107.º) As correspondências ordinárias, destinadas a indivíduos ausentes, serão reexpedidas 
para a localidade em que se achar o destinatário, se a sua nova residência tiver sido communicada á 
estação.
Art.120.º (ex-108.º) As correspondências ordinárias, em que se encontre indicação do nome do remetten-
te e que, por qualquer motivo, não possam ser distribuídas ou reexpedidas, serão devolvidas sem perda 
de tempo á estação de procedência. 
 § 1.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.º --------------------------------------------- - devolvido ao remetente, ou empresa ou administração.
§3.º (ex-4.º) As correspondências não franqueadas ou insuficientemente franqueadas, reexpedidas, serão 
mencionadas em facturas, modelo n.º 48, devendo previamente escrever-se sobre os sellos de porteado, 
em caracteres bem visíveis, a palavra – “ reexpedida ”.
 § 4.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Art.126.º (ex-113.º) Redacção anterior.
Art.127.º (ex-114.º) Pela devolução e pela reexpedição das correspondências não é devida nova fran-
quia. 

Excepções ao Artigo 127.º
Art.128.º (ex-115.º) Quaesquer correspondências que, depois de entregues nos domicílios indicados nas 
mesmas, voltem ao correio para seguirem outro destino, deverão ser franqueadas novamente, e, quando 
o não tenham sido, deverão ser consideradas como não franqueadas.  
§ 1.º (ex-§único. É proibido aos distribuidores receber correspondências que estejam no caso d’este artigo.
§ 2.º Não são comprehendidas nas disposições d’este artigo as correspondências destinadas a indivíduos 
que tenham a sua residência em hotéis e que, por se terem ausentado, os respectivos proprietários as 
devolvem ao correio para seguirem o novo destino. Proceder-se-há de igual modo para com as corres-
pondencias entregues nos diversos consulados ao cuidado dos respectivos cônsules, quando se reenviem 
ao correio pela ausência dos destinatários. 
Art.129.º (ex-116.º) Redacção anterior. 

:- Sendo diferenciado o tratamento dado às Correspondências Ordinárias que não podem ser entregues 
aos Destinatários, desdobro as que reproduzo nas Figuras 7 a 21, em 4 grupos distintos, de A a D. 
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A.- “ Reexpedição ” de Correspondências Ordinárias que, depois de entregues nos domicílios dos 
Destinatários, voltaram ao Correio, sem nova franquia.

Apresento na Figura 7, um Bilhete-Postal “ Porteado ” e “ Reexpedido ”, nos termos do disposto no 
Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902. 

Figura 7
Postal ilustrado franqueado e remetido de Milão -4.09.1902-, para Lisboa -8.09.1902, onde foi entregue no domicílio do 
Destinatário. Tendo este se ausentado para o Monte Estoril, voltou a Correspondência ao Correio com o primitivo ende-
reço rectificado e, a indicação do novo destino (Monte Estoril) mas, sem a indispensável nova franquia de 10 Réis e daí, 
a Estação de Lisboa a ter Porteado, no dobro do porte devido, 10 x 2 = 20 Réis (Selo fixo de 20 Réis e a marca rectangular, 
“ Entrada no Correio/ sem /Nova Franquia ”, batidos a preto) e “ Reexpedido ” para a Estação do Monte Estoril, à qual 
o Destinatário pagou em dinheiro, o referido porte de 20 Réis (Tabela de Portes de 1.12.1892).

Visando um procedimento uniforme no tratamento das Correspondências descritas nos Artigos 
119.º e 127.º e das abrangidas pelo disposto no Artigo 128.º, foi emanada aos 19.05.1904, a Circular da 1ª 
Divisão da 4.ª Repartição, que passo a transcrever:

“ Circular n.º 1 069 de 19 de Maio de 1904, da 1.ª Divisão da 4.ª Repartição
Os chefes dos serviços farão executar nas estações suas dependentes os seguintes preceitos:
a)As correspondências que, depois de terem sido entregues nos domicílios, ou às pessoas autorizadas 
para as receber, forem encontradas nos receptáculos com a direcção nova, mas sem os novos selos, e 
que por esse facto são consideradas como porteadas, deverão ser reexpedidas com a marca T na frente 
do involucro e a declaração assinada no verso encontrada no receptáculo sem novos selos;

Reproduzo na Figura 8, um Bilhete-Postal ilustrado “ Porteado ” e “ Reexpedido ”, nos termos do 
Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da alínea a) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904.

Figura 8
Postal Ilustrado franqueado e remetido de Pon-
ta Delgada -19.12.1904-, via Lisboa -25.12.1904-
, para Coimbra -26.12.1904-, onde foi entregue 
no domicílio do Destinatário. Em virtude do Des-
tinatário se ter ausentado para outro domicilio, 
voltou esta Correspondência ao Correio, com 
o primitivo endereço rectificado e a indicação 
do novo destino (Felgueiras) mas, sem a in-
dispensável nova franquia de 10 Réis e daí, a 
Estação de Coimbra – no estrito cumprimento 
do Art.º 128.º e da alínea a) da Circular n.º 1069 
e, da declaração manuscrita, “ Encontrada no 
receptáculo da alta sem nova franquia ”, assi-
nada pelo Distribuidor, “Annibal, -, a ter “ Porte-
ado ” no dobro do porte devido, 10 x 2 = 20 Réis 
(T-Taxa Devida/a Cobrar e Selo fixo de 20 Réis, 
batidos a preto) e “ Reexpedido ” para a Esta-
ção de Felgueiras, onde o Destinatário pagou 
em Selos de Porteado (10) – na mesma afixados 
e obliterados (Felgueiras -28.12.04), o porte de-
vido de 20 Réis (Tabela de Portes de 1.12.1892).
(10).- Os Selos de porteado entraram em circu-
lação em 1.01.1904.
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:- Alterações ao Regulamento Postal 14.06.1902, aprovadas por Decreto-Lei de 24.04.1905 (D.G. n.º 97.º de 
1.05.1905), relacionadas com este estudo:
“ 16.º - No artigo 120.º, a seguir ás palavras “ devolvidas sem perda de tempo á estação de procedência 
” acrescentar “ declarando por escripto no verso das mesmas o motivo da devolução ” e substituir os §§ 
3.º e 4.º pelos seguintes:
§ 3.º As correspondências não franqueadas ou insufficientemente franqueadas, reexpedidas ou devolvi-
das á estação de procedência, serão mencionadas em facturas, modelo 48, e estas na cartas de aviso 
44, devendo previamente escrever-se sobre os sellos de porteado, em caracteres bem visíveis, a palavra 
– reexpedida. Não serão porem acompanhadas da factura 48 as que forem reexpedidas ou devolvidas 
pelas estações centraes de Lisboa e Porto.

Reproduzo na Figura 9, outro Bilhete-Postal ilustrado “ Porteado ” e “ Reexpedido ” nos termos do 
Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da alínea a) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904.

Figura 9
Postal Ilustrado franqueado e remetido de Vallada (Santarém) -30.07.1905-, para Coimbra -31.7.1905, onde foi entregue 
no domicílio do Destinatário. Tendo o Destinatário se ausentado para Lisboa, voltou esta correspondência ao Correio 
com o primitivo endereço rectificado e a indicação do novo destino mas, sem a indispensável nova franquia de 10 Réis 
e daí, a Estação de Coimbra – no estrito cumprimento do disposto no Art.º 128.º e na alínea a) da Circular n.º 1 069 e, do 
teor da declaração manuscrita, “ Encontrada na caixa geral sem nova franquia ”, assinada pelo Distribuidor, “Annibal 
” -, a ter “ Porteado ” no dobro do porte devido, 10 x 2 = 20 Réis (T-Taxa Devida/a Cobrar e Selo fixo de 20 Réis, batidos 
a preto) e “ Reexpedido” para a Estação de Lisboa à qual, o Destinatário pagou em Selo de Porteado de 20 Réis - nela 
afixado e obliterado (Lisboa Central/31.07.05/1.ª Secção) -, o porte devido (Tabela de Portes de 1.12.1892).

B.- “ Reexpedição ” de Correspondências Ordinárias que, depois de entregues em Hotéis, volta-
ram ao Correio, ao abrigo do § 2.º do Art.128.º, sem nova franquia (Serviço do Porteiro).

Apresento na Figura 10, um Bilhete-Postal ilustrado “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo do § 
2.º do Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902.

Figura 10
Postal ilustrado não franqueado e como tal, Por-
teado (T-Taxa Devida/a Cobrar, batida a preto) 
pela Estação de Vichy (França) -13.06.1903-, 
via Irun (Espanha) -13.06.1903-, para um hóspe-
de do “ Hotel Lusitano ”, no Luso -16.06.1903-, 
que confirmou o porte a pagar - Selo fixo de 
20 Réis, batido a preto -, pelo Destinatário em 
numerário.  Em virtude deste se ter ausentado 
para outro domicílio, voltou o Bilhete-Postal ao 
Correio (“ Serviço do Porteiro ”) – com o primiti-
vo endereço rectificado, a indicação do novo 
destino (Foz do Douro) e, sem nova franquia -, à 
Estação do Luso que, a “ Reexpediu ”, gratuita-
mente – nos termos do §2.º do Art.128.º -, para o 
Porto -17.06.1903.Porém, em virtude desta Cor-
respondência ter sido classificada como Carta, 
pela Estação postal do Porto – certamente pela 
missiva escrita no Verso -, procedeu a mesma, 
à correcção do anterior porte a pagar de, 20 
para 50 Réis – “ 5 manuscrito a lápis roxo sobre o 
2 e, um novo Selo fixo rectangular, “ Taxa Devi-
da/0050/Réis ”( 11)-, a pagar em dinheiro, pelo 
Destinatário (Tabela de Portes de 1.12.1892).
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(11).- Presumo, pelas datas das peças que possuo e conheço, que este Selo Fixo só tenha sido usado, 
entre Junho de 1902 e 31.12.1903.

 Apresento na Figura 11, um Bilhete-Postal ilustrado, que apesar de se encontrar abrangido pelo 
disposto no § 2.º do Art.128.º (“ Serviço do Porteiro ”), exibe, uma desnecessária, nova franquia e daí, ter 
sido “ Reexpedido ”, nos termos do Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902. 

Figura 11
Postal ilustrado franqueado e remetido de Sas Van Gend (Holanda) -18.09.1905-, para um utente do “ Hotel do Parque 
” no Gerez -20.09.1905-, onde foi entregue.
Por o Destinatário se ter ausentado para outro domicílio, voltou a Correspondência ao Correio (Serviço do Porteiro) – 
com o primitivo endereço rectificado, a indicação do novo destino e, com uma nova franquia (Selo Postal de 10 Réis), 
à Estação do Porto que, após o ter obliterado -20.09.1905-, a “ Reexpediu ”, nos termos do Art.128.º do Regulamento 
Postal de 1902, para o Coruche -22.09.1905 (Tabela de Portes de 1.12.1892.     

Reproduzo na Figura 12, uma Carta,“ Reexpedida ”, gratuitamente, ao abrigo do § 2.º do Art.128.º 
do Regulamento Postal de 14.06.1902.

                                               Frente                                                                Verso
Figura 12

Carta franqueada e remetida de Lisboa, via Ambulância Norte II -20.12.1910 (12), para um hóspede do “ Hotel de Fran-
cport ”, no Porto -20.12.1910 (Verso).
Tendo o destinatário se ausentado para outro domicílio, voltou a correspondência ao Correio (Serviço do Porteiro, ba-
tido no Verso) – com o primitivo endereço rectificado, a indicação do novo destino (Macedo de Cavaleiros/Chacim) 
e, sem nova franquia -, à Estação do Porto que, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, nos termos do § 2.º do Art.128.º do 
Regulamento Postal de 1902, para Macedo de Cavaleiros -21.12.1910 (pouco visível, no Verso). (Tabela de Portes de 
1.12.1892).     
(12).- Apesar de já pertencer ao período Republicano, optei pelo seu enquadramento neste Período Monárquico. 
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C).- “ Reexpedição ” de Correspondências Ordinárias, antes da entrega - ao abrigo dos Art.
ºs119.º e 127.º do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da alínea b) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904.

Apresento na Figura 13, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo dos 
Art.ºs 119.º e 127.º do Regulamento Postal de 1902.

Figura 13
Postal Ilustrado franqueado e remetido de Calvados (França) -6.07.1903-, para Lisboa -9.07.1903.
Apesar do insucesso na entrega desta Correspondência destinada a um individuo ausente, em virtude do Destinatário 
ter, atempadamente, comunicado à Estação do seu domicílio, a sua nova direcção/residência, procedeu a mesma, 
à rectificação do primitivo endereço, riscando-o, à indicação do novo destino (manuscrito a lápis azul, A Sernache/
Coimbra) e, à “ Reexpedição ”, gratuita – nos termos dos Art.ºs 119.º e 127.º, supra referidos -, via Coimbra -9.07.1903- 
(e marca oval, A.C.do C./ de/ Coimbra, batida a preto), para Sernache/dos Alhos -10.07.1903 (Tabela de Portes de 
1.12.1892).  

Apresento na Figura 14, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo dos 
Art.ºs 119. e 127.º do Regulamento Postal de 1902.

Figura 14 - Cortesia de Guilherme Rodrigues

Postal ilustrado franqueado e remetido do Bussaco -2.08.1905-, Para Vila Franca de Xira -3.08.1905-.
Apesar do Destinatário se ter ausentado para outro domicílio, em virtude do mesmo ter, atempadamente, comunicado 
à Estação da sua área, a sua nova direcção/residência, procedeu esta, à rectificação do primitivo endereço, riscan-
do-o, à indicação do novo destino (manuscrito a tinta preta, Rua da Assunção N. 17.º, Cascaes) e, à “ Reexpedição ”, 
gratuita – nos termos dos Art.ºs 119 e 127.º), supra referidos -, da Correspondência a, 4.08.05-, para Cascaes -5.08.1905. 
(Tabela de Portes de 1.12.1892). 

Reproduzo na Figura 15, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo dos 
Artigos 119.º e 127.º do Regulamento Postal de 1902 e da alínea b) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904.  
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Figura 15
Postal ilustrado franqueado e remetido 
de Paris -2.10.1905-, via Porto -4.10.1905-, 
para Mattozinhos -5.10.1905.
Apesar do Destinatário se ter ausentado 
para outra localidade, em virtude do mes-
mo ter, atempadamente, comunicado à 
respectiva Estação, a sua nova direcção/
residência, procedeu a mesma – após o 
Carteiro ter batido a preto, nos termos da 
alínea b) da Circular n.º 1 069, a decla-
ração (rectangular), “ Não carece nova 
franquia ” -, à rectificação do primitivo 
endereço, riscando-o, à indicação do 
novo destino (manuscrito a lápis roxo, 
Arcos de Val de Ves) e, à “ Reexpedi-
ção ”, gratuita – nos termos dos Art.ºs 119 
e 127.º e da alínea b), supra referidos -, 
para Arcos (de Valdevez) -6.10.1905. (Ta-
bela de Portes de 1.12.1892). 

Apresento na Figura 16, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo dos 
Art.ºs 119. e 127.º do Regulamento Postal de 1902.

Figura 16
Cortesia de Guilherme Rodrigues

Postal ilustrado franqueado e reme-
tido da Ericeira -26.09.09-, via Mafra 
-27.09.09-, para Sobral d’Abelheira 
-27.09.09. Embora o Destinatário se te-
nha ausentado para outro domicílio, 
em virtude de ter comunicado, atem-
padamente, à Estação do seu domi-
cílio, a sua nova direcção/residência, 
procedeu a mesma, à rectificação do 
primitivo endereço, riscando-o, à in-
dicação do novo destino (manuscrito 
a tinta preta, Torres Vedras/Torcifal) e, 
à “ Reexpedição ”, gratuita – nos ter-
mos dos Art.ºs 119 e 127.º), supra re-
feridos -, da Correspondência, para o 
Torcifal -28.09.09 (Tabela de Portes de 
1.12.1892). 

Apresento na Figura 17, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo dos 
Art.ºs 119. e 127.º do Regulamento Postal de 1902.

Figura 17
Cortesia de Guilherme Rodrigues

Postal ilustrado franqueado e remetido de Lis-
boa -11.08.1910-, para Lagoa -12.08.1910.
Embora o Destinatário se tenha ausentado 
para outro destino, em virtude deste ter, atem-
padamente, comunicado à Estação da sua 
residência, o seu novo domicílio, procedeu a 
mesma – após o Carteiro ter manuscrito a tinta 
lilás, “ Está em Armação de Pera/O Distribui-
dor/José ” e “ Armação de Pera/Algarve ” -, 
à “ Reexpedição ”, gratuita – nos termos dos 
Art.ºs 119 e 127.º, supra referidos -, da Corres-
pondência, via Alcantarilha -13.08.1910-, para 
Armação de Pera (marca elegível). (Tabela de 
Portes de 1.12.1892). 
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D).- “ Reexpedição ” de Correspondências, “ Não franqueadas ” ou “ Insuficientemente franque-
adas ”, nos termos do § 3.º do Art.120º e do Art.º127.º, ambos do Regulamento Postal de 1902 ou, “ Devo-
lução ” das mesmas, à Estação Postal de procedência - nos termos dos Art.127.º do Regulamento de 1902 
e do § 3.º do Art.120.º Decreto de 24.04.1905.

Reproduzo na Figura 18, uma Carta “ Insuficientemente franqueada ” e como tal, “ Porteada ” e, duas 
vezes “ Reexpedida ”, gratuitamente -, ao abrigo do § 3.º do Art.120.º e do Art.127.º do Regulamento Postal de 1902.

Figura 18
Carta insuficientemente franqueada que, após ter sido 
“Porteada ” – Marca Hexagonal com T, incluso (Taxa 
Devida/a Cobrar) e o “ Selo fixo ” de porte a pagar de, 
3D/F.B., batidos a preto -, pela Estação de Eastbourne/
Inglaterra -21.01.1904-, foi remetida para Tenerife (Ca-
nárias) -9.02.1904.
Apesar do Destinatário se ter ausentado para outro 
domicílio (Madeira), em virtude do mesmo ter, atem-
padamente, comunicado à Estação de Tenerife, a sua 
nova direcção/residência, procedeu esta, à rectifica-
ção do primitivo endereço, riscando-o, à indicação 
do novo destino, manuscrito a tinta vermelha (Blandy 
Bros & Co, Madeira), e à sua “ Reexpedição ”, gratuita 
para o Funchal -20.02.1904             
Embora o Destinatário já tivesse regressado/partido 
para Londres - de acordo com a rectificação manus-
crita a tinta vermelha, “ 13 Westminster Mans, London ” 
-, procedeu a Estação do Funchal, nos termos do § 3.º 
do Art.120.º do Regulamento Postal de 1902, ou seja, 
após ter confirmado o “ Porteado ” - afixando na Cor-
respondência os equivalentes Selos de Porteado de, 30 
+ 50 = 80 Réis, obliterando-os com o carimbo circular, 
Funchal/20 Fev.04/Madeira e de escrever sobre eles, 
em caracteres bem visíveis, a tinta vermelha, a palavra 
“ Reexpedida ” -, “ Reexpediu-a ”, gratuitamente, nos 
termos do Art.127.º do citado Regulamento, para Lon-
dres -5.03.1904 (Verso).   

Apresento na Figura 19, um Bilhete-postal ilustrado, “ Não franqueado ” e como tal, “ Porteado ” 
e, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo do§ 3.º do Art.120.º e do Art.127.º, ambos do Regulamento 
de 1902.

