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Editorial

No passado mes de Maryo, conclulmos mais um ana de mandato a frente
dos destin~s do Clube Filatelico de Portugal e, apesar de estarmos contentes com 0
resultado do trabalho realizado, sentimos que podlamos fazer melhor. Nem sempre e
posslvel roubar a nossa actlvidade profissional. nem ao convlvio com as nossas fammas,
o tempo necessario. A Assembleia deste ana correu da melhor maneira posslvel. os
"Bota a Baixo" primaram pela sua ausencia, permitindo assim, que os assuntos que
interessam ao nosso Clube, fossem discutidos de uma forma cordial e sem exaltayoes.

o ana passado, fol um ana de investimentos na melhoria das areas de convlvio
da nossa Sede. Se e certo que quem a visita hoje, pode constatar as melhorias que
tem sido feitas, tambem e verdade que muito ainda ha por fazer, porem entendemos
que tal cabera a pr6xima direcyao. Este ano, teremos que nos preocupar com 0
reequillbrio oryamental. nao porque estejamos moribundos, como considera 0 eterno
"Bota a Baixo", mas porque e boa politic a s6 gastar depois de 0 ter ganho.
No passado sabado, dia 12, fomos surpreendidos com uma triste noticia,
"morreu 0 Silveira", fomos todos apanhados de surpresa. Jose Manuel Castanheira
da Silveira era 0 s6cio n.D 524 do nosso Clube, fez parte de varlas direcyoes tendo
pertencldo ao Conselho Fiscal na anterior Direcyao. Ha longo tempo que era s6cio
honorario p~r serviyos prestados ao Clube, mas ultimamente andava um pouco
afastado, talvez por ser mal aconselhado, nao sei. A sua carreira filatelista foi longa e
as suas colecyoes estiveram sempre entre as melhores Portuguesas. Outros melhor
que n6s, poderao fazer 0 elogio da sua carreira como filatelista. Em nome do Clube,
apresentamos os sentidos pesames a famma.

I

l~

As nossas actividades culturais tem-se desenrolado conforme programado,
sendo de realyar a apresentayao de Colecyoes de Prestlgio e 0 Trofeu "Comendador
Dias Ferreira", onde tem sido posslvel apreciar 0 que de melhor ha na Filatelia
Portuguesa. Embora 0 numero de assoclados presentes seja elevado, reconhecemos
que, s6 dificilmente, conseguimos sair do ambito dos associados da area de Lisboa.
Talvez a soluyao para este problema tenha aparecido com 0 convite dos nossos
amigos de Evora para, em conJunto com eles, organizarmos uma tertUlia e
slmultaneamente apresentarmos algumas colecyoes de um quadro. Vamos agendar
esta iniciativa e com certeza outras se seguirao.
Terminamos felicitando 0 Dr. Claudino Pereira, dignlssimo Presidente da Mesa
da Assembleia do nosso Clube, pelo livro que acaba de publicar " Provas e Ensaios
do Perlodo Monarquico". Mais importante que reunir este acervo de provas e ensaios
dos nossos selos, foi encontrar a forma correcta de 0 partllhar com todos os filatellstas.
Manuel Janz

3

CLUBE

~M

() Re;?fl.IQ/f({!4(to
(J~ 1(J~te.f

ria

Po~tal rIe 1871 e
e(J~~/(Jl(rlil((H'a

ria

trrit'a If~a Po~tUfal
1I<f ~tQhr!,fkJ<f Ie

30~ 600 e 900 ~/~

1-

Luis Frazao FRPSL
lulsvbp.frazao@netcabo.pt

Introdu~ao

Como todos os entusiastas do Fllatelia do India Portuguesa, tambem 0 autor destas linhas se questionou sobre a
existencia e genuinidade dos selos de 300, 600 e 900 reis do
emissao de Outubro de 1871 . Depois de uma primeira e ingenua
tentativa de estudar os exemplares conhecidos, (s6 tendo
tido acesso as taxas de 300 reis, pois que do 900 s6 se con hecem 3 exemplares 1, todos considerados como falsos, e do
600 nao se conhece nenhum), e analisar a literatura existente, optamos agora por uma via dedutiva; vamos tentar, a
partir do estudo e evolu<;:ao dos portes do correspondencia
interior e para 0 exterior, esclarecer quando e quais os portes
efectivamente aplicados, como eram pagos (se em estampilhas «portuguesas e/ou Inglesas» ou em dinheiro), e a partir
desse ponto ver quais as formulas de franquia que seriam necessarias para se efectuar esse pagamento. Eeste trabalho,
assim como as conclusoes a que chegamos, que agora se
apresentam.

Figura 1

1 A observac;:ao do exemplar da Colecc;:ao Tapllng. exlstente no British library, que
conslderamos como um exemplar genuino. fol um grande Incentivo para a reabertura
deste Interessante processo.
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2 - 0 perfodo imedlatamente anterior

a reforma de 1871

Comec;aremos par apresentar a tabela de portes para 0 exterior do territorio de Goa, em vigor
no ano de 1870, um ano antes da implementac;oo da Reforma Postal que veio a introduzlr as estampilhas
no territorio de Goa.
Tabelas publlcadas no jornal ccA India Portuguesa .. , n.o 491 de 28 de Malo de 1870
Portes para Portugal

Peso Goa
Tolas2
1/4
2/4
3/4
1
1 1/.i
1%

Peso Lisboa Porte Goa
oitavas
X:T:R
2/8
2/8
2/8
4/8
4/8
6/8

ReisGoa
(reis fracos)

1:1 :40
1:2:18
1:4:00
2:4:33
3:1:40
4:2:18

400
438
540
873

Reis de Portugal
(reis fortes)
150
150
150
300
300
450

Quadro 1

Moeda de Goa X:T:R

1Xerafim (cobre) =5 Tangas=300 reis.

o recibo que se apresenta na figura 1, mostra que a 25 de Agosto de 1869 foi pago 1:2: 18 de
porte por uma carta enviada para Lisboa.
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Uma das dificuldades com que se depara no estudo dos portes da India Portuguesa reside na
escassez de documentos postals contemporoneos, que possam servir de comparac;oo com os valores
apresentados nas tabelas. Uma das 2(?) cartas conhecidas e apresentado na carta da flgura 2.

Figura 2

Escrita em Goa, foi lanc;ada no correio a 21 de Marc;o de 1870, tendo 0 seu porte ate Lisboa,
para uma carta de peso ate 1/.i de tola. no valor de 1: 1:40 sido antecipadamente pago (inscric;6es no
verso e na parte inferior da carta). Uma vez na secc;oo de expedic;oo das malas e para que noo subsistissem duvidas ao correio de Lisboa de que porte ate Lisboa tinha sido integralmente pago. juntou-se a
2Tola. Peso da rupia chlrlna. que corresponde a 3 oltavase 12 groos.

marcac;ao GOA/P.P., eo inscriC;ao manuscrita ~ Pagou 750 reis assim como a
indicac;ao do seu peso em oitavas de
onc;a "2/8". Chegou a Lisboa a 21 de
Abril. onde Ihe foi aplicada a marco de
entrada POR ALEXANDRIA, para alem
do marco FRANCA. indicativ~ de que
nod a havia a cobrar do destinatario.
H

A inscrlC;ao de que 0 porte ate
Lisboa ter sido pogo, expressa no seu
equivalente em moeda do Reino (Reis
fortes) era importante, pois no coso
deste nao ter sido pogo, terfamos uma
marcac;ao dlferente, como se pode
observar no carta do figura 3.
Anexa as tabelas publi-cadas
no jornal eeA India Portu-guesa», encontrava-se a seguinte anotac;ao, relativa a esta ultima modalidade:
A correspondencia para Portugal, nao sendo franqueada ate Lisboa,
paga somente os portes da fndia. (ver
figura 3)
Figura 3

'.

