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Editorial 

o Clube levou a cabo mais um leiloo inters6cios, 018°,0 qual decorreu da melhor 
forma. 

Desde que foi tomada a decisoo de 0 realizar, ate se ter apresentado 0 catalogo, 
noo decorreram mais de dois meses. Foi um trabalho de equipa e ficou provado que 
havendo vontade e unioo tudo e possivel. Fechadas as contas julgamos ter conseguido 
com este exito par mais uma pedra no edificio da nossa nova sede. 

E certo que teve os seus erros e noo podemos alegar 0 nosso amadorismo como 
desculpa, mas temos a certeza que no pr6ximo faremos melhor. 

o Clube lanc;ou uma campanha de obtenc;oo de fundos destinados a aquisic;oo de 
quadros (expositores), que Ihe permita par em pratica livremente 0 seu programa de 
divulgac;oo da filatelia . No ultimo leiloo, esta campanha encontrou eco junto dos nossos 
s6cios vended ores, que imediatamente puseram a disposic;oo do Clube 0 produto da 
venda de um dos seus lotes. 

o pr6ximo leiloo ja esta marcado para 0 dia 25 de Novembro, esperamos que esta 
data noo colida com nenhuma outra ainda noo marcada. 

T odos os anos por esta altura, a Direcc;oo do nosso Clube debate-se com 0 mesmo 
problema, as quotas por pagar. Ja se chegou a meio do ana e 0 nivel de recebimentos 
noo chega para pagar as despesas. 

Este ano, como noutros, foi feita uma circular alertando os s6cios para os pagamentos 
em falta. Reconhec;o que a redacc;oo dessa circular noo tenha sido a melhor, provocando 
ate uma certa animosidade contra ela. Noo pretendiamos de maneira nenhuma ofender 
quem quer que fosse, se 0 fizemos, desde ja, aqui ficam as nossas desculpas e 0 pedido 
que fac;am os pagamentos atempadamente. 

Estamos a implementar 0 sistema de liquidac;oo de quotas por transferencia bancaria, 
esperamos assim facilitar 0 seu pagamento. 

A Direcc;oo vai apresentar no pr6ximo boletim uma proposta de alterac;oo dos 
estatutos do nosso Clube, e posteriormente sera marcada uma assembleia para discussoo 
e aprovac;oo. 

As alterac;5es a propor visaroo varios pontos, entre eles a criac;oo de uma Presidencia 
Honorifica, destinada ao nosso querido amigo e cons6cio, Comendador Dias Ferreira, 
assim como outros destinados a modernizar os estatutos. 

o mes que vai entrar e escolhido pel a grande maioria dos Portugueses para quebrar 
a rotina do quotidiano e 0 nosso clube noo e excepc;oo, por outras palavras vai de ferias 
e teremos as nossas instalac;5es encerradas. A todos aqueles que nos podem imitar, 
desejamos boas ferias e que encontrem as preciosidades (filatelicas) que sempre procuram. 

Manuel Janz 
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As primeiras emissoes sobretaxadas de Macau 
1.a parte 

(Fevereiro de 1884 a Dezembro de 1885) 

LUIS Brito Frazeo .. F. R. P. s. L." 
lulsvbp.frazao@netcabo.pt 

Abstract. The first surcharge on postage stamp of Macau, having occurred at the same time as the issue 
of the first postage stamps, was not well received by the philatelic community. But. when a few months 
later, several other denominations appeared, an open critique was made, suggesting that these issues 
had only the commercial purpose of selling stamps, deceiving the collector. The aim of this paper is to 
verify these allegations, and based on contemporary official documents show conclusively that there 
was a shortage of postage stamps in Macau; that in due time the local government asked several times 
for more stamps to be sent from Lisboa, and having no reply from the Portuguese capital, they had to 
face the situation, that occurred several times, by the use of a surcharge. 

1 - Preambulo 

A introdu<;oo dos selos adesivos em Macau, que ocorreu em 1 de Mar<;o de 1884, consequente a 
entrada em vigor de um novo regulamento postal provisorio, veio trazer uma nova realidade aos 
utilizadores do correio com a da franquia das suas cartas com selos proprios de Macau, deixando de ser 
utilizados os de Hong Kong que desde 12 de Setembro de 1864 eram (tinham de ser) aplicados na 
correspondencia. Nunca sera de mais recordar que esses selos do correio (do tipo Coroa) j6 se encon
travam em Macau desde 1877, a es-
pera que uma determina<;oo superi
or ordenasse a sua utiliza<;oo). 

Quando finalmente esse mo
mento chegou, que mereceu 0 

aplauso do publico e dos meios de 
comunica<;oo da provincia, rapida
mente as autoridades postais de 
Macau verificaram que os selos de 
que dispunham, somente chegariam 
para satisfazer os pedidos do publi
co (utiliza-dores do correio e colec
cionadores) durante os primeiros me
ses, pelo que tiveram de oficiar para 
Lisboa a pedir nova remessa. 

Acresce ainda, que a taxa 
de 80 n3is noo fazia parte dos selos 
recebidos, pelo que tambem para 

...... .. 

Figura 1 

essa taxa foi feito 0 pedido correspondente. A falta de resposta por parte das autoridades de Lisboa, 
obrigou ao recurso, ordenado pelo Governador de Macau, de se aplicar sobretaxas nos selos que se 
encontravam em stock, dando origem ao aparecimento de tres emissoes sobretaxadas, que a comuni
dade filatelica internacional imediatamente apelou de abusiva, chegando mesmo a avan<;ar que 
estas tinham como objectivo unico "apanhar" 0 dinheiro dos coleccionadores. Afirmava-se ainda que 
as sobretaxas noo correspondiam de facto a qualquer falta de selos necessarios a franquia de corres
pondencia. 

Estas insinua<;oes foram aceites pela comunidade filatelica nacional, com a honrosa excep<;oo 
de Faustino Martins, e assim ficaram registadas e conhecidas. 
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E a historia desse perfodo, que agora conhecemos grac;:as a descoberta da correspondencia2 

enviada pelas autoridades de Macau a 3° Repartic;:oo do Ministerio da Marinha em Lisboa, assim como 
as respostas que Lisboa deu (ou noo deu), que nos propomos apresentar neste apontamento. Veremos, 
como muitas vezes acontece, que a realidade ultrapassa a ficc;:oo. 

2 - 0 perlodo anterior a 1 de Marc;o de 1884 

A 5 de Fevereiro de 1884, 0 Governador de Macau, Tomas de Sousa Rosa, enviou um offcio para 
Lisboa, que abaixo se transcreve. Este offcio foi recebido na 3° repartic;:oo do Ministerio da Marinha e 
Ultramar a 31 de Marc;:o desse mesmo ano, e foi-Ihe dado 0 N° 86. 

"Recebido na 3° reparti~ao com 0 n086 a 31.03.1884 
Oficio ao director da casa da Moeda em 2.05.18843 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex. ° que entendo que e urgente a necessidade de estabe/ecer 
um regular servic;:o do correio n 'esta provrncia e noo podendo ser posta em execuc;:oo em todas as suas 
partes 0 regu/amento que por este governo se mandou pro ceder por conter varias disposir;6es que 
dependem da aprovar;oo de V.Exo e de previo acordo com administrar;6es postais de diversos parses, 
determinei pe/a minha P.P Wll, tendo sido ouvido 0 Conselho do Governo e a Junta da Fazenda de 
que, a con tar do lOde Marr;o p.f. se poem em circu/ar;oo os selos de franquia portugueses que por esse 
Ministerio foram enviados a esta provrncia e de que 0 servir;o do Correio se regule provisoriamente 
pe/a instrur;oes anexas a referida P.P, que numa proxima mala enviarei a V.Exo. 

o estado actual do servir;o do correio noo podia por forma a/guma continuar. Macau, como 
colonia portuguesa paz parte da ((Unioo Postal Universal)) e 0 governo de Sua Magestade mandou ja ha 
alguns anos os selos de franquia necessarios para que 0 correio desta cidade comer;asse a funcionar, e 
apesar de tudo isso soo passados 5 anos depois da Convenr;ao de Paris, e ja quase outro tanto que os 
selos existem na Junta da Fazenda e 0 servir;o postal continua a ser feito por uma succursal do correio 
de Hong Kong e a correspondemcia a ser franqueada com estampilhas inglesas acrecendo 0 vexame 

6 de terem os expedidores de pagar uma % de 8 avos por carta ao indivfduo encarregado de receber e 
expedir a correspondencia. 

Nestas circunstoncias espero que V.Exo aprovara as medidas provisorias que tomei para regu/arisar 
d'a/guma forma este servir;o ate que seja criada a repartir;oo competente e devidamente aprovado 
o regu/amento que muito em breve enviarei a V. Exo. 

Concluindo cumpre-me dizer a V.Exo. que noo existindo na Junta da Fazenda selos de valor de 80 
reis e sendo justo e conveniente que 0 porte de uma carta que d'aqui for expedida seja igual ao que 
vem da metropole, resolvi tambem aproveitar as estampilhas de 100 reis, habilitando-as para 80 reis 
por meio de um carimbo ap/icado no Thesouro da Junta. 

Palacio do Governo de Macau,S de Fevereiro de 1884 
o governador 

Tomas de Sousa Rosa. 

Pela leitura deste offcio torna-se claro que foi por iniciativa do Governador Tomas Rosa que se 
deu infcio a circulac;:oo dos selos posta is de Macau. 

No paragrafo final, que e 0 que mais interessa para 0 nosso estudo, 0 governador declara que 
noo existindo selos de valor de 80 reis, uresolvi tambem aproveitar as estampilhas de 100 reis, habilitando
as para 80 reis por meio de um carimbo ap/icado no Thesouro da Junta.)) 

Explica a razoo para esta actuac;:oo argumentando que, usendo justo e conveniente que 0 

porte de uma carta que d'aqui for expedida seja igual ao que vem da metropole)) 

E de realc;:ar que 0 governador tomou as medidas que entendeu necessarias, que comunica ao 
ministro, esperando a aprovac;:oo deste para as medidas provisorias tomadas. Noo restam duvidas, que 
a partir do dia 1 de Marc;:o de 1884, ja 0 primeiro selo sobretaxado de Macau se encontrava a venda ao 
publico, noo sendo assim de estranhar que uma das mais antigas4 cartas franqueadas com selos de 
Macau, 0 tenha sido com esse selo. (ver figura 1) 



3 - Periodo entre 1 de Marc;o e Dezembro de 1884 

o facto de se terem posta em circulac;:ao as estampilhas em Macau, fez de imediato levantar 
o problema das estampilhas para Timor, que dependia administrativamente de Macau. Natural e assim, 
que quando primeira requisic;:ao de selos feita pel a Junta de Fazenda de Macau, a 7 de Abril de 1884, 
esta contemple uma requisic;:ao de selos para Timor, assim como 0 selo de 80 reis para Macau. 

E 0 seguinte 0 texto do offcio N° 98 de 7 de Abril de 1884 

OFiCiO N° 98 de 7 de Abril de 1884. 

Requisitam-se para servir no Correio de Macau e em Timor as estampilhas do correio seguintes: 
Taxa Macau Timor 

5 5.000 
10 5.000 
20 5.000 
25 5.000 
40 10.000 
50 5.000 
80 40.000 10.000 

100 1.000 
200 1.000 
300 1.000 

Macau, 7 de Abril de 1884. 

Officio a Casa da Moeda em 15.7.18845 

IIEst6 satisfeita a requisicao pela casa da Moeda e acham-se as estampilhas em deposito na 50 
Reparticao)} 
A casa da Moeda envlou a 17 de Malo de 1884. 10.000 de 80 re/s 
e a 14 de Outubro de J884. 40.000 de 80 re/s 

**** 
Nao sabemos a data exacta da chegada deste offcio a Lisboa, mos 0 offcio para a Coso do 

Moeda tem a data de 15 de Julho de 1884. Tem na margem manuscrito um ponto muito importante que 
agora vamos realc;:ar: 
«Est6 satisfeita a requisicao pela Casa da Moeda e acham-se as estampilhas em deposito na 50 
repart/cao. 
A Casa da Moeda enviou a 17 de Maio JO.OOO de 80 reis e a 14 de Outubro 40.000 de 80 reis.)} 

Os primeiros 10.000, pela data de envio de 17 de Maio, foram mandados fabricar no seguimento 
da recepc;:ao do offcio de 5 de Fevereiro, pois que pel a sua analise se verifica que tem a inscric;:ao 
manuscrita: ((Oficio ao Director da Casa da Moeda em 2 de Maio)} 

Posteriormente foram fabricados mais 40.000 selos da taxa de 80 reis, todes enviades atempa
damente a sa repartic;:ao do Ministerio. Conclui-se assim que imediatamente apos a recepc;:ao do offcio. 
e posteriormente tambem do requisic;:ao, oficiou 0 Ministerio da Marinha a Coso da Moeda, e que esta 
procedeu a execuc;:ao dos selos, enviando-os para a repartic;:ao encarregue da sua expedic;:ao. (sa 
repartic;:ao) 

**** 
Os meses iam possando em Macau, e perante um provavel esgotamento de selos de algumos 

taxas, envia a Junta da Fazenda nova requisic;:ao, com data de lOde Novembro de 1884, consignada 
no offcio N° 147. 

**** 
OF(c/O N° 147 de lOde Novembro de 1884. 

Tem a Junta do Fazenda do ProvIncia de Macau e Timor a honra de solicitar a V. Exa. que com a 
brevidade poss/vellhe sejam mandadas as estampilhas do correio consignadas no requisic;:ao que esta 
acompanha. 

Macau, lOde Novembro de 1884 

7 
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Deu entrada no 3D reparti<;ao a 24 de Dezembro de J 884, com 0 N°348 

Requisl<;ao de J 0 de Novembro de J 884 

Taxas 
5 

10 
20 
40 
80 

300 

Quantldades 
30.000 
15.000 
10.000 
10.000 
5.000 
1.000 

Officio para a Coso do Moeda a 27!J 2 
ccSatisfeita pela Coso do Moeda" 

A coso do Moeda enviou a J9 de Janeiro de J885, as estampilhas acima requisitadas . 

• * •• 
Desta vez, as estampilhas requisitadas soo para Macau, e pela primeira vez se pedem taxas de 

5,10,20.40 e 300 reis, para alem de um refor<;:o da taxa de 80 reis . 

Registe-se que noo se pedem selos de 25, 50, 100, ou 200 reis, pois que os duas primeiras taxas 
noo tinham aplicabilidade na correspondemcia expedida de Macau, e dos dois ultimos havia selos de 
sobra. Tambem em rela<;:oo com este offcio sabemos que foi oficiada a Casa da Moeda em 27 de 
Dezembro, e que a encomenda foi entregue, pois que se Ie: ccSatisfeita pela Coso do Moeda em J9 de 
Janeiro de J 885}} 

**** 

Como a Macau noo chegavam as estampilhas requisitadas, e enviado 0 offcio N°.153, datado 
de 7 de Dezembro de 1884. 

.*** 
OF/CiO W 153 data do de 7 de Dezembro de 1884. 

Em of/cio N° 98, datado de Abril do corrente ana teve esta Junta a honra de enviar a V. ExD uma 
requisir;oo de estampilhas para 0 correio de Macau e Timor; e em of(cio N° 147 de lOde Novembro foi 
enviada uma nova requisir;oo para 0 correio de Macau. 
o consumo de estampilhas no correio desta cidade tem sido tal que ja se acha extinta a estampilha 
de 5 Reis, e as de 10 e de 20 que restam apenas chegam para um ou dois meses. 
Assim urge que com a brevidade posslvel sejam satisfeitas tais requisic;6es e que igua/mente, para 0 

futuro noo haja difficuldade em satisfazer as requisic;6es que ao director do correio soo feitas muitas 
vezes ..... . 
Pede licenr;a esta Junta, para mais uma vez solicitar a V. Exo. as ordens necessarias para que todas as 
estampilhas que de futuro forem enviadas noo trazerem goma ... .. . 

Deu entrada no 3D Reporti<;ao a J 6/ J / J 885, com 0 numero 28 
ccNada consta quanta a esta requisi<;ao}} 

Requisi<;ao de 7 de de Dezembro de J 884. 

Taxas 
5 

10 
20 
40 
80 

Quantidades 
50.000 
50.000 
50.000 
20.000 
10.000 

A Coso do Moeda nao procedeu a entrega desta requlsl<;Cio, porque provavelmente nCio Ihe fol envlado 
(este comentarlo e do autor destas lin has). 

A leitura deste offcio permite constatar que em Dezembro j6 se tinham esgotado as estampilhos 
de 5 reis, e que as de 10 e de 20 reis s6 deveriam durar um ou dois meses. Pede a Junta urgencia nos 
requisi<;:6es j6 feitas, e lembra 0 problema da goma, pedindo para noo trazerem goma. 



Este offcio deu entrada no 3° Repartic;:oo a 16 de Janeiro, com 0 N°.28, e esta indicac;:oo aparece 
complementada com a inscric;:oo (mada consta quanta a esta requisit;OoJJ, 0 que veremos adiante 
significa que noo foi transmitida a Casa da Moeda. 

4 - Dezembro de 1884. A 1 a falta de selos e a 1 a emlssco sobretaxada. 

o esgotamento do estampilha de 5 n§is foi acompanhado pelo esgotamento do paciencia das 
autoridades de Macau, pelo que 0 Governador autoriza a 4 de Dezembro de 1884, a primeira sobretaxa 
local de 5,10 e 20 reis. Esta alterac;:oo naG foi publicada no Boletim Oficial, vindo no entanto referida no 
P.P .N° 28 de Maio de 1885, do qual extrafmos a parte referente a esta alterac;:oo. 

~ Outr~ sim.hei por conveniente deClal'ar que, por identico mo
tivo, n.nctorisei em 4- de dezcmbro· do anna proximo passado a,. 
hn.bilitltyi\O de novo mil 0 oitoccuta.s c~tampilhas do valor de 
vinte e cinco reis· pa.ra 0 de cinco, sete mil do mesmo valor 
para. 0 de c1ez, seis mil novcccntas 0 cillcocnta e nove do vn.lor 
de CillCoclltn l'eis . para o· do villte, c aillda q uarcnta e nove d'es
to lLcsmo valor para o·de doz. 

As· nuctoridades, a quem 0 conhecimento 0 oxocu9iio d'cstn. 
competil' nasim 0 tenham cutondido c eumpram. 

Palario do govcrno do Macau, 2 do maio de 1885. 
o <1oT'cl'nndor da provincia, 

Tlwma; do Sou.za Roza. 

No figura 2 apresentam-se os selos alterados, tendo sido naturalmente escolhidas as taxas de 
25 e de 50 reis, que noo tinham aplico<;::ao. 

• 

Figura 2 

A 23 de Abril de 1885 novo offcio (N°.20) e feito a 3° Repartic;::oo. 

OF/CiO W 20 de 23 de Abril de 1885 

So/icita a Junta do Fazenda d'esta ProVIncia que com a brevidade posslvel Ihe sejam enviadas as 
estampilhas a que se refere a nota que acompanha 0 oNcio W. 147 de lOde Novembro ultimo, par isso 
que d'algumas taxas h6 j6 necessidade absoluta. 

Macau, 23 de Abril de 1885. 
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Deu entrada na 3° reparficao a 6 de Junho de 1885, com 0 nO 168 
Je. se oficiou neste sentido ao director do casa da Moeda" 

((As estampilhas estao assim como as das outras requisicoes na 5° reparficao. Precis a esta da ordem 
para as remetter dizendo-se-Ihe como e em que navio" 
((Estao tambem em deposito na 5° reparficao Bilheters Postais para Macau 

4000 10 reis 
1000 20 reis 
1000 30 reis" 

A Casa da Moeda enviou os B. P de 10 reis a 18 de Novembro e os de 20 e 30 rels a 4 de Dezembro. 

Mais uma vez a Junta relembra a requisi<;::ao de lOde Novembro e avan<;::a que .... por isso que 
d'algumas taxas he. je. necessldade absoluta". Sao mais uma vez as notas manuscritas ao lado dos 
offcios que nos van ajudar, e neste caso, solucionar 0 problema. Assim est6 manuscrito 0 seguinte: eeDeu 
entrada na 3° reparficao a 6 de Junho de 1885, com 0 numero 168JJ, eeJe. se oficiou neste sentido ao 
director da Cas a da Moeda" 

A resposta do director da Casa da Moeda, nao se deve ter feito esperar, pois que ainda aparece 
uma outra inscri<;::ao: eeAs estampilhas estao assim como as das anterlores requisicoes na 5° reparficao. 
Precis a esta da ordem para as remetter dizendo-se-Ihe como e em que navio." 

E como se esta informa<;::ao nao bastasse, tambem e dito que: eeEstao tambem em deposito 
na sa reparficao Bilhetes-postais para Macau 

4.000 da taxa de JO reis 
1.000 da taxa de 20 reis 
1.000 da taxa de 30 reis." 

Come<;::a-se enfim a compreender a razao para a falta de selos em Macau. Embora requisitados 
e preparados a tempo pel a Casa da Moeda, ficaram «encalhados» na 5a reparti<;::ao do Ministerio da 
Marinha, aguardando instru<;::oes especfficas para 0 seu envio! 

5 - Maio de 1885. A 2° falta de selos e a 2° emissao sobretaxada 

N.O 28 
GOVEltNo·<la provincia de l\incau'o Timor, C suru! dcpondcncins. 

Temlo-mo rcpl'usontndo 0 diroctor do correia d'cstn. cidndo 
nCCl'Cfl' dos i ncollvcllicnoos quo rcsnltn.m pnrn. o· sel'viyo poscal n 
seu cl.1,rgo da fulta de csoompilhns.dos Pl'CQOS de cinco, dcz, <lua
rcnta 0 oitcnta r6is; hei por convclliento detel'lllino,l' que seJam. 
habilitn.dns dez mil estR.Dlpilhas do valor ' de vintc e cinco rais 
para 0 do cinco, duns .mil do·de ciucoellta raia pal'a 0 de dez, 
einco mil d'csro mesmo valor para 0 de quarenta.e dUBS mil do. 
valor de·cem.rais-para' 0 do oiten~. filzendo-so pela reparti9i\o 
compctcnte o· dcvido allnuncio,em que se deolar.e 0 modo por. 
que fbi eifectuRda esta alt-eraQ{LO de Pl'G90s. 

On~ro shn hei por convenilmte dedaral' que, POl' identico mo
til'o, nnctorisei em 4 de dezembl'o·do anna proximo passado a.. 
hnbilitn.yii.O de novo mil c oitocautns e~tQmpi!has do vnlol' de 
vinte Q cinco reis. Dara 0 de cinco. sete mil do meSlllO valor 
pam· 0 de cloz, sois mil novcccntns c cincocnto, e nove do valor 
de cillcoentn rajs.para. o.do vinto, 0 siuda qllnrcnta c nove d'es
to mcsmo valor para o· do doz. 

As· Itnctoridades, a. quem 0 conhccimento 0 c,XCCU9u.o d'cstp, 
com))ctil' assim 0 tcnham clltcndido e cumpl'am. 

Pnlndo do govcrllo de Macau, 2 de maio de 1885. 
o Govcrnadol' da provincia, 

Tltomaz do Souza Roza. 

Enquanto se aguar
davam os selos, ou pelo 
menos uma res posta aos 
diferentes offcios, autorizava 
o Governador, a 2 de Maio, 
que fosse efectuada nova 
emissao sobretaxada, devi
damente public ada na 
P.P.N.o28, contemplando as 
taxas de 5,10 e 40 reis, com 
o mesmo tipo de sobretaxa 
que a anterior. 

Esta Portaria Provin
cial foi acompanhada pela 
publico<;:aa de um anuncio, 
em portugues e em chines 
onde era descrito em 
detalhe 0 valor e a cor das 
estampilhas alteradas. 

Causa alguma estra
nheza que a data da publi
co<;:ao deste diploma tenha 
sido posterior em 45 dias a 
data da Portaria, nao sendo 
raz06vel pensar, dada a 



falta que faziam as taxas, que somente nesta data tenham postas a venda 00 publico . 

Figura 3 

ANNUNCIO 
D'ordem dB ex.GlIIo junta de fazenda se fn? publico que em i 

cumpl;mento com 0 determinado na portnrin provincial n.o 28 \' 
de 2 de maio do COl'rente anno foram feitas as alte .. a~Oes nos , 
estampilhns a que se l'efere a mesma portaria CODlO se segue: I 

I 
ESTAlIPILBAS DE 80 REIS I 

Transformadas das de cem reis, de car violetn, tendo 0 novo I 
valor dentro d'um pequeno circulo a tinta preta sobre a COI"Ga. I 

I 
I ESTAlIPILBAS DB 15 BEIS I 
I 

Transformadas das de vinte e cinco reis, c3r de rosa, tendo I 
em dia~ona1 0 novo valor a tinta preta, e um tro~o sobre 0 vo- 1 
lor antigo. ; 

ESTAlU'ILBAB DE 10 RElS , 
I 

Tronsfonnadas das de vinta e cinco reis, car de rosa, tendo I 
em diagonal 0 novo valor a tinta azul, e um tl'llt;O sobre 0 va- i 
lor antigo. I 

ESTAlIPlLHAS DE 10 RElS 

Trnnsformadas das de cincoenta reis, verdes, tendo em d18· 1 
gonal 0 novo vlllor a tinta azul, e um trat;O sobre 0 valor anti- . 
go. . I 

ESTAJlPlLHAS DE 20 BEIS I 

Transformadas du de cincoenta reis, tendo em diagonal 0 I' 

o novo valor a tinta prata a om traQO sabre () valor antigo. I 

BSTAKPILIIA8 DB 40 BEI8 : 

Transformadas das de cincoenta reis, tendo em diagonal 0 ! 
novo valor a tinta encarnada, e um tr890 sabre 0 valor Rntigo. ,' 

Macau, secretaria dll junta da fazenda, 1'1 de junho de 1886. ! 
I 

o sccrotario dD junta, I 
J. C. Paea d' ABsuml¥UO. I 

• 

Continuava a Junta do 
Fazenda de Macau a renovar os 
seus pedidos de selos. 0 ultimo 
tendo sido 0 oficio N°38 data do 
de 30 de Junho de 1885. 

OF/CiO W 38 do Junta do 
Fazenda de Macau e Timor. 

Em aditamento 005 otrcios n° 98 
de 7 de Abril. n° 147 de 10 de 
Novembro e nO 153 de 8 de 
Dezembro de 1884, solicita esta 
Junta do Fazenda a V. Exo que 
com toda a urgencia possrvel 
sejam enviadas as estampilhas 
do correia consagradas no 
requisic;:oo que acompanham 
os citados ofrcios. pois que he 
grande numero de requisic;:6es 
que noo podem ser satisfeitas 
o que e a/tamente prejudicial 
para 0 servic;:o e para os in
teresses do Fazenda. 

Macau, 30 de Junho de 1885 

Oeu entrada na 3G Reparlicao 
a J4/8/ J885 com 0 nO 248 

o texto deste oficio, 
referindo que «d'a/gumas taxas 
ha ja necessidade abso/uta)}, 
fazia preyer novo recurso a 
sobretaxa, 0 que veio a 
acontecer pouco depois. 

11 
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6 - Setembro de 1885. A 3° falta de selos e a 3° emissao sobretaxada 

A 30 de Setembro autoriza 0 governador uma nova emissao sobretaxada, de valores 5,10 e 20 
reis, tendo a sobretaxa de 5 e de 10 reis sido feita num novo tipo. (ver figura 4) 

N.O 11 

Gov~roo da pro\'incia de Mlcau 0 Thoor, , ~1I1U1 depeDdencias. 
Havendo-me representado 0 directol' do cor~io desta cidnde tor

liar-Be moito inCOD\'enieDte para 0 ser\-iljo da !1Ja .. epal"ti~ a (alta 
de e8t.ampilhu dOl PI'e9OS cle 5, 10, 20. 4:0 e 80 rei.; 

Rei por ooDveDieD"te determiDar que aejam habilitadss dezesete. 
mil estampilhas do valor de 26 reis paM 0 de 6. dezese~ mil to valor 
de 60 reiB para 0 de 20, CiDC9 mil do "Illor de 100 l-eis pllra 0 de gO, 
faundo'Be ~h' repDrti~1O competente 0 devic10 IInnDcio em que lie 
declare 0 "mOdo POl' que f6r effectuadll eats I1I~ra9;lo de prt~os. 