Figura 19
Postal ilustrado não franqueado e como tal, 
Porteado - Marca circular com T, incluso 
(Taxa Devida/a Cobrar, batida a preto) - 
pela Estação de Torres Vedras -7.03.1905-, 
que o remeteu via Cascais -8.03.1905-, 
para a Parede -22.03.1905-, onde foi Porte-
ado no dobro do porte devido de, 10 x 2 = 
20 Réis – através da afixação e obliteração de 
dois Selos de Porteado de, 10 + 10 = 20 Réis 

- , a pagar pelo Destinatário. 
Apesar do Destinatário se ter ausentado para 
outro domicílio (Lisboa), em virtude do mesmo 
ter comunicado, atempadamente, a sua nova 
direcção à Estação da Parede, procedeu esta – 
após ter escrito a palavra “ Reexpedida ” em 
caracteres bem visíveis, sobre os Selos de Por-
teado -, à rectificação do primitivo endereço, 
riscando-o, à indicação do novo destino, ma-
nuscrito a lápis azul, “ R. de D. Carlos 103/Lisboa 

” e, à “ Reexpedição ”, gratuita da Correspon-
dência –, ao abrigo do § 3.º do Art.120.º e do 
Art.º 127.º do Regulamento de 1902, para Lisboa 
-23.03.1905- que, confirmou o Porteado - mar-
ca circular com T, incluso (Taxa Devida/a Co-
brar) e Selo de Porteado de, 20 Réis, obliterado 
com a marca oval, Lisboa Central/23.03.05/1.º 
Secção, batida a preto -, a pagar pelo Desti-
natário. 
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Reproduzo na Figura 20, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Insuficientemente franqueado ” e como tal, 
“ Porteado ” e, “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo do Art.127.º, do Regulamento de 1902 e do § 3.º 
do Decreto de 24.04.1905.

Figura 20
Cortesia de Guilherme Rodrigues

Postal ilustrado franqueado mas, indevida-
mente circulado como carta e como tal, Por-
teado – T (Taxa Devida/a Cobrar e Selo fixo 
30, ambos manuscritos a lápis azul) - pela 
Estação de Vizeu -3.04.1906-, que o remeteu 
para Portalegre -5.04.1906-, onde foi Porteado 
como Carta, no dobro do porte em falta de, 15 
x 2 = 30 Réis – através da afixação e oblitera-
ção de dois Selos de Porteado de, 20 + 10 = 30 
Réis -, a pagar pelo Destinatário. 
Apesar do Destinatário se ter ausentado para 
outro domicílio (Lisboa), em virtude do mes-
mo ter comunicado, atempadamente, à Esta-
ção da sua residência, o seu novo endereço, 
procedeu esta – após ter escrito a palavra “ 
Reexpedida ” em caracteres visíveis, sobre 
os dois Selos de Porteado -, à rectificação do 
primitivo endereço, riscando-o, à indicação 
do novo destino, manuscrito a tinta azul, “ R. 
de D. Carlos 103/Lisboa ” e, à “ Reexpedição 
”, gratuita da Correspondência –, ao abrigo 
do Art.127.º do Regulamento de 1902 e do § 
3.º do Art.120.º Do Decreto de 24.04.1905, para 
Lisboa -23.03.1905- que, confirmou o Portea-
do – afixando um Selo de Porteado de, 30 Réis 
e obliterando-o com a marca oval, Lisboa 
Central/7.0.06/1.º Secção, batida a preto -, a 
pagar pelo Destinatário. 

Apresento na Figura 21, uma Carta “ Porteada ” e “ Devolvida “, gratuitamente, ao abrigo do 
Art.127.º do Regulamento de 1902 e, do Art.120.º e seu § 3.º, do Decreto de 24.04.1905.

Figura 21
Carta não franqueada e como tal, porte-
ada - marca circular com T, incluso (Taxa 
Devida/a Cobrar), batida a preto no canto 
inferior direito -, e expedida, pela Estação 
de origem, Kegel (Bulgária?) -2.12.1910 
(Verso) –, para Lisboa -7.12.1910 (Verso), 
onde foi completado o endereço do Des-
tinatário. Confirmado o “ Porteado ” na Es-
tação de Lisboa, através da marca circular 
com T, incluso (Taxa Devida/a Cobrar) bati-
da a preto e da afixação de um par de Se-
los de Porteado de, 100 + 100 Réis = 200 Réis, 
devidamente obliterados com o carimbo, 
batido a preto, “Lisboa Central/8.12.12/1.ª 
Secção ”, a pagar pelo Destinatário e, da 
indicação do endereço do seu domicílio – 
manuscrito a lápis azul, “ R. Fanqueiros 39 – 
2.º ” -, foi a Correspondência entregue para 
distribuição ao respectivo Carteiro.
 Recusada pelo Destinatário, conforme de-
claração, identificação e assinatura, ma-
nuscritas pelo Carteiro, no Verso – “ O Desti-
natário/ não Recebe/Porque não conhece 

u/remetente ”, “ Fernandes 17 ”-, voltou a Correspondência à Estação Postal, a qual, após ter escrito, sobre os Selos de Porteado, 
em caracteres bem visíveis, a palavra, “ Reexpedida ” (nos termos do § 3.º do Decreto de 24.04.1905), e em Francês, “ Retour 
à l’envoyer/Kegel ”, ambas expressões manuscritas a tinta vermelha, a “ Devolveu ”, gratuitamente, à Estação de 
procedência (nos termos do Art.127.º do Regulamento de 1902 e do Art.120.º do Decreto de 24.04.1905), onde chegou 
aos, 18.12.10 (13).
(13).- (12).- Apesar de já pertencer ao período Republicano, optei pelo seu enquadramento neste Período Monárquico. 

(Continua)
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RESUMO
O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo, 

uma apresentação e uma descrição bibliográfica de 
livros sobre os selos portugueses Ceres, editados em 
Portugal e Espanha.

Os livros analisados foram publicados em português, 
espanhol e inglês e abrangem as emissões de selos Ceres 
que circularam desde 1912 até 1945. 

Palavras-chave: Ceres; Cliché; Defeitos; Emissão 
base; Selos falsos; Selos clandestinos; Tarifas postais; 
Variedades. 

ABSTRACT
The study quoted below is, simultaneously, a 

presentation and a bibliographic description of books 
about the Portuguese Ceres stamps, published in Portugal 
and Spain.

The books presented were published in Portuguese, 
Spanish and English and cover the stamps Ceres that 
circulated from 1912 to 1945.

Keywords: Ceres; Definitive issue; Clandestine 
stamps; Flaws; Forged stamps; Plate; Postage rates; 
Varieties.

RÉSUMÉ
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et une 

description bibliographique de livres sur des timbres-poste 
Cérès du Portugal, publiés au Portugal et en Espagne.

Les livres présentés furent publiés en portugais, 
espagnol et anglais et couvrent les timbres-poste Cérès 
qui ont circulé dès 1912  jusqu’à 1945.

Mots-clés: Cérès; Cliché; Défauts; Émission courante; 
Tarifs Postaux; Timbres faux; Timbres clandestins; Variétés.

Introdução

Os selos Ceres portugueses foram emitidos após a 
implantação da república e na sequência de legislação 
que, entre outros diplomas, teve início com o Aviso 
de abertura de concurso para o desenho da futura 
estampilha de correio, da 4ª Repartição da Direcção 

Literatura Filatélica e de História Postal
Ceres 1912-1945

(XIV)
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Geral dos Correios e Telegraphos, publicado no Diário do Governo de 6 de Fevereiro de 1911. Foram 
postos em circulação pela primeira vez em Fevereiro de 1912, tendo circulado até 1945 (com um período 
de interrupção entre 1931 e princípios de 1934). As suas sucessivas emissões ao longo dos anos, sujeitas às 
vicissitudes das convulsões históricas da época, contêm um conjunto anormalmente elevado de variáveis 
que fazem das mesmas um manancial quase inesgotável de campo de estudo e coleccionismo.

A circunstância de as emissões em questão atravessarem várias décadas do século XX implicam 
que nas mesmas coexistam inúmeras variáveis morfológicas ao nível da emissão e produção, a par de 
enquadramentos de circulação e utilização histórico-postais excepcionalmente diversificados. Com 
efeito, bastará considerar que durante o período de tempo em que estes selos circularam ocorreram um 
conjunto anormalmente elevado de perturbações histórico-sociais para que as respectivas implicações 
na produção e circulação de selos acontecesse. A saber e de forma não exaustiva:

Revolução republicana; Tentativas de restauração da monarquia; 1ª guerra mundial, respectivas 
censuras, inflação e consequências nos preços das tarifas postais; Greves dos correios; Implantação do 
Estado Novo; Utilização em correio marítimo, ferroviário e no correio aéreo então nascente; Utilização 
com marcas de dia de tipo 1880, tipo francês, tipo 1925, 1928, etc; Utilização conjunta com selos de 
imposto postal; Etc.

Não se incluem nesta apresentação artigos de revistas, catálogos, guias e manuais gerais, livros 
sobre selos perfurados e bem assim estudos específicos sobre as ilhas adjacentes e o ex-ultramar, ficando 
tal referência para outro estudo.

I - Fontes

As fontes primárias impressas, específicas sobre correio, aplicáveis aos selos e respectivas condições 
de circulação, encontram-se nos locais de uso e costume para este efeito, com algumas já por diversas 
vezes referidas e apresentadas ao longo desta série de artigos. A saber:

Diário do Governo; Colecção Oficial de Legislação Portuguesa; Boletim Telegrafo-Postal (Boletim 
dos Correios e Telégrafos [...] a partir de Janeiro de 1920, etc); Estatística Geral dos Correios; Listas das 
Estações [...]; Composição das Malas Fechadas nas Repartições de Permutação Directa [...]; Anuário 
Estatístico de Portugal e bem assim pelo menos os diversos manuais de formação profissional da autoria 
de Augusto Véras e de Alfredo Hermínio de Sousa bem como o Ficheiro de Legislação dos C.T.T., em dois 
volumes, de João de Oliveira Fiúza.   

Aos documentos fundamentais atrás citados acresçam-se as compilações de tratados e 
convenções, a imprensa periódica, os censos demográficos, os guias de correios e outros, os horários 
oficiais dos meios de transporte, os anuários comerciais, alguns almanaques e dicionários corográficos, 
a par da literatura referente às mentalidades e encontrar-se-á um conjunto de documentação que 
enquadra o estudo das condições de circulação destes selos.

II - Estudos gerais

Os selos Ceres constam de diversos estudos publicados sob a égide de outros objectivos histórico-
filatélicos que não apenas sobre estes selos. Refiram-se a este propósito pelo menos as seguintes obras, já 
apresentadas no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº 440:

MARQUES, A. H. de Oliveira (SD) [1980?]. Catálogo das Provas e Ensaios das Fórmulas de Franquia 
de Portugal e Colónias. Lisboa: Publifil. 81+1 páginas.

Na capa deste livro consta o título abreviado Provas e Ensaios de Portugal e Colónias.

MARQUES, A. H. de Oliveira (1958). História do Selo Postal Português Volume II Continente Selos do 
Correio Normal (1910-1943). Porto: Mercado Filatélico. 260+3 páginas.

Desta obra fez-se uma nova edição em 1995. A saber:
MARQUES, A. H. de Oliveira (1995). História do Selo Postal Português 1853-1953. Volume II Tomo 1 

1910-1943. Lisboa: Planeta Editora, 2ª edição correcta e aumentada. ISBN: 972-731-027-3. 270 páginas.
A Portuguese Philatelic Society publicou, em inglês, a seguinte tradução da obra em análise:
MARQUES, António Henrique R. de Oliveira (1976). Historia do Selo Postal Português. Part I Portugal & 

Adjacent Islands. Volume II Portugal Postage Stamps (1910-1943). English Translation by Arthur Woodbridge. 
SL: Portuguese Philatelic Society. Páginas -  de H199 até H/374.
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VIEIRA, Armando Mário O. (1979). Selos de Recurso Circulados em Portugal Continental. SL: Núcleo 
Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. 79 páginas. 

III - Estudos específicos

BAPTISTA, João Moreira (1976). Selos Clandestinos Tipo “Ceres” Portugal e Ultramar. SL: Correios e 
Telecomunicações de Portugal. 35 páginas com texto, imagens a preto e branco e tabelas.

O estudo em apresentação contém o índice, um resumo em português, francês e inglês e para além 
de uma história relativa ao aparecimento dos selos resume numa tabela, em 16 páginas, as características 
morfológicas dos mesmos. A caracterização inclui a taxa, papel, cor, gravura, não denteados, tipos de 
denteado e notas.    

BAPTISTA, João Moreira (1995). Falsificações Postais e Filatélicas. Selos “Pêra de Satanaz”, Tipo 
“Corôa” e Tipo “Ceres”. SL: Edição do Grupo de Amigos do Museu dos CTT. 82 páginas com texto, tabelas 
e imagens a cores e a preto e branco.

A matéria constante do estudo em apreço contém um índice, bibliografia e incide sobre:
As falsificações dos selos de D. Luís, de Portugal, conhecidas como da autoria de Pera de Satanaz; 

dos selos corôa de Angola e S. Tomé e Príncipe falsificados por Spiro; das falsificações/Fac-similes de 
Fournier para Portugal, Açores e Ultramar; falsificações de selos corôa com origem desconhecida; 
falsificação de Jean Sperati do selo corôa de 20 réis de Moçambique; falsificações italianas em selos 
tipo Ceres dos Açores e das colónias de África; falsificações de sobrecargas e de sobretaxas dos Açores, 
Guiné, Lourenço Marques, Moçambique e Angola. 

BRANDÃO, A. de Castro (1942). Variedades dos Selos de Tipo “Ceres” e “Lusíadas” do Continente. 
Porto: Mercado Filatélico do Norte de Portugal. 55 págs com texto e imagens a preto e branco. Separata 
da revista Mercado Filatélico, 2ª série, nº2 de Novembro-Dezembro de 1994 a nº5 de Maio-Junho de 1942. 
Na revista consta apenas texto.

BRANDÃO, A. Castro (1973). “Variedades dos Selos Tipo Ceres” e “Lusíadas”. In Mercado Filatélico 4ª 
série nº3 de Janeiro/Março de 1973, páginas 17-46. Porto: Mercado Filatélico, 2ª edição. Contém apenas 
texto.

Este estudo de Brandão de 1973, inicialmente escrito em 1956 e apesar de publicado numa revista, 
aparenta ser mais acessível do que a 1ª ed. de 1942. Versa essencialmente sobre a morfologia dos selos – 
papéis, denteados, erros, variedades de cor e de produção.

  
FIGUEIREDO, Albertino de (2003). Os Selos Ceres de Portugal. Madrid: Fundação Albertino de 

Figueiredo para a Filatelia. 87 págs em português + 87 em espanhol + 87 em inglês. Na capa de guarda e 
na capa figura o título, abreviado, Ceres Portugal.

O livro em apreço contém texto trilingue, imagens a cores e tabelas. Do índice consta o seguinte:
Prólogo; Introdução; História da emissão; Os selos Ceres; Defeitos mais frequentes; Selos Ceres não 

emitidos; As greves e os selos Ceres; A emissão de Londres; Aproveitamento dos selos que sobravam; A 
morte dos selos Ceres de Portugal; Tipos de papel; Tipos de denteado; Dados técnicos dos selos Ceres; 
Franquia na época dos selos Ceres; Bibliografia. 

Do conteúdo deste livro constam, para além de variedades de natureza morfológica, algumas 
matérias do âmbito da história postal, como sejam as tarifas postais e um capítulo relativo às greves dos 
correios.
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MOTA, J. M. Miranda da (1990-91). Artigos Publicados no Boletim e Catálogo da Exposição Filatélica 
Nacional Gaia 90 e no Boletim de Divulgação da Philaiberia 91. SL: SE. 30 páginas com texto, tabelas e 
imagens a cores e a preto e branco.

 A publicação em análise contém o conjunto dos artigos enunciados no título, cuja aquisição em 
separado não constitui tarefa fácil à distância de mais de 20 anos.

Os artigos em questão têm os seguintes títulos:
“A Propósito dos Selos Ceres Clandestinos de Portugal” publicado inicialmente no Boletim de 

Divulgação Gaia 90 XV Exposição Filatélica Nacional, páginas 9-16.
“Um(a) Laranja Amargo(a) para os Catálogos...” publicado inicialmente no Catálogo Gaia 90 XV 

Exposição Filatélica Nacional, páginas 30-39. Este estudo incide sobre o selo de 2 centavos laranja da 
emissão de 1917-20 e sobre o selo de 40 c. s/ 2 c.

“Um tijolo... que é um tesouro” publicado inicialmente no Boletim de Divulgação Philaiberia 91 I 
Exposição Filatélica Luso-Espanhola, páginas 33-44. Este estudo, com texto, imagens e tabelas, incide 
sobre o selo de 10 centavos, cor de tijolo, com circulação de 1912 a 1931 e de 1934 a 1945.

MOTA, J. M. Miranda da; VIEIRA, Armando Mário O. (1992). Portugal Ceres Variedades de Cliché. 
SL: SE. 307+2 págs. Contém uma nota explicativa, bilingue, português/inglês. Contém texto, tabelas, uma 
imagem a cores e inúmeras outras a preto e branco com a identificação de variedades e bem assim 
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factores de raridade para selos novos e usados.
Do índice deste livro consta o seguinte: Prefácio; Nota explicativa; Explanatory note; Introdução; 

O processo de fabrico; Papéis; Quadro resumo das emissões Ceres; Catálogo das variedades de cliché – 
desde a emissão de 1912 até à de 1930 – e Bibliografia. 

A quantidade e a natureza da informação constante deste livro é grande e está sistematizada 
por selos/emissão/data. Existe na literatura da especialidade, em boletins e revistas, desenvolvimentos e 
aditamentos às variedades dos exemplares arrolados, de que se refere, por exemplo, a publicação de 
Mota (1990-91) citada neste artigo.

 RIBEIRO, António Lopes (SD) [1982]. Classificação dos Selos Tipo Ceres de Portugal e dos Açores. 
Lisboa: Filamundo. 38 páginas numeradas, de texto + 42 páginas com tabelas.

O estudo ora em apreço, um clássico do género, apresenta uma introdução relativa ao tema, 
com uma análise comparada de selos de emissões base da Noruega e da França e também algumas 
referências ao enquadramento social em que surgiram os Ceres.

A essência do conteúdo do livro em questão consiste no arrolamento dos diferentes tipos de selos 
relativamente às datas de emissão, taxas, cores, papéis, goma, denteados, sobrecargas, erros e defeitos.

SANTOS, Manuel Barroso dos; MASCARENHAS, Paulo (1991). “Catálogo-Ensaio de Erros, Falsificações 
e Algumas Variedades nos Selos de Portugal (Continente)”, in Boletim Informativo Núcleo Figueirense de 
Coleccionadores, Novembro 91. Figueira da Foz; Nuficol.

O catálogo dos erros em apresentação tem 48 páginas com numeração autónoma, inclui um 
preçário e abrange os selos desde 1853 até 1977. 

VIEIRA, Armando Mário de O.; PORTUGAL, Domingos (1985). Selos Ceres de Portugal. Porto: Núcleo 
Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. Edição em fichas com capa +56 fichas + contracapa, tudo com 
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furação para argolas.
Este estudo teria como objectivo o constituir-se como uma publicação evolutiva, tal como se 

depreende do que se diz na introdução. A saber:
“...como complemento ao nosso Catálogo Especializado se editam estas fichas que, à medida 

que nos forem surgindo outras variedades, irão sendo oportunamente acrescentadas”.
Contém o mesmo um quadro resumo das emissões Ceres e bem assim fichas individuais, com a 

identificação de variedades em gravuras, contendo a reprodução de partes de selos.