No coso desta carta, expedida a 13 de Julho de 1870, e dado que 0 seu porte nao foi pogo em
Goa, levou a Indicac;ao do seu peso, assim como a marco de GOA P.N.P.(Porte Nao Pogo) A chegada
a Lisboa, no dia 23 de Agosto, foi marcada com POR ALEXANDRIA levando alnda um porte a pagar de
150 reis 3.
Administra9ao geral dOB correias.
Verifica-se ainda que nao apresenta qualJ'rcvine'sc 0 plll.licn de que csla Ildniinisquer marco de transito aplicadas em Bombaim
traciio
nao dart. snhida a carta!!, volumm; •
ou Gibraltar. a indicar que foi enviada em mala
imi)r~ssos ou ()unlqncl' genero fie co,.rc!Jpon·
fechada em Goa e diriglda 00 correia de Lisboa.
denda que tcnhn de ser envincfa p:lra fora
Nao tera durado muito tempo esta possibllidade
tin pai7.. (ItUm«iu nio scja franclt1('atia at(! au
de enviar cartas para 0 exterior sem serem
franqueadas ate 00 seu destin~, pOis que pelo
IHlnlo du !lCU deltlino,
aviso de 3 de Agosto de 1871 4 que se reproduz
.' Igunt preven~ii() ~e f/l7. com rt'lIpdfo ~ en·
00 lado, tal pratica passou a ser proibida .
trrga tin corrcspnnrJendn; que dcve cnl.rar
Determinava-se assim, uns meses antes do
nova reforma postal. que deixaria de ser possivel
enviar cartas para Lisboa sem que 0 porte ate 00
destin~ tivesse sido integral mente pogo.

3 - 0 projecto para 0 regulamento dos
Correios da india

nn corrcio 'mprctcl'inlltnt.'hte 01' 69 t I ho ..
ras £In mnnhih e a quo hOUVCl' de sef' regia.
IlIdn 41(,

n!l

10 hm'ns,

SCI" envinda no correi() iml11edinto a cor.
rcspundcncia q,ue 8e deni .. r d 'esllls p"cscriflC;OCS.

NOVll·Goa. !l dc ngOllto do 181 1.-0 adminilitrador geral inlcrino, JO(Jquim Carlos
Si[.,a Htilor.

"n.

Iniciaremos 0 nosso estudo pela analise do
Projecto de regulamento dos correios da india,
apresentado 00 governador-geral em Novembro de 1870, e publicado no Boletim n.o 11 e 12 de 1871.
A comissao encarregue do elaborac;ao do novo regulamento, nomeada pela P.P.N°.86, com data de
21 de Maio de 18705, e era composta pelos seguintes membros: Jose Mourao Garcez Palha, Conselheiro
3 0 mesmo valor (150 r9ls) do carta do flgura anterior.
4 Ja no periodo do admlnlstrac;:co Interlna do Major Heltor.
5 A declsco de reformar os correlos do india deve-se 00 recem-nomeado Governador. 0 Vlsconde de S. Januarlo. que tornou posse no
dla 5 de Malo de 1870.

7

Inspector das obras publicas, Joaquim Thom6z Xavier do Rego, adminlstrador do correlo, e pelo tenente
do corpo de engenheiros Jose Frederico d' Assa Castello Branco.
Desse projecto retlraremos, de momento, somente alguns pontos Importantes para

0

nosso

estudo.
Na Introduc;:ao e dlto: "A tabela de portes entre Goa e Lisboa, via BombaTm, foi formulada
debaixo dos princTpios que presidiram a confeq:ao de outras tabelas, atendendo-se neste
trabalho ao valor ia definido das nossas estampilhas, e a apreciac;:ao do peso das
correspondencias pe/o sistema metrico- decimal. Julga porem a comissao que para a execuc;:ao
da dita tabela se carecera da previa inteligencia com a metr6pole, nao porque os portes nela
consignados tenham de afectar os interesses do correia de Lisboa em proveito do de Goa, mas
sim porque 0 peso das correspondencias na metr6pole corre ainda com respeito a n6s pelo
sistema antigo portugues, e nao metrico-decimal, alem de se considerar nas respectivas taixas
pecuniarias 0 real forte ao qual nao podem ser apropriadas pela sua relac;:ao ao real fraco, as
nossas estampilhas. 56 por um acordo portanto com a metr6Qole e talvez com 0 governo
~ podera ser legitim ada a tabela n°.4 apensa ao projecto.
A tabela proposta pela comissao, com os pesos expressos em gramas, e
e apresentada no quadro 2.

8

Do preambulo do relat6rlo e da tabela destacaremos dols pontos:
I)
0 valor total do porte de
uma carta para a Lisboa era
constltulndo pelo somat6rio
de 3 parcelas, uma das quais
era 0 «porte da India Inglesa)).
II)
Refere explicltamente que
as estampllhas de Goa a aplicar, servlrlam para franquear toda correspondencla. (e
em particular a de Lisboa).
Num pequeno par6grafo da Introduc;:ao e dlto: "No porte ingles verteu com a
maior aproximac;:ao possTvel os respectivos
pesos ao sistema metrico-decimal, acomodando-os as taixas de porteamento. "

0

porte em reis de Goa,

N.O 4.
Tabella d{)$ portIs de Goa para Lisboa.
Cllrt", •

~ • c:
--de"~
S.,g .:.!: ~

....

,,0'"

--

. ~

.

~.= ~

-..

~
r-

Ate 5 grammas inckIsive ..• iU15

30 15 !70 reil
Ate 10 grammu . ....... .. 4.50 60 8.0 540.
Ate 15 gro.mml\l .....•... 675 60 4S 780
Ate 20 gramm.lj ..••..•.• 700 I!O 60 1.080
E assim por diante.• lublatlo it5 reil por cada 5 grammal no porto de Lilboa; 60 rei. por cada 19 grllmmas no Jlorte do. India inglezo, ] 5
por c:ada ~
grammaa no porte de Goa.

rei.