As auctoridildes, a quem 0 cODh'!Ciwento e fIIecu~1lo clesta com
petir, asaim 0 teDhnm enteDdido e cumpram, 

Palacio do gorel~nq de Macan, 1:; de Sc:tembro de 1886. 
o Goyoruadur d. pl'OTiDdl, 
1'h()moz eie &UZl' Rozn. 

Figura 4 

ANNUNCIO 
Por ordem da ex." junto da fnzendn 8e fM publico que, em 

clunpl'imento do determinodo nn POI'tl1ril1 provinoilll D.O 71 de 
16 du letembro do corrente nnno, fOl'am Coitus os IIlte1'090e8 
que seguem nas eswmpilhaa de cOl'l'eio 0 que se l'eraro ames. 
mil portallio: 

P'.sTANPJLHAI DE 80 REIS 

Tl'nnlrormlldlle dnl de cem I'ois, de c6r violetn, tendo 0 DOVO 

villur dantr!) d'uID pequeno eil'oul0 1\ tintn lweto sobre a 001'611. 

B8TA)JPILHAS DE 6 nElS 

'fl'ltnernrmndol nils de !lIS rele, 061" de rosn, teDdo sobre a 
Cns'c)1I 0 IIlg..silmo 6 n tints pl'atll, e urn tl'nqo lubl'o os algal'is' 
lUOI Indicutlv08 du antigo Ylllol'. 

EII1'A)JPlLHAe DB 10 Rm18 

TI'nn"formndlis dns do ISO I'ois, vClI'det, ten(10 sobre 0 001'(}11 
CIS "lgtll'lsmol 10, 11 tints pl'eto, e urn tl'UQO aobl'e os oJgarisnlol 
indlmlth'ol do I1lltlgo Villar, 

D TAllPJLHAS DE ~O luns 
Trnntfonnndol doa de cincoentn I'ell, tendo em diagonal 0 

novo \talor a tints preto a um tl'l1Qn sobl'e 0 valor Rntlgo. 

Mncou, 88Gretorin do juntn do ('Izenda, 80 de 8atembro de 
188ts. 

o lecrotolio dn junto, 
J. 0. pQ(JI fl' A.6I"UmppIlO. 

7 - Dezembro 1885. 0 offcio de 
20 de Agosto e a chegada de selos a 
Macau 

o processo que temos vindo a 
descrever em detalhe, teve 0 seu 
desfecho em Lisboa, com um oficio do 
ministro do tutela. datado de 20 de 
Agosto . 

OFfcto de LlSBOA de 20/8/1885. 

Macau insta pe/a remessa de estampilhas 
do correio. A Repartic;co p~r onde 
costumam ser feitas as remessas, tanto 
das do correio como das do sello, parece 
que nco tem encontrado 0 meio fccil de 
fazer estas remessas. 
E certo porem que e a/tamente 
inconveniente ter-se criado um correio 
em Macau e nco se mandarem para ali 
estampilhas. 
E possfvel que nenhum dos a/vitres seja 
aproveitcvel, mas com eles tenho p~r 
intuito concorrer para que nco se demore 
este neg6cio. 



Parecia-me que as estampilhas podem ser enviadas por um paquete da Castle Line para Ing/aterra, e 
encarregar ali 0 nosso Consul em Londres para os embarcar para Hong Kong. 
Podem aproveitar-se a ida do Director das Obras Publicas ou de a/guem do seu emprego para confiar 
ao seu cuidado as caixas com as estampilhas. 
o que parece urgente e que se autorize qualquer meio de remessa, em bora seja um pouco dispendioso. 

Lisboa, 20 de Agosto de 1 BBS 
?????? Carvalho 

((Entreguem-se a cargo do director das obras publicas e expe<;am-se sem demora. 
Pinheiro Chagas)} 

((Recomendo este negocio muito particularmente a So reparti<;ao e 00 seu porteiro (?)) 3/9/85 

Foi 56 na sequencia deste offcio e da interven<;:oo de Pinheiro Chagas, que exorou 0 despacho 
seguinte, «Entreguem-se a cargo do director das obras publicas e expe<;am-se sem demora.)}, que as 
estampilhas foram enviadas pora Macau, tendo safdo de Lisboa a 21 de Novembro e chegado a Macau 
em finais de Dezembro de 1885, infcio de 1886. 

As quantidades recebidas por Macau, 500 as que vem indicadas abaixo, e correspondem as 
taxas que a Casa da Moeda tinha fabricado, e que estavam em deposito na sa Reparti<;:oo. 

5 reis. 
10 reis(Verde6) 
20 reis(Vermelho) 
40 reis (Amorelo) 
80 reis 
300 reis 
B.P.10 reis 
B.P.20 reis 
B.P.30 reis 

30.000 
15.000 
10.000 
10.000 
55.000 

1.000 
4.000 
1.000 
1.000 

Figura 5 (nco se IIustram as taxas de 5 e de 300 rels) 

Esta requisi<;:oo foi devidamente recebida em Macau, conforme 0 demonstra 0 offcio reproduzido 
na proxima pagina, enviado pora Lisboa. 

Como a Casa da Moeda noo especificava a cor dos selos que enviava, foi preciso recorrer ao 
Boletim Oficial de Macau, datado de 11 de Fevereiro de 1886, e onde a Junta da Fazenda faz publicar 
o seguinte anuncio, onde diz que" a partir desta data sao postos 6 venda " .. .. 

Pnr rmlcm dn ClI.-' jrlntn ,III f:'lll.'fUla <0 I1nnnn, ill qnc n""lI1 
clllbl r"I'1I1II 1108l09 il vell.lt, r ",llIIilli,lo'l it ,·il cllln~iI .. 1"lhl'h'" 
U·"tlll'8 ~(lR l,r~n8 ,II! 111,211,. :101 I"'i:t, 0 b,ol1l a~);il11 I.'lollll1l l,i 
lhl~" .1 'uIIUI 110\'11 cllli!lj,ill, II .. IYl'u dns untllriul'cs CUIIl ItS lie 
~UlIIll"l 1I}.lIlificu\>o':3: 

II) II·ill '" ......... .. .............. , tI(' """, \~'rok. 

!lll rci ~ .. .. .... ... ....................... dll ctll \'i!rmC'lhn 
.111 r('is .................................... III' cillo :lIl1ul'I:lI" 

:'If"l'IIU, lh',',,' l!U'HI ,I" junta ,ILl r"teu!:" 10 lie fc\'crciro .11l 
ISdO. 

Xo imrC.lillll'lIl0 III) ~orl'rln1 i,.,la jnnl.1, 

.. I ,.,/utr 'l'""I11!/JIIIII IJ", IN <rl, 
l'"uhlll<Jl. 
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Conhecendo este aviso, nao deixa de ser curioso ter-se conhecimento de uma carta franqueada 
com 0 selo de 80 reis, que ilustramos na figura 6, datada de lOde Janeiro de 1886. 

Figura 6 

Como na notfcia acima, tambem nao vem referidos os selos de 80 reis, provavelmente porque 
s6 noticiaram as "novidades" (bilhetes posta is e selos que mudaram de cor), podemos admitir que 0 

selo de 80 reis entrou para venda logo que chegou ao Correio, ao contr6rio das outras taxas que 
tiveram que esperar pelo anuncio. 

8 - Os primeiros selos de Timor 

Referimos anteriormente, que na requisic;:ao de 7 de Abril de 1884, terem sido requisitados selos 
para Timor. Estes selos tambem ficaram retidas na sa repartic;:ao, e somente chegaram, conjuntamente 
com os de Macau, na remessa de 21 de Novembro. Estes selos foram depois enviados para Timor, em 
mao do Capitao Rafael das Dores que viajou a bordo do "Africa, que partiu de Macau a 11 de Marc;:o e 
chegado a Timor a 19 do mesmo mes, e foram pastos a venda ao publico no dia 20 de Marc;:o de 18867. 
No relat6rio apresentado a 27 de Julho de 1887, 0 director da alfandega e do correia de Dilly escreve: 
"Em Mar<;o de 1886 chegoram a Timor os se/os postois passon do a fronquia a ser feita por meio delles." 

Os primeiros selos enviados para Timor, foram os da 2a emissao coroa de Macau, com a 
sobrecarga "TIMOR". 

.DlG. 

Figura 7 
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Esta referencia aos selos de Timor, ter6 uma especial relevoncia, quando do publicac;:oo do 
artigo que continua 0 actual: As prlmelras emlssoes sobretaxadas de Macau. 2.a Parte (Abril a Outubro 
de 1877). 

9 - Epflogo e conclusoes 

No quadro 1 vem resumidas as datos dos offcios de Macau, assim como as datos das emissoes 
sobretaxadas em Macau. 

Requisic;oes Datas 3.- Oficio para a 
Envlo da Casa 

Tipo de Envio para Moeda para a 
Datas de Macau Repartic;ao Casa da Moeda 

5a Repartic;ao 
sobrecarga Macau/Chegada 

07.04.1884 15.08.1884 17.10.1884 

10.11.1884 27.12.1884 19.01.1885 

04.12.1884 Sobrecargas 
locals 

07.12.1884 Nao envlado Niio fabrlcou 

Of. 23.04.1885 06.06.1885 

Of. 30.06.1885 14.08.1885 D." 03.09.1885 

02.05.1885 Sobrecargas 
locals 

30.09.1885 Sobrecargas 
locals 

21.12.1885/ finals de 
Dezembro 1885 

01.02.86 11.03.86 12.03.86 04.08.1886 B. Postais 

Quadro 1 

Pela transcric;:oo dos textos originais, pode-se concluir sem a menor duvida, que a 
responsabilidade do noo envio para Macau das taxas que se esgotaram e que of faziam falta e do sa 
repartic;:oo. Noo se compreende como foi possfvel reter selos enviados pela Coso do Moeda durante 
um perfodo de 18 meses, sem 00 menos inquirir superiormente do destin~ a dar a esses selos. 

Est6 assim ressalvada a responsabilidade do governac;:oo de Macau, que noo fez mais do que 
Ihe era exigido a bem do servic;:o publico, fornecendo as estampilhas que 0 publico pedia, e comunicando 
repetidas vezes para Lisboa os inconvenientes que essa falta acarretava. 

o epis6dio que acab6mos de descrever pode fazer pensar que to is circunstoncias noo se 
voltariam a repetir. Veremos que em 1887 voltou a haver fait a de selos em Macau, seguindo-se 0 

inevit6vel recurso as sobretaxas. 

No quadro 2 (p6gina seguinte)apresentam-se as imagens e as quantidades de selos alterados. 
Coda coluna corresponde a uma alterac;:oo. 

(Footnotes) 
1 Ver artlgo em B.C.F.P N"407 Marc;o 2005. 
2 A.H.U. Calxas 2634 e 2635. D.G.U. SEMU sala 12. 
3 As Inscrlc;oes a vermelho correspondem as notas manuscrltas no documento apresentado. 
4 A mals antlga e datada de 17 de Marc;o, dlrlglda a Llsboa e Iranqueada com 0 selo de 80 rels. 
5 As Inscrlc;oes manuscrltas nas margens dos ollclos sao sempre apresentadas em Itallco 
6 As cores loram Juntas pelo autor. 
7 Ver Relatorlo do asplrante dos Correlos Silveira e Costa. 
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9.800 (3.800e + 6000 e) 10.000 (traljo fino) 17.000 

49 7000 

6.959 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~s 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sal a H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTORIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.' a 6.' das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marca~ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Endere~o: 
http://www.filatelia.tv 

2.000 17.000 

10.000 

5.000 

Quadro 2 

, 
'.'Ar.'.A·IIUM •• MAr.eA 

MAD •• RA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOT AS* 

de 

Portugal/Acores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec~oes e 
pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 22 30 70 
Fax: 291 23 08 05 
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~rreiOS 

Linha AlateUa 800 273 273 /I www.ttl.pt 

EDltOES FlLAnUCAS err CORREIOS 
Coletcione os momentos mais marcantes do nosso patrlm6nlo. Com obras de excelente 
quaUdade desenvolvidas por autores de referenda e selos exduslvos que daD ainda mals valor 
a sua colec~iio. as Edi~iies Filatelicas en Correios permitem-Ihe reviver hoje as mem6rias de 
ontem. E guarda-Ias consigo para sempre. 

~' 

,;' PARA 51. 



1 - Introduc;oo 

Historia Postal de Angola (13) 
Carimbos numericos de duplo cfrculo 

Elder Manuel Pinto Correia 
elder@plntocorrela.mall.pt 

Oesde 1986. aquando da pub/ico<;:oo da obra "Marcas Postais de Angola" da autoria do ilustre 
filate/ista Alexandre Guedes de Magalhoes. que noo aparece qualquer trabalho. versando 0 tema em 
titulo. Porque 0 trabalho. outrara elaborado. estava muito incompleto. decidi avanc;:ar com uma pesquisa 
mais aprafundada sobre a utilizoc;:oo daquelos marcos. Noo foi um trabalho focil. porquanto a distribuic;:ao 
das marcos era feita por ordens de servic;:o. emanados da Repartic;:oo Superior dos Correios de Angola. 

A obra mais indicada para os pesquisos seria 0 Boletim dos Correios de Angola. mos acontece. 
que sendo os anos de 1914 e 1915. aqueles em que a maioria dos carimbos foram atribufdos as estac;:6es 
postais. aquele boletim naG foi pub/icado. Para alem disso. a partir de 1918. a redistribuic;:ao de alguns 
poucos carimbos. entretanto devolvidos a Repartic;:oo Superior dos Correios. noo 0 foi feito por Ordem 
de Servic;:o como estava regulamentado. 

Assim. embora quose completo. este trabalho ainda carece de mais investigac;:oo. principalmente 
no que concerne as marcos numeros 6. 7. 8. 17.26.35 e 37. 

2 - Razoes do aparecimento dos carimbos numericos de duplo circulo 

A reform a dos Correios de Angola. encetada com a pub/icac;:ao dos "Regulamentos para 0 servic;:o 
de correios ultramarinos" no Boletim Oficial de Angola 19 Suplemento de 14 de Maio de 1903. determinou 
uma proliferac;:ao de estac;:6es postais de 3° classe. Ainda sob os efeitos da Conferencia de Berlim. que 
pelos art°s 34° e 35° do Acto Geral. estabelecia s6 ser considera efectiva a ocupac;:oo territorial quando 
apoiada por factos positiv~s de administrac;:oo e polfcia. as entidades governativos procuram faze-Ia 
pela criac;:oo de uma vosta rede de Postos Militares. aos quais normal mente agregavam uma estac;:ao 
postal de 3° closse a cargo do comandante do posto. Para se aquilatar desta pra/iferac;:oo de estac;:6es 
posta is vejamos 0 seu aparecimento pelo tempo: 

1896 - 45 1903 117 
1897 - 45 1904 118 
1898 - 46 1911 120 
1899 - 46 1912 121 
1900 - 56 1913 124 
1901 56 1916 126 
1902 - 59 

Como se pode verificar. pela estatfstica apresentada. 0 ana de 1903 viu noscer 58 novas estac;:6es 
postais ou seja 0 dobra dos existentes. Estas 58 novas estac;:6es postais criadas foram todos de 3° closse 
e quase todos junto de Post os Militares e alguns Postos Civis. Eram estac;:6es explorados sem encargo 
para os Correios. pois os militares ou os funcionorios da administrac;:oo civil 0 faziam gratuitamente. 
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A maioria destas estac;6es postais noo tinham carimbos obliteradores, mas tambem noo 500 

conhecidas muitas obliterac;6es manuscritas em Angola 0 que torna 0 facto misterioso. Como se 
marcavam as correspondencias nestas estac;6es? E evidente que tambem noo se conhecem muitos 
exemplares circulados obliterados com as novas marcas numericas entretanto atribufdas. 

Exceptuando as marcas numericas 10, 18, 26, 28 e 35 das quais 500 conhecidas varias cartas, 
todas as outras numeraC;6es 500 extrema mente raras, e de algumas noo se conhece qualquer carta ou 
selo obliterados. 

D. 8. Pearson... 
Gato~, OM. tembo 
Bitt, 4ngola, 

firs. Lilla Gaadw1n 

1230 8. 51st. Bt. 

~ladel~a 43. Pa~ 

Fig 1 - Carta remetlda de Catota com estac;ao postal em Chltembo a qual fol atrlbufda a marca nu
merlca 7. 

Assim para dotar algumas destas estac;6es postais com marcas obliteradoras, remediar de 
imediato algum acidente em carimbo em usc, ou para usa em novas estac;6es postais entretanto 
criadas, foram adquiridos numa primeira compra 20 exemplares de carimbos numerados de 1 a 20. Pela 
Ordem de Servic;o n°. 284 da Repartic;oo Superior dos Correios de Angola de 05.08.1913 que 
transcrevemos de seguida foram oficialmente consagrados os carimbos numericos de duplo circulo: 

"Tendo sido adquiridos por esta repartic;oo para fornecimento 6s esta<;6es que os noo possuam, 
20 carimbos para inuti/izac;:oo de se/os e igua/ numero de sinetes para /acre, numerados de I a 20, 
conforme os mode/os afixados nesta ordem de servic;:o e que acabam de dar entrada no respectiv~ 
deposito, de term in 0 que, sempre que alguns desses carimbos ou sinetes seja fornecido a qualquer 
estac;:oo, se fac;:a constar em ordem de servic;:o os respectivas numeras e os nomes das estac;:6es a que 
foram fornecidos, para conhecimento do pessoa/ e devidos efeitos. Estes carimbos e sinetes seroo 
fornecidos nos term os usuais do fornecimento de impressos, material e expediente e seroo aumentados 
6 carga das estac;:6es que os requisitarem. 

Repartic;:oo Superior dos Correios de Angola, em Loanda, 5 de Agosto de 1913. = 0 Director, Leopoldo 
Carlos Madeira. 

Logo pela Ordem de Servic;o 285, da mesma data, foram distribufdos os primeiros 5 carimbos e 
sinetes as estac;6es postais de Cuamato, Quipungo, Capelongo e Cassinga no Distrito da Hulla, e a 
estac;oo da IIha de Luanda. 

Em pouco mais de meio ana foram distribufdos os 20 carimbos, pelo que foram adquiridos mais 10 
exemplares numerados de 21 a 30, em finais de 1915. Em Marc;o de 1916 esgotou-se novamente 0 stock 
de carimbos, pelo que nova aquisic;oo de 10 exemplares numerados de 31 a 40 foi efectuada, 
comec;ando a sua distribuic;oo em Setembro de 1916. 



3 - Morfologia dos carimbos 

He tres tipos distintos de carimbos numericos de duplo circulo. que correspondem as tres 
aquisic;6es efectuadas. Nao houve a preocupac;ao nos novas aquisic;6es de se manter a morfologia dos 
primitiv~s 20 carimbos. 

tlpo I 

a) - Tlpo 1 

Corresponde aos primeiros 20 carimbos numerados de 1 a 20. Sao constitufdos por dois 
circulos concentricos • com 26 mm de diametro no circulo maior. e 0 numero no parte 
superior do coroa circular. Datador 00 centro em algarismos erabes • sendo 0 ana 
representado p~r dois algarismos. Como legenda le-se " PROVINCIA DE ANGOLA" em cima 
e "CORREIO" em baixo. 

b) - Tlpo 2 

Corresponde aos segundos 10 carimbos numerados de 21 a 30. Tal como os primeiros sao 
constitufdos p~r dois circulos concentricos. com 26 mm de diametro no circulo maior e 
numero no parte superior do coroa circular. A legenda superior tambem e igual. diferindo 
apenas do tipo 1 por a legenda inferior conter a palavra "CORREIOS" em vez de "CORREIO". 

c) - Tlpo 3 

Pertencem oeste tipo os 10 carimbos numerados de 31 a 40. Em relac;ao 00 tipo 2. estes 
carimbos apenas diferem no diametro do circulo maior que e de 31 mm. 

tI 2 sinete para !acre ------------------------

4 - Breve descri~ao das esta~oes a quem foram atribuidas as marcas 

1 - Cuamato - Posto administrativ~ do CircunscriC;ao do Baixo Cunene. no Distrito do Huna. Em 
1898 Artur de Paiva. que operava no Humbe. pretendeu atravessar 0 Cunene para subjugar os cuamatos. 
nao tendo contudo levado a efeito as suas pretenc;6es devido ao estado depauperado das suas 
tropas. Em 1904 fez-se nova tentativa atraves de uma forc;a comandada pelo Governador do Hufla. 
capitao Jose Maria de Aguiar. com cerca de 500 homens. Atravessado 0 rio Cunene em 19 de Setembro 
foram as forc;as surpreendidas no lugar de Mata-Bindane e quase inteiramente aniquiladas. Sendo 
indispensevel uma punic;ao aos cuamatos bem como a ocupac;ao do Ovampo para satisfaC;ao de 
compromissos internacionais resultantes do Conferencia de Berlim. em 20 de Agosto uma forc;a 
comandada pelo Capitao do Estado Maior Jose Augusto Alves Roc;adas inicia uma campanha militar 
que terminaria em 4 de Outubro de 1907 com a subjugac;ao de todo 0 Cuamato. que passou a ter como 
sede 0 Forte Cuamato onde se criou ainda em 1907 uma estac;ao postal de 3° categoria a cargo do 
comandante do posta militar. Por Ordem de Servic;o n° 285 de 05.08.1913 foi distribufdo a estac;ao 
postal do Cuamato 0 carimbo e sinete n°.1 que se manteve sempre no estac;ao. 

2 - Qulpungo - 0 posta militar de Quipungo foi instalado por ocasiao das operac;6es de 1901. e 
oficialmente criado por Portaria Provincial 484 de 13.11 .1903. numa regiao considerada pobre e que 
nao tinha comunicac;6es. com a finalidade de submeter os sobas locais mas tambem para barrar as 
freqOentes incurs6es dos Cuanhamas. tendo a sua guarnic;ao de ser freqOentemente reforc;ada para 
manter 00 comercio a liberdade dos caminhos. Por portaria provincial 414 de 18.05.1910 publicada no 
Boletim Oficial n°. 21 de 21.05.1910 foi criada uma estac;ao postal de 3° classe a cargo do comandante 
do posta militar. Por Ordem de Servic;o n° 285 de 05.08.1913 foi distribufdo 0 carimbo e sinete n° 2 que se 
manteve sempre no estac;ao postal. 
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N,m.101o Le1tlo Correia 

ollywood Ra 10 

810 West: Sixth Street: 
Los Angeles 14, California, U.S.A. 

-
Fig 2 - Carta remetlda de Marimba, estac;ao postal de 3" classe obllterada com marca numeric a 37. 

3 - Capelongo - Os indigenas que se fixavam na regioo eram oriundos da margem esquerda do 
Rio Cunene sendo fustigados regularmente pelos Cuanhamas. Noo pod en do opor-se a estes acabaram 
por to mar 0 partido de Ihes dar guarida e auxflio. Com 0 intuito de terminar com as incurs6es dos 
Cuanhamas foi criado p~r Porta ria Provincial 484 de 13.11 .1903 um posta militar no vau de Capelongo. 
Por Portaria Provincial 414 de 18.05.1910 publicada no Boletim Oficial de Angola n° 21 de 21 .05.1910 foi 
criada uma estac;:oo postal de 3° classe a cargo do comandante do posta militar. Pela Ordem de 
Servic;:o n° 285 de 05.08.1913 foram distribuidos a titulo definitiv~ 0 carimbo e sinete n°. 3. 

4 - Casslnga - Ja em 1885 aqui existia uma misseD de Padres do Espirito Santo e quando, para 
salvar 0 Presidio de Caconda, a coluna militar comandada p~r Artur de Paiva atingiu este ponto, 
instalou aqui um forte pobremente guarnecido. Tambem conhecido p~r posta Artur de Paiva, foi 
reconhecido oficialmente como Posto Militar pela Portaria 97 de 1909 (B.O. 5). Em18 de Maio de 1910 
pela Portaria Provincial n° 414 publicada no Boletim Oficial de Angola n° 21 de 21.05.1910 foi criada a 
estac;:oo postal de 3° classe no posta militar de Cassinga a cargo do respectiv~ comandante. Pela 
Ordem de Servic;:o n° 285 de 05.08.1913 foi distribuido 0 carimbo e sinete n°. 4 a esta estac;:oo postal. Em 
Dezembro de 191 6 foi levantado um auto de averiguac;:6es p~r 0 carimbo ter desaparecido da estac;:oo 
postal. 

5 - Estac;oo da IIha - Em 1 de Abril de 1913 foi criada p~r Portaria Provincial publicada no Boletim 
Oficial de Angola n° 14 de 05.04.1913 a estac;:oo postal de 3° classe na IIha de Luanda. A estac;:oo abriu 
ao publico em 1 de Junho de 1913, tendo sido atribuido a esta estac;:oo postal 0 carimbo e sinete n°. 5 
pela Ordem de Servic;:o n°. 285 de 05.08.1913. 0 carimbo esteve apenas em uso ate 30.06.1916 data do 
encerramento desta estac;:oo postal. 

• Calunga - Posto Militar da Circunscric;:oo do Golundo Alto do entoo Distrito do Quanza, 
criado pela Portaria Provincial 747 de 03.07.1913. A partir de 16.11.1914 passou a Posto Civil. Tambem 
povoac;:oo comercial de 4° categoria com apenas uma casa comercial e estac;:oo postal de 3° classe 
desde 1912. Por Ordem de Servic;:o n° 338 de 25.11.1916 foi-Ihe atribuido 0 carimbo e sinete n°. 5, 
anteriormente utilizado na Estac;:oo da IIha-

6 - Lungue Bungo - Povoac;:oo de 4° classe tambem conhecida par Muangai na margem do Rio 
Lungue Bungo no entoo alargado Distrito de Benguela. Estac;:oo postal de 3° c\asse criada por Portaria 
Provincial publicada no Boletim Oficial n°. 17 de 26.04.1913 a cargo do capitoo-mor do posto militar. 
Foi-Ihe atribuido 0 carimbo e sinete n° 6 pel a Ordem de Servic;:o n°. 301 de 23.08.1913. 

• Cassamba - Com 0 encerramento da Capitania-Mor de Lungue-Bungo a sede da 
Circunscric;:oo mudou para Cassamba por Decreto 353 de 10.09.1922, assim como a Estac;:oo Postal de 3° 
classe, que passou a utilizar 0 mesmo carimbo e sinete na sua nova localizac;:oo. E conhecida uma carta 
registada de 16.12.1931, remetida desta estac;:oo com este carimbo. 



7 - Cachlngues - Posto civil e povoo<;:oo de 4° classe do entoo Distrito de Benguela, com 
apenas uma cosa comercial junto a Missoo de Nossa Senhora do Ros6rio ( 20 kms ) criada em 1892. Foi 
transformado em Posto Militar, p~r Portaria de 01 .19.1915, voltando a posta civil poucos meses depois 
( 14.12.1915 ). Estac;oo postal de 3° classe criada p~r Portaria Provincial publicada no Boletim Oficial n° 
17 de 26.04.1913. Pela Ordem de Servic;o n°. 301 de 1913 foi atribuido carimbo e sinete nO. 7. 

• ChHembo - Foi antigo Posto Militar, criado pel a Portaria Provincial de 05.08.1914 ( B.O. 32 
).0 Posto de Cachingues mudou a sua sede para Chitembo, por Portaria 134 de 13.07.1923 (B.O. 33), 
provocando a mudanc;a da estac;oo postal para esta nova localidade. A estac;oo criada pel a Portaria 
Provincial 50 de 01.03.1923 (B.O. 10 de 03.03.1923) tombem era de 3° classe. E conhecida uma carta 
circulada e obliterada com este carimbo em Chitembo e datada de 02.05.1949. 

8 - Canhoca - Estac;oo do Caminho de Ferro de Luanda ao Km. 208, e entroncamento do ramal 
ferrovi6rio do Golungo Alto. Povoac;oo de 4° classe do Distrito do Quanza com uma casa comercial e 
uma fazenda agricola importante pertencente a Sociedade Agricola do Lucala. Estac;oo postal de 3° 
classe desde 1912, tendo side servida ate este ana por ambuloncia postal ferrovi6ria. Pela Ordem de 
Servic;o nO. 329 de 29.09.1913 foi-Ihe distribuido 0 carimbo e sinete n°. 8. 

Ca.rta. regist~~a. 
-------------~\.. . . : .. ~,.~~ 

:....:~ 
JIl a n h a. A 1 e 

J:xmo.Sr. 

)f ark u '[' t h 

Via Lis b&a! 
, .. I .. 