 Conclusão

Os livros analisados correspondem, na sua essência, aos grandes estudos sobre selos Ceres de 
Portugal publicados sob a forma de livro. Algumas das obras analisadas abrangem também, pelo menos 
parcialmente, matérias relativas às ilhas adjacentes e ao ex-ultramar.

As edições mais antigas, estão, em diversos aspectos, desactualizados face ao conhecimento 
disponível e aos métodos de análise utilizados. Registe-se no entanto que em termos genéricos os estudos 
apresentados não se substituem na totalidade,  na medida em que nalguns aspectos abordam matérias 
diferentes uns dos outros. Veja-se a este respeito com os estudos de Baptista (1976) e (1995) continuam a 
ser de utilidade para o efeito pretendido.

Algumas das obras aqui analisadas estão, tal como referido no artigo anterior a este, claramente 
melhor organizadas ao nível das relações que estabelecem entre os elementos que apresentam e 
com mais dados histórico-postais do que outras. Encontram-se nesse patamar de melhor organização, 
sobretudo as seguintes obras:

Os Selos Ceres de Portugal, de Figueiredo (2001), o estudo de Mota (1990-91) intitulado Artigos 
Publicados no Boletim e Catálogo da Exposição Filatélica Nacional Gaia 90 e no Boletim de Divulgação 
da Philaiberia 91 e o de Mota e Vieira (1992) intitulado Portugal Ceres Variedades de Cliché.

• Colecções observadas e respectivo agradecimento:
• Acácio Luz; Clube Filatélico de Portugal.
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As emissões de selos da 
Companhia de Moçambique (1892/1942)

Complemento e correcção de dados técnicos dos catálogos

Altino da Silva Pinto
valtonipais@yahoo.com

Sendo há mais de 50 anos colecionador de selos 
da Companhia de Moçambique, que se enquadram na 
área mais vasta da Filatelia de Moçambique da época 
Colonial, de que me fui especializando no estudo das 
suas várias vertentes, tive, como qualquer outro filatelista, 
de me socorrer dos respectivos catálogos de selos.

Ao longo destes anos utilizei vários, dando natu-
ralmente preferência aos de origem Portuguesa, por mais 
especificamente se dedicarem à Filatelia do Ultramar Por-
tuguês. 

Todavia com o decorrer do tempo, os Catálogos 
Portugueses, foram desaparecendo e já há largos anos, 
o único existente nesta área, é o Catálogo para as Coló-
nias Portuguesas editado pela Afinsa. Tem actualizações 
regulares, é largamente utilizado, e ultimamente tem 
orientação técnica do Instituto de Expertização de Fila-
telia Portuguesa, constituído por conceituados Filatelistas. 
Chega mesmo, benevolentemente, a ser considerado, 
um Catalogo Especializado. Será pois este catálogo, o 
“fio condutor” para o trabalho agora apresentado.

Estou consciente das limitações que, nas circuns-
tâncias concretas, este tipo de obra coloca aos seus edi-
tores. Reconheço que, de há alguns anos para cá, tem 
havido uma evolução positiva, com introdução de vária 
informação, todavia sob critérios, a meu ver, muito discu-
tíveis. E não me refiro apenas às cotações dos selos, essas 
mais ou menos subjectivas, mas de algum modo ligadas 
às especificidades do mercado filatélico e às indicações 
dos profissionais respectivos. Igualmente não irei abordar 
o critério da inclusão de erros, em algumas emissões, em 
detrimento de outros erros, que não são apresentados 
e portanto ignorados, apesar de serem, há muito, tanto 
ou mais conhecidos do que aqueles que se indicam. No 
entanto, é estranho que, passadas muitas décadas e de-
pois de várias edições, continue a ser omissa tanta infor-
mação de natureza técnica ou se mantenham, edição 
após edição, tantos erros, facilmente corrigíveis. Inércia, 
talvez…

É minha intenção contribuir com informação, 
alguma há muito existente noutras publicações 
congéneres, outra resultante de investigação em 
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documentação apropriada, mas sempre indicando a fonte da sua origem. Pretendo que o colecionador 
desta área, corrija e acrescente mais conhecimento ao que vem no Catalogo, com a certeza de que, a 
informação agora apresentada, não esgota o tema. 

Para cada emissão, e sempre que for possível, indicarei, a legislação que a autoriza, as caracte-
rísticas técnicas da emissão (casa impressora, tipo de impressão, motivos, cores, taxas, papéis, dentea-
dos, etc), a data de entrada em circulação, a data da retirada de circulação e outras informações que 
entenda importantes. Considero particularmente relevante a indicação das tiragens das várias emissões, 
embora seja porventura, a informação fiável mais difícil de obter, nomeadamente quando na legislação 
da respectiva emissão, esse dado não é expresso. Mesmo quando possível, a compilação a partir da 
consulta dos arquivos das casas impressoras, sejam Nacionais ou Estrangeiras, ou de outras fontes, que in-
dicarei, deixam-me a dúvida de que os números apresentados possam ser, porventura, menos correctos. 

Por outro lado e embora haja divergências entre os diferentes catálogos, seguirei a numeração 
do Catálogo Afinsa, por opção lógica. 

A primeira emissão de selos da Companhia de Moçambique foi:

1892 – D. Luis com sobrecarga ( Afinsa nº 1 a 10)

Autorizada pelo Dec. de 8 Agosto de 1892, publicado no Boletim da Companhia de Moçambi-
que (BCM) nº3 de 15/12/1892, que diz “ Nos termos do artº 30 do decreto com força de lei de 11/2/ e do 
nº 10 do artigo 1º do decreto, também com força de lei, de 30 de Julho seguinte; conformando-me com 
o parecer da Junta Consultiva do Ultramar; hei por bem autorizar a circulação, nos Territórios compre-
endidos na concessão feita pelos dois ditos decretos à Companhia de Moçambique, de papel selado, 
selos respectivos e estampilhas postais, emitidas pela Casa da Moeda, com carimbo especial, tendo a 
legenda “ Companhia de / Moçambique “.

Como estava demorada a execução pela Casa da Moeda da emissão privativa da Companhia, 
foi autorizada esta emissão com a sobrecarga em 2 linhas sobre selos de D. Luis – Fita direita de Moçam-
bique - emissão de 1886. 

A sobrecarga foi tipografada a vermelho sobre o selo de 5 Reis e a preto nos restantes. Aplicada 
em duas posições – sobrecarga alta (A) e sobrecarga baixa (B).

A sobrecarga A existe apenas em papel porcelana, em denteado 12 ½ e 13 ½.
A sobrecarga B existe em papel pontinhado e papel porcelana, nos denteados 12 ½ e 13 ½, e por sua vez 
pode ser de 2 tipos, consoante a distancia entre o “P” e o “D” da sobrecarga.

Em 1905 foram feitas reimpressões de todas as taxas, com excepção do 100 Reis, e estas são em 
denteado 13 ½, com a sobrecarga baixa.

Taxas ( Af. 1 a 9): 
 5 Reis - Preto;
 10 Reis – Verde;
 20 Reis - Rosa;
 25 Reis – Violeta;
 40 Reis - Castanho;
 50 Reis – Azul; 
 100 Reis – Castanho amarelo; 
 200 Reis – Azul Violeta;
 300 Reis – Laranja.

Entrou em circulação ainda em 1892 (provavelmente depois de Setembro, a quando da publi-
cação da Tabela de Portes e da Regulamentação dos Correios na Companhia de Moçambique). Nesse 
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ano, no Território da Companhia, existiam estações dos correios apenas em Sofala/Chiloane, Sena, Ma-
cequece e Beira, onde era a sede.

Os selos foram retirados de circulação em 31 Dezembro de 1894, substituídos pelos selos Tipo Ele-
fantes como consta no BCM nº 32 de 1/12/1894.

1894 – Selo Jornaes com sobrecarga- (Af.nº 10):

Ao selo de 2 ½ Reis “Jornaes” de Moçambique, foi aplicada a mesma sobrecarga, mas em papel 
liso e com a sobrecarga baixa tipo 1. Existe nos denteados 11½ e 12½. 
Taxa 
 2 ½ Reis – Castanho.

Reimpresso em 1905 – sobrecarga baixa, denteado 13 ½.

Entrou em circulação a 1 de Julho de 1894, sendo também retirado de circulação em 31 Dezem-
bro de 1894. Nota: Não foi possível obter as tiragens desta emissão sobrecarregada.

1895 – Tipo ELEFANTES (Af. nº 11 a 25)

Esta emissão, específica da Companhia de Moçambique, tem as armas da Companhia, e foi 
autorizada pela Portaria de 8/03/1893, publicada no D.G. nº 177.

Todos os selos Tipo Elefantes têm desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva e foram 
tipografados na Casa da Moeda, em folhas de 28 selos com valor – a vermelho (500 e 1000 Reis) e a preto 
(nos restantes) – aposto em segunda impressão. Destes selos houve uma primeira tiragem em 1895 e uma 
segunda tiragem em 1902, não tendo sido possível obter os números exactos de nenhuma destas tiragens.

Emitidos em papel porcelana e papel pontinhado nos denteados 11 ½, 12 ½ e 13 ½.

Taxas:
 2 ½ Reis – Amarelo esverdeado;
 5 Reis – Laranja:
 10 Reis – Lilás malva;
 15 Reis – Castanho;
 20 Reis – Cinzento violeta;
 25 Reis – Verde;
 50 Reis – Azul;
 75 Reis – Carmim;
 80 Reis – Verde claro;
 100 Reis – Castanho Amarelo;
 150 Reis – Laranja sobre rosa;
 200 Reis – Azul sobre azul;
 300 Reis – Azul sobre laranja;
 500 Reis – Preto;
 1000 Reis – Violeta.
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Entraram em circulação a 1 Janeiro de 1895, segundo Aviso da Repartição de Fazenda, de 
27/11/1894, publicado no BCM nº 32 de 1/12/1894. Retirados de circulação em 15/11/1904, excepto os de 
80 e 100 reis, que foram retirados em 1/5/1907.

1895 – Elefantes com sobrecarga “ PROVISORIO” ( Af. nº 26)

Autorizada pela Ordem da Companhia de Moçambique (OCM) nº 577 de 23/5/1895, publicada 
no BCM nº 44 de 1/6/1895.

Como consta da OCM, foram sobrecarregados 50000 (50 mil) selos da taxa de 50 Reis da emissão 
de 1892 com a palavra “PROVISORIO” a vermelho, aposta localmente e em diagonal de baixo para cima 
e da esquerda para a direita.

Existem sobre selos em papel porcelana, com sobrecarga baixa e alta, nos denteados 12½ e 13 ½.

Taxa: 
 50 Reis com sobrecarga “PROVISORIO”

Entraram em circulação a 25 /05/ 1895 e foram retirados a 20/8/1896 conforme Aviso publicado 
no BCM nº 77 de 1/9/1896

1895 e 1899 – Elefantes com sobrecarga  e sobretaxa ( Af . nº 27 e 28)

Autorizada pela OCM nº 566 de 30/4/1895, publicada no BCM nº 43 de 15/5/1895, onde se indica 
a tiragem, foram sobrecarregados 3000 (três mil) selos da taxa de 80 reis verde claro, da emissão “Elefan-
tes”, com a palavra “PROVISORIO” e a sobretaxa “25”, ambas a vermelho.

Taxa: ( Af. 28):
 25 / 80 Reis – Verde claro:

Entrou em circulação a 30/4/1895. Retirado de circulação a 6/5/1895 pela OCM nº 571 de 6/5/1895 
publicado no BCM nº 43 de 15/5/1895.

Autorizada pela OCM nº 1335 de 20/2/1899, publicada no BCM nº 133 de 1/3/1899, onde se indica 
a tiragem, foram sobrecarregados 10000 (dez mil) selos da taxa de 75 reis carmim, da emissão “Elefantes”, 
com “PROVISORIO” e a sobretaxa “25”, ambas a preto.

Taxa: ( AF. 27):
 25 / 75 Reis – Carmim

Entrou em circulação a 1/3/1899. Retirado de circulação em 15/3/1899, segundo aviso publicado 
no BCM nº 134 de 16/3/1899.
Nota: Seguindo o habitual critério cronológico, a numeração do catálogo está errada! O Af. nº27 deveria 
ser o nº28 e vice-versa!
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1898 – Centenário da India ( Af. nº 29 a 41)

Autorizados pela OCM nº 1179 de 15/5/1898, que indica o tipo de sobrecarga e as respectivas 
cores e as taxas, publicada no BCM nº 114 de 16/5/1898. Sobrecarga aplicada na Imprensa da Compa-
nhia de Moçambique.

Existem em papel porcelana e papel pontinhado, em denteados 12 ½ e 13 ½.

Taxas:
 2 ½ Reis – sobrecarga amarelo castanho claro:
 5 Reis – sobrecarga laranja:
 10 Reis - sobrecarga castanho avermelhado;
 15 Reis - sobrecarga castanho escuro;
 20 Reis - sobrecarga lilás escuro;
 25 Reis - sobrecarga verde escuro;
 50 Reis - sobrecarga preto;
 75 Reis - sobrecarga carmim:
 80 Reis - sobrecarga verde amarelo;
 100 Reis - sobrecarga castanho;
 150 Reis - sobrecarga castanho alaranjada;
 200 Reis - sobrecarga preto;
 300 Reis - sobrecarga preto.

Em 21 Dezembro de 1898, de acordo com o oficio de 12/12/1898 do Governo da Companhia, 
foi efectuada, pela Repartição de Fazenda, o Auto de inutilização das estampilhas e Bilhetes Postais do 
Centenário da India, como preceituava o nº 8 da OCM nº 1179, e onde consta o quadro seguinte. (in 
Subsidios para a História dos Correios de Moçambique – José Maria Folgosa- CFNM 1954).
 

Assim as tiragens e os selos vendidos foram respectivamente:

Taxa Tiragem Vendidos Sobras
2 ½ Reis 25004 (893 Folhas) 24527 477
5 Reis 21756 (777 Folhas) 18460 3296
10 Reis 20132 (719 Folhas) 19008 1124
15 Reis 15176 (542 Folhas) 11735 3441
20 Reis 19880 (710 Folhas) 10907 8973
25 Reis 28868 (1031 Folhas) 19637 9231
50 Reis 30296 (1082 Folhas) 20313 9983
75 Reis 20328 (726 Folhas) 8936 11392
80 Reis 10892 (389 Folhas) 6790 4102
100 Reis 16800 (600 Folhas) 13440 3360
150 Reis 9016 (322 Folhas) 6839 2177
200 Reis 8904 (318 Folhas) 6798 2106
300 Reis 6468 (231 Folhas) 6256 212

Nota: Os selos foram sobrecarregados em folhas de 28 selos. Em 1907 a Companhia efectuou um leilão 
das sobras desta emissão, que foram vendidas a um comerciante filatélico francês.
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 Provavelmente entraram em circulação a 16/5/1898 e foram retirados a 31/8/1898, segundo nº 6 
da OCM nº 1179.

1900 SOBRETAXADOS ( Af. nº 42 e 43)

Devido à falta de algumas taxas a Companhia emitiu a OCM nº 1647 de 8 /6/1900 publicada no 
BCM nº 64 de 16 /6/1900, que diz: “ (…) Hei por conveniente que se proceda na Imprensa da Companhia 
– 
1) À sobretaxa de vinte e duas mil estampilhas da taxa de 5 Reis com a sobretaxa de 25 Reis a carmim;
2) À sobretaxa de quinze mil estampilhas da taxa de 20 Reis, sendo cada estampilha dividida vertical-
mente por meio de picotagem em duas partes, que constituirão duas estampilhas tendo cada uma a 
sobretaxa 50 Reis, a tinta violeta.”

Entraram em circulação a 8/6/1900 e foram retirados a 11/7/1900, segundo OCM nº1674 de 
11/7/1900, publicada no BCM nº 166 de 16/7/1900.

1902 – ELEFANTES  65 Reis ( Af. nº 44)

Emitidos segundo OCM nº 2214, publicado no BCM nº 23 de 16/12/1902.

Apenas em Papel Pontinhado e em denteado 11 ½.

Taxa
 65 Reis – Azul

Entraram em circulação a 16/12/1902 (a 2/12 segundo SFerreira?) e retirados de circulação a 
21/6/1905, pelo OCM nº 2596, publicada no BCM nº 13 de 1/07/1905.
Nota: Não foi possível obter as tiragens desta emissão. O catálogo Eládio não classifica este selo como 
emissão separada da emissão de 1895.

1904 - ELEFANTES. Novos valores (Af. nº 45 a 48)

Emitidos segundo OCM nº 2507 de 14/10/1904, publicada no BCM nº 20 de 17/10/1904. Emitidos 
em Papel Porcelana colorido e em denteado 11 ½.
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Taxas
 115 Reis – Carmim sobre Rosa;
 130 Reis – Verde sobre Rosa;
 400 Reis – Castanho sobre Azul;
 700 Reis – Violeta sobre amarelo

Entraram em circulação a 17/10/1904 (segundo OCM que diz “desde já em circulação” e Cat. 
S.Ferreira). Foram retirados a 1/5/1907 segundo OCM nº 2799 publicado no BCM nº 7 de 1/4/1907.
Nota: Não foi possível obter as tiragens desta emissão.

1907 – ELEFANTES. Novas Cores (Af. nº 49 a 61)

Emitidos segundo OCM nº 2799 de 22/3/1907, publicada no BCM nº 7 de 1/4/1907, a fim de se 
adequarem aos Regulamentos Postais da U.P.U.
Em papel porcelana e em denteado 11 ½.

Taxas
 2 ½ Reis – Cinzento;
 10 Reis – Verde amarelo;
 15 Reis – Verde escuro;
 25 Reis – Carmim;
 50 Reis – Castanho;
 75 Reis – Lilás malva;
 100 Reis – Azul;
 115 Reis – Castanho sobre Rosa;
 130 Reis – Castanho Amarelo;
 200 Reis – Lilás sobre Rosa;
 400 Reis – Azul sobre Amarelo;
 500 Reis – Preto sobre Azul;
 1000 Reis – Violeta sobre Amarelo.

Entraram em circulação a 1/4/1907, sendo substituídos em Fevereiro de 1911.

1911 – ELEFANTES com REPUBLICA Local ( Af. nº 62 a 76)

Segundo o Decreto de 21 de Outubro de 1910, deveriam todos os selos da monarquia ser substi-
tuídos pelos selos da Republica, no entanto foram as instruções emanadas do Ministério da Marinha e Ul-
tramar de 17 /12/1910 e publicados no Diário do Governo de 21/12/1910, que obrigaram os selos da Com-
panhia de Moçambique a serem sobrecarregados com a palavra Republica em diagonal. Houve mesmo 
um decreto específico para esta sobrecarga e que foi publicado no Boletim Oficial. Nº 8 de 25/01/1911. 

Desse decreto resultou a OCM nº 3165 de 1/2/1911 que determina a impressão local da sobre-
carga e que foi publicada no BCM nº 14 de 16/2/1911, aos selos que se encontravam em stock na Beira.
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As sobrecargas são tipografadas a vermelho e a verde, em diagonal da esquerda para a direita 
e de cima para baixo. Existem dois tipos distintos de sobrecarga, com inclinações diferentes, em todas as 
taxas, excepto nas de 10 Reis,15 Reis e 25 Reis.