Quadro 2

E ainda, justlflcando 0 abalxamento dos portes na tabela definltlva: "A comissao propoe a
reduc;:ao das taixas pecuniarias s6 no tocante ao nosso porte Interior, em relac;:ao ao qual tinha a
faculdade de operar livremente. Quanto as do exterior, se limitou a mui pequenas alterac;:oes e todas
indispensaveis para sustentar a regularidade do sistema. "

Referimos anterlormente que a principal ccnovldade)) da reforma postal consistla na
obrigatorledade de toda a correspondencia ser devldamente estampllhada . Assim e dlto no §13°: IIA
afixac;:ao das estampilhas se regulara pelas tabelas n°.2,3,4 e 5, apensas a este plano, onde os portes
pecuniarios sao todos multiplos de 15 reis'>, valor mTnimo das estampilhas.IJ
E no capitulo seguinte e sob a denominac;:ao "Dos portes e carimbos do Correio", expllcita:
§ 18°. 0 pagamento dos portes tendo aue ser feito sempre por meio de estampilhas, nao se aceitara

nas estac;:oes postais remessa alguma que deixe de vir estampilhada, ainda mesmo quando se queira
proceder em moeda ao respectiv~ pagament07
§ 19°. Tambem serao aceites e enviadas ao seu destin~, ainda que nao pagas, as remessas para Lisboa,
menos na parte relativa ao porte do interior de Goa e ao da {ndia Inglesa ate BombaTm. os auais nao
poderao ser dispensados e trarao por isso as estampilhos necessarias.
o Esse valor acabara por ser de 10 rels. na tabela que velo a ser aprovada
7 (Em relacoo com este ultimo ponto ressalva a correspondencla Interna de Goa. que pode Ir noo estampllhada. caso em que 0
destlnat6rlo pagar6 0 dobro do porte correspondente. ai slm em moeda)

Explicitemos 0 pensamento da comissao: Como toda a correspondencia para 0 exterior de Goa
(Macau, Timor, Moc;ambique e Lisboa) seguia em mala fechada, estampilhavam-se as cartas segundo
as tabelas, pagando-se 0 porte total nela indicado. E era a administrac;ao, quando do fecho das malas,
que se encarregava de pagar a taxa inglesa de transito ate Bombaim, quer pela aposic;ao de estampilhas
inglesas, quer por pagamento em dinheiro. Era a continuac;ao da pr6tica seguida ate entao, confirmada
pelo facto de nao se encontrarem marcas de transito em Bombaim. 0ler as cartas apresentadas nas
figuras 2 e 3.)
Os jornais de Goa congratulavam-se com a posslbilidade da apreciac;ao do ante-projecto de
um diploma, manifestando sobre 0 mesmo louvores e crfticas, estas Oltimas incidindo no valor elevado
do porte exigido para 0 franqueamento dos Jornais.

o jornal «0 Ultramar)), publicado em Goa, na sua edic;ao de 18 de Julho de 1871, refere 0 projecto
definitiv~,

limitando-se a transcrever alguns pontos do mesmo:

Portes para Usboa.
Cartas ate 5 gram as .
225 reis de porte de Lisboa, 30 reis de porte ingles, 75 reis de porte de Goa (num total de 270 reis)

E como havia a necessidade de uma autorizac;ao do Relno e um acordo com 0 correlo Ingles de
Bombalm para poder per em pratica esta nova tabela, 0 que alnda nco se tinha conseguldo, terminava
propondo: Todavia em quanta naG se chegue a esse acordo e para naG prejudicar a imediata execu900 do novo plano, a comissao oferece com este relatorio, para ser executada provisoriamente, uma
outra tabela do porteamento (Quadro 3)
H .

Nao sabemos se a «tabela provis6ria)) foi aplicada, dado que do perfodo que
decorre desde Maio de 1870 a Outubro de
1871, somente se conhece uma carta
expedlda para Portugal a 22.06.1871. (e
nesta, Infelizmente, falta-Ihe uma parte do
verso).

o processo de implementac;ao do
novo regulamento postal, veio a ser influenciado pel a suspeic;ao de irregularidades
ao nfvel da administrac;ao postal.
Como refere Ismael Gracias9 : .. Antes de proceder a reforma que tinha em
mente, atendendo a que ela devia assentar sobre a /iquida9aO das contas,
obviando-se assim 6s dificuldades que se
suscitariam, nomeou S.Ex". uma comissao
de inquerito ao correia geral. aue a opiniao pUblica acusava.

TQ.belli~ proui$oratl

40$ portu

d~ GOll

a LulJott.

Cartas.
Ate 5 gtaJilmas q •.. • . • ' . ' • ~ • .• •
Ate '7 gl' ••......•..•..••..
Ale ·10 gr ..........•......

390 dis

4 :35 I'uis
165

Ate I 1- gr .........••......
7HO
Ate 15 gl', •• , .•••••••••• '•• .1.'25
A Ie ! 0 gl" ••••••••••••••••• 1.200
l\ r6 21 fl". . . • . .. . •.......• 1.21 b
Ale 25 ~r .•••••• .• ,.••••• .,. J ,541)
~ "&'t/.
n" t)"I'.f • • • • • • • • • . • • • e· . 1.&20
AI '"'"
ALe 3J s·r. . ..••. .••.•.•. '. , .... J.,1)65

Quadro 38

H

a

Foi pel a P.P. N°.228 de 23 de Junho de 1871 orden ado um inquerito administrac;ao do
Correio, e para 0 efeito nomeada uma comissao de composta pelo major do exercito de
Portugal em comissao na India, Joaquim Carlos da Silva Heitor, pelo engenheiro Jose Frederico
D' Assa Castello Branco, e pelo administrador do concelho das IIhas Joaquim Caetano Barreto
Miranda. Esta comissao fol extlnta ap6s ter entregue 0 relat6rio, a 23 de Julho de 1871.
Na P.P. acima referida, e justificando a sua actuac;ao, refere 0 governador « ... as muitas e graves irregularidades que se tem dado naque/la administra9aO ... havendo esclarecidas pro vas de que
semelhantes irregularidades tinham causado consider6vel prejufzo a fazenda e aos particulares ... »
Esta tabela contem os pesos em gramas, em multiplos de 5, base do sistema metrlco -decimal. asslm como em pesos multlplos de 7
gramas (equlvalente a 2/8), base do sistema postal antigo da metropole.
9 Ismael Gracias. Memoria ...

8
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Como resultado deste relat6rio l O foi suspenso 0 administrador do
correia Xavier do Rego ll , 0 seu ajudante Xavier do Rego, assim como 0 escrivao Rosario Emiliano Ferrao, (P.P.270 de
23 de Julho de 1871), procedendo-se a
nomeac;:ao interina de outra administrac;:ao por portaria da mesma data.
Foram interinamente nomeados: Admlnlstrador. Joaquim Carlos da Silva Heitor, Ajudante. Lufs Jose Sousa e Brito, e
escrivao. Jose Xavier Dias.

N.· 2.
OIlIrO 11010 Ie ritA rellli"meni. I Ceillo.
TdHIla ~ fIOrla tU Goo ~o 1 1 / ' Pari lIuClrabiqlle, tia Adea, duplicar-te""lno, DOIII'o, DII'.
111 0 poria illslel dlllil l,beili.
ClrIl..
'ot"
Iqln.

AI6 meia Iot... 2S ,eil
Ale U1II1 loll.. 110 r.il~' moil 0 porta d.
AI6 duu 101... 100 reil GOI ca ..rorme •
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'1Il'CClif' \lhell..
bin. 110 rei> por calla
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I.-
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•
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lotenor e milS 200 rO:11 do premia IOsln.
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de \B71.-0 $tcrelario gerll, 77Iomaz Ri-

b,;ro.

-...