II u 1 d a ,rJ:~z.gebirge. 
=====Q====~~~~~Q~--••• 
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Fig 3 - Carta remetlda de Benguela-Velha posterlormente denomlnada Porto Ambolm, oblHerada com 
Carlmbo numerlco 39, atrlbuido a esta estaC;Qo pela Ordem de Servlc;o 97 de 23.03.1917 

9 - Bembe - Povoac;oo comercial de 4° categoria do entoo Distrito do Congo. Regioo not6vel 
pelos jazigos cupriferos distando 200 kms a NE do Ambriz, que desde 0 Sec. XVI eram explorados pelos 
populac;oes indigenos. Bembe foi Comando Militar, dependente de S. Salvador por Portaria de 24.12.1903, 
tendo sido transformado em Capitania-Mor por Portaria 730 de 27.06.1913 Estac;oo postal de 3° closse 
criada p~r Portaria Provincial n°. 1134 de 02.10.1913 publicada no Boletim Oficial de Angola n° 41 de 
04.10.1913, a cargo do Capitoo-Mor. Pela Ordem de Servic;o n°. 344 de 14.10.1913 foi atribuido carimbo 
e sinete n°. 9. Em 15 de Dezembro de 1916 foi instaurado auto de averiguac;oes pelo desaparecimento 
do carimbo da estac;oo postal. Comprovado 0 desaparecimento do carimbo, foi atribuido um novo 
carimbo e sinete com 0 n°. 19. 

10- Vila Arriaga - Vila e sede da circunscric;oo da Bibala no Distrito de Moc;amedes ao Km. 169 
do Caminho de Ferro de Moc;amedes. Vila Arriaga foi criada para ser Estac;oo Terminus daquela linha 
ferrovi6ria. Estac;oo Postal de 3° classe criada em 1912 com a chegada da via ferrea. Pela Ordem de 
Servic;o n°. 351 de 24.10.1913 foi atribuido 0 carimbo e sinete n°. 10. Em 1930 ainda estava em uso nesta 
estac;oo. 
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Fig. 4 - Carta remetida registada de Cassamba. estac;oo postal de 3° c/asse obliterada com carimbo numerico 6. 

11 - Samba CaJu - Povoac;ao comercial de 4° categoria. sede do posta do mesmo nome, 
Distrito do Quanza. Por Portaria 832 de 01.08.1911 passou a sede de Circunscric;ao. convertido 
provisoriamente em comando militar em 13.04.1915 e extinto 0 comando em 26.11 .1916. Estac;ao postal 
de 3° classe criada em 1908 e encerrada pela Portaria 37 de 08.02.1923 ( B.O. 7 de 17.03.1923). Pela 
Ordem de Servic;o n°. 355 de 10.11.1913 foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 11. 

• Caeulo Cabac;a - Em 1917 estabeleceu-se aqui um Posto Militar sob a jurisdic;ao de Samba 
Caju ( Portaria 78 de 18.05.1917 - B.O. 17 ). Em 1923 ap6s 0 encerramento da estac;ao de Samba Caju foi 
criada uma Estac;ao Postal de 3° classe. tendo-se transferido 0 carimbo da estac;ao de Samba Caju. E 
conhecido um inteiro postal circulado com 0 carimbo numerico nesta estac;ao postal em 30.03.1921. 

12 - CUlma - Foi criado, como Posto Militar. em 1902. delimitado em 30.09.1903 por Portaria. com 
o fim de estabelecer a ligac;ao entre Caconda e 0 Bie. por ocasiao da revolta dos Bailundos. Estac;ao 
Postal de 3° classe desde 1907. Foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 12 pela Ordem de Servic;o n° 403 
de 1 1. 12. 1913. 

13 - Maquela do Zombo - Povoac;ao comercial de 3° categoria do entao Distrito do Congo na 
Intendencia de Fronteira. Foi primitivamente Posto Militar do Bongue, criado por Portaria Provincial 30 
de 30.01.1896. Estac;ao postal de 2° classe criada pela Portaria 123 de 11 .06.1885 publicada no B.O. 885 
de 15.06.1885. Pela Ordem de Servic;o n° 11 de 13.01 .1914 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 13. 

14 - Mueula - Antigo Posto Militar, criado e instalado na costa do Ambrizete. para protecc;ao 
das feitorias comerciais da costa, pouco depois de 1888 e suprimido com a reorganizac;ao de 1913. 
Povoac;ao comercial de 4° categoria com 4 casas comerciais. Estac;ao postal de 3° classe desde 1891 . 
Foi atribuido 0 carimbo e sinete n° 14 pel a Ordem de Servic;o n°. 381 de 27.11.1913. 

15 -Ieolo e Bengo ( Cablrl ) - Povoac;ao comercial de 4° categoria, sede do posta administrativ~ 
do mesmo nome, estac;ao do Caminho de Ferro de Luanda, ramal do Bengo, distando 69 kms de Luanda. 
Estac;ao postal de 2° classe criada pela Portaria 123 de 11 .06.1885 publicada no B.O. 885 de 15.06.1885. 
Pela Ordem de Servic;o n°. 21 de 03.02.1914 foi atribuido carimbo e sinete n° 15. Em Dezembro de 1916 0 

carimbo e sinete recolheram a Repartic;ao Superior dos Correios, por estar inutilizado, 

16 - Blmbe - Povoac;ao comercial de 4° categoria no entao Distrito de Benguela. Entre os focos 
da revoluc;ao de 1902 do Bailundo, 0 da regiao do Bimbe figurou como principal. tenda como centro a 
embala do soba Moma. 0 Governador de Benguela, major Eduardo Costa organizou uma expedic;ao 
que sob 0 comando do Capitao Romeiras de Macedo em Marc;o de 1903 bateu os revoltosos e 
estabeleceu um posto militar ( 15.01.1914 - B.0.3 ) guarnecido por duas pec;as de artilharia. Em 1913 foi 



criada uma esta<;:ao postal de 3° classe a cargo do comandante do posta militar. Pela Ordem de 
Servic;o nO. 31 de 10.02.1914 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 16. 

17 - N'Oata Tando - Povoac;ao comercial de 2° categoria do entao Distrito do Quanza, chamou
se primeiro N'Dala Tando (em quimbundo significa "cobra em cima de pedra" ), depois Dala Tando, a 
seguir Dalatando e em 1936 passou a Vila Salazar. Estac;ao do Caminho de Ferro de Luanda ao km 242. 
Estac;ao postal de 2° classe criada em 1906. Pela Ordem de Servic;o n°. 53 de 12.03.1914 foi atribufdo 
carimbo e sinete n°. 17. 

18 - Ganda - Povoac;ao comercial de 2° categoria, do Distrito de Benguela, estac;ao do Caminho 
Ferro de Benguela ao km 254. Em 1915 foi criada a circunscric;ao civil da Ganda, sendo elevada a 
concelho em 1934 e em 1939 foi-Ihe dado 0 nome de Vila Mariano Machado, em homenagem a este 
tecnico, que teve grande preponderancia na construc;ao da linha ferrovi6ria. Estac;ao postal de 3° 
classe criada em 1913. Pela Ordem de Servic;o n°. 67 de 28.03.1914 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 18. 
Em 1935 ainda era utilizado 0 carimbo. 

19 - Bembe - Ver descric;ao do n°. 9 - Por ter desaparecido 0 carimbo n°. 9 anteriormente 
atribufdo foi redistribufdo novo carimbo e sinete com 0 n° 19 p~r Ordem de Servic;o n°. 96 de 18.04.1914. 

20 - Humbe - 0 antigo forte do Humbe foi fundado, na margem direita do Rio Cunene, em 1857. 
Povoac;ao comercial de 4° categoria da circunscric;ao do Cuamato, entao Distrito da Huna. Localidade 
preponderante na conquista do sui de Angola com 4 casas comerciais. Estac;ao Postal de 3Q classe 
criada em 1892 a cargo do comandante do posta militar. Pela Ordem de Servic;o n° 121 de 02.05.1914 
foi atribufdo carimbo e sinete com 0 n°. 20. 

~ J. J. 

Fig 5 - Carta remetida da estac;ao postal de 3° classe de Can hoc a, oblHerada com carimbo numerico 
8, atribuido peia Ordem de Servic;o n° 329 de 19.09.1913. 

21 - Forte Roc;adas - Localidade fortificada na margem esquerda do Rio Cunene, regiao do 
Cuanhama, perto do Humbe no entao Distrito da Huna. Deve 0 seu nome ao General Jose Augusto Alves 
Roc;adas, entao Capitao e Governador do Distrito da Huna que 0 mandou construir. Estac;ao postal de 
3° classe criada pela Portaria Provincial n°. 96 de 19.04.1916. Pela Ordem de Servic;o n°. 234 de 01.18.1916 
foi atribufdo carimbo e sinete nO. 21. 

22 - Catete - Posto de Polfcia Civil criado por Portaria de 27.06.1913, povoac;ao comercial de 3° 
categoria do entao Distrito do Quanza e estac;ao do Caminho Ferro de Luanda ao km. 74. Estac;ao 
Postal de 3° c lasse criada por Portaria Provincial n°. 936 de 28.09.1915 a cargo do comandante do Posto 
de Polfcia. Pela Ordem de Servic;o n°. 140 de 20.10.1915 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 22. 

23 - Lela - Antigo Posto Administrativo do Concelho de Cacongo, depois denominado Posto do 
Dinge. Foi Posto Militar criado por Portaria Provincial 308 sob 0 comando de um sargento, tendo passado 
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a Posto Civil em 1922. Estac;oo Postal de 3a closse desde 1911 a cargo do comandante do posto militar. 
Pela Ordem de Servic;o n°. 260 de 12.09.1916 foi atribuido 0 carimbo e sinete n°. 23. 

""'t" 
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Fig 6 - Carla remetida reglstada de Nana-Candundo. esta~ao posta' de 3" c'asse ob'iterada com 
carimbo numerico 32. atribuido pe'a Ordem de Servlt;o nO. 30B de 2B.1 0.1916. 

24 - Chlloango - Posto civil. da Circunscric;oo de Cacongo. junto ao Rio Chiloango no entoo 
Distrito do Congo. criado por Portaria Provincial n°. 730 de 27 Junho de 1913 (B. O. 26). Anteriormente 
era apenas um forte militar com estac;oo postal de 3a closse criada em 1906 a cargo do comandante. 
Pela Ordem de Servic;o n°. 260 de 12.09.1916 foi a lribuido 0 carimbo e sinete n°. 24. 

25 - Ambaca - Tambem conhecido como Pamba. Em 1838. estabeleceu-se em Ambaca a sede 
do antigo Distrito do Golungo Alto. Depois da instituic;oo dos Concelhos a substituir os presidios e distritos. 
determinaram-se. em 1868. as divisoes que deveriam compor aqueles. ficando 0 Concelho de Ambaca 
com 11 divisoes. Por Portaria 832 de 01 .08.1911. Ambaca possou a ser considerado Circunscric;oo Civil. 
juntamente com Casengo e Golungo Alto. A partir de 1914 foi esta circunscric;oo suprimida e possou 
para a nova Circunscric;oo de Samba Caju. Estac;oo do Caminho de Ferro de Luanda ao km 277. Foi 
criada uma estac;oo postal de l a closse pela Portaria 123 de 11.06.1885 publicada no B.O. 885 de 
15.06.1885 sendo desclassificada para 3a classe em 1902. Pela Ordem de Servic;o n°. 202 de 12.12.1915 
foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 25. 

26 - Cldade AHa - Estac;oo Postal de 1 a classe criada em Dezembro de 1915 na parte alta da 
Cidade de Luanda. Pela Ordem de Servic;o n° 1 de 03.01 .1916 foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 26. 
A marca apenos esteve em uso nesta estac;oo ate 31.08.1916. por Ihe ter sido atribuido carimbo definitiv~. 

* Caculo Caenda - Antiga Capitania-Mor que passou para Quibaxe por Portaria 125 de 
28.04.1920. Foi em tempos remotos. a sede de uma grande e destemida Divisoo de empacasseiros. que 
serviam de auxiliares nos guerros de conquista e ocupac;oo e muitas vezes encarregues de transportar 
os malos de carreio. Estac;oo Postal de 3a classe criada pela Portaria Provincial n°. 81 de 18.01.1912 ( B.O. 
03 de 20.01 .12 ) a cargo do comandante do forte e encerrada pela Portaria 225 de 12.12.1922 ( B.O. 50 
de 16.12.1916). Pela Ordem de Servic;o n°. 261 de 13.09.1916 atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 26 
anteriarmente distribuidos a Estac;oo Postal Cidade Alta. 

27 - Qulmbumbe - Povoac;oo comercial de 4a categoria e antigo posta do Concelho do Ambriz 
do entoo Distrito do Quanza. Estac;oo Postal de 3a classe criada em 1916. Pela Ordem de Servic;o n°. 75 
de 10.03.1916 foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 27. 

28 - Andulo - Antigo Posto Civil do entoo Distrito de Benguela. depois do novo Distrito do Bie. 
Povoac;oo de 4a categoria ao longo do Caminho de Ferro de Benguela. possou a chamar-se Vouga par 
Portaria 56 publicada no B.O. 16 de 1925. Estac;oo Postal de 3a classe criada par Portaria Provincial 9 de 



10.01.1916. Pel a Ordem de Servic;:o n°. 76 de 10.03.1916 foi atribuido carimbo e sinete n°. 28. Em 16.04.1951 
ainda era utilizado 0 carimbo na estac;:ao postal 

29 - Gamba - Foi criada, como Posto de Policia Civil, por Portaria 870, de 31 .07.1913. Pertenceu 
ao antigo Distrito de Benguela, sendo depois integrado no novo Concelho de Nharea, Distrito do Bie. 
Estac;:ao Postal de 3° classe criada por Portaria Provincial 9 de 10.01.1916, a cargo do comandante do 
Posto de Polfcia Civil. Pel a Ordem de Servic;:o n°. 76 de 10.03.1916 foi atribuido carimbo e sinete com 0 

n°. 29. 

~ . Harold B. Beloher 
14 Beaoon Street 
Boston, Mass . U.R.A. 
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Fig 6 - Carta remetlda do Andulo (28.01.46), estac;oo postal de 3" classe, oblHerada com 
carlmbo numerlco 28, atrlbuido pela Ordem de Servlc;o nO. 76 de 10.03.1916. 

30 - Capunga - Povoac;:ao comercial de 4° categoria do entao Distrito do Quanza, depois 
integrada no novo Distrito de Malange. Estac;:ao Postal de 3° classe criada pela Portaria Provincial 9 de 
10.01.1916. Pela Ordem de Servic;:o n°. 76 de 10.03.1916 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 30. 

31 - Muxlma - Hist6rica povoac;:ao do Distrito do Quanza. Foi um presidio fundado em 1599, na 
margem esquerda do Rio Quanza. Tendo side Massangano cercado pelo gentio em 1598, 0 capitao 
Baltazar Rebelo de Aragao foi em socorro da prac;:a cercada que conseguiu Ii be rtar; e, para conter 
definitivamente em respeito os povos irrequietos da Quissama, fundou a sua custa a fortaleza de 
"Muxima", cujo nome quer dizer "corac;:ao". Estac;:ao Postal de 2° classe criada pela Portaria 123 de 
11.06.1885, publicada no B.O. 885 de 15.06.1885. Pela reform a postal de 01.06.1903 foi desclassificada 
para estac;:ao postal de 3°. classe. Pela Ordem de Servic;:o n°. 265 de 13.09.1916 foi atribufdo 0 carimbo 
e sinete nO. 31. Em 22.10.1930 ainda estavam em uso na estac;:ao postal. 

32 - Nana Candundo - Foi Capitania-Mor por Portaria Provincial 275 de 01.01.1909 e mais tarde 
passou ao regime civil. Voltaria ao regime militar por Portaria 1062-E de 16.09.1912, tendo side extinto 
em 22.04.1919 por Portaria 129, criando-se no seu lugar um Posto Civil por Declarac;:ao publicada no B.O. 
43 de 1922. Em 03.06.1913 foi criada uma estac;:ao postal de 3° classe a cargo do Tenente de Infantaria 
Gualdino Augusto Videira, comandante do posta militar; com passagem a posta civil passou a ser 
encarregado da estac;:ao postal 0 chefe de posto. Pela Ordem de Servic;:o n°. 308 de 28.10.1916 foi 
atribufdo carimbo e sinete nO. 32. Em 18.03.1923 ainda estava em uso 0 carimbo 

33 - Caplxongo - Posto militar do entao Distrito do Quanza e povoac;:ao comercial de 4° categoria 
com apenas uma casa comercial. Foi criada pela Portaria Provincial. 7 de 10.01.1916 uma Estac;:ao 
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Postal de 3° c1asse ficando encarregado gratuitamente os cidadoos Molares Abril & Irmoo, unicos 
comerciantes estabelecidos na mesma localidade. Pela Ordem de Servic;:o 77 de 10.03.1916 foi atribufdos 
carimbo e sinete com 0 n°. 33. 

34 - Senze do Itombe - Criado, como posta militar, por Portaria Provincial de 05.07.1913 ( B.O. 26, 
Suplemento ) e extinto pela Portaria 205, de 12.12.1917, tendo sido depois Posto Militar de 2 ° classe, 
acabou suprimido por Decreto 174 de 28.06.1922. Por confusoo entre Senze e Zenza, consagrou-se 0 

toponimo Zenza do Itombe e como 0 uso faz a lei. .... Junto ao posta militar cresceu uma povoac;:oo de 
4° categoria. E estac;:oo do Caminho de Ferro de Luanda ao km 134 e inicial do ramal do Dondo, sendo 
portanto estac;:oo entroncamento. Estac;:oo Postal de 3° classe criada em 21.06.1913 por Portaria 
publicada no B.O. 25 da mesma data, a cargo do comerciante Manuel Pinto Furtado. Pela Ordem de 
Servic;:o n°. 338 de 25.11.1916 foi atribufdo carimbo e sinete n°. 34. 

35 - leolo e Bengo ( Cabiri ) - Vide n°. 15. Por estar inutilizado 0 carimbo n°. 15, anteriormente 
distribufdo, foram atribufdo novo carimbo e sinete com 0 n°. 35 pela Ordem de Servic;:o n°. 342 de 
09.12.1916. 

• Dondeiro - Posto Administrativo da Circunscric;:oo do Andulo e c1assificado de 1 ° closse 
por Portaria 33 de 19.01 .1921 . Estac;:oo Postal de 3° c10sse criada pela Portaria Provincial 231 de 20.12.1922 
( B.O. 52 de 30.12.1922 ). Conhecem-se cartos circuladas com 0 carimbo numerico nesta estac;:oo entre 
19.11.34 a 24.07.36. Noo foi possfvel apurar quando foram distribufdos 0 carimbo e sinete a esta estac;:oo 
postal. 

36 - Mona Quimbundo - Criado um posta militar em 1912, foi depois convertido em Capitania
Mor por Portaria Provincial 239 de 08.12.1916 ( B.O. 49 ). Passou a chamar-se Posto de Quimbundo, por 
Portaria 59 de 03.03.1919 ( B.O. 10 ), voltando pouco tempo depois a chamar-se Posto de Mona 
Quimbundo. Em Dezembro de 1916 foi criada uma Estac;:oo Postal de 3° c1asse a cargo do comandante 
de posta militar. Por Ordem de Servic;:o n°. 8 de 15.01.1917 foi atribufdo carimbo e sinete com 0 n°. 36. 

37 - Cullo - Antigo Posto Militar, do Distrito da Lunda, criado por Portaria Provincial 280 de 
17.06.1899, extinto por Portaria 3391 de 26.06.1940 e integrado 0 seu territorio na area do Posto de 
Caluango, da circunscric;:oo de Camaxilo. Em 1909 foi criada uma Estac;:oo Postal de 3° classe a cargo do 
comandante do posta militar. Pela Ordem de Servic;:o n°. 8 de 15.01.1917 foi atribufdo carimbo e sinete 
n°. 37 . 

CARTE POSTALE _ . ' 
It 

Fig. 8 - Postal iiustrado circulado de Caculo Cabac;a em 14.11.28, obliterado com carimbo 
numerico 11, transferido da estac;ao de Samba Caju em 1923. 

• Marimba - Marimba chamou-se, em tempos idos, "Posto de D. Amelia", tendo sido, durante 
muito tempo, sede da Circunscric;:oo do Cambo. A povoac;:oo de Marimba, foi historicamente, muito 
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importante por ter nas suas imediac;oes 0 sobado de Cabombo, cujo soba se intitulava Rei dos Jingas. 
Marimba, denominou-se tambem Monteverde, teve 0 nome de Caombo voltando a antiga 
denominac;co de Marimba. Estac;co Postal de 3° classe criada pela Portaria Provincial 228 de 24.11.1927 
( B.O. 47 de 26.11 .1927 ). E conhecida uma carta circulada de Marimba com a marca numerica datada 
de 16.07.1945. Nco foi possivel apurar a data do inicio de utilizac;co do carimbo. 

38 - Cavua - Nco foi possivel encontrar dados hist6ricos acerca desta localidade em diversas 
pesquisas efectuadas. Nco consta em nenhum dicionario corografico, nem nas enciclopedias. As unicas 
referelncias encontradas foram: 0 sua inclusco pela primeira vez na lista de 31.12.1916 das estac;oes 
postais da Provincia de Angola publicada no Boletim dos Correios de Angola de Abril de 1917; na 
Ordem de Servic;o n°. 76 de 03.03.191 7 pel a quallhe e atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 38. Em ambas 
as referencias situam est a localidade no antigo Distrito do Quanza, no qual se incluiam as regioes de 
Luanda e Malange. 

39 - Benguela-Velha - Foi 0 primeiro forte construido a sui da foz do Rio Quanza pois data de 
1587, embora pouco depois arrasado pelo gentio do Amboim e Seles. Em 1839 ja havia instal ad as 
algumas feitorias comerciais na regico que foi pacificada por operac;oes militares levadas a efeito em 
1917. Pelo Decreto 352 de 10.09.1923 ( B.O. 38 ) foi a povoac;co de Benguela-Velha elevada a categoria 
de Vila com 0 nome de Porto Amboim. Foi criada uma Estac;co Postal de 3° classe pela Portaria Provincial 
731 de 26.08.1910 ( B.O. 35 de 27.08.1910) . Pela Ordem de Servic;o n°. 97 de 23.03.1917 foi atribuido 
carimbo e sinete n°. 39. 

40 - Born Jesus - Primitivamente chamava-se Bruto ( possivel corruptela de "Mbulutu" a 
propriedade de Bom Jesus que pertenceu a um dos extintos Conventos de Luanda, ficando no dominio 
directo da Mitra de Angola e Congo. Numa das escavac;oes que um proprietario ou rendeiro, Feliciano 
da Silva Oliveira, fez, para os alicerces de uma caso, em Setembro de 1862, encontraram os trabalhadores 
uma imagem de Cristo, em marfim, muito bem esculpida. E como a imagem saiu intacta dos golpes de 
picareta que em sua volta se deram, logo 0 proprietario atribuiu 0 facto a um milagre. Restaurada a 
imagem em Lisboa foi ali novamente colocada para ser venerada sob 0 titulo de " Bom Jesus Aparecido 
". Estac;co Telegrafo-postal de 2° classe criada pela Portaria 123 de 11 .06.1885 publicada no B.O. 885 de 
15.06.1885. Pela reforma postal de 01.06.1903 foi desclassificada para estac;co postal de 3° classe. Pela 
Ordem de Servic;o n°. 461 de 28.11 .1917 foi atribuido carimbo e sinete com 0 n°. 40. Em 30.12.1928 ainda 
estava em uso a marca. 

NOTA - Este artigo foi publicado na Revista "Convenc;co Filatelica" n.o 4 de Novembro de 2002. 
Esta reedic;co deve-se aos varios pedidos que me tem sido formulados por varios filatelistas interessados 
na materia, que nco tiveram acesso aquela revista, e que estavam interssados em conhece-Io. Em 
relac;co a versco inicial, foram feitas algumas pequenas alterac;oes e a inclusco de mais duas figuras. 
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5 - Quadro resumo das esta~oes com carlmbos numerlcos atrlbufdos 

N.D Localidade Distrito 
Classe da Ordem de 

Data 
est~io Servl~o 

1 Cuamato Hulla 3." 285 05.08.1913 

2 Qulpungo Hulla 3." 285 05.08.1913 

3 Capelongo Hulla 3." 285 05.08.1913 

4 Casslnga Hulla 3." 285 05.08.1913 

5 IIha de Luanda Luanda 3." 285 05.08.1913 

Calunga Quanza 3." 338 25.11.1916 

6 Lungue Bungo Benguela 3." 301 23.08.1913 

Cassamba Moxlco 3." 

7 Cachlngues Benguela 3." 301 23.08.1913 

Chltembo Bilt 3." 

8 Canhoca Quanza 3." 329 29.09.1913 

9 Bembe Congo 3." 344 14.10.1913 

10 Vila Arriaga Mo!;amedes 3." 351 24.10.1913 

11 Samba Cajii Quanza 3." 355 10.11.1913 

Caculo Caba!;a Quanza 3." 

12 Cuima Benguela 3." 403 11.12.1913 

13 Maquela do Zombo Congo 2." 11 13.01.1914 

14 Mucula Congo 3." 381 27.11.1913 

15 Icolo e Bengo Quanza 2." 21 03.02.1914 

16 Blmbe Benguela 3." 31 10.02.1914 

17 Dala Tando Quanza 1.8 53 12.03.1914 

18 Ganda Benguela 3." 67 28.03.1914 
31 

19 Bembe Congo 3." 96 28.03.1914 

20 Humbe Hulla 3." 121 02.05.1914 

21 Forte Ro!;adas Hulla 3." 234 01.08.1916 

22 Catete Quanza 3." 140 20.10.1915 

23 Lela Congo 3." 260 12.09.1916 

24 Chiloango Congo 3." 260 12.09.1916 

25 Ambaca Quanza 3." 202 12.12.1915 

26 CidadeAlta Luanda 1." 1 03.01.1916 

Caculo Caenda Quanza 3." 261 13.09.1916 

27 Qulmbumbe Quanza 3." 75 09.03.1916 

28 Andulo Benguela 3." 76 10.03.1916 

29 Gamba Benguela 3.8 76 10.03.1916 

30 Capunga Quanza 3." 76 10.03.1916 

31 Muxima Quanza 3." 265 13.09.1916 

32 Nana Candundo Quanza 3." 308 20.10.1916 

33 Caplxongo Quanza 3." 7 10.01.1916 

34 Senze do Itombe Quanza 3." 338 25.11.1916 

35 Icolo e Bengo Quanza 3." 342 09.12.1916 

Dondelro Bilt 3." 

36 Mona Qulmbundo Lunda 3." 8 15.01 .1917 

37 Cuilo Lunda 3." 8 15.01.1917 

Marimba Die 3." 

38 Caviia Quanza 3." 76 03.03.1917 

39 Benguela-Velha Luanda 3." 97 23.03.1917 

40 Bom Jesus Quanza 3." 461 28.11.1917 
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Historia Postal do Territorio do Kionga 
Marcas posta is militares 

Eduardo Barreiros e LUIS Barreiros 
lebarrelros@netc.pt 

Abstract.The postal history of the small territory of Kionga has been the subject of several interesting 
and impassioned papers and books in the last few decades. Since the first article by Werner Ahrens which 
was published in the Clube Filatelico de Portugal Bulletin in 1962. other very important articles about 
Kionga have appeared in philatelic literature. such as those written by George Pearson. Jose Carlos 
Kullberg. and more recently an important article by John Kevin Doyle. et al. In this. entitled "The Portuguese 
in Kionga". a census by cancel date of fifty covers and cards are listed. In the section on postal history. 
only three different postmarks are mentioned as used during the occupation period. 

The aim of this article is to show a new military postmark applied on only 6 known Kionga covers and 
cards (five of them free franking) during a very short period of time-August 4 to September 5. 1916. 