As sobrecargas foram aplicadas sobre selos em papel porcelana e papel pontinhado e existem 
em denteados 11½ e 13½. Foram aplicadas sobre selos da emissão Elefantes de 1895 (5 Reis e 20 Reis) e 
de 1907 (os restantes) 

Taxas e tiragens:
 2 ½ Reis – Cinzento   tiragem -   5261
 5 Reis – Laranja    tiragem -   6463
 10 Reis – Verde Amarelo   tiragem - 43171
 15 Reis – Verde escuro   tiragem - 21760
 20 Reis – Lilas cinzento   tiragem - 31009
 25 Reis – Carmim   tiragem - 17952
 50 Reis – Castanho   tiragem - 102243
 75 Reis – Lilas    tiragem - 53761
 100 Reis – Azul    tiragem - 49300
 115 Reis – Castanho sobre Rosa  tiragem - 79146
 130 Reis – Castanho amarelo  tiragem - 79281
 200 Reis – Lilas sobre Rosa  tiragem - 47832
 400 Reis – Azul sobre amarelo  tiragem - 50884
 500 Reis – Preto sobre Azul  tiragem - 15743
 700 Reis – Violeta sobre amarelo  tiragem – 51743.
(As Tiragens estão referidas no Manuscrito original, base do conjunto de artigos - Subsidios para a história 
dos C.T.T. de Moçambique - publicados a partir do inicio dos anos 1960 no Boletim do CFNM por José 
Maria Folgosa, artigos já citados)

Segundo a Ordem do Governo da Companhia, já citada, os selos entraram em circulação pro-
vavelmente no dia 17 de Fevereiro na Beira e ainda no mês de Fevereiro nas outras Estações Postais da 
Companhia (segundo Catalogo Simões Ferreira). 

Foram retirados de circulação a 15/6/1918 segundo OCM nº 3908 de 16/12/1918 publicada no 
BCM nº 24 de Dezembro de 1918.

1911 – ELEFANTES com REPUBLICA Moeda ( Af nº 77 a 91)

Autorizados genericamente pela Portaria do D.G. de 21/10/1910, publicada no BCM nº 23 de 1910 
e especificamente pelo Decreto Governamental de 21/01/1911, publicado no BOM nº8 de 25/2/1911, a 
Companhia de Moçambique mandou aplicar a sobrecarga REPUBLICA na Casa da Moeda em Lisboa 
sobre os selos da emissão “Elefantes” aí existentes.

A sobrecarga, tipografada a vermelho em todas as taxas, excepto sobre o selo de 25 reis carmim, 
em que a sobrecarga é a verde.

Os selos são em papel porcelana, papel esmalte e papel pontinhado, todos em denteado 11½ 
(excepto uma variedade do selo de 5 reis que é em denteado 12½).

Taxas
2½ reis – Cinzento;
5 reis – Laranja;
10 reis – Verde amarelo;
15 reis – Verde escuro;
20 reis – Cinzento violeta;
25 reis – Carmim;
50 reis – Castanho;
75 reis – Lilás malva;
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100 reis – Azul escuro;
115 reis – Laranja sobre rosa;
130 reis – Castanho sobre amarelo;
200 reis – Lilas sobre rosa;
400 reis – Azul sobre amarelo;
500 reis – Preto;
700 reis – Lilas sobre amarelo.

Não consegui determinar a data de entrada em circulação, embora o Catalogo Simões Ferreira, 
indique Fevereiro de 1911, provavelmente baseando-se na OCCM publicada no BCM nº 14 de 16/2/1911. 
Retirados de circulação a 15/12/1918 substituídos pelos selos da emissão “ Motivos locais ” de 1918, segun-
do OCCM nº 3908 de 16/12/1918 publicada no BCM nº 24 de Dezembro de 1918.

1916 –“ELEFANTES” com sobretaxa em Centavos ( Af. 92 a 106)

Autorizados pela Portaria nº 637 de 4/04/1916, da Secretaria Geral do Ministério das Colónias, 
publicada no BCM nº10 de 16/5/1916. Os selos são da emissão “Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA 
da Casa da Moeda, em papel porcelana e algumas taxas em papel esmalte, todas em denteado 11½, 
e com a sobretaxa tipografada a preto na Casa da Moeda em Lisboa.

Taxas
 ¼ C / 2½ reis;
 ½ C / 5 reis;
 1 C / 10 reis;
 1 ½ C / 15 reis;
 2 C / 20 reis;
 2 ½ C / 25 reis;
 5 C / 50 reis;
 7½ C/ 75 reis;
 10 C / 100 reis;
 11½ C / 115 reis;
 13 C / 130 reis;
 20 C / 200 reis;
 40 C / 400 reis;
 50 C / 500 reis;
 70C / 700 reis.

Foi feita posteriormente uma outra tiragem destes selos, em papel pontinhado, mas apenas das 
taxas de ¼ C / 2 ½ reis, ½ C / 5 reis, 1C /10 reis, 1½ C / 15 reis, 2 C / 20 reis, 2 ½ C / 25 reis, 5 C / 50 reis e 7 ½ 
C / 75 reis (este último não considerado no catalogo Eládio). Entraram em circulação a 25 de Outubro de 
1916, segundo a OCM nº 3712 de 25/10/1916, publicada no BCM nº 21 de Novembro de 1916.

1917 – “ELEFANTES” com sobrecarga Cruz Vermelha (Af. 101 a 113)
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Emitidos segundo a Portaria nº 947 do Ministério das Colónias, de 28/4/1917, que foi transcrita no 
BOM de 4/8/1917, no BCTT nº 149, de Agosto de 1917 e no BCM nº 14 de 16/7/1917. As características das 
sobrecargas, as tiragens e outras indicações, estão expressas na Portaria referida.

As sobrecargas foram tipografadas localmente a vermelho, em folhas de 28 selos, sobre selos em 
papel porcelana e com denteado 11½.

Taxas e tiragens
 2½ reis Cinzento    6020;
 10 reis Verde amarelo   3024;
 20 reis Lilás cinzento   3024;
 50 reis Castanho    4508;
 75 reis Lilás    1820;
 100 reis Azul sobre azul   1820;
 700 reis – Violeta s/ amarelo  1288;

Exclusivamente para utilização postal interna na área da Companhia de Moçambique, circulou 
apenas no dia 31/7/1917.
Nota: Até à data, são raras as peças circuladas conhecidas, com selos desta emissão. 

1918 – Sobretaxas s/ selos “ELEFANTES” c/ Republica (Af. 114 a 116)

Porque entretanto se tinham esgotado algumas taxas dos selos da emissão em circulação, que 
eram indispensáveis para as necessidades postais, a Administração da Companhia de Moçambique, 
através do ofício nº 285 de 4 de Novembro de 1918, solicitou com caracter de urgência à Secretaria de 
Estado das Colónias, que autorizou.

Emitidos segundo a OCM de 16/11/1918, publicada no BCM nº 22 de 18/11/1918. A sobretaxa foi 
aplicada localmente, a azul no selo de 500 reis preto e a preto nos restantes.

Taxas
 ½ C / 700 reis;
 2½ C / 500 reis;
 5 C / 400 reis.

Tiragem – 4200 exemplares de cada taxa, conforme indicado na OCM. Entraram em circulação a 
20/11/1918 e foram retirados de circulação a 15/6/1919 segundo OCM nº 3908 de 16/12/1918, publicada 
no BCM nº 24 de 16/12/1918.
Nota: O Catalogo Eládio refere, erradamente, ser apenas em 1919 a data de entrada em circulação.

1918 – Motivos Locais (Af. 117 a 132)

(Nota: Continuaremos a seguir a classificação do Catálogo Afinsa, embora nesta emissão haja classifica-
ções diferentes consoante os catálogos.)
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Selos impressos a talhe doce por Waterlow & sons de Londres, em folhas de 100 selos. Foram emi-
tidos todos em Papel Pontinhado e em denteado 14 a 15 (na tiragem de 1918) e em denteado 12½ (na 
tiragem de 1924).

Os motivos foram escolhidos a partir de desenhos artísticos, feitos à mão, inspirados na colecção 
oficial de fotografias da Companhia de Moçambique e as diferentes molduras foram efectuadas na casa 
impressora após aprovação pela Companhia.

Emitidos segundo OCM nº 3908 de 16/12/1918, publicada no BCM nº 24 de 16/12/1918.

Taxas e tiragens*
¼  Centavo – Castanho e Verde   Tiragem: 2.350.000;
½  Centavo – Preto    Tiragem: 2.250.000;
1 Centavo – Verde escuro e Preto  Tiragem: 1.050.000;
1½ Centavos  - Ardósia e Verde   Tiragem: 1.050.000;
2 Centavos – Carmim e Preto   Tiragem:    900.000;
2½ Centavos – Violeta claro e Preto  Tiragem: 1.100.000;
5 Centavos – Azul e Preto   Tiragem: 2.375.000;
7½ Centavos – Laranja e Preto   Tiragem:    540.000;
8 Centavos – Violeta e Preto   Tiragem:    170.000;
10 Centavos – Vermelho e Preto   Tiragem:    170.000;
15 Centavos – Carmim e Preto   Tiragem:      70.000;
20 Centavos – Verde amarelo e Preto  Tiragem:      85.000;
30 Centavos – Castanho e Preto   Tiragem:      60.000;
40 Centavos – Verde e Preto   Tiragem:      60.000;
50 Centavos – Laranja e Preto   Tiragem:      50.000;
1 Escudo – Verde azul e preto   Tiragem:      50.000;

*As tiragens constam do artigo de L.N. e Williams, publicado no “Stamp Colectors’ Annual for 1937”

Entraram em circulação a 16 de Dezembro de 1918, e provavelmente circularam até à introdu-
ção da emissão de 1925, que tinha novas cores, em conformidade com o Regulamento Postal da UPU 
em Berne.

1920 – Sobretaxas sobre Motivos Locais – (Af. 133 a 141)

Tendo-se por um lado esgotado algumas taxas (1½ e 2 Centavos, por exemplo) e por outro, cria-
do a necessidade da introdução das franquias de 4 e 6 Centavos, foi autorizada a nova emissão de selos, 
sobretaxados na Imprensa local. 

Emitidos segundo a OCM nº 4009 de 31/5/1920, publicada no BCM nº 11 de 1/6/1920, 4 e 6 centa-
vos, e mais tarde complementada pela OCM nº4084 de 14/7/1921, publicada no BCM nº 13 de Julho de 
1921, as restantes. Nesta OCM indicam-se o tipo de sobrecarga, as tiragens e a cor das sobrecargas. Os 
selos são apenas em denteado de linha 14 e algumas taxas em denteado 15.

As sobretaxas foram aplicadas localmente na Imprensa da Companhia, tipografadas a azul, a 
preto, a vermelho e a violeta. Foram aplicadas na horizontal em todas as taxas com excepção do selo 
de 2½ centavos, em que é horizontal. 

Taxas
½ Centavo / 30 C – Sbtx a Preto   Tiragem 10.000;
½ Centavo / 1 Escudo – Sbtx a vermelho  Tiragem 10.000;
1½ Centavos / 2½ C - Sbtx a azul   Tiragem 50.000;
1½ Centavos / 5 C - Sbtx a violeta  Tiragem 30.000;
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2 Centavos / 2½ C – Sbtx a vermelho  Tiragem 15.000;
4 Centavos / 20 C - Sbtx a violeta  Tiragem 15.000;
4 Centavos / 40 C – Sbtx a violeta  Tiragem 15.000;
6 Centavos/ 8 C – Sbtx a vermelho  Tiragem 15.000;
6 Centavos / 50 C – Sbtx a Preto   Tiragem 15.000;

Entraram em circulação a 1/6/1920 e a 14/7/1921 (½ C / 30 C e ½ C / 1 Escudo)

1921- 1923 – Motivos Locais – Novos valores (Af. 142 a 150)

Dada a criação das novas franquias de 4 e 6 centavos, foram emitidos em 1921 (segundo JMFol-
gosa e SFerreira, embora não indiquem a legislação em que se basearam) os selos das taxas de 4 Centa-
vos e 6 Centavos, e em 1923 segundo a OCM nº 4543 de 17/11/1923, publicado no BCM nº23 de Novem-
bro de 1923, as restantes taxas.

Os selos são em papel pontinhado, em denteado 12½ e 14 (apenas o 6 Centavos existe em den-
teado 15 e não existe em denteado 12½).

Taxas e tiragens*
3 Centavos – Amarelo ocre e preto  Tiragem: 1300000;
4 Centavos – Verde e castanho   Tiragem:   900000;
4½ Centavos – Cinzento e preto   Tiragem    450000;
6 Centavos – Lilás e azul    Tiragem:   900000;
7 Centavos – Azul ultramar e preto  Tiragem    250000;
12 Centavos – Castanho e preto   Tiragem    225000;
60 Centavos – Carmim rosa e castanho  Tiragem    275000;
80 Centavos - Azul ultramar e sépia  Tiragem      30000;
2 Escudos – Vermelho e violeta   Tiragem      25000.

*As tiragens constam de artigo de L.N. e Williams, publicado no “Stamp Colectors’ Annual for 1937”

Entraram em circulação a 5/12/1923, provavelmente substituídos pela emissão de 1925, sendo 
retirados a 1/12/1925.

1925 – Motivos Locais – Novas Cores ( Af. nº 151 a 161)

A fim de dar cumprimento ao Decreto nº 9307 de 13/12/1923 do Governo Central, que alterava 
as cores e as taxas, foram emitidos segundo a OCM nº 4934 de 20/11/1925, publicada no BCM nº 23 de 
2/12/1925, uma nova emissão que aproveitando os tipos da emissão de 1921, alterou as cores e excluiu 
algumas taxas. Tem sempre o centro impresso a preto. Foram gravados a talhe doce na firma Waterlow 
& Sons, em Londres, em folhas de 100 selos e tem denteado de linha 12½.

Taxas e tiragens*
 ¼ Centavo – Oliva e preto   Tiragem:   800000;
 1 Centavo – Verde amarelo e preto  Tiragem: 1400000;
 2 Centavos – Cinzento e preto   Tiragem: 1000000;
 3 Centavos – Laranja e preto   Tiragem: 1300000;
 4 Centavos – Carmim e preto   Tiragem:   900000;
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 6 Centavos – Violeta claro e preto  Tiragem:   700000;
 8 Centavos – Violeta escuro e preto  Tiragem:   850000;
 12 Centavos – Verde azul e preto  Tiragem:   430000;
 30 Centavos – Verde Oliva e preto  Tiragem: 1100000;
 40 Centavos – Azul esverdeado e preto  Tiragem: 2140000;
 60 Centavos – Violeta e preto   Tiragem: 2450000;
 80 Centavos – Carmim e preto   Tiragem: 2860000;
 1 Escudo – Azul escuro e preto   Tiragem: 2165000;
 2 Escudos – Violeta claro e preto   Tiragem:   940000.
*As tiragens constam de artigo de L.N. e Williams, publicado no “Stamp Colectors’ Annual for 1937.

Entraram em circulação a 1 Dezembro de 1925 e os que não circularam até completo esgota-
mento foram retirados a 15/6/1937.
 

1925/1931 – Novos desenhos e valores ( Af, nº 162 a 170)

Emitidos segundo a OCCM nº 4934 de 20/11/1925, publicada no BCM nº 23 de 2/12/1925. Circula-
ram juntamente com os selos da emissão anterior.

Foram impressos em folhas de 100 selos, pela casa Bradbury Wilkinson & C. Ltd de Londres, a talhe 
doce e em denteado 12., e os de denteado 14 foram litografados pela casa Thomas De La Rue, também 
de Londres. Todos em papel pontinhado. 

Taxas, denteados e tiragens*
 24 Centavos – Azul e preto  Dent.12  Tiragem   500000;
 25 Centavos – Castanho e azul   Dent.12  Tiragem   550000;
 30 Centavos – Verde Azul e preto Dent.12  Tiragem 1030000;
 45 Centavos – Azul   Dent.14  Tiragem 1030000;
 70 Centavos – Castanho amarelo Dent.14  Tiragem   530000;
 85 Centavos – Carmim e preto  Dent.12  Tiragem   530000;
 1$40 - Azul e preto   Dent.12  Tiragem   830000;
 5 Escudos – Bistre e Azul   Dent.12  Tiragem   250000;
 10 Escudos – Rosa e preto  Dent.12  Tiragem   250000;
 20 Escudos – Verde e preto  Dent.12  Tiragem   250000.
*As tiragens constam de artigo de L.N. e Williams, publicado no “Stamp Colectors’ Annual for 1937, confir-
mados em artigo de J.Cross e L.Wadsworth na revista PPS - vol.14 de Janeiro de 1979. Entraram em circu-
lação 1/12/1925 e foram retirados a 15/6/1937.

Nota: As emissões “MOTIVOS LOCAIS”, desde 1918 até 1936, tiveram, considerando apenas a casa im-
pressora Waterlow & Sons, mais de 30 tiragens, em quantidades que excederam largamente as necessi-
dades postais e que se destinaram fundamentalmente ao mercado filatélico.

1935 – Ponte sobre Zambeze – ( Af, nº 171)

Emitido segundo OCM nº 6958 de 8/8/1935, publicado no BCM suplemento ao nº 15 de 8/8/1935. 
Gravados a talhe doce pela casa Waterlow & Sons, em folhas de 100 selos. Em papel liso e denteado de 
linha 12½.
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Taxa
 1 Escudo - Azul e preto.

Entraram em circulação a 8 de Agosto e foram retirados a 31 de Agosto de 1935. Nota: Não foi 
possível obter as tiragens desta emissão.

1937 – Motivos Diversos – (Af. nº 172 a 190)

Emitidos segundo OCM nº 7217 de 11/5/1937, publicada no BOCM nº 9, suplemento, de 11/5/1937.
Gravados a talhe doce pela firma Waterlow & Sons, em folhas de 100 selos. Impressos em papel pontinha-
do, em denteado 12½.

Taxas
 1 Centavo – Verde amarelo e violeta;
 5 Centavos – Ultramar e verde;
 10 Centavos – Vermelho e ultramar;
 15 Centavos – Carmim e preto;
 20 Centavos – Verde e ultramar;
 30 Centavos – Verde e azul;
 40 Centavos – Verde azul e preto; 
 50 Centavos – Violeta e verde;
 80 Centavos – Carmim e verde;
 85 Centavos – Vermelho e preto;
 1 Escudo – Azul e preto;
 1$40 Escudos – Azul e verde;
 2 Escudos – Lilás malva e castanho;
 5 Escudos – Bistre e azul;
 10 Escudos – Carmim e preto;
 20 Escudos – Verde e violeta.

Entraram em circulação a 16/5/1937 e circularam até ao final da concessão a 18 de Julho de 1942.
Nota: Não foi possível obter as tiragens desta emissão.

1939 – Sobrecarga “ Visita Presidencial” – ( Af nº 191 a 197)

Emitidos segundo OCM nº 7541 de 14/7/1939, publicada no BCM nº 14 de 17/7 /1939, posterior-
mente rectificada (para incluir o selo de 1$00) e publicada no BCM nº 15 de 16 Agosto de 1939. A sobre-
carga foi aplicada localmente sobre o stock existente de selos da emissão de 1937, a vermelho e a preto.

Taxas
 30 Centavos – sobrecarga a vermelho;
 40 Centavos - sobrecarga a vermelho;
 45 Centavos - sobrecarga a preto; 
 50 Centavos - sobrecarga a vermelho;
 85 Centavos - sobrecarga a preto;
 1 Escudo - sobrecarga a vermelho;
 2 Escudos - sobrecarga a preto.
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Entraram em circulação a 28/7/1939, (o selo de 1$00 foi emitido provavelmente apenas em 
16/8/1939 e portanto só entrou em circulação após essa data). Circularam até ao seu esgotamento.