Pc .d&. aam.Go aIcJ IICedea40 0 111&
pno I 10 loIu • .. ... • • • • •. 110 nil.
E mm • respecli,o porle d, Goe.
Oulnllra,l'aml IID""'1.
A" 10 -101.1 , •• SO reit~
At6 2010"' ••• \00 nil IlIIlitaportode
B usim par dianll. lu- G<JI conrorme.
hiada SO !'8it par cada 10 l respecllfO 1Ab,,1I.
loin.
J
Li.1OI • qUlnquer oul,.
AI6 \0 lollS. •• 110 reit~
Atl 20 tal... •• 100 reil I ralit • porle do
E wilD por dilole, Id- Gol COIIfllJ'Dlo •
billd!t 110 nil par c:ada to raplCliYl IIboUa
101..,
o plllO de eada ,.lulIII 010 podor. needer
de 4 .rflleis.
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4 - A reforma postal de 12 de Agosto de 1871
Foi pela portaria N.o284, de 12 de Agosto de 1871, que 0 Governador da India sancionou e
mandou publicar a nova reforma. No §7° diz-se: Nao serao expedidas cartas, jornaes ou quaesquer
correspondencias que devendo seguir pe/o territorio do fndio ingleza, nao forem estampilhados com
as correspondentes estampilhos do correia britanico, alem das das que Ihe competirem pe/o seu
transito no territorio portugues.
Este ponto nao e mais do que a repetic;:ao do Art.19° atras mencionado. Aparece tambem pela
primelra vez a menc;:ao as estampllhas do correia britanico, indlspensaveis ao franqueamento de para
todas as classes de correspondencia que tivessem que atravessar territ6rio britonico. as diferentes
portes a pagar, no caso de haver transito pelo territ6rio da fndia Inglesa, constavam de uma tabela
anexa ao documento. A tabela dos portes para Lisboa era a reproduzida acima
10

E de procurar este relatorlo da comissao de Inquarlto.

11 Para a hlstorla deste eplsodlo, h6 que conslderar a tenseo crescente, entre 0 funclonallsmo nativo, e o s envlados da metro pole, crlando

v6rlos Incldentes narrados nos Jornals da apoca.
12 No proJecto de Reforma da comissao de 1870.
13 alterac;:6es no valor das estampllhas e nas tabelas de portes. asslm como a nao Implementac;:ao do sistema matrlco-declmal.
14 Esta

crise vallevar 6 demlssao do admlnlstrador do correlo em meados de 1872.

Comentemos alguns pontos destas tabelas:
Os portes totais que aparecem nas tabelas 2.3 e 4. resultam de 2 parcelas:
1) 0 porte de Goa. assim identificado nas tres tabelas. que nao e mais do que 0 porte Interior
do territ6rio. no valor de 20 reis e multiplos (tabela 1)
2) Porte ingles (referido nas tabelas 2 e 3)
Porte de Lisboa (referido na tabela 4)
A primeira confusao que esta tabela causa esta na dlferenc;:a de nomenclatura utilizada para
designar 0 porte marftimo: para Macau. Timor. Moc;:amblque. e utilizado «porte ingles)). enquanto que
para Portugal de diz «porte de Lisboa)). Acresce ainda que no caso de Macau. Timor e Moc;:ambique as
tabelas apresentavam as parcelas separadas. sem indicac;:ao do porte total. enquanto que no caso de
Lisboa aparecla uma unica verba de porte total. de valor 300 reis e multiplos.

o numero 647 do jornal «0 Ultramar)) de 25 de Agosto de 1871. descreve e comenta as tabelas
do novo regulamento; 0 articulista simplifica a questao. e bem. chamando 00 porte de Goa - porte
interior. e de porte externo 00 restante. E referindo-se aos portes externos escreve:
Portes para india /ng/esa, Damdo ~ Diu.
Carlos ate l1? tola .. ...25 reis
Cartas ate 7 tola ...... 50 reis
Portes para Macau e Timor
Cartas ate l1? on9a ... 200 reis
Alem dos portes externos seroo pagos os Internos marcados no § 7.
Cartas para MOf;ambique
Cartas ate l1? on9as ... 400 reis
Cartas para Lisboa
Cartas ate 2/8 ...... .. .280 reis
Remessas reglstadas.
Para Macau Timor Ceiloo e M09ambique Porte interno 700. porte externo 200.
Para {ndia Inglesa. Damoo. Diu e Portugal. porte interno 700. porte externo 240 *

• Parece ter havldo um efTO tipografico, porque sendo e/a de 4 onf;as, regu/ado a 50
reis dava 200 reis como para Macau e ndo 240.

E continuando com os seus comentarios. escreve: Os portes extern os ndo se podem pagar por
estampi/has portuguesas, mas pelas ing/esas para a India Ing/esa Macau e Timor. regulados 6 razoo de
25 reis por cada l1? annas. ou em moeda 0 que escaoou dec/arar na portaria mas conhece-se pela
determinQ(;oo do artigo 7°.

Fica compreendido no porte interno.

0

que ate hoje se pagava de Nova Goa para as fronteiras.

e por isso fica sendo 0 porte das cartas.
Para a India Inglesa
Para Macau
Para Lisboa

P.I+P.E
ate 2/8 ......... 45 reis. (20+25)
ate 2/8.. ..... .220 reis. (20+200) (oqul/6 9xlsf9 um 9"0 d9lnf9rpr9fofOO)
ate 2/8........ 300 rels. (20+280)

Flcava assim determinado. que a correspondencla para 0 exterior do territ6rio de Goa. devia
ir com as necessarias estampilhas inglesas, alem das portuguesas para pagar 0 porte territorial de Goa
(porte Interno). Isso mesmo aparece nos tabelas onde esta expllcitamente indicado 0 porte ingles. e
referido "mais 0 porte de Goa. HOque pode ter confundido no passado alguns especlalistas foi 0 facto
de os valores com que deveriam ser franqueadas as cartas virem referidos em «moeda portuguesa)).
quando as estampilhas a afixar eram inglesas.
Pela analise das tabela 2 (india Inglesa. Damao e Diu). verifica-se que esta claramente
determinado que os portes devidos 00 transito pela india Inglesa. e que nos tabelas vem indicados
como Porte ingles. seriam pagos em estampilhas Inglesas. A conversao feita para 0 valor a pagar. de
por exemplo 25 reis. era de V2 annas. conhecendo-se inumeros exemplos do sua apllcac;:ao em cartas
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para Bombaim, Damao, etc . No coso do tabela 4 (portes para Lisboa), como deve ser interpretada 0
pagamento do porte total de 300 reis, para uma carta de peso ate 2/8? No interpretac;ao do editor do
"Ultramar", deveriam 20 reis ser pagos em estampilhas de Goa, e os restantes 280 reis em estampilhas
inglesas ou em moeda.
Assim sendo e nossa convicC;ao que foi com base nos portes interiores apresentados no tabela
1, que foram definidas quais as estampilhas que fariam folta, e que deveriam ser confecclonadas e dar
a determinac;ao do §3 referindo as taxas de 10,20,40,100 e 200. Estas destinavam-se 00 pagamento dos
portes basicos das diferentes classes do correia interior, asslm como do premio do seguro no valor de
100 e de 200 reis. Nao estava no pensamento do legislador criar estampilhas para 0 pagamento do
"Porte exterior", pois que este continuaria a ser feito em metal. (00 cambio de 25 reis por coda V2 anna.)