Two different types of the Expedic;ao/Correio/date/A/Moc;ambique postmark are also shown 

Introdu~ao hist6rica 

o pequeno territorio do Kiongo. no distrito de Cabo Delgado. 0 Norte de Moc;ambique. localizo-se 
na margem direita do Rio Rovuma e no seu estu6rio. Era um pequeno porto rodeado por terrenos baixos 
de aluviao. com uma pequena populac;ao instalada em modestas edificac;6es e servida por tres casas 
comerciais. Pertenceu desde sempre a Colonia Portuguesa de Moc;ambique. tendo 0 Rio Rovuma como 

Fig.l - Carta geografica do Niassa e do pequeno terrH6rio do Kionga. 
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sua fronteira natural, a Norte. 0 Tratado de 1886, depois de fracassada a conferemcia de Berlim de 1884-
85, em que ficaram acordadas as fronteiras dos territorios coloniais das potencias europeias, manteve 0 

Rio Rovuma como a frontei
ra entre a Africa Oriental 
Alemo (German East Africa
GEA), a Norte e 0 territorio 
de Moc;:ambique, a SuI. Fi
cou tambem reconhecida a 
soberania de Portugal sobre 
este territorio. Apesar des
te acordo, os Alemoes man
tiveram sempre 0 desejo de 
expansoo colonial, pelo 
que continuaram a cobic;:a 
do pequeno, mas bem loca
lizado, territorio do Kionga. 

Assim, em 24 de 
Agosto de 1892, 0 embaixa
dor Alemoo em Lisboa, infor
mou 0 governo Portugues 
que a soberania de Portu
gal no Norte de Moc;:am
bique,noo ultrapassaria a 
latitude de Cabo Delgado 
isto e, cerca de 21 kilome
tros a Sui do Kionga. A 

Fig. 2 - 1" Expedlc;co a Moc;amblque. Embarque das tropas. efectiva ocupac;:oo deste 
territorio ocorreu em 1 6 de 
Junho de 1894 com a en

trada de um cruzador Alemoo no porto de Kionga e 0 desembarque de forc;:as militares de ocupac;:oo 
constituidas por Ascaris (tropas indigenas Alemos). 

Retiraram as forc;:as Portuguesas constituidas por meia duzia de soldados indigenas, que guarda
yam 0 Posto. Muito provavelmente, tratar-se-ia do primeiro passe para a anexac;:oo futura de todo 0 

territorio de Moc;:am-bique. Ao protesto das autoridades Portuguesas, seguiram-se acordos e novos tra
tados inconse.-quentes. 

A carta geogrofica 
do Norte de Moc;:am
bique,Fig.1, gravada em 
1903 por J. Palha, com uma 
escala de 1: 3 000 000 
excluia do territorio de 
Moc;:ambique 0 pequeno 
triangulo do Kionga . 

Em Moc;:ambique 
havia uma populac;:oo de 
4 milhoes de indigenas e 
uns escassos 20 000 euro
peus que se encontravam 
concentrados principal
mente na cidade de Lou
renc;:o Marques, de clima 
ameno. A Norte, nos terri
torios da Companhia do 
Niassa, com uma superfi
cie correspondente ao 
dobro da de Portugal, es
casseava a populac;:oo 
indigena e os europeus 

Fig. 3 - Embarque das tropas da 1" expedlc;co a Moc;amblque, em 11 de Setembro 
de 1914, a bordo Navlo Ingles "Durham Castle". 



noo chegavam a uma centena, entre funcion6rios e militares. 

A populac;oo indfgena, entre 0 Lago Niassa e 0 Oceano indico, de cerca de 550000 indivfduos, era 
pacifica. A Africa Oriental Alemo tinha tambem uma populac;oo europeia diminuta, mas contava com 
numerosos antigos 
oficiais Alemoes ocu
pados em grandes 
explorac;6es agrfco
las ao Norte da 
colonia. 

No infcio da 
Grande Guerra, em 1 
de Agosto de 191 4, 
as condic;6es econo
micas da Colonia de 
Moc;ambique eram 
de progressivo desen
volvimento, desde as 
campanhas do Gun
gunhana no ana de 
1895. Quer Moc;ambi
que quer a Africa Ori
ental Alemo, tinham 
os seus territorios pa-

Fig. 4 - Oesembarque em Palma. 

cificados e efectua-ram um reforc;o das suas guarnic;6es militares indfgenas, sobretudo no que se refere a 
colonia Alemo. Em Moc;ambique, as unidades militares estavam reduzidas a um esquadroo europeu e 

Fig. 5 - Povoa~ao do Klonga 

Greenwich, a 400 kilometros de Porto Amelia. 

uma duzia de com
panhias indfgenas, 
com uma instruc;oo 35 
militar deficiente. 

A 24 de Agos
to, e apesar de noo 
haver qualquer de
clarac;oo de guerra 
entre Portugal e a 
Alemanha (0 que 50 
veio a acontecer a 
9 de Marc;o de 1916), 
uma forc;a Alemo 
atacou 0 posta fron
teiric;o de Maziua se
guindo-se outras 
agressoes em Outu
bro. 

o Posto de 
Maziua era uma sen
tinela perdida junto 
da fronteira a meio 
curso do Rio Rovuma 
e proximo do meri
diano 37 0 Leste de 

Era chefiado par um 20 sargento europeu dos servic;os de saude, de apelido Costa, tendo sob 0 seu 
comando meia duzia de soldados indfgenas, do corpo de polfcia da companhia do Niassa. Foi morto 0 

sargento comandante e destrufdo 0 Posto. 
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Apos 0 infcio da Grande Guerra em 1 de Agosto de 1914, 0 governo Portugues determinou por 
Decreto de 18 de Agosto de 1914, a organizac;:ao de uma expedic;:ao militar a Moc;:ambique com 0 

objectiv~ de defender 
o territorio, de qualquer 
ataque Alemao vindo 
do Norte. 

A 10 expedic;:ao 
militar a Moc;:ambique, 
comandada pelo Coro
nel Massano de Amorim, 
foi constitufda por 50 
oficiais, 77 sargentos e 
1400 cabos e soldados. 
o nucleo do destaca
mento misto, era cons
titufdo pelo 3° batalhao 
de Infantaria N.015 (do 
Regimento de Tomar), 
uma bateria de artilha
ria de montanha, um es
quadrao de cavalaria, e 
elementos dos servic;:os 
de saude e edminis
trativos. Foi reforc;:ado 
posteriormente com of i- Fig. 6 - BatalhCio de Infantarla 28 atravessando 0 Rovuma. 
ciais e prac;:as de 
sapadores mineiros, telegrafistas e administrac;:ao militar. As tropas embarcaram no navio Ingles "Durham 
Castle" que partiu de Lisboa a 11 de Setembro de 1914, escoltado pelo navio de guerra "Almirante ReisH. 

Fig. 7 - Metralhadoras portuguesas nas margens do Rio Rovuma. 

Ao mesmo tempo saia 0 na
via "Moc;:ambique" com a 
expedic;:ao do Coronel Alves 
Roc;:adas, para Angola. A ex
pedic;:ao a Moc;:ambique che
gou a Porto Amelia a 1 de 
Novembro de 1914. Esta for
c;:a mal organizada, mal equi
pada e mal instal ada fez com 
que rapidamente se reduzis
sem 0 numero de efectivos 
v6lidos. A 15 de Junho de 
1915, 0 Governador Geral de 
Moc;:ambique transmitiu ao 
comandante da expedic;:ao 
que as ordens que recebera 
de Lisboa eram de proceder 
a reocupac;:ao do Kionga e 
invadir a Colonia Alema. A 
perda de cerca de 20% dos 
efectivos militares da 1 ° ex
pedic;:ao, pouco tempo de
pois da sua chegada a 
Moc;:ambique, determinoua 
necessidade de se preparar 
uma segunda expedic;:ao. 

A 20 expedic;:ao, orga-
nizada por decreto de 11 de 

Setembro de 1915, partiu de Lisboa a bordo do navio "Moc;:ambique", a 7 de Novembro de 1915, sob 0 

comando do Major Moura Mendes e tendo como Chefe do Estado Maior, 0 Capitao Liberato Pinto. Era 
composta pelo 3° batalhoo de infantaria 21 de guarnic;:ao em Penamacor, 1 bateria e um esquadrao, 