1940 – 8º Centenário da Fundação da Nacionalidade - (Af nº 198)

Emitidos segundo OCM nº 7642 de 5/2/1940, publicada no BCM nº 4 de 16/2/1940.
Segundo desenho de C.Silva e gravura de Arnaldo Fragoso, tipografados em folhas de 100 selos, na Casa 
da Moeda. Em papel porcelana e em denteado 11½. 

Taxa
  1$75 - Azul

Entraram em circulação a 16/2/1940, e circularam até ao seu esgotamento.

1940 – 3º Centenário da Restauração de Portugal - (Af nº 199 a 204)

Emitidos segundo OCM nº 7725 de 29/9/1940, publicada no BCM nº19 de 1/10/1939. 

Desenho de Alberto de Sousa, impressos a talhe doce pela Waterlow & Sons, em folhas de 100 
selos. 

Em papel liso e em denteado de linha 12½.

Taxas
 40 Centavos – Verde  escuro e preto;
 50 Centavos – Violeta e verde;
 60 Centavos – Carmim e azul:
 70 Centavos – Sépia e verde cinza;
 80 Centavos – Carmim e verde cinza:
 1 Escudo – Azul e preto.

Entraram em circulação a 10/10/1940 e circularam até ao final da concessão a 18 de Julho de 1942.

Nota: Não foi possível obter as tiragens desta emissão.



52

CORREIO AÉREO
1935 – Triangulares – (Af. CA nº 1 a 10)

A fim de comemorar a inauguração do serviço de correio aéreo no Território através da linha 
Blantyre-Beira–Salisbury pela R.A.N.A., foi emitida a OCM nº 6791 de 27/9/1935, publicada no Suplemento 
do BCM nº 18 de 27/9/1935, que autorizava esta série. A emissão, representando um avião sobre a cidade 
da Beira, foi executada pela Waterlow & Sons, impressa a talhe doce, em folhas de 100 selos em papel 
pontinhado e em denteado 12½.

Taxas
 5 Centavos – Azul e preto:
 10 Centavos – Vermelho e preto;
 15 Centavos – Vermelhão e preto;
 20 Centavos – Verde amarelo e preto:
 30 Centavos – Verde e preto;
 40 Centavos – Azul cinza e preto;
 45 Centavos - Azul claro e preto;
 50 Centavos – Lilás e preto;
 60 Centavos – Carmim e castanho;
 80 Centavos – Carmim e preto.

Entraram em circulação a 1 de Outubro de 1935 e conforme constava na OCM referida circula-
ram apenas até 31/10/1935. 
Nota: A emissão não era específica para o correio aéreo e sim para toda a franquia postal. Além disso, 
como a R.A.N.A. (Rhodesia and Nyasaland Airways) já efectuava voos regulares para a Beira desde 3 
de Agosto de 1935, o primeiro dia de circulação desta emissão não corresponde à data do 1º Voo da 
R.A.N.A.

1935 - Quadrangulares - ( Af. CA nº 1 a 11)

Pela OCM nº 6793 de 8/10/1935, publicada no BCM nº 20 de 16/10/1935 foi emitida nova série, 
especifica para a franquia do Correio Aéreo – Quadrangulares - que tinha mais 5 taxas que a emissão 
anterior. A emissão representando a mesma imagem de um avião sobrevoando a cidade da Beira, foi 
executada pela Waterlow & Sons, a talhe doce, em folhas de 100 selos, em papel pontinhado e em den-
teado 12½.

Taxas
 5 Centavos – Azul e preto:
 10 Centavos – Vermelho e preto;
 15 Centavos – Vermelhão e preto;
 20 Centavos – Verde amarelo e preto:
 30 Centavos – Verde e preto;
 40 Centavos – Azul cinza e preto;
 45 Centavos - Azul claro e preto;
 50 Centavos – Lilás e preto;
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 60 Centavos – Carmim e castanho;
 80 Centavos – Carmim e preto;
 1 Escudo – Azul e preto;
 2 Escudos – Lilás claro e preto;
 5 Escudos – Bistre e Azul:
 10 Escudos – Carmim e preto;
 20 Escudos – Verde e preto.

Entraram em circulação a 1/11/1935 e circularam até ao final da Concessão em 18 Julho de 1942.
Nota: Como curiosidade refira-se que o tipo de avião representado nos selos, um “Atalanta”, não era o 
tipo de avião utilizado pela R.A.N.A. nestes voos.

PORTEADO
1906 – Porteado “ A RECEBER “ - ( Af, P nº 1 a 10)

Emitidos pela OCM nº 2713 de 11/5/1906, publicada no BCM nº 10 de 16/5/1906. Tipografados em 
folhas de 28 selos, em papel liso e em denteado 11½ x 12.

Taxas
 5 reis – Verde amarelo;
 10 reis – Ardósia;
 20 reis – Castanho claro;
 30 reis – Laranja;
 50 reis – Castanho;
 60 reis -  Castanho violeta;
 100 reis – Lilás;
 130 reis – Azul;
 200 reis - Carmim;
 500 reis – Violeta.

Entraram em circulação a 14/5/1906 segundo consta na OCM. Circularam até serem substituídos 
pelos selos da emissão seguinte, em 1911.

1911 – Emissão anterior c/ sobrecarga REPUBLICA - (Af, P nº 11 a 20)

Emitidos pela OCCM nº 3165 de 1 /2/1911, publicada no BCM nº 14 de 12/02/1911. A emissão 
consta das mesmas taxas, nas mesmas cores.

A sobrecarga foi tipografada na Casa da Moeda, a verde no selo de 200 reis e a vermelho nas 
restantes taxas. 

Segundo consta na OCCM, os selos entraram em circulação à medida que foram chegando às 
Estações Postais, durante o ano de 1911. Retirados a 25/10/1916.
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1916 – Emissão Tipo 1906 com valor em Centavos - (Af,P nº 21 a 30)

Pelo Decreto de 27/5/1911, o valor em Réis foi substituído por Centavos e Escudos. Porem a Com-
panhia de Moçambique apenas em 1916, solicitou ao Governo autorização para a alteração da moeda, 
o que lhe foi concedido pela Portaria nº 637, de 4/4/1916.Todavia no Território da Companhia, as emissões 
com o valor em Centavos entraram em circulação apenas em finais de Outubro, conforme a OCM nº 
3712 de 25/10/1916. A emissão consta das mesmas taxas e nas mesmas cores da emissão de 1906, conver-
tidas em Centavos. Tipografados em folhas de 28 selos, em papel pontinhado e em denteado 11½ x 12.

Taxas
 ½ Centavo – Verde amarelo;
 1 Centavo – Ardósia;
 2 Centavos – Castanho claro;
 3 Centavos – Laranja;
 5 Centavos – Castanho;
 6 Centavos -  Castanho violeta;
 10 Centavos – Lilás;
 13 Centavos – Azul;
 20 Centavos - Carmim;
 50 Centavos – Violeta.

Retirados de circulação em 27/4/1920, segundo OCM nº 4002.

1919 – Novo Tipo “Elefantes” – (Af,P nº31 a 40)

Emitidos pela OCM nº 4002 de 27/10/1919, publicada no BCM nº 21 de 1/11/1919, substituindo os 
anteriores. A emissão foi gravada a talhe doce pela firma Waterlow & Sons, em folhas de 100 selos, em pa-
pel pontinhado. A emissão existe, em todas as taxas ou em parte delas, nos denteados 12½, 13½, 14 e 15.

Taxas
 ¼ Centavo – Verde amarelo;
 1 Centavo – Violeta cinzento;
 2 Centavos – Castanho vermelho;
 3 Centavos – Laranja;
 5 Centavos – Castanho;
 6 Centavos – Castanho amarelo;
 10 Centavos – Lilas vermelho;
 13 Centavos – Azul;
 20 Centavos - Carmim;
 50 Centavos – Cinzento.
Nota: O denteado 12½ existe nas tiragens mais modernas (1931/1941) e existem selos bissectados verticais 
da taxa de 1 C. (ver Portuinfo nº136)
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Segundo consta da OCM entraram em circulação a 8/11/1919 e circularam até ao final da Con-
cessão em 18 Julho de 1942.

IMPOSTO POSTAL – ASSISTÊNCIA (Af. nº 1 a 4)

A Administração da Companhia de Moçambique criou a Comissão de Beneficência e Assistên-
cia Pública, que se regia pelo Diploma Legislativo da Colónia, n.º 29 de 11 de Outubro de 1927 e foi adop- Pública, que se regia pelo Diploma Legislativo da Colónia, n.º 29 de 11 de Outubro de 1927 e foi adop-, que se regia pelo Diploma Legislativo da Colónia, n.º 29 de 11 de Outubro de 1927 e foi adop-
tado pela Companhia de Moçambique, através da sua OCM n.º 6273 de 6 de Abril de 1931. Uma das 
mais importantes fontes de receita desta Comissão era a emissão de selos, que deveriam ser apostos nas 
correspondências em determinadas datas, previamente indicadas.

Tendo como base a Portaria n.º 890 de 18 de Maio de 1929 do Governo-Geral da Colónia, sob 
proposta da Comissão de Beneficência Pública do Território da Companhia de Moçambique, foi autoriza-
da a emissão dos respectivos selos de Assistência Publica pela OCM n.º 6380 de 15 de Dezembro de 1931.

São selos de Imposto Postal com Legenda Assistência Pública.

 Selo nº 1 – (Af. nº 1)

Autorizada pela OCM nº 6380 de 15/12/1931, onde se indica que sobre os selos da taxa de 3 Cen-
tavos – ocre e preto – da emissão base em circulação (Af.nº 142) será aplicada a sobrecarga “Assistência 
Pública – 2 Ctvos 2” e ainda que “nos dias 23 a 31 de Dezembro de cada ano seja obrigatória a fixação 
do selo de assistência pública da taxa de $02 centavos, em toda a correspondência postal e telegráfi-
ca a permutar no Território.”.Estes 2 Centavos, ligados ao câmbio da libra ouro, corrente nessa altura na 
Companhia, correspondiam aos 50 Centavos de Imposto de Assistência, aplicável em todo o restante 
Território de Moçambique.

Nota: Os catálogos indicam que este selo iniciou a circulação em 1932, provavelmente porque, não hou-
ve tempo após a OCCM nº 6380 (15/12/1931) para os trabalhos tipográficos da aplicação da sobrecarga 
permitirem a utilização ainda no ano de 1931. 

A impressão das sobrecargas foi tipografada localmente em folhas de 100 selos e em denteado 12½.
Foi retirado de circulação e substituído por outro selo de Assistência Publica em 1934.  

Entretanto e porque se esgotaram os selos de Assistência nº3, como alias se indica expressamente 
na OCM nº 7755 de 27/12/1940, publicado no BCM nº24 de 27/12/1940, que os reintroduz em circulação 
“enquanto não for feita uma nova emissão”, o que veio a acontecer a 16/12/1941 (selo nº 4). Assim este 
selo, teria de novo circulado, entre 27 e 31 de Dezembro de 1940.
 
 Selo nº 2 – ( Af. nº 2)

Especificamente a OCM nº 6763 de 27/4/1934, publicada no BCM nº 9 de 1 de Maio de 1934, “De-
termina que sejam retirados da circulação os selos postais da taxa de $03 centavos com a sobrecarga 
Assistência e que em sua substituição sejam postas a circular as novas estampilhas especiais de Assistên-
cia da taxa de 2 centavos. Litografados em folhas de 100 selos, em papel pontinhado e em denteado 11.



56

È pois evidente que este selo iniciou a sua circulação em Dezembro de 1934 e foi retirado em 
6/6/1940, quando foi substituído por outro selo de assistência (o nº 3). 
Nota: Embora o catálogo SFerreira, para estes selos em particular indique correctamente as respectivas 
datas de circulação, o catalogo Afinsa,tal como o Eládio, indica erradamente, o ano de 1933 como ano 
de circulação deste selo.

 Selo nº 3 – (Af. nº 3)

Esta nova emissão de selos de Assistência, substituindo a anterior que se retirava de circulação, foi 
autorizada pela OCM nº 7692 de 6/6/1940, publicada no BCM nº 12 de 17/6/1940. Litografados em folhas 
de 100 selos, em papel pontinhado e denteado 11.

Circulou apenas entre 16/12 e 27/12/1940, porque entretanto se esgotaram os selos (?). Ressal-
vando que só era obrigatório o uso destes selos entre 23 e 31 de Dezembro, terá sido reintroduzida a cir-
culação do selo nº1, entre 28 e 31 de Dezembro de 1940.

  Selo nº 4 – (Af. nº 4)

Esta nova emissão de selos de Assistência, substituiu a anterior que se retirava de circulação, foi 
autorizada pela OCM nº 7882 de 16/12/1941, publicada no BCM nº 24 de 16/12/1941. 

Litografados em folhas de 100 selos, em papel pontinhado e denteado 11.

Circulou apenas entre 23 e 31 de Dezembro de 1941.

Nota: Não foi possível obter qualquer informação quanto às tiragens de cada um destes selos, e, até à 
data, são muito raras ou desconhecidas, peças circuladas com qualquer um destes selos.

→ * ←

Assinado pelo Director dos CTT na Beira, foi publicado no BCM nº 14 de 17/7/1942, o Aviso que 
tornava publico que após 19 de Julho de 1942, inclusive, os selos correntemente em uso em Moçambique, 
passavam a entrar em circulação no Território de Manica e Sofala, perdendo validade para efeitos de 
franquia postal, os selos das emissões da Companhia de Moçambique.

Lisboa Setembro de 2013
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As marcas de Taxa Paga
impressas, carimbadas e etiquetas

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.pt

 Em 1990, tal como as etiquetas NAVE (então cha-
madas ELENA), começaram a surgir as marcas impressas 
e carimbadas de Taxa Paga. Desde então multiplicaram-
-se por todo o país e, actualmente, apenas 3% do correio 
é selado. O restante é franquiado com etiquetas NAVE, 
franquias mecânicas, os bem conhecidos “vermelhos” 
que ultimamente têm passado a azul, e a maioria apre-
senta as impressões, carimbos ou etiquetas de taxa paga. 
É destas impressões que vou agora falar.
 
 São basicamente de três tipos, tanto para as im-
pressões e carimbos como para as etiquetas:

Tipo I: consiste de um rectângulo com a legenda 
“TAXA PAGA” e o topónimo, com ou sem código postal. 
Pode ter ou não cercadura, e conter ou não a palavra “POR-
TUGAL”. Tem seis sub-tipos descritos no quadro abaixo.

Tipo II: é formado por dois rectângulos, o menor, à 
esquerda, com a legenda “PORTUGAL” e o emblema dos 
C.T.T., o maior, à direita, com a legenda “TAXA PAGA” e o 
topónimo ou o nº do contrato. Este pode estar dentro do rec-
tângulo ou sob o mesmo. Tem dois sub-tipos descritos abaixo.

Tipo III: consiste de um quadrado com o emble-
ma dos C.T.T., as legendas “TAXA 
PAGA” e “PORTUGAL”, e o topó-
nimo ou o nº de contrato. Pode 
ter adicionados outros quadrados 
com legendas relativas a serviços 
especiais, Direct Mail, Correio Edi-
torial, etc., mais à frente veremos 
quais. Tem dois sub-tipos descritos 
no quadro abaixo.

Tipo IV: reservei este lugar 
para algum tipo que apareça no 
futuro.

Tipo V: refere-se a todas as 
impressões, carimbos e etiquetas 
que não pertençam a nenhum dos 
tipos básicos (I a III).

Vou seguidamente passar a descrever com mais 
detalhe os diversos tipos que existem, separando-os por 
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tipos, serviços especiais, etc. Para começar apresento o quadro resumo dos sub-tipos.

SUB-TIPOS

I A – sem cercadura II A – localidade ou nº do contrato 
no interior do rectângulo principalI B – idem, com “PORTUGAL”

I C – com cercadura II B – localidade ou nº do contrato 
sob o rectângulo principalI D – idem, com “PORTUGAL”

I E – com “PORTE PAGO” III A – legenda “CTT Correios”
I F – sem “TAXA PAGA” III B – legenda “CTT”

TIPO I
 Surgido em 1990, pode ter ou não cercadura. Os exemplos acima são desprovidos de topónimo 
e provêm quase sempre de correspondência dos C.T.T.

 Os que contêm o topónimo podem também ser com ou sem cercadura, e a legenda “TAXA 
PAGA” fica quase sempre em último lugar. Vemos acima a impressão “MUNICÍPIO / DO PORTO”, que se 
destinava aos envios que a Câmara Municipal do Porto faz da EC Município; o funcionário camarário não 
entendeu que o topónimo se referia à EC e não à Câmara, e daí o uso do “do” na legenda. A marca 
seguinte “MUNICÍPIO – PORTO” é também da C. M. Porto, mas já corrigida.

No tipo I são poucos os serviços especiais que aparecem, acima vemos marcas usadas no “Direct Mail”.

 E aqui as usadas no Direct Mail Internacional e Direct Mail Profissional. Nas marcas de DMI tem 
sempre de figurar a legenda “PORTUGAL”.
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TIPO II
 Apareceu em 2000 e tem sempre cercadura. Pode conter a legenda “PORTUGAL” e algumas 
impressões não contêm o topónimo, quase sempre de departamentos dos C.T.T.

 As que ostentam o topónimo podem conter ou não o código postal. O tamanho do cavaleiro 
dos C.T.T. também varia muito de impressão em impressão.

 As que mostram o nº do contrato podem contê-lo dentro ou fora do rectângulo. A legenda 
“PORTUGAL” também pode estar presente no rectângulo da direita, embora seja redundante, pois já 
figura no da esquerda.

 Entre os serviços especiais que aparecem no tipo II conta-se o Business Mail, que já não existe.

 Houve também o Correio Editorial, para todo o tipo de publicações, especialmente as não 
periódicas. As periódicas têm uma tarifa mais favorável.

 O Direct Mail está muito bem representado neste tipo II.
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 O Direct Mail Internacional também aparece bastante neste tipo.

 Finalmente as Publicações Periódicas encerram este capítulo dos serviços especiais com 
impressões do tipo II.

TIPO III

 Começou a ser utilizado em 2005, e mais uma vez as impressões utilizadas pelos C.T.T. não contêm 
o topónimo. Neste tipo são muitas as impressões com indicação do topónimo.

 Mas são ainda mais as que apresentam o nº do contrato, ou do cliente, como figura nalgumas delas.

 O primeiro serviço especial que nos aparece, dado que são apresentados por ordem alfabética, 
é a Cobrança Postal.
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 Surge depois o correio azul, que pelo menos uma firma de Leiria “confundiu” com o correio azul dos 
C.T.T. mandando imprimir os sobrescritos e colocando-os no marco respectivo sem pagar os devidos portes.

 Segue-se o Correio Editorial, em que a autorização para circular em invólucro fechado pode 
figurar tanto dentro como fora do quadrado respectivo.

 Vem depois o Correio Prioritário, a versão vermelha do correio azul, adoptada apenas pela Vodafone.

 O Correio Registado aparece com ou sem a indicação do tipo de registo dentro do rectângulo 
respectivo. Há pelo menos um caso em que a legenda “TAXA PAGA” aparece substituída por “PRÉ-
PAGO”, como nos sobrescritos de correio registado emitidos pelos C.T.T.

 Vem de seguida o Direct Mail, que pode aparecer sem topónimo nem nº de contrato.
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 Há muitas impressões de DM com o topónimo, figurando o nº da autorização para circular em 
invólucro fechado dentro ou fora do quadrado.

 

 A maioria tem o nº de contrato.

 Uns poucos têm o topónimo e o nº de contrato, muito poucos de facto.