~
lei
Figura 4 - Salos

Estara assim justificada a encomenda de estampllhas das taxas acima indicadas, nao se referindo
as de 300, 600 e 900 reis, que s6 mais tarde vieram a ser consideradas necessarias. A seu tempo veremos
porque.
Preparava-se entretanto a fabricac;ao das estampilhas, tendo 0 jornal 0 Ultramar noticiado a
11 de Agosto, que 0 Eng.o Assa fora encarregue pelo governo de apresentar modelos de estampilhas
para 0 Correio. Uma vez aprovado 0 desenho, foi por oflcio do Junta de Fazenda de 19 de Agosto
noticiado que se ia dar inrcio 6 fabricac;ao das mesmas enos quantidades mencionadas
12

**************

Eainda referido no P.P.N° 284 estar para breve a publicac;ao de um

"Regulamento", onde serao
expllcitados todos os pontos suscitando duvidas. Foi ja major Heitor, em colaborac;ao com 0 Eng.o
Castelo Branco, 0 responsavel pelo ja referido REGULAMENTO GERAL DO SERVI<;O POSTAL DE GOA",
extenso documento com 118 artigos, publicado a 25 de Setembro. No preambulo dlz 0 redactor que
"salvo uma pequena alterm;ao na d/v/sao das estac;oes posta/s, no pessoal e vencimentos, adopte/ a
ideia geral n'elle (no plano da prlmitiva reforma, elaborado pela comissao C!nterior) estabelecida.
Desse regulamento, e no parte referente aos portes
analisando, e dito no ArfO.18: E expressamente prohibido aos
empregados do servic;o postal vender estampilhas ou cobrar a
importancia das mesmas nas respectivas estac;oes postaes,
sob pena de Ihes serem ap/icadas as disposic;oes dos art/gos 20
e 27, alem da dimissao do logar que exercer.
Como nota a este art.18° convem relembrar que a
venda de estampilhas incumbia aos agentes e nao as estac;6es
dos correios e seus empregados. 0 artigo 18° tinha ainda um
paragrafo unico: Exceptua-se d'esta disposic;ao a cobranc;a em
metal que tem de se fazer da correspondencia vinda d'alem
das fronteiras e unicamente da que se expedir para Lisboa, com
respe/to aos portes inglezes.
Esta clara mente explicitado neste artigo 18, § unico, que
no coso do correspondencia para Lisboa, a cobranc;a do porte
externo de 25 reis = 1/2 anna de transito pelo territ6rio do India
Inglesa, marrtimo de serio pogo em metal, 00 contrario do §7°
antes mencionado, onde este pagamento era feito em
estampllhas do Correio Brit6nico.
A leitura do citado artigo 18.° bem como do art.o 24.°
que reproduz 00 lado, permitem resumir a situac;ao do seguinte
modo:

do correspondencla que estamos

o

ArL 2 •• '

paramenIa dos paries porlugueze.s len·
do de ler fcito aempre por meio de esLam·
pilhlll, como delermina 0 .rl. 12. nio 10
.eeeitar' remeua algoma Dill eata~~es POI'
llU, que lIio lenh, IS deyid.. el13mpilh3S
do porle terrilorial de Goa, podenda COIn'
Luda deiur de •• let" do porLe. territorial

hribHlico.

S I.-

.ftu remes... p.ra • Europ. 0 porle mll.
rilimo em rtlis furles .eri tllmbelQ rago eUI
esllllllpilhns de GOI, calcuilldo segundo a cam.
bia medio, na taboll. junIa' porta ria n.'
28·l de 12 ,Ie 1,"510 uhimo\ sendo obrig.torio 0 porle lerrilori.1 britaaicll, que sera
pago em moeda eniD por e.tampilhu .m-

lIaJ.. nos inYolucros.

S 2.,0
SQO tambe.. aujl!ILa. .0 parmenl" do
porle inl[lr:z as rr:.ncSSIII pu. lI1~cau, China,
Tim"r II 3lu~llmbique, .hlln tlas que 1/111 per.
ten'!erem pelo lerriturio de Gua, qUID.h
ten ham de atreteatar lerrilorio brilanico, lem
a qua nlio aerao espe<li.13!; dncn.lo estes
porles Nt pagtJoi em e.stalapilhas portagueua
dls.

.m ..

1)

2)

3)

Nas cartas para 0 territorio da India britanica, Damao e Diu, 0 porte territorial de Goa
(porte portugues) tem que ser sempre pago em estampilhas de Goa, de outro modo a
carta nao sera enviada, 0 pagamento do porte ingles para 0 territorio da India britanica,
Damao e Diu, e facultativo ,
Nas remessas para a Europa, 0 porte maritimo, em reis fortes, assim como 0 porte de Goa e
pago em estampilhas de Goa, sendo obrigatorio 0 porte territorial brit6nico, pago em
moeda,
Nas remessas para Macau, Timor, Moc;:ambique, todos os portes, Ingles e de Goa, serco
pagos em estampilhas portuguesas.

No preambulo ao regula mento, faz 0 administrador algumas considerac;:oes on de explicita as
alterac;:oes propostas, nomeadamente as transcritas acima,
(tCome<;:a por recordar 0 artigo 7° onde se declarava a obrigatoriedade da franquia com
estampilha inglesa pelo porte territorial britanico de toda a correspondencia para alem fronteiras»
eeAltera esta obrigatoriedade pela impossibi/idade que 0 publico tera em obter as estampilhas
inglesas,

no re;ullmeoto junto; alteraodo-se apenls 0
que di&pi'Je 0 11. 0 7 du porloria n.·
01
pirie relaliva, a ser obrigada l rranquia COlli
e.tllmpilha ingleza pelo porte territorial britallico a corretpoodenc:ia, que se dirigir pari
al6m du frollteiras. pela impouibilidade que 0
publico ter' de obter eslam?ilhas inglelos no
nouo mcrcado; sendo aliAs ubrigatoria eHa

28".

nosso mcrcado; sendo aliAs ubrigatoria eHa
rroll'1uia nl correspondencia eDviada para.
EUropl, Chin3, !lo~lImbique e Timor, que deve .er pags em e.lampilhls porluguelllll pelo
.eu valor correspondenle i loin inglclo, aMIIl
do porte territorial de Goa. Lto elcoPlilO

E continua: «Como essa franquia (da correspondencia que se dirigir para alem fronteiras) e
obrigat6ria nas remessas para Europa, China, Timor Mo<;:ambique, ela sera paga em estampilhas
portuguesas», advindo desse facto varias vantagens:
1, Nao havera pagamento em dinheiro, evitando-se assim a circulac;:ao de moeda nas estac;:oes
postais,
2, Expedem-se malas especiais para esses destin os, on de 0 correio aplicara as estampilhas
inglesas necessarias, correspondentes ao peso total.
E termina referindo: «0 porte indevido de transito pela India Inglesa correspondencia para
Lisboa, continuara a ser pago, mas em metal, Vide inserc;:oes abaixo

do porle territorial de GOI. Esta elccPlilo
prov6m em primeiro lugar, da conveniencia
de evitar qUinto possi,el 0 Giro de moedl n••
esll~Oes pOltaes; e em segundo Iugar da conveniencia em se expedirem malas especile5
para estes pontos, que lerilo de ler rranqueadu com 0 porte inglel, pl!lo peso lotal, plgo
em eSlampilbas Imudas nos iovolucros dot
respectlvos pacoles. comprada. por esta .dministraOllo.-Em qUinto se nllo dec ida a pen-

nistrlolo.-Em qUinto se nllo dec ida a penden cia qUf' existe enlre esta Idministraollo
geral e 0 correio de Bombaim com respeilo ao
porte indcvido que nos exigem 1'~lo transito
00 territorio britanico, da correspondoncia idl
pari LitbOl, ronllnulr6 ainda II PIGIr es~e porte I eorrespondencia deslinada para Lisboa.
que ser' cobrodo 11m metal, pela impossibilidudo de 0 cobrar em eslompilhu portuguellli.
como Ie prlticar6 com U remess4S para s Cbina, MaClu, Timor, etc. em villude do valor
das estampilhas inglezas de 1/, de tola, quo
correspontiem 0 23 rl!ill de noslio moeda. Dlo
Ie poder elTccluar elD moeda portUl:ueza.