assim como de tropas de engenharia, de saude e de servic;os. No mesmo navio, seguiu 0 novo Governa
dor Geral de Moc;ambique, 0 Capitoo Alvaro de Castro que ficou em Lourenc;o Marques. A expedic;oo 
continuou viagem ten
do desembarcado em 
Porto Amelia a 7 de No
vembro, no epoca das 
chuvas que no regioo 
caem intensamente, de 
Dezembro a Marc;o. Esta .~~ ..... : 
expedic;oo teve a van
tagem de aproveitar as 
instalac;oes do anterior e 
encontrar j6 abertos 
duos estradas para a 
~~~. ~ 

Um dos objecti
vos era a ocupac;oo da 
fronteira do Rovuma, 00 

longo de 900 km, orga
nizada em duas zonas, 
uma do foz do Rovuma a 
confluencia do Rio 
Lugenda e outra para 
poente ate 00 Lago 
Niassa. 

Fig. 8 - Bllhete Postal Isento de franqula, remetldo de Porto Amelia 16-11-1915 para 
Llsboa, Portugal. Carlmbo cor de tlJolo com a Inscrlc;oo, EXPEDI<;AO MILITAR A 
MO<;AMBIQUE / 17 NOV. 1915 / SERVI<;O POSTAL. Carlmbo Tlpo I utlllzado pela 
expedlc;oo a Moc;amblque. 

Reocupac;oo do Kionga 

o interesse do Governo de Lisboa e do Governador Geral de Moc;ambique, para que a expedic;oo 
reocupasse de imediato 0 territorio do Kionga era compreensfvel, noo so para reparar uma afronta, mas 
tambem para atingir um objectiv~ militar, para cooperar com os Ingleses ocupando a margem Sui do 
Rovuma, passar para a margem Norte e ocupar 0 territorio inimigo. 

DOlto lado 0 no 'IOUO a oorrolpondonola EndoroQo 

A declarac;oo de 
Guerra do Alemanha a 
Portugal, em 9 de Marc;o 
de 1916, precipitou a 
ocupac;oo do Kionga. Em 
fins de Marc;o organizou-se 
em Porto Amelia um 
pequeno destacamento 
misto, sob 0 comando do 
Major Portugal do Silveira, 
com uma companhia de 
infantaria 21, uma bateria 
de artilharia de montanha 
(m/82) e um pelotoo de -. -= 

t' I · 

~. cavalaria com 0 obje
;; ctivo de ocupar 0 

territorio . 

• .. 
Fig. 9 - Bllhete Postal tlpo Ceres de 1 Centavo, porte correcto remeHdo do Klonga em 
19 JUN 1916, para Llsboa (23-8-16). Marca de dla do Klonga, Circular, batlda a 
vloleta, Tlpo A , carlmbo da EXPEDI<;AO MILITAR A MO<;AMBIQUE / 20 JUN 1916/ 
SERVI<;O POSTAL, Tlpo I, a vloleta e marca de Censura oval N.·1, de Llsboa. 

o destaca-mento 
foi transportado, no prin-
cipio de Abril no pe-queno 
vapor Luabo ate Palma, 
onde incorporou forc;as 
indigenas. 0 Major Silveira 
caminhou pelo terreno 
arenoso de Pa lma ate 

37 



38 

Kionga, cerca de 12 km, com as referidas forc;as, ocupando em 10 de Abril esta localidade, que 0 

Alemoes tinham abandonado deixando algumas trincheiras construidas. 

A 4 de Abril de 
191 6 0 coman dante da 
2° expedic;oo informava 
por telegrama 0 Gover
nador : Co/una sob meu 
comando, ... marchara 
sobre territorio Kionga 
que ocupara, fazendo 
depois, reconhecimen
to ofensivo direcr;:oo 
Mikindani, Undi, tentando 
fixar-se nestes pontos ... a 
10 de Abril informava : 
com imensa a/egria de 
Portugues e patriota, 
comunico a V. Ex. a ocu
par;:oo de Kionga tropas 
co/una operar;:6es meu 
coman do, hoje dia 10, 
pe/as 11 horos e 30 minu
tos. 

Ap6s esta ocupa
c;oo, montaram-se cinco 
postos ao longo do Rio 
Rovuma : Nhica, Nachi
namoca, Namoto, Nami
ranga e Namaca. 

b 

Fig. 10 - Bllhete Postal correctamente franqulado com selo de 1 Centavo da emlssoo 
Klonga e selo de 1 Centavo de Taxa de Guerra de Mo~amblque, remetldo de Klonga 
em 17AG01916, para Durban. Marcas de dla da EXPEDIC;:AO MILITAR A MOC;:AMBIQUE 
/ SERVIC;:O POSTAL, TIpo II, a vloleta (17-AGO-1916) e da EXPEDIC;:AO A MOC;:AMBIQUE 
/ CORREIO, Tlpo III, a preto (17-AGO-1916). TransHo em Louren~o Marques (6 e 7 de 
Setembro de 1916). Marca rectangular a preto do Quartel General, marco de Censu
ra a vermelho de Louren~o Marques e PASSED CENSOR a vloleta, de Durban. 

Na antiga fronteira mantiveram-se os antigos postos de Pundanhar, Nangadi, Mocimboa do Rovuma, 
Matiu, Negomano, Unde, Maziua, Macalogi. Matomone e Chivinde, j6 no Lago Niassa. A consolidac;oo da 

Fig. 11 - Bllhete Postallsento de franqula, remetldo de Palma, Norte de Mo~amblque, em 
26-8-1916, para Louren~o Marques (19-9-16) pelo AJudante do Comandante da Expedl
~oo a Mo~amblque, e destlnada ao CapHoo Jose Trlstoo de Bettencourt, no Quartel 
General. Carlmbo circular a preto Tlpo III a, EXPEDIC;:AO / CORREIO / 7 SET 1916 / A / 
MOC;:AMBIQUE. 

presenc;a Portuguesa 
nestes postos ao longo 
do Rovuma, teve a par
tir de 19 de Maio de 
1916, a participac;oo. 
do Cruzador Adamas
tor e da Canhoneira 
Chaimite. Apesar da 
ocupac;oo do Kionga 
os ataques das tropas 
Alemos comandadas 
pelo General Paul von 
Lettow Vorbeck conti
nuaram mantendo es
tas, uma supremacia 
militar sobre as tropas 
Portuguesas e Inglesas, 
em diversas incursoes 
para SuI. ate Que
limane. A soberania de 
Portugal sobre 0 terri
t6rio do Kionga s6 foi 
resta-belecida ap6s 0 

final da guerra com 0 

reconhecimento dos 
Paises Aliados, em 25 
de Setembro de 1919. 
Portugal incorporou 0 



territorio do Kionga no 
territorio nacional pelo 
Decreto Lei N.o 962, de 2 de 
Abril de 1920. 

Historla postal 

Numa primeira anali
se poderfamos ser levados 
a pensar que noo haveria 
qualquer razoo para noo uti
lizar os seles que estavam 
em circulac;:oo, de Louren
c;:o Marques ou de Mo
c;:ambique, no territorio do 
Kionga com 0 fundamento 
de que 0 territorio era Por
tugues e parte de Moc;:am
bique antes do intervenc;:oo 
Alemo. 

Uma nova emissoo 
especial de selos para 0 ter
ritorio do Kionga, que tinha 
side recentemente ocupa
do, foi decidida por razoes 
polfticas e patrioticas. Ha
via necessidade de mostrar 
00 Mundo a restaurac;:oo do 
soberania de Portugal, de
pois de tantos anos de con
flitos e disputos. 

Quando 0 territorio 
foi reocupado em Abril de 
1916, a bandeira Portugue
so foi hosteada e montada 
uma administrac;:oo local, a 
Administrac;:oo Civil do Ter-
ritorios Ocupados. Foi tam
bem instalada uma Adminis
trac;:oo Postal que passou a 
fazer uso de uma serie de 4 
selos emitida para 0 efeito. 

Os selos utilizados fo
ram os de 100 Reis, do emis
soo D. Carlos tipo Mouchon 
de Lourenc;:o Marques, so
brecarregados local mente 
com a palavra Republica, 
com a palavra KIONGA, 
com uma sobrecarga no 
canto superior direito a anu-
lor a taxa de 100 Reis e 
sobretaxados em Centa-
vos. Estes selos foram utili-
zados em virtu de de haver 

? 

E:-J.' . f flM.aJ; oc.'~~ 

Fig. 12 - Carta tlmbrada da Admlnlstrac;oo Civil dos Territorlos Ocupados, reglstada, 
franqulada com selos da emlssoo Klonga, perfazendo 15 Centavos e selo de Taxa 
de Guerra de 1 Centavo, remetlda de Klonga em 1-11-1916, para 0 Rio de Janei
ro. Transito em L1sboa em 15-1-17. Marca de dla hexagonal a preto de Klonga. 
Carlmbo circular a vermelho PASSOU PELA CENSURA / EXPEDI<;.i.O A 
MO<;AMBIQUE. 

. . 

naquela data, grande quantidade em deposito apos 0 aparecimento do emissoo de seles tipo Ceres de 
Lourenc;:o Marques, em 1914. 

Foram emitidas cerca de 20 625 series das taxas de % Centavo (impressos, correia local 
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e para Moc;:ambique/Niassa) ; 1 Centavo (postais, correia local, Moc;:ambique/Niossa, Impressos para 
Portugal e provavelmente outros Palses) ; 2 V2 Centavos (cartas, correio local Moc;:ambique/Niassa) e 5 
Centavos (cartas para Portugal, Palses estrangeiros e premio de registo). 

A abertura da Estac;:oo Postal do Kionga 
1916 assinada pelo 

foi estabelecida pela Portaria N.o 112, de 1 de Julho de 

Governador Geral, Al
varo de Castro. 

No texto da 
Portaria pode ler-se : 
convindo estabelecer 
uma estac;:oo postal 
civil de 1 a c/asse nos 
territorios de Kionga, 
u/timamente 
reocupados pe/as for
c;:as Portuguesas e 
sob a directa admi
nistrac;:oo do Estado ... 
autorizar a abertura 
de uma estac;:60 pos
tal civil de 1 a c/asse 
em Kionga que exe
cutara os servic;:os de 
venda de selos e ou
tras formulas de fran
quia, recepc;:oo e ex
pedic;:oo de corres
pondencias ordinarias, 
registadas e enco
mendas Sui Africanos, 
servi<;os que proviso-

Fig. 13· Carta reglstada, correctamente franqulada, com 2,5 centavos para pagamento 
do porte Interno e 5 Centavos de premlo de reglsto, com selos da emlssoo Klonga. 
Remetlda em 10 de Dezembro de 1917, de Klonga para 0 alteres medico, Francisco 
Almeida Assls Brito, no Hospital da Ponta vermelha, em Moclmboa da Praia. Marca de 
dla hexagonal Tlpo B, da Estac;oo Postal Civil do Klonga, batlda a vloleta, de 10·12·17. 

riamente ja estao sendo desempenhados por ordem do comandante da expedi<;ao militar do Niassa, 
com previa autorizac;:oo deste Governo. 

Os selos foram transportados para 0 Niossa pelo entoo 10 Cabo-reservista de Artilharia, Carlos 
Alberto dos Santos, ex-ospirante dos Correios e Telegrafos de Moc;:ambique. Desembarcou em Palma em 
24 de Maio e, dias depois, a 31 seguiu para Kionga onde se apresentou ao Chefe do Estado Maior, Liberato 
Pinto. A data mais prov6vel para 0 pri
meiro dia de circulac;:oo dos selos do 
Kionga e a de 5 de Junho de 1916. 

No territorio do Kionga foram utili
zadas tres marcas militares distintas da 
Expedic;:oo Militar a Moc;:ambique, duos 
diferentes marcos de dia da Estac;:oo Pos
tal Civil do Kionga , e dois carimbos de 
Censura. 

Expedi~ao Militar a Mo~ambique 

A correspondencia dos militares e Fig. 14· Moclmboa da Praia 

civis que integraram as expedic;:6es mili-
tares a Moc;:ambique beneficiaram de isenc;:oo do pagamento de franquia postal, ao abrigo do Regula
mento de Campanha de 1912 e da Portaria Ministerial N.o 312, de 23 de Fevereiro de 1915. 

So os correspondencios ordin6rios beneficiavam de isenc;:oo de franquia con forme esclarecia a 



Ordem de Servi<;o N.o 174, de 14 de Abril de 1915, da Direc<;oo dos Correios e Telegrafos de Mo<;ambique. 

A partir de 15 de Abril de 1916, e por Portaria Provincial N.o 79, 0 Governador Geral tornou extensi
va a isen<;oo de franquia restabelecida pela Portaria 312) aos oficiais, pra<;as e civis que faziam parte das 
for<;as da guarni<;oo da Provincia, em opera<;6es nos territ6rios de Cabo Delgado. As correspondencias 
ordinarias para poderem beneficiar de isen<;oo de franquia deveriam receber uma das marcas de dia da 
Expedi<;oo Militar a Mo<;ambique ou 0 carimbo da respectiva unidade militar. 

Marcos de dia do Servic;o Postal Militar 

TIpo I - Marca de dia circular, confeccionada em borracha, com 38 mm de diometro, com a 
inscri<;oo EXPEDI<;AO MILITAR A MO<;AMBIQUE / rdata) / SERVI<;O POSTAL. 0 datador e composto da 
esquerda para a direita, de um numero correspondente ao dia, as primeiras 
tres ou quatro letras correspondentes ao mes e 0 ano, com quatro algaris
mos. No espa<;o livre acima e abaixo do datador, apresenta um elemento 
decorativ~ constituido por ramo de oliveira. 

A semelhan<;a existente entre esta marca e a da expedi<;oo militar a 
Angola, efectuada na mesma epoca, levam-nos a pensar que estas marcas 
teroo sido confeccionadas em Lisboa e teroo acompanhado as expedi<;6es 
desde 0 seu inicio. Podem aparecer batidas em cor violeta e tijolo. As datas 
que conhecemos desta marca estoo compreendidas entre 17 NOV. 1915 e 19 
JUN. 1916. Sobre correspondencia proveniente do Kionga conhecemos esta 
marca aposta em duas pe<;as. 

Tlpo I 

Tipo II - Marca de dia circular, confeccionada em borracha, com 35 mm de diometro, com a 
inscri<;oo EXPEDI<;AO MILITAR A MO<;AMBIQUE / rdata) / SERVI<;O POSTAL. 0 datador e composto da 
esquerda para a direita, das primeiras tres letras correspondentes ao mes, de um numero, corresponden

te ao dia e quatro algarismos correspondentes ao ano. Tem semelhan<;as 
com os carimbos Ingleses, podendo ter side confeccionado em oficina local. 

Aparece batida em cor violeta, exclusivamente aposta em corres
pondencia proveniente do Kionga, franquiada ou isenta a par da marca de 
dia circular da Esta<;oo Postal Civil do Kionga. Conhecemos apenas seis pe
<;as r5 isentas e 1 com 1 selo de um centavo do Kionga) ate agora 
inventariadas, datadas de AGO 4 1916 e SET 4 1916, portanto s6 uns escassos 
30 dias de utiliza<;oo desta marca militar. Em toda a bibliografia consultada, 
noo encontramos nunca qualquer referencia a esta marca, por n6s agora 
classificada como Tipo II, nem foram mencionadas as suas diferen<;as em 
rela<;oo ao Tipo I. No entanto, no maior inventario publicado em 2003 e que 

incluiu 50 pe<;as do Kionga rentre 5-6-16 e 30-6-18), esta marca aparece em tres postais isentos de 
franquia, embora noo tenha sido identificada pel os referidos autores, como uma nova marca da hist6ria 
postal do Kionga. 

Tipo III - Marca de dia circular confeccionada em a<;o com 30 mm de diometro com a inscri<;oo 
EXPEDI<;AO / CORREIO / rdata) / A / MO<;AMBIQUE. 0 datador, envolvido por um rectongulo, e composto 
da esquerda para a direita, de um numero correspondente ao dia, as primeiras tres letras, corresponden
tes ao mes, e 0 ana com quatro algarismos. E a marca de dia mais comum da Expedi<;oo a Mo<;ambique, 
e pode ser encontrada em pe<;as do correia militar de Mo<;ambique entre 1916 e 1919. Aparece batida 
a preto e mais raramente a violeta e a verde. Deste Tipo 
III, identificamos dois sub-tlpos que classificamos como a 
e b, consoante as letras que comp6em a palavra 
MO<;AMBIQUE soo mais altas ou mais baixas, respectiva
mente. Tambem a letra A, entre 0 datador e a palavra 
MO<;AMBIQUE esta mais pr6xima do datador no Tipo III b. 
Num inventario destes dois sub-tipos, verificamos que 0 

tipo be mais frequente que 0 a, numa propor<;oo de 4:1, 
e que 0 tipo a aparece sobretudo durante 0 ana de 1916. 
Esta marca aparece aposta sobre pe<;as do Kionga en- Tlpo III a Tlpo III b 
tre 22 de Agosto de 1916 e 13 de Fevereiro de 1918. 
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Estac;ao Postal Civil do Kionga 

Nesta Esta~ao foram utilizadas duas marcas postais. 

TIpo A - Marca de dia circular confeccionada em borracha, com 32 mm de diametro com a 
inscri~ao : CORREIOS E TELEGRAFOS I MO<;AMBIQUE I (Data) I KIONGA. A data e composta pelo mas (6 
esquerda) com a abreviatura em 3 letras, seguida do algarismo correspondente ao dia do mas e por fim 
o ano, com 4 algarismos. Parece ser uma marca fabricada localmente e de influancia inglesa. S6 a 
conhecemos batida a violeta. 

TIpo B - Marca de dia de forma hexagonal, 
confeccionada em ac;o com inscriC;ao semelhante 
6 anterior: CORREIOS E TELEGRAFOS I MO<;AMBIQUE I 
(Data) I KIONGA. No datador s6 encontramos nume
ros. Da esquerda para a dire ita : 0 dia , 0 mas, 0 ano 
s6 com dois algarismos e por ultimo a hora. Aparece 
habitual mente batida a preto havendo alguns exem
plares em cor violeta. 

A marca de dia circular em borracha, de pro
vavel fabrico local. foi a primeira a ser utilizada, 
enquanto 0 carimbo em a~o encomendado em ofi
cina de Lisboa s6 foi utilizado alguns meses mais tar-

Tlpo A Tlpo B 

de, a partir de 18 de Setembro de 1916 conforme Ordem de Servi~o N.o 326, da mesma data, da DirecC;ao 
dos Correios e Telegrafos de Moc;ambique, que dotava a Estac;ao Postal Civil do Kionga com um carimbo 
privativ~ para inutilizac;ao de selos. No entanto, as duas marcas foram utilizadas simultaneamente ainda 
durante um longo periodo de tempo. 
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As liga~oes aereas entre Lisboa e Porto 

Fernando M. de Oliveira 
Oelegado Portugues da classe de Aerofllatella na F.I.P. 

tomegll@ netc.pt 

Data dos anos 20 a primeira referencia publica da necessidade da constru<;:ao de um campo de 
avia<;:ao que servisse a cidade do Porto. S6 em 1933 se iniciaram os estudos e as visitas das autaridades 
ho regiao afim de determinar a implanta<;:ao do aer6dromo sendo considerados de imediato os cam
pos de Espinho e da Senhora da Hora. 

As Iiga<;:6es aereas com a cidade do Porto antes da construc;:ao do Aeroporto de Pedras Rubras. 
ficaram assim asseguradas pelo aer6dromo de Espinho (Campo de Silvalde) construfdo em 1935. 
aer6dromo militar mas com servidao civil par ter sido construfdo com ajuda material da popula<;:ao. 

As companhias do norte 
da Europa. Lufthansa. KLM e a 
BOAC utilizavam por vezes. 0 

aer6dromo de Espinho como es
cala tecnica ou como terminal 
quando as pistas em Lisboa esta
yam inoperativas devido ao 
mau tempo. visto a cidade do 
Porto nao dispor ainda de qual
quer infra-estrutura aeropor
tuoria. 

Em 1940 foi tomada a 
decisao de arrancar com 0 

projecto de construc;:ao do Ae
roporto de Pedras Rubras. inician
do-se as obras em 1943 
adjudicadas por 3.600 contos. 0 
espac;:o ocupado pelo aeropor
to abrangia os conselhos da 
Maia. Vila do Conde e Mato
sinhos. 

Pelo Decreto-Iei N° 33967 

c. T. A. 

(OMPANHIA DE TRANSPORTES AERE6} 
Recebf' desdc jli inscri~oes para 0 trans

porte de passageiros e m ercadorias entre 
Lisboa e Porto e vice versa, a comecar no dia 
3 de DezellIDro de 1945. 

Prestam-se informa~oes no Sel"vif;o de 
Tl'afego <Is Companhir 

E.}I t.lsnoA., NO PORro. 

A1'enida da Uberdade, N .. 72·A Rua . sa da Ban~eira, N! 84 
T.I.fen. N.- J. ntl1 T"."n.79DO 

Fig. 1 - Anunclo publlcado no Diorio de Noticlas de 29-11-1945 

de 22/9/1944 e criado 0 Secretariado da Aeronoutica Civil tendo 0 seu Director 0 Tenente-coronel 
Humberto Delgado iniciado para 0 aer6dromo de Espinho voos de ensaio preparando as tripulac;:6es 
para a futura ligac;:ao aerea entre 0 Aeroporto da Portela e 0 futuro Aeroporto do Porto (pedras Rubras). 
o Secretariado da Aeronoutica Civil faz publicar na imprensa dioria em Julho de 1945 a realizac;:ao de 
carreiras aereas gratuitas entre Lisboa e Espinho as segundas e sextas -feiras com saida da Portela as 
10.00H e de Espinho as 16.00H. 

Os voos eram realizados no aviao Dakota Douglas C-47 versao militar. e devido a enorme 
afluencia de pedidos estes tinham de ser entregues por escrito na sede do S.A.c. na Avenida da Li-
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berdade 193. Aos candidatos eram impostas algumas regras na aceitac;oo dos pedidos por quest6es de 
seguranc;a. 

Devido ao S.A.C. s6 dispor de um aparelho, estes voas tiveram uma durac;oo limitada, acaban-
do por terminarem em Setembro de 1945. Por outr~ lado por escritura publica de 21 de Julho de 1945 foi 

constitufda a C.T.A. Compa
nhia de Transportes Aereos, 
empresa de capital privado 
administrada por Carlos 
Eduardo Bleck, a qual 0 S.A.c. 
concede a explorac;oo da Li
nha Lisboa - Porto - Lisboa, 
com a missoo de inaugurar 
antes do final do ano. 0 pri-

Fig. 2 - VlsHa do Presldente da Republica General 6scar de Fragoso Carmona 
as Instalac;oes da eTA no Aeroporto de Llsboa no dla 2 de Dezembro de 1945, 
antes dos avloes Dragon Rapid ao fundo descolarem para 0 Aeroporto de 
Pedras Rubras com os convldados aflm de asslstlrem a Inaugurac;oo do 
aeroporto. 

em 2 de Dezembro de 1945. 

meiro voo de ensaio efec
tuado pela C.T.A. realizou-se 
duos semanas antes da inau
gurac;oo oficial do Aeropor
to. 

Anuncios na imprensa 
di6ria de Lisboa e Porto du
rante 0 mes de Novembro da
yam indicac;6es ao publico 
do infcio das voos no dia 3 de 
Dezembro (Fig. 1). Tudo se 
conjugava para que a inau
gurac;oo do Aeroporto de Pe
dras Rubras em construc;oo 
coincidisse com a primeira Ii
gac;oo aerea entre Lisboa e 
Porto 0 que veio acontecer 

Antes da partida para 0 Porto, as instalac;6es da Companhia de Transportes Aereos no Aeropor
to de Lisboa foram inaugurados pelo Presidente da Republica General Oscar de Fragoso Carmona que 
se dignou presidir ao acto na 
presenc;a de altos individua
lidades civis e militares (Fig. 
2). 

Na viagem inaugural 
descolaram com destin~ ao 
Aeroporto das Pedras Rubros, 
um monoplano "Proctor" e 
minutos depois os tres bi-pla
nos modelo "Dragon Rapid". 
Fig.N° 3. Todos avi6es iam 
com a lotac;oo completa 
com os convidados para os
sistirem a inaugurac;oo do 
aero porto e ao mesmo tem
po convidados da CTA, para 
viajarem no primeiro voo Lis
boa - Porto - Lisboa. 

o novo aero porto 
dispunha de duas pistas 18/36 
e 10/28 construfdos em betoo 

Fig. 3 - Apos a Integrac;oo da eTA nos Transportes Aereos Portugueses em 
1950 0 Dragon Rapid eS-ADI da eTA e vendldo a Forc;a Aerea Portuguesa, 
tomando a matrlcula 2307. Este avloo nas FAP fol transporte de VIP'S e fazla 
mlssoes de fotografla aerea. 

e ate 1948 a torre de controlo era provis6ria em madeira colocada no extremo norte da plataforma de 
estacionamento. A aguardar toda a comitiva ida de Lisboa estava 0 Major Oliva Teles que transitando 



do aer6dromo de Espinho tinha sido nomeado Director do Aeroporto do Porto. 0 servic;o da eTA era 
regular e di6rio nos dois sentidos com partidas as 09.00 horas de Lisboa e as 16.00 horas da cidade do 
Porto. 

A circular de n0122 da D.S.E. de 17 de Novembro de 1945 informa que: Para conhecimento dos 
servic;os e do publico, comunica-se, a titulo experimental, utilizando as carreiras aereas da C.T.A., se 
inicia no dia 1 de Dezembro a transmissao de correspondemcia (todas as classes) por via aerea entre 
Lisboa e 0 Porto e vice versa. Esta informac;ao nao estava correcta porque s6 no dia 3 houve transmissao 
de malas de correio. 

Na carta que apresentamos aos nossos leitores, isso e visivel com aposic;ao da marca do dia 3. 
DEZ.45 a obliterar os selos (Fig. 4 e 5) . 0 valor da sobretaxa aerea era de 1 $00 por cada 20gramas ou 
fracc;oo. 

S.D.: RUA DE SANTO ANT6NIO._._-_ ..... 

PORTO 
(POItTUGAL. 

TELE. GRAM". I SANTER· P6ltTO 
t !'ONE. 4070 

PO~ AVIAO 

PAq A\1I0f\l 

19 .. 5 
1.° vOo POSTAl. 

PORTo-LJSBQA. 

e.r.m~ Sr. 
A. Thlder 
P.ua lQ d v Dezecbro, 
Lisboa 

Fig. 4 • Carta 1· voo postal Porto -Lis boa reallzado a 3/12/1945, multada devldo a Insuflclencla de porte 

Fig. 5 • Verso da carta (reduc;Cio) com 0 selo de porteado 

Fig. 6 . Anulac;Cio do carlmbo segundo 
regras da U.P.U. 

H6 registos de correspondencia, pensa-se em cerca de 5 cart as, cujo carimbo comemorativo do 
1 ° voo foi anulado quando as cartas sao enderec;adas para moradas fora das cidades do Porto ou 
Lisboa (Fig. 6) . 0 percurso via aerea e interrompido sendo a carta conduzida ate ao destinat6rio por 
outra via. 
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Este procedimento foi regulamentado pela Convenc;ao do UPU de 1929 e reforc;ada por outra 
convenc;ao realizada em Buenos Aires a 23 de Maio de 1939. dar os correios portugueses terem procedido 
desta forma. Aconteceu este procedimento a correspondencia do Dr. Ant6nio Fragoso que morava em 
Vila Nova de Gaia. 

Mapa com 0 total das correspondencias voadas no l°voo postal Lisboa-Porto-Lisboa 
realizado no dia 3/12/1945 

Cia sse de correspondencla Llsboa-Porto Porto-Llsboa 

Correspondencias ordinorias 
Cartas e bilhetes postais 1.331 1.024 
Impressos privilegiado 17 

Correspondencias registada 
Cartas e bilhetes postais 467 525 

Correspondencia porteadas 52 

Total 1.798 1.618 

BibUografia: 
-Aeroporto do Portol Servlc;os Partllhados da Ana Aeroportos 
-Humberto Delgado e a Avlac;Bo Civil de Frederico Rosa 
- Opusculo de Antonio Fragoso - 0 Prlmelro voo postal entre Llsboa e Porto 
-D.N. de Nov. e Del. de 1945 

Guerra Colonial 
1961-1974 

Historia do Servi~o 
Postal Militar 

Hlatory of Portuguese Military Po.ul Service 

, 11 " , ; .-., 

Hlst6r1a do Servlc;o Postal Militar 

History of Portuguese Military Postal 
Service 

Autores 
Eduardo Barrelros e Luis Barrelros 

Livro em formato A4, com capas 
duras e sobrecapa, impresso em papel 
couche, com 460 p6glnas a cores. 

Inclul uma Introdu~ao hlst6rlca a 
Guerra Colonial, descreve-se a organiza
~ao, Instala~ao e funclonamento do Servl
~o Postal MUltar (SPM) em Portugal e nas 
antlgas Provinclas Ultra marinas (236 foto
gratlas). Texto em Inglis. 

Estudo das marc as posta Is mUltares, 
carlmbos, etlquetas de reglsto e outras mar
cas utlllzadas no SPM (421 marcas). 

Contem um cat610go de aerogramas 
mUltares de Portugal e das ex-Provincias 
Ultramarlnas Uustrado com 361 fotograflas 

Pre~o 4- euro p rle 
Pedido ao aulor~ 
Tim - 917243056 



Carimbos de encomendas de Mo~ambique 

Carimbos obliterativos especificos das Encomendas Postais 

Altino Pinto 

valtonispais@yahoo.com 

Aparentemente, noo haveria razoo, para, do conjunto da marcofilia de Moc;:ambique, 
merecerem referencia especial, estes tipos de carimbo. Noo seriam de esperar dificuldades em os 
obter, primeiro e desde logo por terem sido utilizados apenas nas estac;:6es que tin ham servic;:o de 
encomendas, regra geral, estac;:6es com maior movimento postal. 

Depois, porque foram utilizados durante um numero de anos apreciovel - de 1908 ate cerca de 
1944 - ( embora 0 perfodo de utilizac;:oo seja diferente para cada tipo de carimbo). Na protica, e dando 
testemunho da minha experiencia, apesar de noo serem raros, noo sao muito foceis de encontrar, bem 
batidos, limpos e completos . 

Embora em casos muito restritos - apenas um (talvez dois) carimbo(s) deste tipo - tivessem sido 
utilizados como carimbos de favor - CTO -, todavia, tambem essa utilizac;:oo porque limitada, noo 
invalida 0 que atros afirmo, ou seja que noo sao comuns. Penso que a razoo deste facto resultaro de um 
conjunto de factores, que se conjugam especificamente na sua utilizac;:oo. 

Em primeiro lugar as estac;:6es postais que os utilizaram noo foram apetrechadas todas ao mesmo 
tempo. Houve mesmo muitos anos de diferenc;:a entre 0 infcio de utilizac;:oo destes carimbos. - na estac;:oo 
de Lourenc;:o Marques e na de Tete, por exemplo. 

Por outr~ lado, nessa epoca, os selos para pagamento do porte das encomendas, e de outras 
taxas que sobre elas incidiam, eram colados nas respectivas embalagens, (que tinham forma e 
consistencia, muito variadas) para depois serem obliterados pelo respectiv~ carimbo. Daqui resultava, 
que 0 carimbo, mesmo que estivesse limpo, raramente ficava bem batido .. .. 

Como aparecem quase sempre sobre selo solto, (jo que sao mais escassos sobre multiplos ou 
sobre fragmento), noo e muito foci! obtermos um exemplar completo, pois a maior parte das vezes 0 
carimbo e de maior dimensoo que 0 selo sobre 0 qual foi aposto. 

Por outr~ lado a manipulac;:oo da encomenda e muito mais propfcia a que se rasguem, 
amachuquem, sujem, numa palavra, se estraguem os selos da encomenda, - do que por exemplo numa 
carta, - 0 que porventura podero ter contribufdo para diminuir a percentagem dos exemplares a que 
temos acesso. 

A partir de 1944, pelo Dec. 34076 e em especial por forc;:a do Regulamento para a execuc;:oo do 
servic;:o de encomendas postais nas Provfncias Ultramarinas - Dec. 40441 de 1955, no art. 27 e seguintes, 
as taxas seroo pagas em selos postais, afixados no modelo oficial pr6prio,( CP- 2, CP-3, etc .. ), e II sendo 
a sua inutilizac;:oo com 0 carimbo da marca do dia realizada imediatamente e sempre na presenc;:a do 
expedidor ". 

Como se depreende, a partir desta data, os carimbos espedficos de encomendas deixaram de 
ser obliterativos, 0 que noo quer dizer que ocasionalmente noo aparec;:am estes carimbos, noo 
obliterativos, a inutilizar selos postais, como e a caso do Tipo M - E 7, que tambem apresento. 
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Segue-se uma breve descric;:ao e catalogac;:ao deste tipo de carimbos. Para cada um deles 
apresento tambem uma reproduc;:ao esquem6tica. Morfologicamente ou sao hexagonais ou circulares, 
e aparecem na maioria das vezes batidos a preto, mas tambem os conhec;:o a azul e a violeta. 

o mais antigo e hexagonal, e foi utilizado na estac;:ao de Lourenc;:o Marques em 1908. Considero
o 0 M - E 1 - HX. (Fig. 1). Carimbo de forma hexagonal com 30 mm na vertical e 28 mm na horizontal, com 
os dizeres - " CORREIOS E TELEGRAFOS e LOURENCO MARQUES" na parte superior ambos em V. Na parte 
inferior, em semi circulo, " CENTRAL ". Rectangulo central com 14 x 9 mm, de cantos arredondados, que 
enquadra 0 grupo datador composto por dia, mes e ana com dois dfgitos, tudo em numerais, e "M" ou 
"T". 0 rectangulo central oblitera parcialmente a letra " E " que tem 14mm x 8 mm. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

o 2° tipo - M - E 2 - HX. Com as mesmas caracterfsticas, sendo diferente do anterior, no forma do 
rectangulo central- tem os cantos rectos - e no grupo datador que em vez de "M " ou "T ", tem a hora 
( Fig. 2 ). Deste tipo conhec;:o carimbos entre 1914 e 1931. 

o 3° Tipo - M - E 3 - HX , igual ao anterior, excepto que, em vez de " Lourenc;:o Marques" tem " TETE 
", na horizontal, por cima do" E " (Fig. 3). Deste tipo conhec;:o corimbos em 1933. 

o Tipo - M - E 4 - HX, e tambem um carimbo hexagonal de maiores dimensoes, e especifico do 
Distrito do Zambezia. Tem 34 mm no vertical e 30 mm no horizontal. Na parte superior, em semidrculo .. 
CORREIOS DE MOCAMBIQUE". No parte inferior, em semi circulo, 0 NOME DA ESTACAO. Rectangulo com 
25 x 9 mm, de cantos arredondados, que enquadra 0 grupo datador composto por dia, mes e ana com 
dois dfgitos, tudo em numerais, seguido de " As " e a HORA (Fig. 4). Deste tipo conhec;:o carimbos de 
Quelimane e do Chinde, com datas entre 1915 e 1932. 

o Tipo - M - E 5 - HX, foi utilizado no estac;:ao de Inhambane. 0 hex6gono e de menores dimensoes 
- tem 29 x 25 mm. Na parte superior em semidrculo " CORREIOS DE MOCAMBIQUE .. e na parte inferior .. 
INHAMBANE .. em semidrculo. 0 rectangulo central, tem 9 x 8 mm e 0 grupo datador tem dia, mes em 
abreviatura de 3 letras e ana com dois dfgitos. Conhec;:o entre 1912 e 1931 (Fig. 5) 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

Embora 0 carimbo que observei esteja mal batido, pense tratar-se de um carimbo circular com 
27 mm de diametro - Duplos drculos muito juntos -. Em cima "ESTooTELGo POSTAL" em semidrculo. Em 
baixo" MOCAMBIQUE". Rectangulo central com 19 x 8 mm enquadrando grupo datador com dia, mes 
e ana com dois dfgitos. Seria 0 M - E 6 - C (Fig. 6). 

Apresento de seguida um exemplo de carimbo de encomendas, nao obliterativo e que 
ocasionalmente, inutiliza selos postais. 



M - E 7 - C • Carimbo Circular com 48 mm de diametro. Na parte superior e em semi cfrculo 
"Estac;ao Central Postal", na parte inferior tambem em semi cfrculo "Lourenc;o Marques". Na parte 
Central do carimbo, sem nenhum enquadramento, inscreve-se em linhas horizontais de cima para baixo: 
"Encomendas/Postais/Grupo Datador (Dia em numerais, mes em abreviatura de 3letras, e ana completo) 
/Cobrado" (Fig. 7). Conhec;o, a violeta, com data de 1945. 

Conhec;o outros carimbos deste tipo, utilizados pel os Correios de Moc;ambique ate 1975, aplicados 
sobre os modelos oficiais das encomendas, mas como nunca os vi a obliterar selos postais, nco os 
reproduzo. 

Tambem a Companhla de Mo~amb;que utilizou carimbos obliterativos especfficos das 
encomendas postais. 

Descrevo em seguida os dois Tipos que conhec;o. 
CM - E 1 • HX • Carimbo hexagonal. com 27 mm na vertical e 24 mm na horizontal. (Hex6gono 

pequeno). 0 enquadramento do grupo datador, por Rectangulo com 21 mm por 9 mm. 0 grupo datador, 
tem 0 Dia - em numerais - , 0 Mes em abreviatura de 3 letras, e os dois ultimos dfgitos do ano. Na parte 
superior do carimbo, em semicfrculo "ENCOMENDA" e por baixo, horizontalmente "POSTAL". Na parte 
inferior, em semicfrculo, "BEIRA" (Fig. 8). A data mais antiga e Jan 1931 e a mais recente 1942, na 
estac;co da Beira. 

eM - E 2 • HX . Carimbo hexagonal, com 27 mm na vertical e 24 mm na horizontal, (Hex6gono 
pequeno). 0 enquadramento do grupo datador, por Rectangulo com 21 mm por 9 mm. 0 grupo datador, 
tem 0 Dia - em numerais . , 0 Mes em abreviatura de 3 letras, e os dois ultimos dfgitos do ano. Na parte 
superior do carimbo, em semicfrculo "ENCOMENDAS." e por baixo, horizontal mente "POSTAIS ". Na 
parte inferior, em semicfrculo, " BEIRA". 0 grupo datador, tem 0 Dia - em numerais -,0 Mes em abreviatura 
de 3 letras, e os dois ultimos dfgitos do ana (Fig. 9) . As datas que observei foram - de 1931 a 1938. Apenas 
na estac;co da Beira. 

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 

Espero ter contribufdo para despertar a curiosidade dos filatelistas, em especial dos que gostam 
de coleccionar carimbos de Moc;ambique para que, procurando nas suas colecc;5es enos seus stocks, 
confirmem ou nco a relativa dificuldade em encontrar este tipo de carimbos. 

Como sempre estou a disposic;co para qualquer escJarecimento e agradec;o tambem todas 
correcc;5es e coment6rios que queiram fazer as estas breves notas. 

Senhor Associado 

Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obrlga~ao 0 pagamento pontual 
das quotas. Elas sao essenciais para 0 seu bom funcionamento. 

Pague atempadamente as suas quotas 
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Caravela - $30 

Inteiros postais particulares - 2a Parte 

David Lopes Cohen 
cfportugal@mall.telepac.pt 

Continua~ao do artigo publicado no Boletlm nO 411 

BILHETE POSTAL PARTICULAR PUBLICITARIO 

"POSTAL COMERCIAL" 

Bilhete Postal impresso selado a pedido de "CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES, cuja receita 
provinha dos anuncios. Distribufdo gratuitamente ao publico, que devia aplicar um selo suplementar de 
$20. Tiragem (Dezembro de 1953): 60.790 que faram mandados destruir em Janeiro de 1955, por noo 

52 terem sido levantados e pagos pelo interessado. No entanto existem exemplares novos e circulados. 

.r. 'fQrma,x2-_ 
- Ao auidado do olU'. 

Rus S. rill Bandeira 

fig. 2 

Bilhete Postal particular circulado de 
Setubal (25.02.54) para 0 Porto 

fig. 1 

Bilhete Postal particular circulado de Vila 
do Conde (19.03.54) para 0 Porto 



T emplo de Diana - 5 ctvs 
IMPRESSO PARTICULAR 

Impressos selados a pedido dos "PNEUS FIRESTONE LOA, com propaganda dos seus produtos 
impressa a 4 cores no verso (12 variedades). Franquia 5 ctvs, desde que antecipadamente assegurada 
para 100.000 impressos. Dec. Lei n° 26.912 de 22.08.1936 (D.G. n° 197 - 1 a serie). Tiragem 100.928, saidos 
em 23.04.1937. 

CARTA POSTAL PARTICULAR PUBLICITARIA 

fig. 3 - "CARTA FRANQUEADA CRAMEL" 

Caravela - 1 $00 

Patenteada por MARCEL ROBERT VAN-GOTHEN KRUGER, (CRAMEL e anagrama de MARCEL), que 
obteve autorizac;:ao para a sua selagem em 24 de Julho de 1953, mas 0 prec;:o desta foi fixado s6 em 
Maio de 1954 (1 escudo cada mais 1.032$00 por cada 5.000). 

A Carta impressa na Tipografia Torreira & Sousa Lda, em Setembro de 1954, e formada por uma 
folha de papel forte com 27,5 x 35,5 cm, com anuncios impress os a azul e carmim em ambos as faces, 
tendo um espo<;:o com 10,5 x 31 cm, para a correspondE'mcia, dois espac;:os com 12,8 x 10,5 cm, um com 
selo impresso para a direcc;:ao e outr~ para 0 remetente e, uma pala gomada para a fechar depois de 53 
dobrada. Era distribuida gratuitamente. Tiragem: 5.000 selados em Novembro de 1954. 

fig. 4 - Parte frontal destinada ao enderec;:o 

- - ---- &N~_ I~'._I _ -- ..... ~ ....... w 

--------. :: .. ::~.:=~ A.P. 
-------- -- u .... -

fig_ 5 - Parte superior do verso, com 0 espac;:o central para a correspondencia 
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Carovelo - 1 $00 

CARTA POSTAL PARTICULAR PUBLICITARIA 

"CARTA POSTAL UNIVERSAL" 

Patenteada pela empresa do CARTA POSTAL UNIVERSAL LOA, que obteve autorizac;oo para a 
sua selagem, em Maio de 1954, com a obrigac;oo de levar uma vinheta de $20 das Obras Sociais dos 
cn, alem do selo de franquia de 1 $00. 

E formada por uma folha com 36 x 36 cm com anuncios ou propaganda turistica, impressos a 
cores em ambos as faces, tendo um espac;o com 18 x 32 cm para a correspondemcia. E dobrada duos 
vezes em coda sentido e fechada por uma abo com 0 bordo gomado. No 10 Serie (A-I) a vinheta dos 
cn est6 00 lado do selo enos outras Series est6 no abo. 

Foram impressos, do Serie "A", 13 exemplares diferentes com selo do emissoo "Caravela" e 1 do 
"Cavaleiro Medieval", com a tiragem de 5.000 coda. Do Serie "B", 2 series com a tiragem de 10.000 e, 
do "0" uma, com tiragem de 20.000, todos estas com selo "Caravela" e eram vendidas 00 publico pelo 
prec;o de $20. 

Impressas pela Fotolito (A-I) e a partir do serie (A-2) pel a Fotogravura Nacional Lda em Lisboa, 
de Julho de 1955 a Junho de 1956. 

Selo do emissoo "CARAVELA" 

fig. 6 - Carta Postal (serie A-4) circulada de Alferraredel para Tomar (03.04.56) 

Selo do emissoo "CAVALETRO MEDIEVAL" 

fig. 7- Carta Postal (serie A-14) circulada de Moscavide para Lisboa (09.12.57) 



INTEIROS POSTAIS PARTICULARES COM A TAXA NAO IMPRESSA 

Criados por indivlduos ou empresas este tipo de Inteiros em vez de serem vendidos com selo 
impresso, apos autorizac;:ao oficial que a seu pedido, Ihes era dada, levavam 0 selo colado pelos 
proprios servic;:os dos Correios. Sao conhecidos os seguintes: 

- "D. LUIs", fita direita, 25 rs, rosa-carmim - Sobrescrito "0 Annuncio Postal" requerido pela Casa 
Havaneza e vendido por 20 reis . 

- "Ceres", 1 ctv verde com perfurac;:ao circular - Bilhete Postal "Serie Nacional" - pedido de 
Jorge Eduardo de Assls Palxclo Vendido ao publico em series de 6 por 5 centavos. (circular n° 16 dos cn 
de 13.05.1916) . 

- "Ceres", 1 ctv verde com perfurac;:ao do feitio duma cruz- Bilhete Postal "RECLAME" da autoria 
de Almeida & Gonc;alves. Vendido ao publico em series de 6 por 5 centavos. (Circular n° 9 dos cn de 
09.03.1916) . 

"Ceres", 2 V2 violeta com perfurac;:ao de 3 estrelas - "Carta Postal-Secreto", invenc;:ao de Martins 
Morals & Companhla Lda. Era vendida ao publico por 1 ctv. (patente 9.541 de 21.10.1915). 

"1 a Exposic;:ao Filatelica Portuguesa" - $40, verde com perfurac;:ao "c I" e sem perfurac;:ao - Carta 
Postal "Carta Ideal" da autoria de "A Carta Ideal". Vendida ao publico por $35. (Patente 2.321 de 
01 .01.1935) . 

D. Luis, fito direito, vermelho, cunha VI, denteodo 12 1/2 

Sobrescrito Publicitario com selo adesivo 

"0 ANNUNCIO POSTAL" 

Este sobrescrito em papel avergoado diagonalmente, pode ser considerado 0 precursor deste 
tipo de inteiros. Foram emitidas 23 series mas, ate 00 momento, so se conhecem 19. Estas series tinham 
dois tipos diferentes, sendo uma delas a duas cores. 

Sao conhecidos sobrescritos com legendas e anuncios impressos a : preto, azul claro, carmim
violeta e rosa, este ultimo em papel liso. 

Sobrescrito n° 492 da 2Q Serie 

fig. 8 - Sobrescrito particular circulado de Alhandra (28.07.77) para Lisboa (29.07.77) 
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Ceres, 1 ctv verde, papel pontilhado, denteado 15 x 14 

Bilhete Postal Publicitario com selo adesivo 

"SERlE NACIONAL" 

a) - "Jorge Eduardo de Assls Paixoo" 

Autorizac;oo dada par Despacho de 09.05.1916 do Administrador Geral dos Carreios e Telegra
fos, publicado na circular n° 16 de 13.05.1916 dos Carreios. A perfurac;oo circular tinha um diometro 
de 5,5 mm e 0 conjunto de 6 postais eram vendidos par 5 centavos. S6 500 conhecidos 2 exemplares 
circulados. 

• ..... - ............ ..,..,..,..II ... ., • .-u.. 

fig. 9 - Bilhete Postal particular circulado internamente em Lisboa (22.12.16) 

b) - "REClAME" de Almeida & Gonc;alves 

Autorizac;oo dada por Despacho de 04.03.191 6 do Administradar Geral dos Carreios e Telegrafos, 
publicado na circular n° 9 de 09.03.1916 dos Carreios. Selo perfurado com 0 feitio de uma cruz e conjunto 
de 6 posta is vendidos ao publico par 5 centavos. S6 e conhecido circulado 0 exemplar que se mostra 
abaixo. 

.... ..... llaIIhI CI\SI\ - - . 

.... .aQ .. a.: .. MILVA _ - ~UI:>I 

-... .. - K"" a - TeltfGlllt 31151 
no .1. ~":;.::'.l"" lID ........ 

M to _ Ucstlna,lII 

1------1 1'4.!=" a.,'" ,/ ~d£." 
q-: <24tr~/--

5':,,; ... ~..I!' .tf.~. 
1 ' I " at 

fig. 10- Bilhete Postal particular, Censurado, circulado de Lisboa (20.05.16) para Franc;a 



"CARTA POSTAL SECRETO" 

Patenteada (registo n° 9.541) pela empresa da "Carta Postal Secreto" de Lisboa, e formada p~r 
uma folha com 227 x 287 mm, que dobrada duas vezes em cada sentido fica com 133 x 98 mm. E fechada 
p~r uma aba com 0 bordo gomado. No interior tem anuncios impressos numa ou mais cores e um espa<;o 
com 34 a 39 linhas de pontos, com 125 mm para a correspondencia. Foram produzidas varias series em 
papel expesso creme com a face exterior tinta a amarelo, papel expesso rosado com fios de seda 
vermelhos na face exterior e creme no verso e papel expesso creme com fios de seda verds na face 
exterior. Era vendida ao publico p~r 1 ctv com um selo adesivo de 2 1 /2 ctvs, perfurado com 3 estrelas 
de cinco pontas dispostas em triangulo. 

Autoriza<;ao para perfurar os selos e utiliza-Ios nestas Cartas foi concedida a Firma Martins, 
Morais & Co Lda, proprietaria da "Carta Postal Secreto", por despacho de 21.10.1915 do Administrador 
Geral dos correios e Telegrafos. 

fig. 11 - Carta particular circulada de Lisboa (05.12.16) para Soure 

"CARTA IDEAL" 

Com a patente n° 2.321, foi autorizada pelos cn em 1 de Janeiro de 1935 a Jaime Nascimento 
de Almeida, residente em Coimbra, a circula<;ao de uma carta designada, "CARTA IDEAL" . Esta e 
ilustrada a verde, com gravura e textos de propaganda e anuncios de artigos de estabelecimentos 
comerciais de Coimbra. E formada p~r uma folha de papel espesso amarelado com 287 x157 mm, para 
ser dobrada 2 vezes no sentido da altura, ficando depois disso com 0 tamanho de 157 x 90 mm. 

Existem cartas circuladas com selos normais, taxa de $40 centavos (porte da altura) e, e 
conhecida uma unica carta circulada, perfurada com as letras "c I" designativ~ de Carta Ideal com 
selo tambem perfurado de $40 da emissao "1 a Exposi<;ao Filatelica Portuguesa" que se apresenta em 
baixo. 

~-~ ... 

f~~. ,.1~ ~~->P~ < 

fig. 12 - Carta Postal particular circulado de Coimbra (28.12.35) para 0 Porto (29.12.35) 
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INTEIROS POSTAIS PSEUDOPARTICULARES (REPICAGENS) 

Os Intelros Postals assim designados per uma vez adquiridos pel as empresas ou particulares ser 
neles posteriormente imprimida, publicidade para uso proprio ou venda. 0 pec;o de venda era 
geralmente inferior ao valor do selo. Deste tipo, que e 0 mais interessante, sao conhecidos varios com 
as seguintes taxas todas na emissao "Ceres": 

1 ctv, verde - "Serie Nacional" - 6 posta is vendidos per 5 ctvs. 
2 ctvs, amarelo - "Serie Nacional" - 6 posta is vendidos p~r 11 ctvs. 
2 1 /2 ctvs, violeta - sobrescrito - carta 
25 ctvs, preto - bilhete postal 

Bllhete Postal de 1 centavo, verde 

· n"H~Y0SUL 
• fig. 13 

Bilhete Postal particular circulado 
internamente em Lisboa 

Bllhete Postal de 2 centavos, vermelho 

fig. 14 

Bilhete Postal particular circulado 
de Lisboa (13.11.13) para Peniche 

Sobrescrlto-carta de 21/2 ctvs, vloleta 

fig. 15 

Bilhete Postal particular circulado de 
Guimaraes (28.07.18) para 0 Porto 



"REPICAGEM" 

Ceres - 25 etvs, preto 

fig. 16 

Bilhete Postal particular circulado das 
Caldas da Rainha (17.08.27) para Lisboa 

Ceres 2 etvs, laranja e eastanho 

IMPRESSOS DOS CORREIOS 

.......... .. ........ , ...... 
d. A. Mlne.ro 

---II 

a) RELACAO DE RECIBOS A COBRAR 

I mMo. __ 

I 1010 - ~to, "'. 
..... _._ .. -Uo 

"pO. « 

Este tipo de impressos eram pagos atraves de selo colado. Subiu de V2 centavo (valor impresso) 
para 2 ctvs em 13.10.1928. Por sua vez 0 selo de 2 ctvs passou a ser impresso em 14.04.1923. 

TIragem: cerca de 390.000, de Abril de 1925 a Outubro de 1926. 

fig. 19 

' .. ... ~. . . 
· ~L'" 

fig. 17 

b) REQUISICAO DE VALE A COBRAR 

Ceres 3 etvs, azul 

fig. 18 

...... .... Requisi~llo de lIale ______ n.o_"_ I 
Pret ......... nl ••• "uU" •• ~ •• ~EI;.~" ;=;Ziillliillilili_iIiiI_~";;: 

fR'I",irl. II. fUfflia pM' uttlUO) • 

P.p,./'.(1) -" _________________ _ 

N_th nut_ ""...-,0 JiMtiro- ____________ _ 

fJttsitllflCia a iadiIIitI". f"I rtllJtit • dillAriro 
N ... 1I.lrttI .. th •• p ..... I, tIn< .... 1OP- _ _________ _ 

'1!ts<'dhrcio tI. iatlUritllIII • f- ... I, "- .. ,..,. - _ ________ .. _,,' ____ .,9>_ 

.... _& ...................... ..-...~- ........ --....... " ....... -_ ...... 
.... ,tl(W4:i50 
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Ceres 1,2 e 3 ctvs 

IMPRESSOS DOS CORREIOS 

c) ORDEM POSTAL (MODELO N° 06) 

As ORDENS POSTAIS foram criadas pelo Decreto Lei n° 12.740 de 06.05.1909. novamente 
regulamentadas em 6.11 .1912 e extintas pelo Decreto Lei n° 15.278 de 23.03.1928. 

Tinham p~r finalidade complementar 0 servic;:o de Vales Posta is. destinando-se a remessa de 
pequenas quantias ate 5$000 reis. equivalentes depois a 5$00. 

o selo impresso corresponde a taxa a pagar alem do valor facial da Ordem. Nas Ordens Postais 
de 3 e 4 escudos 0 selo da emissao "Ceres" e substitufdo pel as "Armas da Republica" em relevo. 

As Ordens Postais existiam em cadernetas de 50 exemplares do mesmo valor cada. 

ORDEM POSTAL com selo "CERES" 

fig. 20 

o ................ 
~ 

........ . _ . 1",, _ . "1 __ _ .... .-N III....., •• _ -::E .......... ·0 .. 