 Há também o Direct Mail Internacional, e todos os que vimos até agora têm a legenda 
complementar “ECONOMY”.

 A legenda adicional “INVÓLUCRO MENSAGEM” aparece em diversos tipos de serviços especiais.

 
 No caso das Publicações Periódicas o texto do quadrado secundário começou por ser simplificado.
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 Veio depois complicar-se, com a indicação do nº da autorização para circular em invólucro 
fechado. Porque tal autorização não figura logo à partida no contrato com o cliente e tem de ser 
concedida separadamente é coisa que me escapa totalmente. Burocratite ou Burrocracia?

 Algumas das impressões apresentam o número da autorização fora do quadrado, podendo 
ainda ter legendas adicionais, como “PRIORITY”.

 Também há publicações periódicas em regime de Correio Azul.

 Aparece-nos agora a Remessa Livre, uma variante moderna da Resposta Sem Franquia. Esta 
pode ter legendas adicionais, como Correio Azul ou Invólucro Mensagem.

 A Resposta Sem Franquia, já acima referida, não tem grandes variações na aparência, tendo 
deixado de ser contabilizada como correspondência porteada, como era até há alguns anos.
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 Tal como noutros serviços especiais também existe com a legenda complementar “INVÓLUVRO 
MENSAGEM”.

 Finalmente os Vales de Correio são o último serviço especial que existe, até agora, no tipo III. Tal 
como na Resposta sem Franquia não há grande variação de uns para os outros.

TIPO V

 Deixo desde já vago o tipo IV, para algum novo tipo que apareça, conforme já referi acima. A 
designação de Tipo V reservei-a para aquelas marcas, impressas ou carimbadas, e também as etiquetas 
que não pertencem a nenhum dos tipos acima descritos. As mais antigas que conheço são de 1995, são 
quase todas de Direct Mail e a maioria são usadas pelas Selecções do Reader’s Digest. O outro serviço 
que também existe neste tipo é o Porte Pago das publicações periódicas.

ETIQUETAS DE TAXA PAGA
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 Nalguns raros casos em vez de impressões ou carimbos de taxa paga são utilizadas etiquetas. As 
que vemos na imagem anterior foram todas usadas pela revista “The International Revenuer” (O Fiscalista 
Internacional), que era remetido trimestralmente da EC de Barcarena, de 1991 a 1999. São todas do tipo I. 

 Um dos serviços que aparece com estas etiquetas é o Direct Mail, aqui as do tipo I.

 Frequentemente as correspondências de Direct Mail levavam apensos carimbos ou etiquetas 
com o nº da autorização para circular em sobrescrito fechado. Nestas últimas, todas as autorizações 
emanadas da Direcção Regional de Correios do Norte (D.C.N. ou D.R.C.N.) aparecem sistematicamente 
com o erro “subscrito” em vez de “sobrescrito”, pelo que as etiquetas reflectem o mesmo erro gramatical.

 Não conheço etiquetas do tipo II, mas do tipo III existem algumas. As que vemos abaixo são para 
todo o serviço.

 Para Direct Mail já aparecem algumas, quer com topónimo, quer com nº de contrato.

 O outro serviço que aparece é o das Publicações Periódicas. As três primeiras, de Vila Nova de 
Gaia, foram utilizadas no envio da revista “Magazine Filatélico”, nos números enviados entre 2008 e 2013.



66

 Finalmente do tipo V só conheço a etiqueta abaixo mostrada, usada em correspondência dos C.T.T.

TIPOS MISTOS

 Algumas marcas impressas são complementadas com carimbos ou impressões de computador. 
Vemos abaixo algumas do tipo I, às quais se adicionou o topónimo ou a legenda “DM”.

 Nas mistas do tipo II também domina o Direct Mail.

 No tipo III também temos a legenda “DM” adicionada, nestas abaixo, com computador.

 E nestas com carimbos.
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SOBRECARGAS DIVERSAS

 Nalguns casos os sobrescritos já impressos tiveram que mudar de topónimo, através de sobrecargas 
tipográficas ou carimbadas. Estas são do tipo I e, pelo estilo, parecem dimanar todas da mesma gráfica 
(Tipografia dos Carvalhos).

 Na que vemos abaixo a impressão original do Terreiro do Paço foi tapada com uma etiqueta 
branca e a impressão de D. Luís I, do tipo II, foi aposta em segunda impressão.

 Também no tipo III aparecem algumas sobrecargas a mudar de serviço, vemos um Direct Mail 
que deixou de sê-lo e um outro que foi reconvertido para Correio Azul.

CARIMBOS DE TAXA PAGA

 Se nas impressões de Taxa Paga só fizemos o estudo dos tipos e dos serviços especiais que existem 
em cada um, no caso dos carimbos apresento, no final deste artigo, todos os que actualmente conheço, 
que somam mais de 350.

 Listagem decerto muito incompleta pois em cada parte do país se recebe correspondência 
promocional de diferentes empresas, com diferentes carimbos também. Os que vemos acima são dos 
primeiros que surgiram, sem topónimo, com ou sem cercadura, e todos da correspondência dos C.T.T.
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 Abaixo vemos carimbos do tipo I, com ou sem cercadura, e com ou sem “PORTUGAL”. Um deles, 
o da Feira, tem a legenda errada “PORTE PAGO” (tipo IE).

 O serviço especial mais comum no tipo I é, como já sabemos, o Direct Mail.

 
 Há também o Direct Mail Profissional, de que só conhecemos o carimbo abaixo.

 Frequentemente as correspondências de Direct Mail apresentam como complemento um dos 
carimbos abaixo, com o nº da autorização para circular em sobrescrito fechado.
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 Do tipo II vemos dois modelos sem indicação de topónimo nem nº de contrato.

 Os carimbos abaixo todos ostentam o topónimo, com ou sem código postal.

 Nos que têm o nº de contrato o mesmo pode figurar dentro ou abaixo do rectângulo.

 Finalmente vemos alguns exemplos dos carimbos de tipo II usados no Direct Mail; todos os que conheço 
mostram o topónimo. 

 Nos carimbos do tipo III também há alguns sem topónimo nem nº de contrato.

 De entre os que ostentam o topónimo há também alguns de tipo fantasista, como o de Anadia, 
e com o nº do contrato, como o da Aldeia de Paio Pires.
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 Os que apresentam o nº do contrato tanto aparecem com a legenda “Contrato” como com 
“Cliente”.

 Os de Direct Mail têm, quase todos, o topónimo.

 Os poucos que têm o nº do contrato tanto dizem “Contrato” como “Cliente”.

 Finalmente o tipo V, de que só conheço o exemplo acima, usado na EC da Loja do Cidadão, em Braga.
 

 Conforme já acima referi passo seguidamente a elencar os carimbos de taxa paga que conheço, 
separados por tipos e serviços especiais. Quaisquer correcções ou aditamentos são desde já muito 
benvindos, podendo ser dirigidos directamente para o Apartado 455, 4431-906 V. N. Gaia, ou para o meu 
e-mail, baratap@netcabo.pt. A todos os meus antecipados agradecimentos.



71

 TIPO I, sem serviços especiais
Só “TAXA PAGA” (IA)
Só “TAXA PAXA” (IC)
Só “TAXA / PAGA” (IC)
AEROPORTO / (1700 LISBOA) (IC)
C.T.T. AFURADA (IC)
ÁGUAS SANTAS (IC)
3850 Albergaria-a-Velha (IC)
A. HERCULANO (OVAR) / 3880 OVAR (IC)
5350 ALFÂNDEGA DA FÉ (ID)
2615 ALVERCA (IC)
ANTAS (PORTO) (IC)
ATERRO (LISBOA) (IC)
Augusto Luso (Porto) (IC)
AVENIDA – AVEIRO (ID)
EC Barcarena (IB)
4750 BARCELOS (IC)
BATALHA (PORTO) (IC)
BENFICA – LISBOA (ID)
Boavista (Porto) (IC)
BONFIM / PORTO (IC)
BONFIM (PORTO) (IC)
4700 BRAGA (IC)
5300 BRAGANÇA (IA)
5300 BRAGANÇA (ID)
CABO RUIVO (LISBOA) (IC)
CABO RUIVO – LX. (IC)
CABO RUIVO (LISBOA) (ID)
C. RUIVO (LISBOA) (ID)
Cabo-Ruivo (Lisboa) (ID)
CAMPO GRANDE / (LISBOA) (ID)
4415 CARVALHOS (IC)
CORTEGAÇA / 3885 ESMORIZ (IC)
CORTES (LISBOA) (IC)
COSTA DO VALADO (IC)
4900 DARQUE (IC)
DEVESAS / V. N. GAIA / 4400 V. N. GAIA (IC)
ESTORIL (IC)
7000 ÉVORA (IC)
4520 FEIRA (IE)
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS (IC)
4420 GONDOMAR (IC)
4800 GUIMARÃES (IC)
4810 GUIMARÃES (IC)
LAPA – PORTO (IC)
L. Palmeira (IA)
LISBOA (IC)
CTC LISBOA (IC)
CTC1 LISBOA (IC)
1000 LISBOA (IC)
4470 MAIA (IC)
MARQ. POMBAL (PORTO) (IC)
4450 MATOSINHOS (IC)
4405 MIRAMAR (IC)
4460 M. BURGOS (IC)
Município Porto (IC)
Município – Porto (IC)
MUNICÍPIO PORTO (IC)
MUNICÍPIO – PORTO (IC)
MUNICÍPIO – PORTO (ID)

CARIMBOS DE TAXA PAGA

MUNICÍPIO (PORTO) (ID)
NECESSIDADES LISBOA (IC)
OEIRAS (IC)
6160 OLEIROS (IC)
3680 Oliveira Frades (IC)
3400 OLIVEIRA DO HOSPITAL (ID)
2490 OURÉM (IA)
PAÇOS DE BRANDÃO (IC)
P. JUSTIÇA – 4000 PORTO (IC)
PARQUE (MATOSINHOS) (IF)
Pedro Hispano – PORTO (IC)
PEDRO HISPANO – PORTO (IC)
PEDRO HISPANO (PORTO) (IC)
4100 PEDRO HISPANO (IC)
4490 Póvoa de Varzim (IC)
PRAÇA ALMADA (IA)
RATO (LISBOA) (IB)
RATO (LISBOA) (ID)
RESTAURADORES (LISBOA) (IC)
9600 RIBEIRA GRANDE (IC)
ROSSIO (ÉVORA) (ID)
Rua Alexandre Herculano / 3880 OVAR (IA)
2685 SACAVÉM (IC)
SANTA MARINHA (GAIA) (IC)
S. JOÃO DE BRITO (LISBOA) (IA)
S. JOÃO DE BRITO (LISBOA) (IC)
S. JOÃO ESTORIL (IC)
4465 S. M. INFESTA (IC)
3660 S. PEDRO DO SUL (IC)
SÉ PORTO (IC)
Senhora da Hora (IC)
4785 TROFA (IC)
Universidade (C.ª) / 3000 COIMBRA (IA)
UNIVERSIDADE / 3000 COIMBRA (IC)
3730 VALE CAMBRA (IA)
VENDA NOVA / (Amadora) (IC)
4760 V. N. Famalicão (IC)
4400 V. N. GAIA (IC)
7160 VILA VIÇOSA (IC)

Tipo I, com “DM” (Direct Mail)
3750 ÁGUEDA (IC)
2890 ALCOCHETE (IC)
ARADAS (IA)
4200 CAMPO LINDO (PORTO) (IA)
4820 FAFE (IC)
FREIXIEIRO (IC)
CTC LISBOA (IC)
EDL 1000 (IC)
1000 LISBOA (IC)
1100 LISBOA (IC)
1700 LISBOA (IC)
4470 MAIA (IC)
M. POMBAL (IC)
MARQUÊS POMBAL / 4000 PORTO (IC)
4450 Matosinhos (IC)
MUNICÍPIO – PORTO (IC)
MUNICÍPIO (PORTO) (IC)
PEDRO HISPANO (PORTO) (IC)
PEREIRÓ – PORTO (IC)
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4000 PORTO (IC)
S. D. BENFICA (LISBOA) (IC)
S. DOMINGOS BENFICA (LX.) (IC)
TERREIRO DO PAÇO – LISBOA (IC)
Terreiro do Paço (Lisboa) (IC)

Tipo I, com “DMP” (Direct Mail Profissional)
MUNICÍPIO – PORTO (IC)

Tipo II, sem serviços especiais
Só “TAXA PAGA” (IIA)
AEROPORTO (IIA)
ANJOS (IIA)
ARRÁBIDA (V. N. Gaia) (IIA)
ASPRELA (PORTO) (IIA)
BELAS (IIA)
BOAVISTA (PORTO) (IIA)
2900 BONFIM / (SETÚBAL) (IIA)
CABO RUIVO (IIA)
Cabo Ruivo (Lisboa) (IIA)
CAMPO LINDO / 4200 PORTO (IIA)
CANELAS (VILA NOVA DE GAIA) (IIA)
CHIADO / LISBOA (IIA)
BEC COIMBRÕES (VISEU) (IIA)
EC COIMBRÕES (VISEU) (IIA)
COINA (IIA)
CONDE FERREIRA (PORTO) (IIA)
CORTES (IIA)
COSTA DO VALADO (IIA)
D. LUÍS I (IIA)
S. E. (DEVESAS) (IIA)
FREIXIEIRO (IIA)
GAIA (V. N. Gaia) (IIA)
LAPA (PORTO) (IIA)
MARGINAL (CASCAIS) (IIA)
MÉRTOLA (IIA)
Monte Estoril (IIA)
MUNICÍPIO (PORTO) (IIA)
NECESSIDADES (IIA)
NOGUEIRA CRAVO / OAZ (IIA)
OEIRAS (IIA)
OLIVAIS NORTE (IIA)
OLIVAIS NORTE (LISBOA) (IIA)
3770-954 OLIVEIRA DO BAIRRO (IIA)
OUTEIRO (MAIA) (IIA)
3880 OVAR (IIA)
Pedro Hispano (Porto) (IIA)
PENHA (FARO) (IIA)
PEREIRÓ / (PORTO) (IIA)
PEREIRÓ – PORTO (IIA)
PICOAS (IIA)
PICOAS / 1050 LISBOA (IIA)
4990 PONTE DE LIMA (IIA)
PRIOR-VELHO (IIA)
4520 RIO MEÃO (IIA)
ROSSIO (ÉVORA) (IIA)
SANTA JUSTA (IIA)
Sta. MARIA DA FEIRA (IIA)
SANTA MARIA DA FEIRA (IIA)
Sta. MARTA (LISBOA) (IIA)
SANTO OVÍDIO / V. N. DE GAIA (IIA)
3420 TÁBUA (IIA)
Taveiro (IIA)
3041-652 TAVEIRO (IIA)
TERREIRO DO PAÇO (LISBOA) (IIA)
UNIVERSIDADE / DE AVEIRO / * (IIA)

UNIVERSIDADE / COIMBRA (IIA)
7960-225 VIDIGUEIRA (IIA)
V. N. GAIA (IIA)
VISEU (IIA)

COM Nº DE CONTRATO
56?.??? (U.L.S. Matosinhos) (IIB)
608.018 (Águas de Portugal?) (IIB)
200.011.821 (Esc. Sup. Tec. Saúde Porto) (IIA)
200.056.231 (Cond. Ed. Sedas Residence) (IIB)

TIPO II, Direct Mail
ABRAVESES (VISEU) (IIA)
AVEIRO (IIA)
CANDAL (VILA NOVA DE GAIA) (IIA)
Gil Eanes (IIA)
ÍLHAVO (IIA)
LUMIAR (IIA)
S. DOM. DE BENFICA (IIA)
S. Mamede de Infesta (IIA)
SENHORA DA HORA (IIA)
TERREIRO DO PAÇO / LISBOA (IIA)
VERA CRUZ / (AVEIRO) (IIA)
VILA NOVA DE GAIA (IIA)
VILA DE PRADO (IIA)

Tipo III, sem serviços especiais
Só “TAXA PAGA” (IIIA)
ABRAVESES (VISEU) (IIIA)
ALBERGARIA-A-VELHA (IIIA)
Albergaria-a-Velha (IIIA)
ALFRAGIDE (IIIA)
ANADIA (IIIA)
Arroios (Lisboa) (IIIA)
ASPRELA – PORTO (IIIA)
AVELÃS DO CAMINHO (IIIA)
BAIRRO ESTAÇÃO (IIIA)
BARROSINHAS (ÁGUEDA) (IIIA)
BELÉM (LISBOA) (IIIA)
BOAVISTA (PORTO) (IIIA)
BOLSA (LISBOA) (IIIA)
BONFIM (SETÚBAL) (IIIA)
BUSTOS (IIIA)
CABO RUIVO (LISBOA) (IIIA)
Cais dos Soldados (Lisboa) (IIIA)
Caxinas (Vila do Conde) (IIIA)
CONDE FERREIRA (PORTO) (IIIA)
DAMAIA (IIIA)
Eça de Queirós (Porto) (IIIA)
Entrecampos – Lisboa (IIIA)
ESGUEIRA (AVEIRO) (IIIA)
FARO (IIIA)
FEITEIRA (CARVALHOS) (IIIA)
FREIXIEIRO (IIIA)
GAIA (V. N. Gaia) (IIIA)
GONDOMAR (IIIA)
ÍLHAVO (IIIB)
JUNQUEIRA (LISBOA) (IIIA)
Lourosa (IIIA)
MARQUÊS DE POMBAL (LEIRIA) (IIIA)
MAXIMINOS (BRAGA) (IIIB)
Município (PORTO) (IIIA)
NECESSIDADES (LISBOA) (IIIB)
NELAS (IIIA)
Norton de Matos (Braga) (IIIA)
OIÃ (IIIA)



73

OLIVEIRA DE AZEMÉIS (IIIA)
OLIVEIRA DO BAIRRO (IIIA)
PENAFIEL (IIIA)
PENHA (FARO) (IIIA)
PEREIRÓ – PORTO (IIIA)
PEREIRÓ (PORTO) (IIIA)
PEREIRÓ (PORTO) (IIIB)
ROSSIO (COIMBRA) (IIIA)
SACAVÉM (IIIA)
SANTA MARIA DA FEIRA (IIIA)
SANTANA (LEIRIA) (IIIA)
S. Domingos Benfica (Lisboa) (IIIA)
S. ROQUE (PORTO) (IIIA)
TABOEIRA – AVEIRO (IIIB)
TÁBUA (IIIA)
TORRES NOVAS (IIIA)
TRANCOSO (IIIA)
TROFA (IIIA)
UNIVERSIDADE (AVEIRO) (IIIA)
Valença (IIIA)
VILA NOVA FAMALICÃO (IIIA)
VILA NOVA DE GAIA (IIIA)
VILA DE PRADO (IIIA)
VISEU (IIIA)

COM TOPÓNIMO E Nº DE CONTRATO
ALDEIA DE PAIO PIRES (10.847.660) (IIIA)
Argoncilhe (10.698.510) (IIIA)

COM Nº DE CONTRATO
??7.140 (Pecol) (IIIA)
000.109.918 (Porto Editora) (IIIA)
160.075 (Volter) (IIIA)
173.908 (Citroën) (IIIA)
242.063 (Firma ?) (IIIB)
331.843 (Firma ?) (IIIA)
331.991 (PacSis) (IIIA)
10.522.870 (Beiraltina) (IIIA)
10.792.840 (Swedwood) (IIIA)
10.827.730 (Auto Reparadora de Muna) (IIIA)
10.983.410 (D.ª Limpeza & Sr. Arranjo) (IIIA)
0.123.456.789 (Firma?) (IIIA)
200.004.191 (El Corte Inglés) (IIIA)
200.018.801 (Bolina) (IIIA)
200.027.131 (Mota-Engil) (IIIA)
200.047.241 (Estradas de Portugal) (IIIA)
200.048.121 (Teicocil) (IIIA)
200.048.601 (Legião da Boa Vontade) (IIIA)
200.048.811 (Oscacer) (IIIA)
200.049.451 (Firma ?) (IIIA)
200.050.251 (MedicisForma) (IIIA)
200.053.461 (Martifer e Repower) (IIIA)
200.055.361 (Firma ?) (IIIA)
200.055.811 (Roca) (IIIA)
300.615.740 (Habidecor) (IIIA)