Resumindo:
1) No que respelta 00 porte maritimo: 0 publico franqueia as cartas com as estampilhas
portuguesas, e depois lanc;:a-as no correio, Uma vez na administrac;:ao central, fecham-se malas
para cada urn desses destinas que tenham que atravessar territorio britanico. (especificando
China, Timor, Europa e Moc;:ambique), que terao de ser franqueadas com 0 porte ingles, pelo
peso total das cartas, pago em estampilhas inglesas que a administrac;:ao central afixara nos
involucros dos pacotes,
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2) No que respeita ao porte territorial pelo transito pelo territorio da india britanica da correspondencia para Lisboa: Refere haver ainda uma pendencia com 0 governo do India, que exige este
porte que ele considera indevido, e que" p~r enquanto" este continuara a ser pogo, e cobrado
em metal, pela impossibilidade de ser cobrado em estampilhas portuguesas, dado que a 14 de
tolla= 1/2 anna, correspondem 25 reis do nossa moeda, e noo existirem em Goa estampilhas
para perfazer esse porte.
A pratica que os jornais de Goa tinham de comentar a legislac;::oo, 130 anos passados, revela-se
extrema mente util. Assim em relac;::oo 00 regulamento dos correios acima explicado pelo administrador, publica 0 jornal "Ultramar" 0 seguinte:
.. No regulamento postal publicado no B.o.n°.26, vem entre outras as seguintes explica9oes:
7°) fica sujeito ao porte s6 a correspondencia que transitar de um ponto para 0 outr~.
2°) Quando as estampilhas forem de valor inferior sera cobrado do destinatario em dobro, 0
porte devido.
3°) 0 porte territorial britonico deve ser pago em estampilhas inglesas, menos na corresponden cia para a Europa, que sera pago em metal.
4°) 0 porte em reis fortes deve ser pago em estampilhas portuguesas. "
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Exemplifiquemos 0 que vem escrito acima com uma carta para Lisboa: Esta teria um porte
maritimo de 280 reis fortes e um porte de Goa de 20, num
total de 300 reis que seriam pagos por estampilhas portuN." 3:!f.-0 ~overnnllor gernl do cstatlo
guesas afixadas no carta. 0 porte territorial ingles, serio,
till l'lfJin dl'tllrmilill 0 sc~uinle :
por enquanto, pogo em dinheiro, cobrado pelos funcionaAltclUJCIllJo 00 que me rel'resrmtoll 0 odmirios dos correios. Uma vez a carta no administrac;::oo de
nislrnllor gcrol interino d08 correjo~. indillondo
Goa, serio junta com as outras com destin~ a Portugal,
II IIccc!lSidnde de e~loml'ilbn8 do vnlor ~ul'prior
fechada numa mala (involucro), onde 0 correia geral apliII~ qllo cxislem acluolmclIle; hei POf COIIVOcaria as estampilhas inglesas. (correspondentes 00 peruicnto dclerlllinor quo no ilJll'rell!s Docionnl
curso maritimo ate a Europa)
110 iml'rimam eSloDlJlilhns do Jlter-A de 300,
600, 0 900 teis, deYe",lo ~er, II cor do 10E era para satisfazer este pagamento de 300 reis
dos osto~, roXll; 0 que sojsm odoplodos rnra
ou seus multiplos, que se tornavam necessarias estampitl7.0 Jlllblir.o. IiC811do 8RMm allera'/o 0 nrligo
Ihas que noo existiam, pelo que em data de 30 de Outubro,
12. do tcgnlomenlo geral do son·joo Jlo~tol.
As ollctori,loclos 0 !JUNO compr.lir. n~sim 0
se determinou a impressoo destas, a pedido do adminislenhnm elllellllilio 0 clllllilram. P:llllr.io flo gotrador interino do correio, em ordem assinada pelo Goververno gerol'orn Novo GM. 30 do oulul)rn ,10
nador, conforme inserc;::oo 00 lado.
t 871.=0 govcroador gorol, yiltond. di Sam
0

Jalluar;o.

Neste processo, existem dois pontos que nos aindo nos deixam com duvidas;
a) se 0 Regulamento data de finais de Setembro, porque esperar pelo dia 30 de Outubro para
fazer saber do necessidade de taxas superiores as existentes?
b. por que motivo se determinou que as tres taxas tivessem a mesma cor?
Sera que tern a ver com a imposicrao de serem pagas em reis fortes, ou seja a indefinic;::oo que
existia sobre 0 modo como se devia cobrar 0 chamado ""Porte de Lisboa" . Noo temos duvidas em
admitir que esta requisic;::oo foi feita afim de suprir 0 mercado de taxas apropriadas aos 3 primeiros
escal6es de porte do correspondencia para Portugal. No entanto, e como veremos noutro lugar, as
taxas de 10 e 20 reis ja ha muito que faziam folta, pelo que quando do fabricac;::oo das mesmas certamente que houve que tomar opc;::6es. Tanto mais que a emissoo em !,apel fino, a 1° do India Portuguesa,
redundou em muito baixo qualidade das estampilhas.
5 - As pendencias entre Correios de Goa e Bombaim
Ja referimos atras que a demissoo do administrac;::oo do correia de Goa, em Julho de 1871, eo
sua substituic;::oo por uma nova, chefiada por um militar do Reino em comissao de servic;::o em Goa, noo
foi pacffica. Os jornais de Goa noo deixavam de criticar esta medida, tanto mais que um "filho do pais",
em servic;::o ha tantos anos no administrac;::oo dos correios era agora posta de lado e para 0 seu lugar
nomeado um militar do Reino que ocupava um lugar "de favor" no administrac;::oo das matas.
E mais ainda aumenta 0 tom das criticas, quando animado por medidas reformistas, 0 novo
administrador, «complica» a vida dos utentes do correio, impondo-Ihe alterac;::6es aos habitos estabe-

lecldos. Mas 0 major Heitor. como membro do exercito portugues tera sentido que existia uma subserviencia dos correios de Goa em relac;oo aos da India Inglesa. e animado de
brio nacionalista tera decidido por fim a esta situac;oo. impondo uma relac;oo de igualdade entre as duas partes. para
o que se tornava necessario alterar bastantes ~colsasH do
passado. e actuar com firmeza na defesa do honra naclonal.

- NfIl. aIo fII*8 .. CQlsu.. U

UMfIDlflf"

Ii . . . . oaouilo cJiae. e pro1U'ellDt\DCe

saber a CIlIA. que 01 dedi nl llfllll em
Lisboa Ie queiUT4Dl ita portes e1:orbitlotu;
• quem roi • causa dislo? 10 sr. Ballor cabe II re9pOstl, ev•
• Logo que aua sr.' entroll DO elercicio
do I6IlIlOVO cargo. cheio do espirilo iono.
ndor troaoa a aolip pntiCi de eoriar
• mal. PUI Lisboa, pap' rallo de qaltro
anoi. par l/J
cia G,"'altar. par outra de DIo pagu ou pagII' por melade 0 porte iQSI-. e asilD mieilal·a I pu.n por
1'raDp. resaJlllldo dati • _pea de uma
ruPia e Ires QUlrtOl PM Clda I/lon~lII
It..

o.