ORDEM POSTAL com as "ARMAS DA REPUBLICA" em relevo. 

fig. 21 

DOS 

CORREIOS E TELEGRAFOS 
ORDE:M: POST.A.L 

do ",ament" du ordens pnslaes em _ _.'_'. ____ _ 

6'asaui tres escudos GII.k. ____ .. _. _. _. _____ . ___ _ 

ClNIu' .... 

a .I.UlftI'W cia tteda ~_ 

Lop, "'Hr..i"e a tr.os MiciJNf'& ..,,,,,it H 
JnhaaUrie. "S.0,.t_ Itt .aiI .. i :I _ ....,. • 

• "'~'M' -(" - . I 
I I 



Ceres 3, 10 e 15 etvs 

IMPRESSOS DOS CAMINHOS DE FERRO 

Diree~ao do SUL e SUESTE - AVISO DE CHEGADA (mod. F nO 146) 

Os AVISOS DE CHEGADA dos Caminhos de Ferro tiveram dois tipos. Tlpo 1 - em que a primeira 
linha com letras minusculas e a segundo maiusculas e 0 Tlpo 2 - primeira linha com letras maiusculas e a 
segundo com minusculas. Embora Cunha Lamas indique a data de 08.12.1921 como data do seu inicio 
possuo um anterior datado de 07.11.1921 . A partir dos Avisos do Tipo 2 estes passaram a incluir um 
duplicado em popel cor de rosa no seu interior. Tiragens: 50.000 em Agosto de 1920; 50.000 em 8.12.1921 
e 50.000 em 30.10.1922. 

Os Avisos comec;aram p~r ter 0 porte impresso de 3 centavos (porte de impressos de 1.1.21 a 
7.1.23) porem, 00 subir 0 porte paralO centavos em 8.1.23, 29.600 avis os do ultima tiragem de 3 ctvs 
voltaram a Coso do Moeda para receberem novos selos, a fim de perfazer esse novo porte. Foram 
usados dois processos para tal, num colaram-se dois selos adesivos (1 ctv e 6 ctvs) e no outr~ foi 
colocada uma tarja de anulac;ao sobre 0 selo anterior e em seguida impresso um de 10 centavos, 
ambos em 12.5.1923. Procedeu-se depois 6 emissao de novos avisos com a taxa de 10 centavos impressa 
sendo as suas tiragens: 60.000 em 14.4.1923; 55.000 de 100 17.11.23 e 40.000 em 20.6.1924. 

o porte de impressos tornou a subir em 11 .2.1924 para 15 centavos e assim, 40.000 avisos de 10 
ctvs do tiragem de 30.6.24 receberam no Coso do Moeda um selo adicional de 5 ctvs, de 26 a 30.6.1924. 
Foram depois emitidos novos Avisos com selo Ceres de 15 cts impresso. Tiragem: 285.000 de 25.3.24 a 
8.9.1925. 

• de reft'O do IItIdo 

Ell..- Sar. 

-
fig. 22 - Tlpo 1 - primeira linha com letras minusculas e a segundo com maiusculas 

• 

b." ',",. 

fig. 23 - Tlpo 2 - primeira linha com letras maiusculas e a segundo com minusculas 
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IMPRESSOS DOS CAMINHOS DE FERRO 

A vises de Chegada 

Aviso de Chegada - Tipo 1 

Sem trac;:os entre as 3 primeiras 
linhas e texto em letra vertical 

fig. 24 

.M.4 ••••• ·1<118 .. .~ .... , 
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• Qdo 

Aviso de Chegada - Tipo 2 

Trac;:os entre as 3 primeiras linhas 
e texto em letra inclinada. 

fig. 25 
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Pagina da Maximafilia 

Alimenta~ao - Tres cereais basicos 

No conjunto mundial existem inumeras lend as sobre 0 

aparecimento dos cereais; no historia do alimentac;oo. Os mais 
variados documentos atestam a antiguidade do cultivo dos groos 
em diferentes partes do Mundo. Certas areas comec;aram a ser 
caracterizadas pelo consumo de um tipo espedfico de cereal. 
Ainda hoje. e comum identificar 0 Trigo com os povos do Ocidente 
eo Arroz com os do Oriente. Com 0 correr dos tempos. noo diminuiu 
o popel fundamental dos cereais no alimentac;oo dos homens (fig. 
1). Mas noo se sabe como 0 homem teve a ideia de isolar essas 
plantas do flora natural. A escolha deve ter sido feita 00 acaso. 
como com outras plantas domesticas. 

o nome "cereal" vem do latim "cerealis". E chamava-se 
assim em Roma. por ter-se originado do deusa do agricultura. CERES. 
que como sabemos e filha de Saturno e de Cibele. deusa latina do 
agricultura. identificada com a Demetrer grega. Adivinhamo-Ihes 
essa circunstoncia pelo arranjo vegetal que Ihe rodeia a cabec;a 
e Ihe encima a frente com uma belas espigas de trigo. (fig. 2) 

1 - 0 Trigo 

Uma das plantas de cultivo mais antigo e 0 trigo. Originario 
do Asia Menor. 0 trigo difundiu-se por todo 0 Mundo. Algumas 
variedades fcram encontradas no Sui de Franc;a e no Suic;a. em 
escavac;6es arqueologicas (fig. 3). A Biblia documenta uma crise 

Joao Pinheiro da Silva 
cfportugal@mall.telepac.pt 

Fig. 1 - Yvert 235 • 1927/31 - Franc;a -
Semeadora. Obllterac;oo comemo
ratlva de Paris 13.12.1952. 

de alimentac;oo. resolvida pelo armaze
namento do trigo . No livro do Genesis, Jose. 
interpretando 0 sonho do farao. recomenda 
que se reservasse trigo. poupando a populac;oo 
00 flagelo do fome. 

CERI!s - 1 -

Fig. 2 - Yvert 372· 1938/41 - Franc;a - Tlpo Ceres. OblHerac;oo 
ordinaria de Paris 19.07.1938 

Um facto que se destaca no hist6ria do 
alimentac;oo e a progressiva generalizac;oo no 
consumo de trigo em forma de poo (fig. 4). De 
facil transpcrte e conservac;oo longa. levava 
todas as vantagens sobre qualquer outr~ 
alimento. Apesar de 0 trigo estar ligodo a 
cultura dos povos ocidentais. hoje em dia 0 

seu consumo e generalizado. Em virtude do seu 
prec;o relativamente baixo no mercado 
mundial. esta comec;ando a ser consumido em 
poises que ate pouco tempo noo 0 utilizavam. 
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E 0 caso do Japao, tradicional consumidor de arroz, que 
antes da 2:° Guerra Mundial, comec;:ou a desenvolver a 
plantac;:ao de trigo e cevada. 

A planta do trigo e uma graminea, que floresce 
anualmente. Originario das regioes asiaticas, secas e 
ensolaradas, necessita de grande quantidade de calor seco 
para germinar. Isto permite que dentro do grao de acumulem 
amide e gluten (proteina vegetal) . Por aclimatac;:ao, 
adaptac;:ao e cuidados especiais com as sementes, hoje em 
dia consegue-se produzir trigo no mundo todo. Mas os 
maiores produtores, com capacidade de exportac;:ao, 
grac;:as a tecnologia e mecanizac;:ao sao os Estados Unidos 

Fig. 3 - Yvert 885 • 1963 - Italla - Campanha 
Mundlal contra a Fome - Semeador. 
Obllteral;oo ordinaria de Perugla 06.07.1963. 

da America, Canada, Russia, Franc;:a, Suecia 
e China. Esta ultima exporta pouco; a sua 
populac;:ao consome toda a produc;:ao. 

Fig. 4 - Yvert 3649 • 2004 - Franl;a - Retratos das Regloes. 
Obliteral;Oo de 1.0 dla de cJrculal;oo de Paris 26.03.2004. 

Pouco utilizado sob a forma de grao, 0 

trigo e largamente consumido como 
farinha, no fabrico de alimentos basicos, 

como 0 pac (fig. 5) e massas. A espiga do trigo e um simbolo de prosperidade (fig. 6). 

2 - Mllho 

Se ate agora e discutida a origem do milho, uma coisa e certa: 0 seu cultivo na America comec;:ou 
no Mexico pre-colombia no, de on de se expandiu. Foi introduzido na Europa depois do seculo XVI. 
Conquistou grandes areas, sobretudo na 
Europa meridional e centra (Fig. 7), onde 0 

clima convem a sua adaptac;:ao. 
Posteriormente, os europeus levaram-no a 
Africa e Asia. Considerando a sua cultura e a 
produc;:ao mundial, porem, 0 milho tornou-se 
tipicamente america no, nos dois hemisferios. 
As grandes concentrac;:oes da cultura estao 
no "Cinturao do Milho" dos Estados Unidos e 
nos pampas humidos da Argentina. 

E uma graminea alta, que pela largura 
das folhas demonstra uma afinidade tropical; 
tambem do frutos anuais. Distinguem-se 
actualmente inumeras variedades. A mais 
comum e a variedade precoce, de caules 
grosses e espigas longas, que atinge de 25 a 
30 cms de comprimento, com 12 a 24 fileiras 
de grao. Em todos os paises de grande cultura, 
a tendencia e substituir as variedades locais 
por tipos hibridos, que daD graos maiores e 
mais saborosos. 

Fig. 5 - Yvert 1230 • 1985 - Sull;a - Anlversarlos - Centenarlo 
dos padelros. Obllteral;oo de 1.0 dla de cJrculal;oo de Zurich 
23.09.1985. 



Ah9m de ser consumido em groo, e tambem transfor
mado em farinha, que serve para pratos e bolos. Tambem 
pipocas. A palavra vem do termo indigena "papoka", que 
quer dizer: pele estalando". 

2.1 - Mllho do America para 0 Mundo 

No dia 5 de Novembro de 1492, dois elementos da 
expedi<;:oo de Cris
tovoo Colombo vol
taram de uma mar
cha de reconheci
mento pelo interior 
da ilha de Cuba e 
contaram que havi
am visto "um tipo de 
groo que chamam 
maiz, de sabor agra
davel. que e cozi
nhado, secado e 
transformado em fa
rinha". Trazido a Eu
ropa por Colombo, 0 

cereal dos nativos 
difundiu-se too rapi
damente que, pou
cos anos depois, a 
maioria dos euro
peus ja 0 conhecia. 
E os colonizadores 

Fig. 6 - Yvert 69 Tlmbre-Taxe -1943/46 - Fran~a 
- Tlpo Gerbes. Obllterac;oo comemoratlva de 
Paris 09.10.1943. 

portugueses encarregaram-se de divulga-Io mais ainda, intro
duzindo-o tambem em Africa (fig. 8) ja com 0 nome de milho. A 
vez da Asia chegou logo de seguida e, dessa forma, duas gera
<;:6es apos Colombo, 0 mundo inteiro utilizava amplamente 0 

Fig. 7 - Yvert 2836 - 1964 - Russia -
Exposl~oo Agricola de Moscovo - Mllho. 
Oblltera~oo ordinaria de 12.10.1969. 

milho, na alimenta
<;:00 de homens e 
animais. 

Devido a essa 
expansoo rapida, 0 origem americana do milho acabou pra
ticamente esquecida. Tanto assim que, em Italia, ele era 
chamado de "granoturco". Contudo, nada se encontrou que 
indicasse a presen<;:a do "zea mays" na Turquia antes de 1492. 
E no resto do velho mundo, menos ainda. 

Enquanto isso, diversos factos demonstram a existen
cia do milho no continente americana desde epocas muito 
remotas. Amostras desse cereal. encontradas em escava
<;:6es arquelogicas na America do Sui e analisadas quimica
mente, revelaram datar de 1.000 anos antes de Cristo. Amos
tras equivalentes, obtidas na America do Norte, datavam 
do ana 2000 a. C .. E os cientistas acreditam que algumas 
variedades de milho silvestre devem ter existido no conti
nente americano em epocas ainda mais remotas. 

A popularidade do milho entre os nativos americanos 
e facilmente compreensivel : 0 seu cultivo dava pouco tra
balho e a produ<;:oo era compensadora. 0 metodo de plan
tio usado era praticamente 0 mesmo em todas a s regi6es 
da America. Primeiro os indios derrubavam as matas, abrin
do uma clareira. Depois queimavam a vegeta<;:oo abatida, 
para limpar a ro<;:a. E finalmente semeavam os groos em filei-

Fig. 8 - Yvert 625 - 1980 - Angola - 1.· 
Congresso do MPLA - Rlquezas agr[colas. 
Oblltera~oo ordinaria de Malange 
08.12.1983. 
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ras, no meio das cinzas. Chuva e tempo completavam 0 servic;:o: meses depois as espigas atingiam 0 

ponto de colheita. Eram entao apanhadas e guardadas em pai6is ventilados (em Portugal e Espanha 
chamam-se "espigueiros"), onde se conservavam por longos periodos. 

Cada uma dessas "roc;:as de queimada" 
produzia varias colheitas fartas, mas ao fim de 
certo tempo os terrenos esgotavam-se e a 
produc;:ao diminufa. Para os fndios, porem, isto 
naG constitufa problema: terra boa nao faltava, 
de modo que bastava abrir outra clareira e 
fazer novas lavouras. 

Os primeiros colonizadores da America 
seguiam a risca a norma indfgena, e durante 
muito tempo 0 milho continuou a ser plantado 
dessa maneira. Depois, foram surgindo novos 
metodos, mais racionais. 

Em materia de adaptabilidade, nenhum 
cereal se compara ao milho, que vive tanto 
em regioes setentrionais como 0 Canada e a 
Russia, quanta em areas muito meridionais da 

Fig. 9 - Yvert 745 • 1963 - EUA - Campanha Mundlal contra 
a Fome. Esplga de grao. Oblltera~ao de 1.0 dla de 
clrcula~ao de Washington DC 04.06.1963. 

America do SuI. A altitude, por sua vez, naG 0 prejudica: lavouras de milho sao sempre bom neg6cio, 
quer em areas abaixo do nfvel do mar, como acontece na planfcie do Caspio, quer em plantac;:oes 
montanhosas a 4000 metros de altura, nas encostas dos Andes peruanos. 

Nos Estados Unidos da America, que produzem mais de metade dos cereais do Mundo, cultiva-se 
milho praticamente em todos os estados. Cerca de 3f. das fazendas mantem culturas regulares desse 
cereal, e na regiao centro-norte do pafs - 0 chamado "corn-belt" ou "cinturao do milho" - mais de 
metade da area cultivada e dedicada a ele (fig. 9) . Dessa forma, naG e de estranhar que os EUA sejam 
o primeiro produtor mundial, seguido da Russia em segundo, China em terceiro e Brasil em quarto. 

Alguns botanicos acham que 0 milho descende de uma especie primitiva, na qual pequenos 
graos cresciam individualmente, envolvidos numa bafnha. Ja outros sao de opiniao que ele e 0 produto 

Fig. 10 - Yvert 817· 1981 - Mo~amblque - Serle base - Rlquezas 
agrlcolas. Oblltera~ao ordinaria de Nangololo 19.12.1981. 

da evoluc;:ao de uma planta que os aztecas 
chamavam de "teocentli" (na verdade 0 

teocentil parece ser 0 parente silvestre mais 
pr6ximo do milho que hoje conhecemos. 
Assim como ele, tem tambem dez 
cromossomas e pode ser cruzado com 
variedades de milho comum, produzindo 
tipos hfbridos). Uma terceira teoria afirma 
que 0 milho, 0 teocentil e ainda 0 

"tripsacum" (outro genero americana do 
mesmo grupo) originaram-se de um 
antepassado comum, hoje extinto. 

A partir de 1940, experiencias geneticas 
e estudos arqueol6gicos vieram dar mais 
peso a hip6tese de que 0 milho descende 
da especie que continha os graos 
separados. Mas nem por isso 0 teocentil foi 
descartado da sua genealogia. Ao 
contrario, acredita-se que tenha tido ele 

importante papel na evoluc;:ao do cereal, atraves de cruzamentos que resultaram em novos tipos, os 
quais correspondem a maior parte das variedades modernas. 

3 - 0 Arroz 

A cultura do arroz remonta, sem duvida, a mais de 5000 anos. E uma das plantas sagradas que 0 

imperador da China semeava simbolicamente, por volta do ana 2800 antes da nossa era. Parece, 
entretanto, que 0 primeiro centro de cultura naG foi a China, mas a india, de onde 0 arroz se propagou. 
Ao acaso, comec;:ou a ser cultivado em algumas partes da Sfria e foi transportado pelos arabes para a 



Fig. 11 - Yvert 1710 • 1988 - Japoo - Esplga de arroz. Obllterac;oo 
ordinaria de Yamashlroohara-Kyoto 01.06.1989. 

Penfnsula Iberica. Cerca de 1460, pe
netrou no Italia, em Pisa, de onde se 
expandiu para as regioes do planfcie 
irrigada pelo Rio P6. Nos seculos XVI e 
XVII foi introduzido nas Americas pelas 
moos dos colonizadores europeus. 

o arroz e uma planta de panta
nos. Parece que foi encontrada em 
estado selvagem, crescendo nos char
cos, onde a agua dos rios do Asia Ori
ental estagnava, depois do retrac<;:ao 
das enchentes. Apresenta-se sob a for
ma de um caule verde, muito rfgido, 
cuja altura varia de meio metro a um 
metro e vinte centfmetros, segundo as 
regioes e especies. Esse caule carre
go uma panfcula estreita, com espigas 
de 30, 60 e, as vezes, 100 graos (fig. 
10). Do come<;:o 00 fim do seu cultivo, 
exige um excesso de trabalho huma

no, 0 que supoe uma superabundancia de mao-de-obra rural. E semeado num viveiro recoberto de 
agua, renovada periodicamente. Depois de 20 a 30 dias, quando as plantas ja atingiram 20 ou 30 
centfmetros, transplantam-se para 0 campo, ja preparado para receber as mudas. 

Actualmente a Asia Oriental produz 91,6% do arroz mundial. 0 Japao (fig. 11), as Filipinos, a Insulfndia 
e a Indochina sao os maiores consumidores: a fndia e a China, apesar de serem grandes produtores, 
complementam a sua alimenta<;:ao com outros cereais. A America e 0 mais importante dos produtores 
secundarios. Colhe anualmente mais de 
7 milhoes de toneladas, 0 que represen
to 5 vezes a produ<;:ao europeia. 

Ha mais de 200 variedades de 
arroz, que se distinguem pelo aspecto 
do infloresc€mcia e por sua adapta<;:ao 
as condi<;:oes do solo. Fundamental
mente, distingue-se 0 arroz de fundo de 
vale do arroz de montanha. Este segun
do e 0 chamado "arroz sequeiro", de 
caule curto, graos pequenos e rendi
mento inferior 00 des variedades 
irrigadas. Por outr~ lado, e menos ex i
gente em rela<;:ao as outras varieda
des, bastando-Ihes as aguas das chu
vas. Pode ser cultivado ate 2000 metros 
de altitude. 

Fig. 12 - Yvert 1854 • 1999 - Tallandla - Cultura do arroz. Obllterac;oo 
E consumido em grao, simples- do 1.° dla de c1rculac;oo de Bangkok 25.02.1999. 

mente cozido ou em forma de bolos. Os 
orientais fabricam osaque (aguarden-
tel por um processo de fermenta<;:ao do arroz. No fndia, China, Japao, Paquistao, Indonesia, Tailandia 
(fig. 12) e Birmania (actual Myanmar) e alimento basi co de mais de 2 bilioes de pessoas. 

Blbllografla 

Relatorlos da FAO (Food and Agriculture Organization). E a organlzac;oo das Nac;oes Unldas para a agrlcultura 
e allmentac;oo, tem a sede em Roma e dela fazem parte 152 estados membros. 
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A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101 , 3.° - 1200-358 L1SBOA - Tel. : 21 342 15 14 Fax: 21 3429534 

c: COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA .KABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. {I ANDAR (ElevDdor) 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08 

1170-215USBOA PORTUGAL 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

1Wa ao Crucifixo, 76 - 4° safa S lIoo-~84 Lisboa 
'I'eff. 2~3431167 yax 2~3432~54 'I'm.. 9~72863~O 
e-m.aU: a.po(JOncalvesfPmaiLtef2pac.pt 



Trofeu CFP 2006 
Dia 03 do mes de Junho. teve lugar na sede do Clube Filatelico de Portugal. a segunda eliminatoria 

do Trofeu do CFP 2006. patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Estiveram presentes 16 participac;6es. mais uma vez. de grande qualidade filatelica. das quais 
foram apuradas seis para a final. Continua a haver uma grande afluencia de associ ados a esta nossa 
iniciativa. ficando mais uma vez demonstrada a sua adesoo a este tipo de eventos. Felecitamos 0 Dr. Luis 
Barreiros. um neofitos neste certame. pelo brilhante primeiro lugar obtido. com a sua excelente colecc;ao 
de correspondencia de militares expedicionorios a Moc;ambique. durante a I Guerra Mundial. 

Continuamos a chamar a atenc;ao dos senhores associados de que este tipo de evento apenas se 
rege pelo regulamento que foi publicado em devido tempo. Noo pretendemos 0 seu espartilhamento 
p~r regras competitivas. mas tao so que seja um momento de divulgac;oo filatelica. prevalecendo 0 

criterio adopt ado pelo expositor. segundo a sua optica de coleccionismo. Foi sempre esta a mensa gem 
que pretendemos passar aos expositores e assim se mantero. pois 0 sucesso que se obteve assim 0 

justifica. 

Continuamos a verificar que de eliminatoria para eliminatoria. voo aprecendo novos expositores 
o que justifica este tipo de evento. Noo queremos deixar de realc;ar a participac;oo do jovem Jooo Reis 
e felicito-Io pelo seu brilhante 4.0 lugar. 

As classificac;6es obtidas pel as participac;6es foram as seguintes: 

1.0 - Dr. luis Barrelros 

2. a ellmlnatorla 
03.06.2006 

I Guerra Mundial - Fon:;as Expedicionarias a Moc;;ambique 
2.0 

- Elder Manuel Plnlo Correia 
Angola - D. Carlos I Mouchon. Emissoo de 1898 

3.0 
- AHlno Silva Plnlo 

Marcofilia de Moc;;ambique 
4.0 

- JOQO Rels 
Expo 1998 

5.0 
- Manuel Jose Jardlm Janz 

S. Tome e Principe - Sobrecargas locais 
- Jose lima Correia 

Guine - Imperio Colonial Portugues "Correio Aereo" 
7.0 

- Jose Fernandes Guerrelro 
Inteiros Postais de Macau "Perfodo Monarquico" 

- nago Correia 
Cartos com comboios 

- Dr. Rene do Silva 
Erros de Concepc;;oo e de Reolizoc;;oo em Selos Portugueses 

10.0 
- Jose Alexandre 

Cinema - 7. 0 Arte 
11.0 - JOQO Pinheiro do Silva 

Grondes Figuras da Historia de Portugal 
12.0 - Eng.o BeJa Madeira 

D. Lufs I 
13.0 

- Carlos Pedro Sanlos 
Marcofilia dos Paquetes Tronsatelonticos 

14.0 
- luis Armando Barroso 

Cavaleiro Medieval 
- Joaqulm Lopes Trlndade 

Sobrecargos e sobretoxas em popel selodo 
16.0 

- Paulo Rorlz Sequeira 
Inteiros Postois Ceres dos Ac;;ores 

20 volos 

18 volos 

17 volos 

15 volos 

13 volos 

13 volos 

12 volos 

12 volos 

12 volos 

11 volos 

10 volos 

9 volos 

6 volos 

4 volos 

4 volos 

1 volo 
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Centenario do Nascimento de Humberto Delgado 

o Centenario do Nascimento do Genera l 
Humberto Delgado. comemorou-se no passado dia 15 
de Maio. A cerim6nia evocativa teve lugar na aerogare 
no Cilindro. entre as zonas das chegadas e partidas do 
Aeroporto de Lisboa. 

o evento iniciativa conjunta das empresas 
ANA Aeroportos de Portugal. crr Correlos de Portugal e 
da Fundac;co Humberto Delgado. contou com as pre
senc;as das seguintes individualidades: Eng. Mario Lino. 
Ministro das Obras Publicas Transportes e Comunica
c;oes. Eng. A. Guilhermino Rodrigues. Presidente do Con
selho de Administrac;ao da ANA. Dr. Pedro Coelho. Mem
bro do Conselho de Administrac;ao dos cn. Dra. Iva 
Delgado e Dr. Frederico Rosa da Fundac;ao Humberto 
Delgado. par ultimo 0 Prof. Dr. Manuel Serafim Pinto. da 
Universidade Lus6fona de Humanidades e Tecnologias. 
e de muito publico. 

o tema central da cerim6nia foi a homenagem 
a Humberto Delgado pelo seu contributo no arranque 
da Aviac;ao Civil em Portugal. Do programa constou 
ainda 0 lanc;amento de um selo emitido pelos cn dedi
cado ao "General sem medo" e do livro "Humberto 
Delgado e a Avlac;co Civil" de Frederico Rosa. neto do 
General. 

o livro formato album e uma excelente obra 
70 tanto no aspecto grafico como literario. Tivemos 0 pri-

vilegio de 0 ler ainda em provas de revisao e agora ja acabado. na nossa opiniao e uma obra de 
referencia relativamente a implantac;ao da Aviac;ao Civil em Portugal. Foi ainda inaugurada a Exposic;ao 
"Humberto Delgado e a Liberdade dos Ceus". segundo uma calendarizac;ao da ANA. ira ser exposta em 
todos Aeroportos Internacionais Portugueses 

SobrescrHo com 0 selo de Humberto Delgado oblHerado com 0 carlmbo de 10 Dla. asslnado por 
todas as Indlvldualldades que estlveram na mesa 

Fernando M. Oliveira 05/06/2006 



EXFILIS 2006 

XII Exposic;oo de Filatella Luso - Espanhola "CUENCA DEL DUERO - 2006 
"Homenagem a Asdrubal Augusto de Magalhoes" 

Em Leiria teve lugar, entre os dias 9 e 13 de Maio passado, a exposir;ao mencionada em titulo, 
levada a cabo pela Uniao de Colectividades Filatelicas do Norte de Portugal- UFINOR, com 0 patrodnio 
da Camara Munidpal da ddade e a colaborar;ao da Federar;ao Castelhano - Leonesa de Sodedades 
Filatelicas - FECLESOFI. 

A exposir;ao destinou-se a homenagear Asdrubal Augusto de Magalhaes, ilustre filatelista da 
bonita cidade do Lis e associ ado do nosso Clube. 

Certame realizado fora do ambito of ida I, teve a sua Classe de Competir;ao aberta a todas as 
Classes existentes em exposir;6es filatelicas. 

Estiveram presentes 53 participar;6es - das quais 23 pertendam a socios do Clube Filatelico de 
Portugal - mostradas em 194 quadros expositores. 

Pode assim afirmar-se que, pese embora os entraves que Ihe foram levantados, por entidades 
que tinham 0 dever de a apoiar, quanta mais nao fosse, por inerenda das suas proprias funr;6es, -
atente-se que os quadros expositores tiveram que ser alugados em Espanha II! - foi, mesmo assim, um 
exito. 

Nela foi possivel voltar aver colecr;6es que, por vontade dos seus proprietarios, dado 0 momento 
conturbado que vive a nossa filatelia, se auto - exciuiram dos certames oficiais. 

o convivio foi excelente, tendo ficado logo aiL marcado novo encontro, em Setembro, aquando 
da realizar;ao na Marinha Grande da XVI Exposir;ao Filatelica de Inteiros Postais "INTERPOR - 2006" e da 
III Exposir;ao de Filatelia Tematica Portugal- Galiza "EXGAPORTEM - 2006". 

o almor;o de palmares teve lugar no conhecido restaurante Tromba Rija, e como se previa, 
pela qualidade da organisar;ao ate ai demonstrada, foi um exito fazendo lembrar os almor;os de 
antigamente, onde se pagou um prer;o justo, se comeu muito bem, e foi uma jornada de franco convivio 
filatelico entre filatelistas que amam acima de tudo a filatelia como forma de entretenimento e prazer. 

Quantos aos premios, dtamos os atribuidos aos sodos do Clube: 

Grande Premlo da C/osse de Honrg : Asdrubal Magalhaes - "Historia Postal da Guerra Anglo -
Boer" 

Grande Premlo do C/osse de ComDeticOo: Luis Frazao - "1 a emissao de Int. Postais do Ultramar 
Portugues" 

Medalhas de Ouro : 

Elder Correia - "Privativos de Portugal" - recebeu ainda 0 Premio Espanha 
Manuel Janz - "S.Tome - Selos da Monarquia no Periodo Republicano" 
Avellno da Sliva Vale - "Espanha Seculo XX" 
David Rodrigues Cruz - "Monumentos Militares" 
Luis Frazao - "Correio de Damao e de Diu" 
Miguel Sa - "Monumentos Religiosos da Europa" 
Antonio Pinto Fernandes - "Selo Fiscal na Filatelia" 
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Medalhas de Vermeil Grande: 

Rene Rodrigues da Sliva - "Publicidade a Bebidas na Filatelia e nao so" 
Clube Fllatellco de Portugal- "Boletim" 

Medalhas de Vermeil: 

LUIs Barroso - "Inteiros Posta is do Cavaleiro Medieval" 
Jose Ribeiro Marques - "0 Desporto" 
Tlago Correia - "Do Vapor ao TGV" 

Medalhas de Prata Grande: 

Manuel Alhandra Duarte - "0 Touro" 
Vltorlno Valverde - "Principais Escritores dos Seculos XIX e XX" 

Medalhas de Prata : 

Antonio Pinto Fernandes: "Selos Fiscais de Portugal -Documentos Selados" 
Asdrubal Magalhces - "Alem do Circulo Polar Arctico - 0 Arquipelago de Spitsberg" 
Gullherme Rodrigues - "0 Perfodo de TransiC;ao entre a Monarquia e a Republica" 
Gullherme Rodrigues - "Imposto Postal em Portugal Continental" 
LUIs Barroso - "Perfurac;6es Fiscais" 
Jorge LUIs Fernandes - "Caminhos de Ferro. Factor de Progresso" 
Jose Guerrelro - "Emiss6es Ceres de Macau" 
Jose Guerrelro - "II Guerra Mundial - Lisboa cidade de transito do correia aereo internacional" 
Jose Correia - "Servic;o Postal Militar na Colonia da Guine 1961 - 1974" 

Medalhas de Bronze: 

Rene da Sliva: "Recordar Nelson e Trafalgar" 

Para terminar. convidamos todos os socios que queiram expor. a inscreverem-se nos exposic;6es 
de Setembro. na Marinha Grande - publicitados noutro local deste Boletim - onde podem apresentar
se mesmo que seja a primeira vez que 0 fazem. 

Adellno Caravela e Luis Fernandes 
Membros da Organlza~oo 

Asdrubal de Magalhoes 
e 0 Grande Premlo da 

Classe de Honra 

Um aspecto da Exposl~oo 

Luis Frazoo recebe 
o Grande Premlo da 

Classe de Competl~oo 

Almo~o de palmares 

Manuel Janz recebe 
o Premlo atrlbufdo ao Boletlm 

do Clube Fllatellco de Portugal 



Caixa de Correio 

Encerramento do CFP para ferias 

Como vem sendo habito a sede do Clube 
Filatelico de Portugal esta encerrada p~r motivos 
de ferios a partir do dia 1 ate ao dia 31 de Agosto. 
Reabriremos a nossa sede dia 2 de Setembro (sa
bado). 

A todos os nossos associ ados desejamos 
umas ferias retemperadoras, esperando um regres
so cheio de dinamismo para a nova epoca 
filatelica. 

145.0 Anlversario da Socledade Historica da 
Independencla de Portugal 

De 23 a 31 de Maio de 2006, decorreram no 
Palacio da Independencia as cerimonias comemo
rativas do 145.° Aniversario da Sociedade Histori
ca da Independencia de Portugal. 

Dia 23 de Maio ocorreu a abertura de um 
Saloo Filatelico sob 0 tema "Historia de Portugal", 
de iniciativa da referida entidade com 0 apoio da 
ANJEF - Associac;:oo Nacional de Jornalistas e Escri
tores Filatelicos, entidade esta presidida pelo nos
so distinto associado Professor Hernani de Matos. 

Foi coordenador do Saloo 0 consagrado fi
latelista Dr. Rene Rodrigues da Silva, tambem osso
ciado do CFP. 

Estiveram presentes 14 participac;:6es de 
grande qualidade, distribuidas pelos diferentes clos
ses filatelicos: Tradicional, Historia Postal. Inteiros 
Postais, Aerofilatelia, Tematica, Maximafilia, Um 
quador e Closse Aberta. De notar que todos os 14 
expositores eram associ ados do Clube Filatelico de 

Portugal. 

A Sociedade Historica da Independencia de 
Portugal, 0 nosso agradecimento publico pelo con
vite que nos enderec;:aram para estarmos presen
tes neste importante certame. 

125 Anos do Jardim Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral (Jardim Publico de Beja). 

Organiozada pelo Nucleo de Coleccionismo 
do Centro Cultural e Desportivo do Hospital Distrital 
de Beja, teve lugar do dia 30 de Marc;:o a 1 de Abril 
de 2006 uma mostra filatelica evovativa dos 125 
anos do Jardim de Beja, bem como da epica Tra
vessia Aerea Lisboa - Rio de Janeiro pelos aviado
res Artur Sacadura Freire Cabral e Carlos Viegas 
Gago Coutinho. 

A mostra tinha como temos a Aerofilatelia e 
a Astrofilatelia. Foi confeccionado um carimbo alu
sivo ao evento, da autoria dos Servic;:os Artisticos 
dos cn, com base numa fotografia de Francisco 
Pardal. 

MOSTRA FlLATEuCA 
AllIIOf'1LATIILIA 

A8TIIOl'lLAT&lA 

DIUA 
S04tMIfCDa t_ AId .... para 

Chbo l'ilath1co d. PortulAl 
Av .. UD1rlftce bil.70-51 dt' 

~R .0l1li .... 111£ _I 1150-020 U.boa 

SELOS DE OURO 2006 

PATROCINADOS PELA 

FILATELIA DO CHIADO 
RUA DO CARMO 98 * 1200-094 LISBOA 
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Mostra Filatelica - Dia da Cidade de Beja 

Organizada pelo Grupo Filatelico do Associ
ac;oo Humanitaria dos Dadores de Sangue de Beja. 
teve lugar de 20 a 27 de Maio de 2006. em Beja. 
uma mostra filatelica. 

No dia 25 das 14HOO as 17HOO esteve aberto 
no local do exposic;oo um Posto de Correio. onde 
foi utilizado para obliterar a correspondencia um 
carimbo alusivo a inicitiva. 

Estiveram patentes 00 publico 8 participa
c;oes filatelicas. de associ ados daquela agremia
c;oo. 

Em paralelo a esta mostra decorreu uma 
outra mostra. esta de caracter bibliografico cujo 
tema era 0 "Conto Infantil". 

ra~~ PUat611tD .. Pu rt .... } 
h ,Alatr_ .. c ••• ta ,1O-S· it' 
1150-020 u .... 

Cinquentenario da Escola Secundaria Emldlo 
Navarro. 

No ambito das comemorac;oes do seu 
Cinquentenario. a Escola Emrdio Navarro. em cola
borac;oo com 0 clube residente. 0 White Sharks 

Almada Beisebol Clube. levou a efeito um Torneio 
Internacional de Beisebol entre os dias 9 a 12 de 
Abril de 2006. 

Em simultoneo com este evento est eve pa
tente 00 publico a Exposic;oo "0 Beisebol no Filate
lia". colecc;ooo do Museu Nacional do Desporto. 
devidamente comentada. muito completa. unica 
no Pars. 

Esta exposic;oo teve 0 patrocfnio dos CTT. A 
organizac;oo do TIB enderec;ados as nossas felicita
c;oes por este evento. assim como 0 nosso agrade
cimento publico pelo convite que nos foi endere
c;ado para estarmos presentes no certame. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

o VOSSO PEQUENO CONTRIBUTO 
AJUDARA A TORNAR MAIOR ESTE 

CLUBE QUE E DE TODOS V()S 



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA~AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.0 OT.O -1150-020 LlSBOA- Telet.: 218123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotiza~oes dos socios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO - Portugal 15,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 20,00Euros 

Pagamento adiantado p~r cheque, vale ou dinheiro. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

---PRIMJlftO-
---COflRElI) Alltf}-
---TIUNSaTUiiTlClO ----___ LISBOA 
___ -AMERICAN _ _ 
___ JUNHO U:Z8 
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~50tOO 
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..) 

-' -~-_--.,jr:,--_~~_ 

PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA? 

QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA F.P.F. NA FEDERACAO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

FERNANDO DE OLIVEIRA E-mail:tomegil @ netc.pt Telef.217160609 ou Tim 938464540 
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Novas Emissoes Portuguesas 

EUROPA - Integrac;oo vista pelos Jovens 

Data da emissoo: 09 de Maio de 2006 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: 11 3/4X 12 1/4 

Formato: 40 x 36,6 mm 
Folha: 8 selos 
Plano da emissoo: 

3 x 0,60 600.000 cad a 
Bloco: 3 x 1,20 
TIragem: 160.000 cada 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 
Sobrescritos de 1.° dia: C6 - 0,55 e C5 - 0.75 
Bilhetes Postais: 3 x 0.45 

VULTOS DA HIST6RIA E DA CULTURA 

Data da emissoo: 15 de Maio de 2006 
Desenho: Jose Brandoo / Teresa Olozabal Cabral 
Fotografia: Eduardo Gageiro 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: noo indica do 
Formato: 30,6 x 40 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emissoo: 

6 x 1,00 250.000 cada 
Sobrescritos de 1.° dia: C6 - 0,55 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal, Ponta Delgada e 
Tomar 

ENERGIAS ALTERNATIVAS - EOUCA 

Data da emissoo: 22 de Maio de 2006 
Etiquetas: Maquinas CROUZET 
Desenho: Jooo Machado 
Impressoo: La Poste / Offset 
Noo denteadas 
Plano de emissoo 

Etiquetas de 0,30 / 0,52 / 0,60 /0.75 
Correio azul: 0.45 / 1,80 

Sobrescrito de 1.° dia: C6 - 0,55 
FOC: Lisboa e Porto 

ENERGIAS ALTERNATIVAS - SOLAR 

Data da emissoo: 22 de Maio de 2006 
Etiquetas: Maquinas AMIEL, SMD e E-POST 
Desenho: Jooo Machado 
Impressoo: La Poste / Offset 
Noo denteadas 
Plano de emissoo 

Etiquetas de 0,30 / 0.48/0,52/0,60/0,75 
Correio azul: 0.45 / 1,80 

Sobrescrito de 1.° dia: C6 - 0,55 
FOC: Lisboa e Porto 

CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB-21 DA UEFA 
PORTUGAL 2006 

Data da emissoo: 23 de Maio de 2006 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Noo divulgado 
Formato: 125 x 65 mm 
Plano da emissoo: 

Bloco com 1 selo de 2.75 
Tiragem: 70.000 
Sobrescrito de 1.° dia: C5 - 0,75 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL 
FIFA ALEMANHA 2006 

Data da emissoo: 07 de Junho de 2006 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressoo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Noo divulgado 
Formato: 40 x 36,S mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emissoo: 

0.45 250.000 
1,00 250.000 

Bloco: Com um selo de 2.40 
Tiragem: 100.000 
Sobrescritos de 1.° dia: 

C6 - 0,55 
C5-0.75 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgado 



MOZART (1756-2006) 
250 ANOS DO NASCIMENTO 

Data da emisseo: 07 de Junho de 2006 
Desenho: Jose Brandeo / Elizabete Rolo 
Fotografia: Akg-Images 
Impresseo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Neo divulgado 
Formato: 40 x 36,5 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emisseo: 

0,60 250.000 
Bloeo: Com um selo de 2,75 
TIragem: 70.000 
Sobreseritos de 1.° dia: 

C6-0,55 
C5-0,75 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

ANO INTERNACIONAL DOS DESERTOS E DA 
DESERTIFICACAO 

Data da emisseo: 21 de Junho de 2006 
Desenho: Joeo Machado 
Impresseo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Neo divulgado 
Formato: 40 x 36,5 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emisseo: 

0,30 300.000 
0,60 250.000 

Sobreseritos de 1.° dia: 
C6-0,55 

FDC: Lisboa, Porto, Funehal e Ponta Delgada 

A HERANCA ROMAN A EM PORTUGAL 

Data da emisseo: 21 de Junho de 2006 
Desenho: Jose Brandeo / Paulo Falardo 
Impresseo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Neo divulgado 
Formato: 40 x 36,5 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emisseo: 

0,30 300.000 
0.45 250.000 
0,50 1.700.000 
0,60 250.000 

Bloeo: Com um selo de 2.40 
TIragem: 70.000 
Sobreseritos de 1.° dia: 

C6-0,55 
C5-0,75 

FOC: Lisboa, Porto, Funehal e Ponta Delgada 

MASCARAS DE PORTUGAL 

Data da emisseo: 29 de Junho de 2006 
Desenho: Corlos Leiteo / Atelier Acacio Santos 
Impresseo: INMC / Offset 
Papel: 102 grs/m2 

Denteado: Neo divulgado 
Formato: 30,6 x 27,7 mm 
Folhas: 100 selos 
Plano do emisseo: 

0,03/0,05/0,30/0,45/0,60/0,75 
Sobreseritos de 1.° dia: 

C6 - 0,55 
Inteiro Postal: 0,30 
FOC: Lisboa, Porto, Funehal e Ponta Delgada 

VINHO DA MADEIRA 

Data da emisseo: 01 de JuLho de 2006 
Desenho: Eduordo Aires 
Fotografia: Alberto Vieira / Instituto do Vinho do 
Madeira / Jose Pereira da Costa / Mauricio Abreu 
e Oscar Almeida 
Impresseo: Cart~r / Offset 
Papel: 110 grs/m2 

Denteado: Neo divulgado 
Formato: 40 x 36,5 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano da emisseo: 

0,30 300.000 
0,52 250.000 
0,60 250.000 
0,75 250.000 

Bloeo: Com quatro selos de 2,BO 
TIragem: BO.OOO 
Sobreseritos de 1.° dia: 

C6-0,55 
C5-0,75 

Bilhetes Postais: 4 x 0.45 
FDC: Lisboa, Porto, Funehal e Ponta Delgada 

77 



78 

Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 

MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 
ALTERAC;OES - NOVOS s6clos 

Portugal 

1927 - Isak J. Azriei. Avenida Conselheiro Barjona 
de Freitas, n.O 7 - 5.0 A. 1500-203 Lisboa. (M) 
Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.2A.34.59.72A 

2870 - Eng.o Fernando Jorge Rodrigues Santos Sil
va. Rua dos Eucaliptos, 22. Bairro da Encar
nac;:oo. 1800-200 Lisboa. 

3036 - Miguel Angelo de Sousa e So. Rua da Futura, 
n.O 51 - 2.0.4900-036 Areosa. (M) Po.Fr.ln.T.C. 
60.N.Material para as tematicas: Bombeiros 
e Prevenc;:oo Rodoviaria. 

3368 - Anfbal Lopes Chaves. Bairro da Atalaia Nor
te, 103. 7500-110V. N. Santo Andre. (M)Po.Es. 
T.C.V.60.N.U.1 .2.2A.60.N.Erros e variedades 
de 2B.94.114 

3577 - Victor Jose Abrantes Nunes. Rua Beatriz 
Costa, n.o 6 - 4.0 Dt.°. Alfragide. 2610-195 
Amadora. (M)T.C.V.60.N.U.1.Macau.114. 

3874- Prof. Antonio Manuel Pascoa Grosso. Rua da 
Venezuela, 27 - 9.0 Esq.o. 1500-618 Lisboa. (M) 
T.C.V.60.N.U.1.2A ate 1974.114. 

3931 - Dr. Fernando Martins de Almeida. Apartado 
463. 7002-506 Evora. (M)C.60.N.U.2A. 

3932 - Dr. Alexandre Manuel Comara de Carvalho. 
Lugar do Monte . Airo. 4755-011 Airo. -
alexandre@esoterica.pt - (M)T.C.60.1 .2A.60 
Comemorativos ate 1924. Temas: veleiros e 
barcos com pas.114. 

3933 - Jooo Pedro Rodrigues Baptista. Rua Prof. Jose 
Francisco Corujo, 32 - 2.0 Dt.o. 2330-025 En
troncamento. - jp.aguia@maii.com - (MjPo.ln 
C.60.N.U.WWF-animais em vias de extinc;:oo. 
91 .Domfii.Groth. 

3934 - Dr. Antonio Fernando Guerreiro Ferreira. 
Centro Comerciailiha dos Amores. 4920-268 
Vila Nova da Cerveira. - antonio.gondarem 
@sapo.pt - (M)ln.C.60.N.1 .16.17.21.Camoes. 
92.114. 

3935 - Fernando Morais Sequeira. Rua Quinta da 
Vinha, Lote 15 - 4.0 Dt.o. 2775-622 Carcavelos 
(M)60.1.72 do Euro. 

3937 - Paula Cristina Lopes Claro. Rua Alvaro Perdi
goo, 8 - 3.0 Dt.o. 2900-163 Setubai. (M)Po.T.C. 
V.60.N.U.2A. 

3938 - Antonio Alberto Fonatafnha Presa. Lugar de 
Almofnha. 4900-800 Vitorino das Donas. -
antoniopresa@sapo.pt - (MlT.60.U.66.Livros 
dos crr, etc. 

3939 - Manuel Ricardo Simoes Banha. Pvt. Carolina 
Beatriz Angelo, 8 - 3.0 Esq.o. 2745-382 
Massama. - rbanha@clix.pt- (M)PO.IN.T.C.V. 
60.U.1.2A.Palops.1 0.16.21.34.Malta. Austra
lia. Srilanka.90.114. 

3940 - Sadiq Kassamo. Rua das Portas de Santo 
Antoo, 149/157. 1150-267 Lisboa. (M)T.C.V.60 
N.U. 

3941 - Nuno Miguel Moreira Antunes Pardai. Rua 
do Mindurico, 21 . 2100-509 Fajarda. (M)T.C.V. 
60.N.U. 

3943 - Jooo Abel Palha Cerqueira. Rua Coop. Pego 
Negro, 36 - 3.0 Esq .o. 4300-142 Porto. -
abelcerqueira@clix.pt- (M)T.C.V.60.N.U.1.2.5 

3945 - Prof. Dr. Augusto Jose Franco de Oliveira. 
Rua dos Arneiros, 28 - 3.0 C. 1500-059 Lisboa. 
- francoli@kget.pt - (M)Po.ln.T.C.V.60.N.U.1.2 

3946 - Jooo Carlos Palma Custodio. Rua da Poterna, 
5. 7370-038 Campo Maior. - joaocustodio 
@sapo.pt - (M) Po.Fr.ln.T.60.1 .2.114 

Ac;ores 

3944 - Luis Miguel Araujo Lopes. Rua Domingos 
Xavier, 4. Terra Cho . 9700-710 Angra do 
Heroismo. (M)T.C.V.60.U.1.66. 

Macau 

3936 - Jose Rosa de Sousa. Caixa Postal n.o 3. 
Coloane. Macau. (M)Po.ln.60.N.Macau.114. 
Yang. 

Espanha 

2474 - Rafael Guillen Fresno. P.O.Box 7051. 02080 
Albacete. (A) Fr.ln.Es.60.1.1 0.1 OA.Guatemala 
Dominicana.1 OB .21 .31 .24A.24B.6.Cento. 
Base.90. 

Malta 

3942 - Joseph Farrugia. Biancaville. Philip Farrugia 
Str. Zurrieq ZRG 05. (A) In. Troca Malta aos 
quilos sobre papei. 



Bolsa Filatelica 

Espa~o a dlsposi~ao dos leitores que podem 
aqul inserlr 0 seu anunclo ao pre~o econ6mlco de € 0,60 por IInha 

Pagelas oficiais ou particulares, 
compro todo 0 tipo anteriores 
01958. 

Tambem estou interessado em 
pagelas bilingues (portugues/ 
Frances) e com erros (falta de 
impressco ou deslocac;:oes de 
uma das cores, etc.). 

Apartado 6189 
7801-908 BEJA. 
Tel - 284 389.305 
Tim - 967 850 820 

I want to buy Portugal stamps on 
paper - kiloware good quality 
material only. Also I can 
exchange Malta kiloware and 
off paper stamps. Please 
contact me on my e-mai l 
farj@maltanet.net. 
Postal Adress: Joseph Farrugia. 
Biancaville. Philip Farrugia Str. 
Zurrieq ZRQ 05. MALTA. 

Troco e vendo selos de Portugal, 
ex-colonias e estrangeiros. 
M. Leitco. Rua Julio Dantas, 3 -
1.0 F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

Troco FDC's e selos usados com 
coleccionadores do Europa 
(Portugal). Correspondencia em 
ingles, espanhol e portugues. 
Oscar Del Valle. Calle 21 Q85. 
Bayaman. Puerto Rico 00957. 
USA 

Exchange new mint sets used 200/ 
200, silver coins, bank- notes. I reply 
to all letters. 

PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Agenda de actividades 

Setembro 
Dia 24 - Conferencia Filatelica 

Elder Manuel Pinto Correia 
Marcas obl1teradoras de recurso em Angola 

Outubro 
Dia 07 - 3.° Biminat6ria do Trofeu CFP 2006 

Dia 14 - Conferencia Filatelica 
Dr. Altlno Pinto 
Carimbos "Provisorios" de Mot;ambique 

Dia 28 - Jantar Comemorativo do 63.0 Aniversario do CFP 

Novembro 
Dia 11 - Conferencia Filatelica 

Dr. LUIs Virgilio de Brito Frazoo 
Manuel Andrade e Sousa - Vida e obra de um flIatelista 

Dia 25 - 19.0 Leilco Inter-socios do CFP 

Dezembro 
Dia 09 - Conferencia filatelica 

LUIs Armando Barroso 
Perfurat;oes fllatelicas - Sua historia 

Dia 16 - Final do Trofeu CFP 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARlA CECILIA DO SACRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 213424891 • Telefax 21 347 23 41 • 1100-183 LISBOA • PORTUGA 
www. filatelia-sacramento . com e-mail: info@filatelia-sacramento . com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTU6AL E ULTRAMAR 
Formato 21 ]I 24,2 ems 

Permanentes Cartolina 160 grs 

PORTUGAl-l .. Palte(SeIosdoCorreioNormafJ 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969J ....••. ..•..••.•••..••.••..••..•............••.•••••••.••.••.•............••.•..•..••.••..••..•..••..•............••..•••.••.•••..••.• 
• Volume" (Selos de 1970 a 1990J .................................................................................................................................... . 
• Volume III (selos de 1991 em dlanteJ ............................................................................................................................... . 

PORTUGAL - 2 .. Parte I (Selos de Aviao,lmposto, Eneomendas, Porteado, Olieial, Privativos, ete.J ................................................................ . 
• 2.' Parte II (BloeosJ ........................................................................................................................................................ . 

ILHAS ADJACENTES ................................................................................................................................................................................... . 
ANGOLA ..•.•....•••...•....•..........••••.....................••..•..........•.•....••......................•••••....•.............••........•••••..........................••..••••................•...... 
ANGOLA PALOP ..••... .••.....•.•............••••....••••••.•...••.......................••••....••••••..••...........••••••..••..••••....•..........•••...•••••..••••••. .••••.••......•.....•. ...•••••.. 
CABO VERDE •.••..••••..•••...............•••••.......••••••••••.....•.........•••••...•...••••••....••••..............••••••••..•..••.........•••..•••.....•••••....•••••..........•........•••......••••. 
CABO VERDE PALOP ................................................................................................................................................................................... . 
GUINE ........................................................................................................................................................................................................ . 
GUINE PALOP •...••....•••••................•••.........••••••..••..........••........••••••........••••••.............••••••••..•.....••••....•.......•••.......•••••.•...••••••.........••••....•••••••.. 
INDIA .••..........••....••••••.•.................•••••••••.•••••..........•...............••••....•..................••••••••..•••••...••••..•.....•••......•..•••••••••••••..•...............••••............. 
MACAU ..••••..•••••....•••••.......•.••.............•..............................................................••.••.....•••••............••.•••......•...••.•.................•••....•...•.............. 
MO~MBIQUE .......••.........•.....••••.......................•.••.....•••••.•..................••••••••.....•...............••.••••••••.•••••......................••••.•.......••............•...••••• 