Tipo III, Direct Mail
ALEXANDRE HERCULANO (OVAR) (IIIA)
AMADORA (IIIA)
AMIAL (PORTO) (IIIA)
ANJOS (IIIA)
ASPRELA (PORTO) (IIIA)
(AVENIDA (BRAGA) (IIIA)
BENFICA (LISBOA) (IIIA)
BRANCA (IIIA)
Cais dos Soldados (Lisboa) (IIIA)

CANIDELO (VILA NOVA DE GAIA) (IIIA)
CARVALHIDO (PORTO) (IIIA)
CASAL RIBEIRO (LISBOA) (IIIA)
EÇA QUEIRÓS (PORTO) (IIIA)
FOZ DOURO (PORTO) (IIIA)
FREIXIEIRO (IIIA)
GALIZA (PORTO) (IIIA)
GONDOMAR (IIIA)
Lapa (Porto) (IIIA)
LOJA DO CIDADÃO (VISEU) (IIIA)
MARRAZES (IIIA)
MEM MARTINS (IIIA)
Monte dos Burgos (MTS) (IIIA)
MORAIS SOARES (IIIA)
MOREIRA DA MAIA (IIIA)
Palácio da Justiça (Porto) (IIIA)
PALÁCIO DA JUSTIÇA PORTO (IIIA)
PEDRO HISPANO (PORTO) (IIIA)
PEDRULHA (COIMBRA) (IIIA)
PEREIRÓ (PORTO) (IIIA)
PORTA DE MOURA (ÉVORA) (IIIA)
POUSADA DE SARAMAGOS (IIIA)
SANTANA (LEIRIA) (IIIA)
S. PEDRO DA COVA (IIIA)
TABOEIRA (IIIA)
TORRE DA MARINHA (IIIA)
VALE DE CAMBRA (IIIA)

COM Nº DE CONTRATO
111.732 (Exponor) (IIIA)
10.470.790 (Firma ?) (IIIA)

Tipo V
Só “TAXA PAGA” (V)

LISTA GLOBAL POR LOCALIDADES
Só “Taxa Paga” (I, II, III e V)
Abraveses (Viseu) (II e III)
Aeroporto (Lisboa) (I e II)
Afurada (I)
Águas Santas (I)
Águeda (I)
Albergaria-a-Velha (I e III)
Alcochete (I)
Aldeia de Paio Pires (III)
Alexandre Herculano (Ovar) (I)
Alexandre Herculano (Ovar) (III)
Alfândega da Fé (I)
Alfragide (III)
Alverca (I)
Amadora (III)
Amial (Porto) (III)
Anadia (III)
Anjos (II e III)
Antas (Porto) (I)
Aradas (I)
Argoncilhe (III)
Arrábida (V. N. Gaia) (II)
Arroios (Lisboa) (III)
Asprela (Porto) (II e III)
Aterro (Lisboa) (I)
Augusto Luso (Porto) (I)
Aveiro (II)
Avelãs do Caminho (III)
Avenida (Aveiro) (I)
Avenida (Braga) (III)
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Bairro da Estação (III)
Barcarena (I)
Barcelos (I)
Barrosinhas (Águeda) (III)
Batalha (Porto) (I)
Belas (II)
Belém (Lisboa) (III)
Benfica (Lisboa) (I e III)
Boavista (Porto) (I, II e III)
Bolsa (Lisboa) (III)
Bonfim (Porto) (I)
Bonfim (Setúbal) (II e III)
Braga (I)
Bragança (I)
Branca (III)
Bustos (III)
Cabo Ruivo (Lisboa) (I, II e III)
Cais dos Soldados (Lisboa) (III)
Campo Grande (Lisboa) (I)
Campo Lindo (Porto) (I e II)
Candal (V. N. Gaia) (II)
Canelas (V. N. Gaia) (II)
Canidelo (V. N. Gaia) (III)
Carvalhido (Porto) (III)
Carvalhos (I)
Casal Ribeiro (Lisboa) (III)
Caxinas (Vila do Conde) (III)
Chiado (Lisboa) (II)
Coimbrões (Viseu) (II)
Coina (II)
Conde Ferreira (Porto) (II e III)
Cortegaça (I)
Cortes (Leiria) (II)
Cortes (Lisboa) (I)
Costa do Valado (I e II)
D. Luís I (II)
Damaia (III)
Darque (I)
Devesas (V. N. Gaia) (I e II)
Eça de Queirós (Porto) (III)
Entrecampos (Lisboa) (III)
Esgueira (Aveiro) (III)
Estoril (I)
Évora (I)
Fafe (I)
Faro (III)
Feira (I)
Feiteira (Carvalhos) (III)
Figueiró dos Vinhos (I)
Foz do Douro (Porto) (III)
Freixieiro (I, II e III)
Gaia (V. N. Gaia) (II e III)
Galiza (Porto) (III)
Gil Eanes (II)
Gondomar (I e III)
Guimarães (I)
Ílhavo (II e III)
Junqueira (Lisboa) (III)
Lapa (Porto) (I, II e III)
Leça da Palmeira (I)
Lisboa (I)
Lisboa (1000) (I)
Lisboa (1100) (I)
Lisboa (1700) (I)
Lisboa (CTC) (I)
Lisboa (CTC1) (I)
Lisboa (EDL 1000) (I)

Loja do Cidadão (Viseu) (III)
Lourosa (III)
Lumiar (II)
Maia (I)
Marginal (Cascais) (II)
Marquês de Pombal (Leiria) (III)
Marquês de Pombal (Porto) (I)
Marrazes (III)
Matosinhos (I)
Maximinos (Braga) (III)
Mem Martins (III)
Mértola (II)
Miramar (I)
Monte dos Burgos (I e III)
Monte Estoril (II)
Morais Soares (III)
Moreira da Maia (III)
Município (Porto) (I, II e III)
Necessidades (Lisboa) (I, II e III)
Nelas (III)
Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis) (II)
Norton de Matos (Braga) (III)
Oeiras (I e II)
Oiã (III)
Oleiros (I)
Olivais Norte (Lisboa) (II)
Oliveira de Azeméis (III)
Oliveira de Frades (I)
Oliveira do Bairro (II e III)
Oliveira do Hospital (I)
Ourém (I)
Outeiro (Maia) (II)
Ovar (II)
Paços de Brandão (I)
Palácio da Justiça (Porto) (I e III)
Parque (Matosinhos) (I)
Pedro Hispano (Porto) (I, II e III)
Pedrulha (Coimbra) (III)
Penafiel (III)
Penha (Faro) (II e III)
Pereiró (Porto) (I, II e III)
Picoas (Lisboa) (II)
Ponte de Lima (II)
Porta de Moura (Évora) (III)
Porto (4000) (I)
Pousada de Saramagos (III)
Póvoa de Varzim (I)
Praça (Almada) (I)
Prior Velho (II)
Rato (Lisboa) (I)
Restauradores (Lisboa) (I)
Ribeira Grande (I)
Rio Meão (II)
Rossio (Coimbra) (III)
Rossio (Évora) (I e II)
Rua Alexandre Herculano (Ovar) (I)
Sacavém (I e III)
Santa Justa (II)
Santa Maria da Feira (II e III)
Santa Marinha (V. N. Gaia) (I)
Santa Marta (Lisboa) (II)
Santana (Leiria) (III)
Santo Ovídio (V. N. Gaia) (II)
São Domingos de Benfica (Lisboa) (I, II e III)
São João de Brito (Lisboa) (I)
São João do Estoril (I)
São Mamede de Infesta (I e II)
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São Pedro da Cova (III)
São Pedro do Sul (I)
São Roque (Porto) (III)
Sé (Porto) (I)
Senhora da Hora (I e II)
Taboeira (Aveiro) (III)
Tábua (II e III)
Taveiro (II)
Terreiro do Paço (Lisboa) (I e II)
Torre da Marinha (III)
Torres Novas (III)
Trancoso (III)
Trofa (I e III)
Universidade (Aveiro) (II e III)
Universidade (Coimbra) (I e II)
Vale de Cambra (I e III)
Valença (III)
Venda Nova (Amadora) (I)
Vera Cruz (Aveiro) (II)
Vidigueira (II)
Vila de Prado (II e III)
Vila Nova de Famalicão (I e III)
Vila Nova de Gaia (I, II e III)
Vila Viçosa (I)
Viseu (II e III)

POR Nº DE CONTRATO
??7.140 (Pecol) (III)
56?.??? (U.L.S. Matosinhos) (II)
000.109.918 (Porto Editora) (III)

000.111.732 (Exponor) (III)
000.160.075 (Volter) (III)
000.173.908 (Citroën) (III)
000.242.063 (Firma ?) (III)
000.331.843 (Firma ?) (III)
000.331.991 (PacSis) (III)
000.608.018 (Águas de Portugal?) (II)
010.470.790 (Firma ?) (III)
010.522.870 (Beiraltina) (III)
010.698.510 (Cimontubo) (III)
010.792.840 (Swedwood) (III)
010.827.730 (Auto Reparadora de Muna) (III)
010.847.660 (G.C. Import & Export Ld.ª) (III)
010.983.410 (D.ª Limpeza & Sr. Arranjo) (III)
123.456.789 (Firma?) (III)
200.004.191 (El Corte Inglés) (III)
200.011.821 (Esc. Sup. Tec. Saúde Porto) (II)
200.018.801 (Bolina) (III)
200.027.131 (Mota-Engil) (III)
200.047.241 (Estradas de Portugal) (III)
200.048.121 (Teicocil) (III)
200.048.601 (Legião da Boa Vontade) (III)
200.048.811 (Oscacer) (III)
200.049.451 (Firma ?) (III)
200.050.251 (MedicisForma) (III)
200.053.461 (Martifer e Repower) (III)
200.055.361 (Firma ?) (III)
200.055.811 (Roca) (III)
200.056.231 (Cond. Ed. Sedas Residence) (II)
300.615.740 (Habidecor) (III)

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 2013

patrocinados pela

Filatelia do Chiado



76

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

Situação do pagamento das quotas
Caro Associado
 
 A partir do Boletim nº 416 passou a haver, permanentemente, a informação da 
situação de pagamento da sua quota. Para isso, deverá consultar a etiqueta de en-
dereçamento colada no envelope em que foi enviado o Boletim.  Abaixo, reproduz-se 
uma etiqueta de endereçamento cujo significado dos campos relevantes é o seguinte:

NNNN – Nº de Sócio  *   AAAA – Ano da última quota paga  *  XX999 – Código de ende-
reçamento 

 Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ano 2007 já se encontra paga. 
Caso tenha regularizado a sua quota muito recentemente é possível que esta indica-
ção não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergên-
cia agradecemos que nos contactem.

    NNNN     AAAA            XX999
    Exº Sr.(ª)   Nome
    Morada  
    CPostal    Localidade
 
 Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publi-
cado no Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do 
pagamento da quota ( Artº 3.1 ).
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A Malaposta
A Filatelia como paixão de uma vida

www.mala-posta1.blogspot.com

Os “Blogs”  da nossa Filatelia

Serviço de correio da Diamang

 Em Junho de 2001 publiquei um artigo intitulado História Postal de Angola 
(9) * Estação Postal do Dundo, no Boletim do Clube Filatélico de Portugal n.º 
392, através do qual procurei historiar sobre o nascimento e vida daquela 
estação postal. O que ali escrevi mantêm-se actual, porém agora venho 
acrescentar algo mais sobre a história do serviço postal na área de influência 
da Diamang.
 

Como naquela data escrevi, em consequência da descoberta 
de campos diamantíferos no ex-Congo Belga, pela Société Internacionale 
Forestière et Minière du Congo, ao longo do leito do Rio Cassai e seus afluentes, 
fundou-se em 12 de Setembro de 1912 a Companhia de Pesquisas Mineiras 
de Angola (PEMA), com o objectivo de averiguar sobre a existência ao não 

de diamantes, na parte hidrográfica pertencente a Angola e contínua aos vários tributários do Rio Cassai.

 A Companhia tinha como sócios fundadores o Banco Nacional Ultramarino e a firma Henry 
Burnay & Cia (mais tarde denominada Banco Burnay) de Portugal, a Société Général de Belgique e a 
Mutualité Coloniale da Bélgica, o Banque 
de l´Union Parisienne da França e o grupo 
Ryan-Guggenheim dos E.U.A.. Em 1913 
impulsionada pelo General Paiva de 
Andrade e Dr. Baltazar Cabral obteve a 
Companhia uma concessão legal para 
fazer pesquisas na Lunda. Os trabalhos 
de pesquisa seguiram em bom ritmo com 
o apoio da congénere belga, sendo as 
perspectivas tão boas, que permitiram 
comprovar a existência de um rico campo 
diamantifero na Lunda, o que levou 
em 1917 à constituição da DIAMANG - 
Companhia de Diamantes de Angola, filial 
da Companhia de Pesquisas Mineiras de 
Angola, destinada à exploração.

 Em 1920 foi negociado um 
contrato de exploração entre a Diamang 
e o Estado, pelo qual, aquela ficava com 
o direito por tempo indefinido às minas 
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descobertas e de todas aquelas que demarcasse até ao ano de 1951, enquanto que ao Estado eram 
oferecidos 5% do capital social desta empresa, e o direito a receber 40% dos lucros líquidos que ela 
gerasse. Posteriormente, em 1954, foi renegociado o contrato anterior, passando o Governo da Província 
de Angola a ter direito a 50% dos lucros líquidos. 

 A Diamang vai dinamizar todo o nordeste de Angola, e a sua obra é impar em todos os seus 
aspectos, mas principalmente dela resultam grandes benefícios quer na economia quer na ocupação 
nacional da Província. O que foi feito na Lunda, sob todos os pontos de vista, é uma obra de larga visão 
e projecção socio-económica na vida de Angola.

 Porém a Diamang vai exercer um controlo quase que discricionário sobre a região abrangida 
pelo contrato firmado com as autoridades portuguesas. O Dundo e Vila Paiva de Andrada constituíam 
os dois maiores núcleos populacionais do nordeste da Lunda. A população residente era constituída 
quase na sua totalidade por empregados da Diamang, de tal forma que por Portaria n.º 753 de 9 de Abril 
de 1931, o então Governador-Geral de Angola, José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro manda eliminar 
aquelas duas povoações do “Mapa das povoações existentes e sua classificação”, devendo os seus 
terrenos ficarem integrados nas concessões de terrenos, feitas à Companhia de Diamantes de Angola. 
Alegava-se que ambas eram povoações de natureza particular.

 Tanto assim é, que a estação postal e telegráfica do Dundo foi montada pela Diamang e a 
generalidade do seu movimento tinha como origem o serviço da Diamang e dos seus trabalhadores.

 Há muito tempo que tinha uma quase certeza de que deveria existir um serviço postal instalado 
pela Diamang nos territórios a si concessionados, porém tendo em conta os regulamentos postais que 
determinavam ser o serviço postal um monopólio do Estado, tinha uma certa relutância em admitir a 
existência desse serviço postal particular.

 Porém, há cerca de um ano, tive a rara oportunidade de adquirir, num leilão da Ebay, uma 
espectacular carta que veio confirmar as minhas suspeitas.

 A carta (Fig.1), franquiada com selo de 1F75, é remetida por via aérea da Bélgica * Hoirefontaine 
(22.08.1941) para o Dundo com trânsito por Elizabethville (12.09.1941) e Tshikapa (15.09.41). Foi censurada 
pelos alemães e depois pela censura belga em Elizabethville. Provavelmente, sendo o destinatário Emile 

Figura 1 - frente

Figura 1 - verso
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Gratia, funcionário da Diamang e não se encontrando nesse momento no Dundo a carta foi remetida 
sucessivamente pelos serviços de correio da Diamang para Maludi (20.09.41) e para Andrada (Vila Paiva) 
(22.09.1941).

 Os dois carimbos têm a mesma morfologia e são compostos por três rectângulos agregados 
formando um outro rectângulo medindo 38mmx26mm.

 Foi um carimbo desta tipologia que durante os anos de 1935 a 1936 serviu como marca obliteradora 
na estação postal do Dundo conforme se pode ver pela carta da figura 2. Para não ser muito chocante 
a utilização da marca original encimada pela palavra DIAMANG numa estação postal, que se presumia 
ser estatal, esta foi limada. O carimbo mede 38mmx17,5mm exactamente a mesma medida dos dois 
rectângulos inferiores dos carimbos de MALUDI e ANDRADA.

 Estranha-se o facto de a carta não ter sido obliterada com o carimbo da estação receptora 
(DUNDO). Será que de Tshikapa as cartas eram enviadas directamente para a Diamang? É uma 
hipótese!!!...

  Esta última (Fig. 2) carta tem sido para mim uma incógnita. Foi remetida registada por via aérea 
do Dundo (14.09.35) para Bruxelas, com trânsito por Tshikapa (16.09.35), Luluabourg (19.09.35), Port-Franqui 
(21.09.35) e Conquilhatville (22.09.35), onde apanhou a ligação aérea da Sabena para Bruxelas via 
Stanleyville. Pagou de porte 24$05. Conhecendo-se o peso da carta (38gr manuscrito no canto superior 
esquerdo) podemos desde logo tentar decompor o porte: 1$75 pelo 1.º porte do correio ordinário (até 
20 gr) + 1$00 pelo segundo porte (21 a 40 gr) + 2$00 pelo prémio de registo, restando 19$30 para o porte 
aéreo.

 Pelas tarifas conhecidas do correio aéreo a cada 5gr corresponde um porte, assim esta carta 
teria de pagar uma franquia correspondente ao 8.º porte. Nesta data Angola ainda não tinha tabelas 
para correio aéreo aprovadas e em execução. A primeira tabela de correio aéreo foi publicada em 24 
de Junho de 1936. Por que tabela, ou por que critério foi franquiada esta carta? Por agora não consigo 
interpretá-la. Pode ser que o tempo se encarregue de deslindar esta incógnita. Por ora fico a aguardar 
que apareça alguma legislação que justifique esta franquia.

 Atendendo à falta de regulamentação sobre o trânsito de correspondências por via aérea, 
durante anos foi norma na estação postal do Dundo a opção pela franquia mista, quando se pretendia 
fazer seguir as cartas por essa via. Aproveitando o preceituado na alínea c) do parágrafo 1.º do Art.º 
3.º do Regulamento dos Correios Ultramarinos de 11 de Dezembro de 1902, que permitia o transporte 
por particulares de cartas, cartões postais, bilhetes postais e processos judiciais que já tenham sido 
franqueados e carimbados nas estações postais do lugar de procedência, os objectos postais eram 
apresentados franquiados na estação postal do Dundo, de acordo com as tabelas de porte em vigor, 

Figura 2
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obliteradas e entregues ao portador para seguirem em mão. Eram transportadas até ao Tshikapa, a 
cargo da Diamang que facultava uma carrinha para esse efeito, onde eram apresentadas nos correios 
belgas para seguirem por via aérea, pagando-se o porte devido pelo serviço. É certo que as cartas 
estavam sujeitas a uma aumento significativo do porte, porém tinham como vantagem poderem seguir 
num meio de transporte mais rápido, ganhando-se uma vantagem significativa em relação ao meio de 
transporte tradicional (via terrestre e marítima).