E seguramente a ocasloo que se Ihe deparava era a
ideal. pois que Ihe cabia por em execuc;oo a nova Reforma
Postal de Goa. elaborada ainda pel a anterior administrac;oo.
tendo ele que
proceder a elaboo I(ovcrnallor /lcral 110 estoo" ao 10\1111
rac;oo do Reguladclermiila 0 scguintc:
· ......... e iDDO"~ cturlille 01 II memento Postal que
Tendo 0 correio dn ludla inglezn. depois ,In
1eI' . . . . aisteuciI. defe -tor Gflttado Ie
a
explicitava.
E
adoptllo do •• eu~ IIOVOS regul.mdlltus. primeiru
pablieo mns de 1108 rap"', I.OmIBdo IIinoo sera demais
dll&eoAbecido. e depois duvidado exccutar sl!m
I
...-como meie termo do peso do pacote de
ordem expre... do seu govemocenlral, a conlembrar. que finalGal. 'IuaHo aeguado a ant. . pra~ DI•
• eHcBo poshl celebrada em 28 de maio cia
mente iam entrar
ae fIII8*iI .Iis de que 960 rupias.
18li9, entre 01 goYerna! portuguez e britanic",
em circulac;oo as
~ u iIaiJnDa~ qQe "Dbo eolhio que estA presente.nente ali'ecto €I resolutila
estampllhas de
do, • eapricbos do Ir. Beit.or deram Jugar
dos govemus d81 duu no~1i81;
auma looga C!lrrtSpoadeocia entre 01 ! corGoa. sfmbolo ineCon"iderando ql18 em qUQoto 51! espcr.. n
reios. e como 0 bnvo milillr rossa iDteinqufvoco da so beresolullilO lup~riur. clI.vem regular o~ flarle~
meote des:atteodido ou lUas preteooGel,
de modo que segundo os Icluoes reguillmento~
rania naclonal. e
pocIiCO"IIIeado-lbe
as ameaoal a brios, IIchou
POStilct inglezes I corrcs!JonJencllI purluguet;J
que estas deverideqreniu 0 1Ir. Anz para solver 0 r&d gord.. India lig. II vi. de Gibrilitar e nllo • dol
am ser as (Jnlcas a
Mo. 0 ... A... teodo ala discuaio decl ...
I\larcelha. DO qne l'Ili projuizo pecuniario, defranquear as carmurn c iocerwza 01 cbegnda: hei por COIIn.o modo co.o.1 empaco\a1'&1D 18 cartas expedidas de
veniente doterminll' qlllS, !Jllr eln quanto, o~
la DO correio de 001, indo todas em lIma
porte~ dn correspondencia do estodo da Indin
Goa. qualquer
ClIp' 10 correio de Lllboa 0 poll mtJIlIf' de
para PorlngallP-jam pagos de5Je 0 tlia 19 dG
BolDham por aID ollicio leI obrigoll. ao If.
que fosse 0 seu
correnle em estB.npilholi inglelouillm dos porBeitor a Dlio empacotlr a corre.spondeocia,
destin~. fossem
tngueu! do porle territorial. cooforme a tabella
.... 1alDdu.. 101.. eUBim .. fa. OCNII perdirigidas
a
Portujunta que fUI parte desta porlaria. Gcando aell
de .... que a (ueacla publica ,uferia
gal. seus territoribolido 0 porle addicional que Ie pag"" a dicom aquelle ..to .. rMlOMl. Ondo e...
os ultramarinos e
IIboiro nl rDIDo de 25 xoralill! por cild. t/s kc.
tlrlamparadOlD'esta occasiilo os brios heltopelo Iransito no territorio britanico.
ao resto do munriIDOI?
Fica alSlm olteradll no parle respecti Vii it
do.
O
portorill n. 28~ de 12 de a~05to ultimo.
As ftuctorid.dl!5 • '1l1om competir, Buim I)
Neste contexte era aceite como um mal menor ne&e,,11OI1I eRtendidD e cURlflram. Palacio do 1:11cessario. que apenas a correspondencla para a India Inglesa
vcruo gera' em Nova Gua, 9 do! dezelYlbrn
tivesse que ser franqueada com selos da India Inglesa alem
de 1871.=() governQdor gerol, Yilconde (l~
Sam Januario.
dos de Goa. E assim sucedeu. pois de imediato comec;ou a
tomar medldas concretas. cujos resultados eram 0 objecto
Tabella cia. ""rte1 , que Ilea IUlfeitra , c~rr.~
de criticas e cartas dos leitores. publicadas nos Jornais de
p,'D.JeRel, euyi".I" p"ra Li~bu" por viII GII.II'.IGoa.
conforme se pode constatar num excerto de uma notftar, .le'.le 0 Jia 19 .10 uurreIlL!!.
cia publicada no Ultramar de 24 de Maio de 1872. que aqui
Cnrtas.
reproduzimos do lado dlreito.
Atil 1ft, onca. ... • •• • , annns
D
1
• • ...... . 8
Sendo um ponto de honra. que a correspondencia
II
j'/, b • • • • • • • • 12 IJ
para Lisboa. noo fosse obrlgada ao pagamento do porte
» 2
• • ••••••. I rUllia cherin"
territorial de transito pela fndia Inglesa. depreende-se pela
Jorllu8S
leitura da inserc;oo acima. que no fecho das malas para LisAll! , oneill......... 2 annag
boa. se deixou de aplicar (pagar) as taxas correspondentes
Km excedendo a ... onC8S pagarn ct)mo
ao
trajecto ate Bombalm. pelo que 0 referido correlo se tera
lumes e amOjtru, e ,ilt) plllo uook.pl.lst..
recusado a fazer a fazer a expedlc;oo da mala de Lisboa. ou a
J,i vro!. R'Rostrlll e IIIU90~ .Ie jorllll~s
passar a faze-Io por via de Franc;a. com mais tempo de tranAlii 2 OROIS. • . • • • •• 2 Innfts e 8 r ics
sito e custos acrescidos para os destinatarios em Portugal.
Pur elida" oncas addicionaes. • • • • • • • • • • • 2 annns e 8 pics
o acontecimento narrado pelo correspondente.
deve ter sucedido em finais de 1871. e esteve na origem da
Secrelori. clo governo geral. 9 cle dezf'mllm
de 1871.== 0 secretario gcrol, 71101110; Riportaria do Governador da India. com data de 9 de Dezembeiro.
bro. e que se transcreve ao lado esquerdo.
J)

'0-
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Este documento explicita bem a dependencia do Correio de Goa em relac;oo ao de Bombaim,
e constitui um serio reves a polftico da nova administrac;oo, e do major Heitor, no aspecto mais visfvel
da nova reforma;
As estamoilhas a aplicar delxavam de ser as de Goa. mas passavam a ser as da India Inglesa.