~~~r:~~I~~~:L~~:::::::::::::.::::::::::::::: : : : : ::: :: ::::.:.:.::::::::::::::::::: : ::: :::::::: ..... :::::::::::::::::::::::::::::: .. ::: ... : ............ :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. TOME E PRINCiPE PALOP 1- N.Dl a 59,Av. I, Bloeo 1 a 53 .................................................................................................................... . 
S. TOME E PRINCiPE PALOP " - N.D 60 a 98, Av. 2, Bloeo 54 a 1 09 ............................................................................................................... . 
S. TOME E PRINCiPE PALOPIII- N.D99 a 157,Av. 2, Bloeo 110/177 ............................................................................................................. . 
TIMOR ...••••••••••.••••...•..•..•••..•..••••••••••••..•••••••••••••..••.....••..••••••••••••••••••••••••••••..•.•••.......•.•..••.••••............•....•...........................................•••••••••.. 
COMPANHIAS DE MO~MBIQUE E NIASSA ................................................................................................................................................... . 
AFRICA. CONGO,INHAMBANE. LOURENC;O MARQUES, TETE. QUEUMANE. KIONGA. ZAMBE21A E ULTRAMAR._ ................ _ .. _ ... _ ...... _ •.. 
Folhas Isoladas .••. .•..••••..............•.•....••••••••••••••••••............•••••••........•••••••••.•••......•......•.•••..•...••••••.......•••...•••••.......•••••••••..........••••••••.....••••••••.. 