 Na figura 3 apresentamos um exemplo desta forma de circulação de correspondências. A carta 
foi remetida do Dundo (07.02.31) para Leopoldville (16.02.31) com trânsito por Tshikapa (13.02.31). Pagou 
no território português a franquia de 1$40 (1.º porte do correio ordinário para o estrangeiro * cartas com 
peso até 20 gr * Decreto 18.467 de 16.06.1930). No Congo Belga foi franquiada com 1$50 (1.º porte da 
sobretaxa do correio aéreo). 

 A estação postal do Dundo, provavelmente por ser quase que uma estação particular, esteve 
durante muitos anos privada de um carimbo próprio para obliteração das correspondências. Conhecem-
se várias marcas provisórias e de recurso. A utilização de um datador como marca obliteradora, foi uma 
das utilizadas durante um largo período.

Bibliografia
•	 Boletim Oficial de Angola
•	 Correia (2001) – Boletim CFP 392 Junho 2001
•	 Eduard Proud (2010) – Intercontinental Airmails, Volume Three, África
•	 Roger Gallant (2005) – Histoire du Service Postal au Congo Belge (1886-1960), Tome I

Figura 3 - frente

Figura 3 - frente
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Literatura Filatélica

O Correio nas memórias Paroquiais de 1758
As actuais freguesias do Distrito de Braga

  Em continuidade com a obra já anteriormente editada, ive-
mos o grato prazer de ter recebido para a nossa Biblioteca um dos cinco 
exemplares editados da obra em referência de autoria do nosso associado 
Francisco Inácio Gonçalves dos Santos. A obra  é composta por 62 páginas 
encadernadas e tem como principal tema o estudo do Correio nas actuais 
Freguesias do Distrito de Braga, tendo como base as “Memórias Paroquiais 
de 1758”
  
 Continuamos a afirmar de que podendo ser uma obra de interesse para 
muitos filatelistas, entendemos que a sua tiragem poderá ser diminuta para 
os potenciais interessados, pois cifra-se em apenas 5 exemplares, 
  
 O Clube Filatélico de Portigal felicita o autor pela obra agora publicada 
e agradece o exemplar que teve a gentileza de ofertar à nossa Biblioteca.

Catálogo / Marcas Regionais

 O opúsculo / catálogo, agora editado pelo nosso associado Jo-
aquim Cortes, com o título em epigrafe, cataloga todas as denominadas 
Marcas Regionais, que o s CTT - Correios de Portugal lançaram nos anos de 
1986 a 1988. Estas marcas estão divididas em dois grupos: o primeiro consti-
tuido por 32 marcas e um segundo grupo com 16 marcas.

 Estamos pois em presença de mais um trabalho que muito benefia 
o estudo da marcofilia portuguesa.

 Está pois de parabéns o nosso associado e amigo Joaquim Cortes 
pelo excelente catálogo, e agradecemos desde já o exemplar oferecido à 
nossa Biblioteca

Voz Filatélica Margem Sul

  No passado mês de Julho de 2013 começou a ser editada uma nova 
revista filatélica intitulada Voz Filatélica Margem Sul, propriedade da Associa-
ção de Filatelia e Coleccionismo a Sul do Tejo.

  É sempre de apluadir o nascimento de uma nova revista filatélica por-
que é um factor de enriquecimento material e imaterial da nossa filatelia, tão 
necessitada de novos agentes. A revista com muito boa apresentação grá-
fica, apresenta um bom conjunto de conteúdos, que garantidamente irão 
agradar aos filatelistas sempre sedentos de notícias e artigos filatélicos. 

  Estão pois de parabéns os nossos amigos de Associação  de Filatelia e 
Coleccionismo a Sul do Tejo pela excelente revista, e agradecemos desde já o exemplar oferecido à 
nossa Biblioteca
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4.º Aniversário do Clube Nacional de Maximafilia

O Clube Nacional de Maximafilia com-
pletou no passado dia 9 de Setembro o seu 4.º 
aniversário. Este, ainda jovem clube, tem vindo 
a desenvolver um trabalho meritório em prol da 
Maximafilia Portuguesa, e veio preencher uma 
lacuna da nossa filatelia, principalmente a partir 
da extinção da Associação Portuguesa de Ma-
ximafilia.

Para comemorar o seu 4.º aniversário o 
Clube Nacional de Maximafilia organizou uma 
mostra filatélica, na sede do Clube Filatélico de 
Portugal, no passado dia 7 de Setembro.

É para nós uma honra poder colaborar, 
e receber os nossos amigos em nossa casa, imbu-
ídos de um espírito de franca camaradagem, e 
no pressuposto de que os laços entre as diversas 
agremiações filatélicas devem ser reforçados, 
em prol de uma filatelia melhor.

Estiveram em exposição doze excelentes 
colecções de “Um Quadro” que prenderam a 
atenção dos muitos filatelistas que comparece-

ram ao evento. É de destacar o aparecimento 
de novos expositores na área da Maximafilia, o 
que indicia que a classe poderá brevemente 
atingir índices de expansão e atractividade de 
novos filatelistas, idênticos aos atingidos num pas-
sado ainda recente, quando a APM estava no 
seu apogeu.

No dia do evento esteve aberto ao públi-
co um posto de correio, onde para além da ven-
da de selos, foi aposto nas correspondências um 
carimbo comemorativo alusivo ao evento, gen-
tilmente cedido pelos CTT – Correios de Portugal.

Está pois duplamente de parabéns o Clu-
be Nacional de Maximafilia pela passagem do 
seu 4.º aniversário, assim como pelo sucesso da 
sua mostra.

Com sempre, o Clube Filatélico de Por-
tugal estará ao dispor dos nossos amigos, no pro-
pósito de um maior estreitamento de relações 
institucionais entre as duas agremiações.
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Coordenação de R. Rodrigues da Silva

Notícias Breves

 No dia 6 deste mês de Setembro, no vetusto Castelo de São Jorge, em Lisboa, numa cerimónia 
de “alta notoriedade”, dedicada à atribuição do prestigiado Prémio Aga Khan para a Arquitectura, 
galardão que é atribuído de três em três anos, foi lançada em circulação uma emissão de dois selos (0,80 
e 1 €), representando respectivamente um painel de azulejos de aresta hispano-árabe do séc. XVI e um 
pormenor de uma colcha bordada, dita de Castelo Branco, do século XVIII, bem como um bloco filatélico 
no valor de três euros. Este bloco distingue-se, e sobressai, pelo facto de ser em seda mas impresso com 
tecnologia talhe doce/intaglio.
 A associação acima salientada é novidade a nível mundial. Na realidade, um bloco em seda já 
havia sido emitido, na Polónia, em 1958, isto é, há 55 anos (ver reprodução do bloco num artigo publicado 
na nossa revista nº 420, de Junho de 2008, pág. 34), aquando das comemorações do 400º aniversário da 
criação dos correios polacos (desconhecemos, porém, qual o processo de impressão então empregue). 
O Butão, em 1969, emitiu uma série de selos em seda, mas a Itália, nesta área, em 2001, ofereceu-nos 
uma peça filatélica verdadeiramente inovadora: um sobrescrito inteiro postal (5000 liras/2,58 €), em seda, 
homenageando desta forma a dinâmica e empreendedora indústria italiana da seda.
 O invulgar e bonito bloco sobre o qual nos temos vindo a debruçar (apenas 50 000 exemplares), 
é ilustrado com uma representação do Castelo de São Jorge e do casario de Lisboa que o envolve a 
descer para o rio Tejo. Com esta emissão os CTT – que estão, mais uma vez, de parabéns – prestaram 
condigna homenagem à influência da cultura islâmica em Portugal.

?
 Com a dignidade que era de esperar, decorreram, no Palácio do Barrocal (sede regional do 
INATEL), em Évora, a XXIII Exposição Nacional Bilateral Portugal/Bulgária e a Exposição Filatélica Inter-
Regional. Do palmarés da ÉBORA 2013, destacamos: Grande Prémio de Honra, atribuído ao nosso 
consócio Eduardo Oliveira Sousa, com a participação L’ Automobile; Prémio Grande Competição, João 
da Silva Violante, também nosso consócio, com a participação Portugal Clássico – Primeiras Emissões; e 
Grande Prémio Ebora 2013, Spas Panchev, com a participação Pré-Liertation Post Offices in Bulgaria 1840-
1879. O grande Prémio Inter-Regional foi atribuído ao nosso consócio Luís Barreiros, com a participação 
Portuguese India- The Natives Issues. Para uma consulta pormenorizada aconselha-se contactar, via Net, 
Rui Mendes, da comissão organizadora.
 Durante o evento, os CTT lançaram em circulação um inteiro postal alusivo à EBORA 2013, bem 
como confeccionaram três carimbos ilustrados com o Brasão da Cidade de Évora (dia 17), Armas da 
Bulgária (dia 19) e Fonte da Praça do Giraldo (dia 21).

?
 Inaugurada no passado dia 12 de Julho, pelo presidente da Câmara Municipal de Leiria, a Mostra 
Filatélica do Lis (MOFILIS 2013), esteve patente, no foyer do Teatro José Lúcio da Silva, até 31 de Agosto.
Convidado a expor neste espaço, com o patrocínio da respectiva autarquia, administração do referido 
Teatro, bem como dos Correios de Leiria, Adelino Adrião de Melo Caravela, conceituado filatelista desta 
cidade e nosso consócio, apresentou três colecções, uma em Classe Aberta “PORTUGAL SOB A ÚLTIMA 
BANDEIRA DA MONARQUIA” (onze quadros), outra de História Postal “200 ANOS DO CORREIO DE LEIRIA” 
(três quadros) e uma colecção temática “A CARAVELA PORTUGUESA” (Um Quadro). Com bastantes 
visitantes, devido também a outros eventos ali promovidos em simultâneo, esta Mostra foi, sem dúvida, 
veículo à promoção e divulgação da Filatelia na zona centro do país.
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?
 A revista “EL ECO”, a caminho de celebrar 70 anos, órgão oficial da Federação Espanhola de 
Sociedades Filatélicas (FESOFI), passou a ser dirigida por Eugénio de Quesada. Foi por intermédio de um 
assinante desta respeitada e influente revista que tomámos conhecimento que, na cidade de Léon, em 
finais deste mês de Setembro, foi levada a efeito a 51ª Exposição Filatélica Nacional Espanhola (EXFILNA 
2013), que contou com a participação de filatelistas portugueses que optaram pela sua inscrição na 
estrutura da Federação Espanhola.
 O Grande Prémio da Exposição foi conquistado por Luis Alemany Indarte, com a sua colecção 
“Tarifas Postais Durante o Reinado de Isabel II 1850-1865”. Os portugueses medalhados foram: António 
Pinto Fernandes (ouro – 85 pontos), Avelino da Silva Vale (vermeil – 76 pontos), Adelino Caravela (vermeil 
grande – 83 pontos), Luís Fernandes (vermeil grande – 80 pontos) e Paulo Sá Machado (vermeil grande 
– 80 pontos). A próxima EXFILNA está prevista para Torremolinos (Málaga), entre 26 de Fevereiro e 2 de 
Março de 2014.

?
 Para comemorar o seu 4º aniversário, o CNM – Clube Nacional de Maximafilia, levou a efeito, no 
dia 7 de Setembro, nas instalações deste Clube, uma mostra de postais máximos. Durante o evento foi 
apresentado um selo personalizado, ilustrado com a estátua equestre de D. João I, localizada em Lisboa. 
A cerimónia contou ainda com a aposição de um carimbo comemorativo que possibilitou a feitura de 
um postal máximo de manifesta beleza. Os convites para a inauguração desta mostra foram feitos num 
inteiro postal repicado também de belo efeito.
 Na ocasião, foi lançado um Catálogo de Marcas Regionais, da autoria de Joaquim Cortes, 
presidente da Direcção do CNM. Pedidos podem ser feitos através do seguinte endereço electrónico: 
joeltes28@hotmail.com

?
 No Plano Provisório de Emissões Filatélicas para 2014, divulgado recentemente pelos CTT, consta, 
entre outros vultos da História e da Cultura Nacionais, o nome de Maria Keil (1914-2012). Trata-se de uma 
justíssima homenagem por ocasião do centenário do seu nascimento, em Silves. Estamos perante uma 
artista notável que se distinguiu em seis áreas das artes plásticas, a saber: cenários e figurinos, ilustrações e 
design gráfico, pintura e desenho, design de móveis, painéis de azulejos (sendo considerada renovadora 
desta modalidade) e selos de correio.
 Na série designada “8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal” 
(AFINSA, nºs 591/598), lançada em circulação a partir de 4 de Junho de 1940, os selos de 25 c. e de 1$00, 
são da sua autoria, bem como a série (quatro valores) dedicada ao Ano Internacional da Mulher, emitida 
em 30 de Dezembro de 1975.
 Em Cascais, mais propriamente no Palácio da Cidadela, até 27 de Outubro, está patente uma 
importante exposição evocativa da obra artística de Maria Keil. Aqui o filatelista interessado encontrará 
os desenhos preparatórios que a artista fez, a tinta-da-China ou a guache, dos selos acima referidos. Esta 
artista que fez parte de uma segunda geração do modernismo português, trabalhou até morrer, em 2012, 
com 97 anos de idade. Foi ainda autora de livros infantis e, em 1941, recebeu o Prémio Sousa Cardoso.

?
 Após um ligeiro quiproquó, que julgamos ultrapassado, foi encontrado o livro “O Correio nas 
Memórias Paroquiais de 1758”, da autoria do nosso consócio Francisco Santos, o qual, à semelhança 
de outras obras que são oferecidas ao Clube, se encontra ao dispor dos sócios. Segundo o mail que 
nos foi enviado, em meados deste mês, as “freguesias omissas no livro As Freguesias do Distrito de Braga 
nas Memórias Paroquiais de 1758 de José Viriato Capela, e detectadas pelo autor, são INÉDITAS.” Este 
importante trabalho encontra-se também disponível em livro para consulta na Biblioteca Nacional, na 
Biblioteca Pública de Braga e na Fundação Portuguesa das Comunicações.
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Faça um seu amigo associado do

Clube Filatélico de Portugal

?
 A finalizar, e de harmonia com informação emanada da UPU, a FIFA encarregou a conhecida 
sociedade dirigida pelo eminente filatelista italiano Alberto Bolaffi , de Turim, da promoção e difusão do 
programa filatélico comemorativo do Campeonato do Mundo de Futebol “FIFA 2014”, a realizar no Brasil. 
Todas as iniciativas filatélicas relacionadas com este acontecimento desportivo terão de ser, prévia e 
obrigatoriamente, aprovadas pela Casa Bolaffi, em nome da FIFA. O pagamento será variável em função 
das tiragens, segundo três escalões: até um milhão, entre um e cinco milhões, e para além dos cinco 
milhões de selos.

________________________

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. No entanto, como acontece na 
generalidade dos casos, esta Revista reserva-se o direito de seleccionar, ou resumir, as partes que considere mais 
importantes.
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Página do Secretariado

 Contrariamente ao nosso optimismo quanto à resolução rápida do problema dos cartões de 
sócio ele está a revelar-se mais difícil, nomeadamente, por razões económicas. Das propostas recebidas 
constatamos que o preço pedido para a personalização do cartão (que já possuímos) é superior ao custo 
do próprio cartão. A aquisição de uma impressora específica é bastante onerosa e de difícil rentabilização, 
atendendo ao número de cartões a personalizar anualmente. Iremos continuar a procurar alternativas e 
desafiamos os nossos associados que, eventualmente, trabalhem nesta área e/ou conheçam empresas 
do ramo que nos contactem por forma a alargar a base de consulta.

?
 
 No final de Setembro a situação dos associados era a seguinte:

Nº de associados nacionais 638

Nº de associados residentes no estrangeiro

→ Residentes na Europa 51

→ Residentes no resto do Mundo 41

Saídas de associados (1) (1)

Nº de Admissões no período 8

TOTAL de associados 729

(1) 1 Falecido

 Verifica-se que  o número dos associados com a sua quota regularizada referente a 2013 evoluiu 
para 58%.

 

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

Alterações – Novos Sócios

 Portugal

812 - Jorge Alberto Flores de Almeida Nunes * Rua Ten. Coronel Frederico Lopes, 5 * 9700-086 * ANGRA 
DO  HEROÍSMO * jorge.af.nunes@sapo.pt * (A) (C) 60 - N.- India Portuguesa,Manuscritos (PT), 
H.Postal (Açores)

813 - Gonçalo Pereira Gamboa * Rua das Saloias, 3 * 2665-258 * MALVEIRA * goncalo_gamboa@hotmail.
com  * (A) (T) (V) (C) 60 - 1,2A - N.U.- 114

817 - Vidaúl Manuel Glória Costa * R. Carlos Alberto Correia Ribeiro, lote 47 - 1º Esq. * 8400-414 * LAGOA * 
vidaul@gmail.com * (P) 60 - 1,2A - N.U.- Cédulas, Livros
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818 - Nuno Miguel Coto Poupino Ferreira * Rua Luís Stau Monteiro, 6 - 1º esq. * 7005-544 * ÉVORA * 
ptstamp@hotmail.com 

819 - Vitor Rui Costa Senra Laranjeira * Av. Senhor Sta Cruz, 235 * Barca * 4475-051 * MAIA * vitorlaranja.x@
gmail.com * (M) (T) (V) (C) 60,72 - N.U.- Fichas - 114 - Po,In

 E.U.A.

816 - Patricia Mcelroy - D+P Stamps  * 2220 Otay Lakes Rd  502-411, Chula Vista * CA 91913 * U.S.A. * pat@
dpstamps.com * (V) 60 - 1,2ª

 Hong Kong

815 - Dennis Chow * P.O. Box 10509, GPO *  HONG-KONG * dennischow8888@gmail.com * (C) 60 - 
Emissões Vasco da Gama

 Venezuela

814 - Armando Manuel Duarte Santos * Av. Casanova Sabana Grande * Apartado Postal Nro. 
51.475 * CARACAS * VENEZUELA * setubalense@gmail.com * (A) (C) 60 - N.U.- Ceres,Venezuela 
(sobrecargas), Panamá (sobrecargas)- 114,90,91

Bolsa Filatélica

?
Procura cartas com selos dos antigos Estados Alemães no período de 1850 até 1870.

Contacto: Dieter Aue – Vila Panorama da Altura, 8600-308 Lagos – Portugal; ou
Schillerstr. 13  D 67317 Altleiningen Alemanha; email: dieter.aue@gmx.de

?
Filatelista brasileiro gostaria de manter correspondência com filatelistas portugueses para troca de selos, 
FDC e demais materiais filatélicos. Colecciono:
Maçonaria / Barcos à vela dos séculos XIV – XIX / Militarismo Brasileiro / 2ª Guerra Mundial / Castelos da 
Europa
Ofereço selos do Brasil e temáticos universais.
Jorge Paulo Krieger Filho / P.O.Box 212 / 88353-970 Brusque – Santa Catarina / Brasil

?
Tenho para troca centenas de envelopes com carimbos comemorativos das mais variadas temáticas ( 
escutismo, exposições filatélicas, poupança, dia do selo, congressos medicina) anos 1972/78 – Contactar  
José Assunção – telefone: 214 710 775

?
Coleccionador procura parceiros para trocas. Tenho vasto stock de selos de Portugal, Colónias e 
Estrangeiro, novos e usados, do clássico ao moderno. Contactar: pedrobaptista101@gmail.com
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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
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