Mar~o 2006 IVA InC/uldo 2196 

Prel(arios em distribuil(ao gratuita. 

Sergio Simoes 
Coleccionismo e Forma~ao, Lda. 

Selos, Material Fllatelico e Numlsmatlco, Obras de Arte 

Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 
TeJ. 262831248 • Fax. 262843293 • Tim. 963871123 
2500-300 CAlDAS DA RAINHA 

NAo ENCERRAMOS PARA FER/AS 

~ SELECQAO 111- Hist6ria postal, variedades e selos de Portugal e Ex-coI6nias. 

Euro 

45.00 
SO,OO 
77,00 
22,00 

135,00 
78,SO 
30,00 

100.00 
16,50 
43,50 
19,00 
92,50 
24,00 
91,SO 
32,00 

105,00 
20.00 
59,00 
50,00 
66,00 
18,00 
16,SO 
20,SO 
0.65 

• Muitos milhares de series novas de todo 0 mundo, para atender as suas listas de faltas por paises e temas. 

• Variedades: ensaios de cor,nao denteados, blocos de luxo, provas de artista, erros, etc. 

• Tambem Portugal, Ultramar , Palop's. 

• Hist6ria Postal, cartas pre-filatelicas, sobrescritos. 

• Material filatelico e numismatico de conceituadas marcas: LINDNER, SAFE, HAWID, LEUCHTTURM .. 

• Catalogos YVERT,MICHEL, SCOTT, DOMFIL, LOLLlNI, STANLEY GIBBONS ... 

LEILAO A REALIZAR EM 11 DE NOVEMBRO DE 2006 

www.filsergiosimoes .com#filsergiosimoes@filsergiosimoes.com 



Proteja a seu investimento 
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• de Assistencia 

Atendimento Comercial tel: 808 271 271 
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Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HIST6RIA POSTAL 



SUMARIO. 

. ;Pela 'lilatelia 
4dU(n·ial 

E) 'j3aR~eiM! pePa'1te a 'lilatelia 
~e'Pql'tat;eHt 

lilatelia -e6{ttJica 
J-paMiJcq g. AUMJ 

lilatelia 4Jpaf!ft4ola 
1JiarJ J-epl'8ip(J, ' 

• > 

. '. ANO I .-1946 
. '" 



CLUB FILATELICO DE PORTUGAL 
Alvani N.o1l7 de 27 de Outubro de }943 

Sede provisoria: Rua dos Mouro •• 32. 3.o -Dt.o-LISBOA 

----111111----

COH]POS G-E]R]~.N,]L]E£§ ]~.l\\1[ Jl946 

ASSEMBLEIA GERAL 

1. Moraes CU£,<ll 
),..fclIIl!llel T. R. 11'051(1. 

CONSELHO FISCAL DIREC(:AO 

l:ii!l'" 'filU1'COIl P.1'ail'(I. 

COl'Or.l. RI1'!C6'AO d6 !:iluo. Jo;o 1 GIlCU'lfU 

R'WS(l.ilUlo limn 
f4ci1'io 'Bi'i~o • Cunha 

HBi'i/!lbell'fo V;or.ln TJruio:t 

CUII'1ol1 G611l(l. 1!lltioi' 

DoviJ l.oP~$ dos Scu,~os 
D01/l'n!i/o.!: S(l.c:r'Q:rI~en~!) 
fl'671cisco '{1;s!l! MunG: 

1. n. 1)&(1.$ fei''/'fliI'B 

ll. 1101l'ges elle i1'Ho 

'fJuurrdo DOii'I'H 

•• •• 
D,/,. GBillennG R.ill'igl1cu· 

Boi~tim Ofieifli- Orgfio do Club na Imprensa ~ Distribai<;fio grataita aos s6eios 
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IIBllOTICA 
~eU!bem()~ em Mar~(): 

PORTUGAL - 0 Fi/alelisla, N.· 70, 
e 0 prec;:ario de Fevereiro de 1946 da 
casa j. Ell. 

ESPANHA -El Eco Filalelico, 
n.O" 21 e 22. 

BELGICA - L'informateur Phila
telique, n.O 35. 

U. S. A. - C(ltaiogo n.D 1 de 1946 
de H. E. Harris & C.·. 

I<ec:ebem()~ em Abril: 

PORTUGAL- 0 Filatelista, n.O 71. 

ESPANHA-El Eco Filatelico, 
n.rs 23 e 24. 

SUISSA - Prec;:ario da casa A. So
lesio de Marc;o de 1946. 

U. S. A. - Cataiogo n.O 2 de 1946 ' 
de H. E. Harris & C.o. 

o CLUB COMUNlCA ••• 
= Que todas as compras efectuadas pelos so

cios, por intermedio do Club, nas Casas IUa
dio de Santos e A. Lapa, Ld.a, benefician"io 
de importantes descontos. 

= Que todos os socios devem envial' para 0 
Club duas fotografias, tipo «passe)), para os 
cartoes de identidade. 

= Que estiio em distribui\;ao, mediante 0 paga
mento de Esc. 2S50, os exemplares dos Esta
tutos do Club, que podem ser pedidos ao 
cobrador. 

AOS FILATELISTAS 
Com pro, troeo e venda com coleccionadores 
adiantados. Preferencia aereos novos OU !..Isados 

A. E()~«3tS E~IT() 
Rua Heliodoro Salgado, l-E - BARREIRO 

Portugal 

()evid() a falta de e!pa~(), mi() in
duim()s o() pre~eote a c:vntioua
~a() da Ii~ta de Soci()s, () que 
faremvs o() proxim() oumer() 
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PElA FllA"rEll~\ 
Quem nos Ie nao ignora por eerto 0 verdadeiro significado da palavra filatelia. Contudo, uns 

mais do que outros, tern uma no~ao mais precisa do que seja a «arte de coteccionar selos», 
Embora os velhos com 0 saber da dura experiencia sintam e apreciem, corn ·mais profunda 

.afecto, esses pedacitos de papel, de inestimavel valor, que a poueo e poueo e durante longos anos jun
taram nas folhas dos seus albuns, os novos tambem' se sentem felizes em oeu.par as suas horas de 
·6cio com os . seus albuns ou eaderno~, organizados bastas vezes, sabe Deus, corn que sacrificios. Nes
tes uItimos, mais que nos primeiros, noca-se muitas vezes a falta de persi!ltencia que os leva a disper
sar a sua aten~ao para outras diversoes menos edueativas, sem duvida, mas mais de harmonia com a 
indole propria dos espiritos juvenis. 

Come~a-se geralmente por coleccionar selos como passatempo e conclue-se pelo seu abandono 
por aborrecimento, ou eontinua-se com verdadeiro entusiasmo e ate paixao. 

Sao, evidentemente, bastas e, por vezes, fundamentadas e justifieadas as causas daqueles 
aborrecimentos. Nao nos propomos neste momento estuda-las e criti,ca-Ias; E' assunto de vasto folego 
·e que deixamos para quem quiser dedicar·se ao estudo das causas que levaram e levam continua
mente, tantos iniciados na filatelia, ao aborrecimento e abandono das 8uas t:olee~oes. E' nosso intuito, 
.apenas, mostrar a breves tra~os 0 interesse que a filatelia nos devia merecer, focando alguns aspectos 
-que se torna necessario encarar, para lheclar, no nosso Pais, 0 lugar que Ihe compete e que por outras 
nacoes, talvez menos interessantes fiiatelicamente, do que a nossa, tem sabido conquistar. 

Constitui a filatelia, como ja dissemos, interessante passatempo para os nossos filhos, conlri
huindo a par do prazer moral que lhes proporciona, para aumentar a sua bagllgem cientifica, com 
<reconhecimentos hisl6ricos e geogrMicos. 

Colecc,ionar selos € aprender a ser observador, ordenado, met6dico e ate econ6mico. Somos 
ievados insen31velmente a adopta~iio de melodos de trabalho e de ordena~ao para nos podermos enlen
der na c1assifica~ao, cataloga~ao e coloea~ao nos albuns dos selos que conseguimos obler. Ao mesma 
tempo amealha-se um capital que embora pare~a improdutivo, se nos revela ao fim de alguns an09, 
.apreciavel. Ora, constituindo a filateIia um passatempo de indiscutivel ulilidade pratica, porque nao' 
{omentar 0 seu desenvolvimento entre as novas gera~6es ? 

Porque nao come~ar des1e a escola primaria a incu tir nas crian~as 0 gOsto e 0 culto 
pelos selos ? . 

Porque nao continuar essa propagan da, ou para melhor d izer, 0 ensino da arte de coleccionar 
tielos nas escolas secundarias e superiore!l, por meio de Ii~oes, conferincias ou simples palestras, em 
-que seriam invocados os moti vos hist6ricos, geogrMicos e econ6micos, ou quaisquer outros, que 
.serviram de base as emissoes dos nossos selos, para tema das li~5es sabre filate lia? 

(Conclue na pdgina seguinte) 

------~fVIST.l ()ISJ>fNS.l().l ()f (;fNSU~.l------



o Barreiro perante a filalelia 
E intKcivel que 0 Barreiro, aquela 

localidade defronte da capilal, na 
oulra margem do Tejo, oCllpa um 
Iugar de reJevo em 100ias as activida
des. Porianlo, e tamhim de admitir 
que a sua ac(:iJo na parle filaleliea 
seja um valor posilivo. . 

Hd de lac to 11m razodvel numero 
de filalcUstas, em cuja vanKuarda, 
sem t/livida al!fllma, deve alinhar 
A. BorRes de. Brito, a par de oulros, 
como lndcio M. Terezo, joaqllim M. 
Quinlela Pai.tao, Manuel Mafinho e 
jose Goncalves, e oulros mais, quase 
lodos em modalidades onde predo
miTla ° Por/uKai e Colonias. 

Evitienlemente que a primeira pes
soa indicada ocupa IURar de maior 
retevo, pelas variedades apresenladas 
e, muilo mais ainda, pela actividada 
demons/rada no m6io [ilatelico, 

Mas. para se alcanca!' mais, e 
especialmente comp/elar aquelas ca
sas em branco nos albuns, evidenlt
mente que nao e esperandoqur; esses 
e:nmplares nos caiam dos celiS I . .. 

Sera necessario, seKundo ° nosso 
modo de ver, j'azer-se socio do C. F. 
P. ou demonstrar lWi POllCO mais de 
aclividade na parle refer-ente as rela
roes (ilate/icas, sem dLivida al!fllma, 
a base para poder eOTlsf.'guir tapar 
eSSllS releridas casas. 

Porque e, jus/amente, por es/e 
processo, que 0 coleccionado!' dd em 
Iroea, a oulros, aqui!o qlle tem a 
mais e recebe, em contra-partida, 
e.1·emplares que vao tapar essas casas 
em branco. . 

E a/inal, 0 que deseja 0 colee
ciollador. 

E pais des/a lorma 0 mellzorobjec
. !ivo a alin!{ir cer/amenle . .. 

Elltralltio para socio de qualquer 
Club, eo ideal, a-fim·de poder elltrar 

emconta('/o com oulros colecciona
dares, lomando-se conhecido no meio 
{ilalC!ico e dando a demons IraI' cerlo 
interesse, recehelldo tambem 0 sea 
Bolelim do Club, para eslar ao facto 
dos principais acontecimentos [ilaM
lieos. 

as coleccionadfJres parados, pre
judieam-se sensivelmente.. as pezes 
dei.ram passar delerminadas oportu
nit/ades de conseguir bons selos e, 
ali mesmo, as sllas colec(:oes sofrer 
prejUizo I/{/ parte refereflte ao factor 
bicho -traca. 

Pela e.rperiencia que temos, acon
selliamos as venladeiros, amadores 
a deseTll'olverem uma n:aior activi
dade, a qual Illes Irard lltilidade, 
que!' moral, qller malerial, deseiando 
deslacar llesle capill/lo as co/ecciona
dores barreirenses. 

'PELA FILATE LI A 
(Collc/Ils(io da pligilla nllirrior) 

Paralelamenle ,e sem'pre com 0 apoio e 
a·uxilio <las entidad"s oficiais c parliculares, 
com interesses ligados it filatelia, porque n,io 
complel:lr aquele estudo pOI" meio de con
cursos, exposi\,ocs e congrcssos, a prindpio 
rcgi.lI1ais, depois nacionais f:' fitlalmente inler
n:>cionais, por forma a manler sempre vivo 0 

amor pelos selos e 0 desejo de os eolect"i')nar i' 
nas Ires cxposil,:ocs filatclicas rt'alizadal 

entre nos, <llgnma eoisa de interessante resul
lou . no sentido de desenvolver 0 gtisto pelos 
selos. :-'1as 0 qne se fe7. e pouco e, isoladamenle, 
niio resulta erica:>:, W neces"iario multiplicar 
essas l1lanife,ta~ot's tornando-as mais· simples 
e ilcessiveis aos p"incipiantcs, com premios 
que sirvam de incentivo. Os concursos e expo
sil,:oes rcgionais ('m que parlicipem s6 princi
piantes seriio optimos elementos de propa
ganda quando acompanhados peln ensino te6-
rico e pnllico. 

Aqlli fica 0 alvitre, Que todossc unam e 
conlribuam para 0 fomento c progresso da 
filalelia em Porlugal,siio as nossas m<lis veemen
tes aspira~oes. 
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Fila. telifl-

Da revis'a americana «Collier's.» de 
Junho, 23-1945, exlraimos as gravuras,., 
,Iegendas e texlo com 0 titulo' acima, e 
cuia traduC;8o reproduzimos: , 

o humilde selo de coneio,'que mais tarde. 
ou mais cedo chega ao mais rccondito e ao 
mais barulhento local do mundo civili7.ado, foi 
reconhecido como um meio de prop"ganda 
pelas empre~as partieulares, ai por 185i. Ape
lias em dias mais recentes os Governos se 
aperceberam do valor propagandista das pcque
nas etiquetas por eles impressos e distribuidas 
aus uilioes. 

. 0 manhoso Joe Goebbels, conquanto nao 
{osse 0 primeiro a notar 0 valor do selo cnOlo ' 
arma de propaganda. souue explorar cste valol;:" 
ao mllximo. Urn estud'o dos muilos selos ale
mal's emitidos entre 19:13 e 0 comc~o da guerra, 
mostra ullla ordcnada progre~s(10 que vai desde 
a glorifica~ao daSJarte6 da Paz ale as da Guerra. 
Os esl'ol'<;os feilos numa sossE'gada propagilllda, 
atraves dos selos de ,con-cio, para levanlar 0 

mo ral que se afund~e ate para pr'epal'ar 0 

povo p~ra uma derrola, sao bem evidenles e{ll 
Oluitos selos alemaes rccenlca, especialmenle 
um que mo~lra Ulll jovern alemao, cansado e 
macilellto. A legenda diz: "U"d ihr haht doch 
gesiegt» (ll.fe.wlO 'IS,/Ill !.'/I:, ere/s t"it· l ' IO~OS). 

EM CIA/II .. 0 que os alemties lize· 
rOIll {J IlIlI seto comcnwrali'Vo do jll· 
bill'lI do Rri Jorge V. Notem·se os 
sill/volos jlldaiL'o t! sovilftiw t' a po· 
lavra .JF.WSH. (Judajeaj, ;llpgellda 
diz: .t:stu gllerra (! IIl1la guerra ju
daica', A palovra -Jews/I> rstd mol 

) 
) 

.. . 

C6~1iCfl-

o lI1undo filatelisla hA muito t'sperava por 
lIlll «souvenir» da tactica de propaganda que 
deu fama a Goehhels. I':ste mundo, foi final
menle recompensado. Pouco depois do dia 1>, 
uma firma em I~slocolmo que usava 0 inofen
,sivo nome de aparencia britanica, «Special 
Stamp Oislribuling Center» (Centro Distri
buidor de Selo~ I':speeiais) pos a venda divel'sas 
s~ries de selos brilanicos. 

Mas que selos! Eram para fazer levanlar e 
rugir de ,.aiva () lean bl'ilanico, 0 qual se levan
lou, e facto, • mas para rugir de riso. 

. A pl'imeira scl'ie Corjada foi a do Rei 101'
ge VI (gnvura n.o 2. sem sobrecarga) CO'1lI a 
foice e 0 martelo no Jugar do ,,().) do valol' e a 
estrela de David no topo ria coroa britanica. 

A segllnda s~rie (gravul'a n.O 4) (oi uma 
par6t1ia an sHo da ('oroa<;ao emitido em 1937 
(gravura !l." :!) COIl1 a efigie de Stalin no lugar 
da dOl Hitmha Isabel, a data e local da con fe
renda da Teheran no lUglif dOl cia coroa~ao, as 
iniciais SSSH e a palavfa Britanica em vez de 
Postage & Hevenue, it foice e 0 marleL> sobre 
a coroa e nn cllluna da (·squerda ao lado da 
efigie do ditaJor 11iSSO, e 0 monograma real 
GI<:1t (George, I<:Jizabeth Reis) SlIbstituido por 
SSSIl, illiciais da Uniao Sovietica. 

Na ter'ceira imita\'2:o (gravura n.O I) a efi
gie de Stalin oClipa inleinllnente 0 loeal nnde 
Jorge V reinara, nos selos especialmente dese
nhados para comemoral' 0 25." aniversllrio do 

seu I'einado, Em vez das datas 
do Jubileu (191O-J935) est' 
1939.194/, e a legenda e a se
guinte: (cl~sta guerra e uma 
guerra judaica')' Tamh~m nes
tes selos os simhoJos judaico e 
sovielico aparecem nos cantos 
superi()re~, na coluna da esquer
da, e no lugar da \ Oll do valor, a 
imila~ao dcsla lell'a {ormada pe
la foice e martelo. 

A ultima serie ~ uma su
posta sobrecarga sobre a pri
meira emissao forjada (gra\'ura 
n.O 2) com os dizercs (cLiquida
~'a:o do Imperio"; cada \'alol' leva 
o nome de uma possessaEl bri
tanica diferente, sendo todas 
elas, excepto Singapura, bases 
arrendadas aos Estados Vaidos. 

escri/a, devia ser -Jewis/ •• , Ii DIRt.'ITA .. Ullla das series do jajmigo ialitl/' 
lada .Liquidarlia do !mpt'rio. rada ulI/a das quais leva 0 /lolI/e de ulna das 

l<:stas series a'lsim forjadas 
p:ldiam obter-se novas ou obli
leradas, sendo eslas mais inte
ressantes, dcvido A lambem for-

possessoes vritu/licas arremJadas aos Estados UI/idos. (Concioe no pogina 23) 
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TIOASCIEYEmOS 
A FILATELIA 
·ESPANHOLA 

Por DJAS FERREIRA 

Isolados filatelicamente de quase 
todos os paises, os coleccionadores 
portugueses foram obrigados a recor
rer a Espanha, para irem actualizando -
as suas coleq:oes. 

Pena foi que se manifestassem ati
tudes dignas de reparo por parte de 
alguns comerciantes, que consideraram 
falsifica~oes a maioria dos selos de 
Espanha, principalmente das ultimas 
emissoes. 

Nessa conformidade esUio compro
metidas as· mais importantes casas fila
telicas eja lemos algures que 0 Yvert 
cataloga selos que nao chegaram a 
circular. 

Seria interessante -que, num futuro 
l11uito proximo se chegasse a uma con
dusao sabre 0 que de facto foi emitido 
oficialmente e 0 que nao deve ter valor 
filateIico. Com uma variedade de emis
soes desde a guerra civil, e muito 
natural que as divergencias se prolon
guem por muito tempo. 

Gostariamos de ver desaparecer 
dos catalogos internacionais, na parte 
de certas emissoes espanholas, termos 
como estes: «Les exemplares qu'on 
rencontre isoh~s sont presque tous des 
manipulations chimiques:t. «To utes ces 
surcharges se rencontrent presque tou
jours fausses •. «Faux ayant servi a la 
poste». Cremos que isso nao sera 
muito dificil se: chegarem a um acordo 
de que para noVas emissoes a hones
tidade deve estar presente. 

Ainda existem colecclonadores que 
adquirem, na melhor das inten~oeSt 

«UNIVERSO» N.o 6, de 16·7·1945 

selos a pre<;o fabuloso, na espectativa 
de que se trata de exemplares raros, 
ensaios ou erros, verificando mais 
cedo ou mais ~arde qli'e fbram burla
dos, que perderam 0 seu dinheiro. 0 
que nem sempre contribuiu de boa 
vontade para qualquer obra de fins 
mais ou menospatrioticos. 

A Espanha, fornece no meio filate~ 
Iico assunto para as mais amplas dis
cuss6es; mas nos nao dispensamos os 
seus selos e antes pelo contrario dedi
camo-Ihes uma certa simpatia e inte
resse que vern desde os «cuartos.aos 
recelltes, alguns como os de «cor
reio submarino. que sao devidamente 
apreciados pelos coleccionadores de 
todo 0 mundo. 

Realizam-se peribdicamente leiloes, 
e, em Madrid, chega mesmo a haver 
em plena rua um verdadeiro mercado 
filatelico onde se podem adquirir desde 
os mais simples aos mais raros, tudo 
a prec;o de concorrencia. 

A activid2lde filatelica espanhola 
encontra-se praticamente estacionaria 
e supomos que, de\'ido a guerra ter 
acabado na Europa, brevemente 0 seu 
volume de neg6cios deminuinl. 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Dr. Marcos Pereira - Avenida Saea· 

dura Cabral, 21, r.o Esq.o, Lishoa. Troca 
Portugal, Col6nias e Estrangeiro. 

David Lopes do. Santos-Rua de 
Belem, 48, I.c Esq.o,Li~boa. Troca Portu· 
gal e Col6nias, Europa e correio aereo 
univer'lal. 

Dr. Guilherln8 Rodrigues - Rua Jo
se Falcao, n.o I, 3.°, Lisboa. Troca Portu
gal, Col6nias, Inglaterra, Fran~, SUiSSlO, 
Belgiea e Rolanda. 
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FILA TELl A COMJ[CA 
(conclu.50 do pogino 21) 

jada marea de correio seguinte: «London
AAAO - 6 Jun-Special Stamp •. Tanto os no
vo~ como os obliterados eram vendidos numa 
lolha preparSlda, com a seguint~ legenda em 
ingles e russo: «Selo Especial em Mem6ria 
do Primeiro Dia de Invasao:t. 

It fAcil ver porque riram os ingleses, mas 
a gra~a -:-se ~ que esta emissao foi feita por 

Goebbels e as seIlS apalliguados eubsti· 
luiram 0 selo da coroa(:lio (gravllra da 
esqlluda) pela salira que e a gravllra da 
clireila e lIa qual a ejigie de Jose Stalin 
tomoll a [ugar da Rainha Isabel e 0 /lome 
e data da COlljerbzcia de Teherlio toma· 
ram 0 lugar da data da coroa(:cio. 

,..------------------
NAO VENDA SELOS DE CATE
GORJA SEM NOS CONSUL TAR 

() 

Mercado Filatelico 
do .Norte de Portugal 
Rua de Santo Ant6nio, 190-2.° 
End. telegrAfico: "SANTI<':R» 
Tel. ~070 P. B. X.-PORTO 

Dispoe duma organizac;ao que 
Ihe permite pagar 80S melho
res prec;os as boas pec;as de 
Portugal, Co/onias e Brasil : : 

Pe~a um numero gratuito da revista 
MERCADO FJLATELICO 

Inscreva-se imediatamente s6cio do 
Club Filatelico de Portugal 

gra~a - nao deve parecer muito hUllloJ"istica 
aos alemaes ·agora .•. 

CHARLESS HAHN 

NOTA - Esla I"adm;rio lilll'e, jQi jeila par· 
Franei .• co J. Nunes, so,:io do Cl,,{) F,tatetico de 
Portugal. 

CURIOSIDADES 
Segundo lemos em "L'Echo de la 

Timbrologia», e contrariamente ao con- . 
. ceito que tin ham os, 0 talco e urn mau 

conservador dos selos, especialmente 
para aqueles que foram sobrecarre
gados. 

Parece que 0 talco se incrusta por 
tal forma nas tintas, principalmente na 
das sobrecargas, que se torna dificil a 
sua elilJlina<;:ao, a nao ser por lavagem 
e noVa gomagem. . 

No entanto, esta opera<;:ao, embora 
elimine 0 talco, provoca uma descolo
ra<;:ao dos selos e estala a tinta das 
sobrecargas, deformando-as. 

Aqui deixamos registado 0 aviso. 

RepresentB[BD e proPBl8nda fIIafell[8 
J()se ~()dri€() l)ias ferreira 

Tesoureiro do Club Filal~lico de Portugal 

Rua Da:rnasceno Monteiro. 23 ric 
Ll5BOA - Portugal 
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I Nus queremus (umpral
me.e(adurla aUS qullus! 

Por favor, envie-nos as seguintes informafoes: 

1.0 - A quanfidade que fern allefa para vender; 
fJ.. o - A quantldade media que nes pede fernecer per mes, ne , 

fufure. . ' : 
1.0 _ () numere apreximade de seles que cemperta cada quite; 
4.° - () pre~e de cada quile. ' 

Queremos tambem comprar - em largas quantidades e par atacado - coleccoes, pacotes e 
selos soltos. Envie-nos a sua !ista de ofertas. 

H. E. HARRIS & C.o 
A MAIS IMPORTANTE FIRMA DA AMERICA DO NORTE 

l()S Mass. Avenue, l3estcn, Mass., U. S. A. 

[atilolO de· PortuIal e [olonlas 
SELOS-ALBUNS 
MATERIAL FILATELICO 

E .LADI,O DE SANTOS 

~ua de l3ernarde Lima, ~7 

T elef()ne 4 <}7fJ.li 

, LI5BO. 
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