Passou assim desde 0 dla 19 de Dezembro a correspondencia a circular de novo, por via de
Gibraltar, passando 0 porte de Lisboa, a ser pago em estampilhas inglesas: 0 porte de Goa, continuava
a ser pago em estampilhas de Goa. Passou tambem a correspondencia a ser enviada aberta 15, conforme 0 atestam as marcas de translto de Bombaim e Gibraltar aplicadas nas cartas que se conhecem.
Na figura 5 mostra-se a mais antiga carta conheclda, utilizando esta via, franqueada com os
portes segundo a tabela acima.
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Figura 5

Um ponto significativ~ do despacho do governador e 0 de que a partir desta data «se deixa de
pagar 0 porte adiciona/ que se pogo va a dinheiro no razao de 25 ((~is por coda 2/8 de onr;:a pe/o transito
no territ6rio britanicoli.
A explicitac;oo deste «porte adicional» cobrado nos meses (!je Outubro, Novembro e ate ao dia
19 de Dezembro aparece no «Balancete de receita e despesa da Administrac;oo do Correio de Goa»,
quer na capftulo da receita, quer no da despesa, como se pode ver na pagina seguinte.
Na rubrica das despesas encontra-se uma col una que diz: "Pelo porteamento das malas para a
Europa, China, etc"

No balancete seguinte, referente aos meses de Janeiro a Marc;o de 1872, ja noo aparecem
portes adicionais na rubrica das receitas, e na equivalente das despesas encontramos: "Pelo porteamento
das malas de Macao e TImor etc," ja noo sendo feita referencia ao porteamento das malas para a
Europa.
151sto e nco em Involucro fechado como ate entco se deverla ter processado.

ADMINISTRA~i() GBIlAL DOS

CCIUlEIOS DE GOA

BalaDcete da receita e ,deapeza d"eata 1ldminlstra9io geral e daB estac;i as postaes da lua dapendeDcia, relativo aos mezes
de outubro, Dovembro e dezembro de 1871
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Os jornais de Goa referiram-se muitas vezes a esta mudan9a de metodo de envio das malas. Eis
mais um excerto, on de de novo e criticada a actua900 do Major Heitor.

o correio de Goa recebia aqui as cartas
para LisboR, empacotava-as em um in.oluero e as remeltia ao correio de Lisboa, pregando UR capa as estampithas correspondenles, e tendo uma conta correote com 0 correio de Lishoa em reCerencia aos portes de
Gibraltar para Luboa.
Roje indo as carlas sohas 010 se pode pagar aqui 0 porte de Gibraltar a Lisboa devendo pesar PJlr cooseqaencia sob';' 0 desfioatario porte dobrado, gra~as 4 esperteza e
brios f~ros do sr. major Reitor!
Relativamente 80s porles britannicos qne
eram aqoi arrecadados. 0 ealado nlo tinba
de razer com aquillo a mais leve despez8, e
laerava pelo menos '(,0/0, al6m dOl portes
portaguezes.
!ste laero provinha da circomstancia de
se arrecadar no correio SO r~is p~r cada an·
OR ioglez, cujo preco, meio termo serio 41t/1
reis.
o regolamento nio probibia esta arrecadavl[o de porte~ inglezes, antes a autorizoa
pela segainr" disposiOio:
«Art. 18.- E' expressamente probibldo
809 empregados do servi~o postal vender ealampllbas on eob~ar a importanci8 du me~·
18

mas nas respectivas

esta~es postaes, SOD
pena de Ihes serem applicadas as dil1p0si.
Oa&s dos arligos 10 e It 81~m da demi~io
do lugar qoe exercerem.
I§ uoico. Exceptaam-se desta disposi~ilo
II co6rtm{UJ 1m mllal que tem de sa filzar da
correspondencia flind/J cfalem tI4I (ro"'dras, e unicamente da que Ie expedir para
Lisboa, com respeilo aOI porlel ioglezel.
II Art. 15.- Pellj.8 remeuas nrio ftanqueacia. , . liereIIl d'al41D du toateiru. pagar40 dUliDatado taD.~ a hiD.iDaleu OOD;l
qae IIi1t1m ctJf'f'I,adas "loJ eor,rio, l"iI/Jn"ieol, como 0 porle territorial d. Goa.»
VA-se desla! disposi~es que 6 autorizlda a cobranoa em meLal dOl porles 'iodos
d'al6m dal fronleiras. porles qae na respecLiva tabella do calcalados am moeda por~ Ii rado de 80 reis por cada annd..
Se esta diaposio§o Uvessa lido alteracla,
seria a Illerao§o pubUcada no Bokltim. Nio
o l'Di, a com tndo. 0 sr. major UeilDr coaliderou-ss autorizado a alLeral-a por laa co;l1ta e risco, am prejuizo dos ioteresses do palz,
e dos do thaaouro publico. mu em beaeficio uoicamenle do sea. 100co capricbo.

Este texto vem evidenciar que anteriormente a entrada em fun90es do major Heitor, iam as
cartas para Lisboa em mala fechada, e as estampilhas inglesas eram s6mente aplicadas no inv61ucro
exterior remetido 00 correia de Lisboa 16 .
E assim se ter6 mantido 0 sistema de envio de correspondencia aberta por via de Gibraltar,
pelo menos ate 1876, pois pelas cartas do india para Portugal que se conhecem, e que arrol6mos no
quadro seguinte, somente a partir dessa data e que aparece por vezes a via de Marselha ou de Brindisi.

Porte pg Data Bomb.

Data

Goa
Goa
Goa
Goa
Goa
Goo
Goo
Goa
Goa
Goa
Goa
Goa
Goa

21.03.70
13.07.70
22.06.71
25.12.71
??05.72
13.02.73
02.04.73
02.04.73
15.04.74
06.01.75
24.06.76
12.10.76
01.03.77

GOAP.P.
GOAP.N.P.
GOAP.P.
4a+20rels
4a+20rels
4a+20reis
4a+20rels
4a+20rels
4a+20reis
4a+20reis
4a+20reis
5a+20rels
5a+20rels

29.12.71
06.05.72
17.02.73
07.04.73
14.04.73
20.04.74
11.01.75
28.06.76
18.10.76
05.03.77

Data Gibr.

23.01.72
31.05.72
11.03.73
30.04.73
07.05.73
13.05.74
03.02.75
27.07.76

Marca entrada

Porte cheg.

POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
POR ALEXANDRIA
Via de Gibraltar
P. Marselha, Bordeus
Via Brindisi

franca
150
franca
60
60
60
60
120
60
60
50
franca

.

Data cheg.

Corr.

21.04.70
23.08.70
26.07.71
27.01.??

Rivara
D&Carv.
N.Goa
Rlvara
N.Goa
N.Goa
N.Goa
N. Goa
N.Goa
N.Goa
N.Goa
N.Goa
Palmelrim

16.03.73
04.05.73
11.05.73
18.05.74
07.02.75
31.07.76
11.11.76
29.03.77

Resumindo a problem6tica das estampilhas de Goa utilizadas no franquia das cartas para Lisboa,
diremos:

1.

Entre 1 de Outubro e 19 de Dezembro de 1871. Cartas franqueadas com selos das India
Portuguesa, pagando 0 porte ate Lisboa segundo a tabela. Cartas em mala fechada. Nco

se conhece nenhuma carta deste perfodo.
161dentlco metodo S9 passava com a correspondencla expedlda de Macau, tambem envlada em Inv61ucros dlrlgldos 00 correlo de
Llsboa.

2.

A partir de 19 de Dezembro, cartas tem 0 porte maritimo pogo em estanpilhas britonicas,
somente 0 porte de Goa em estampilhas portuguesas. Cartas enviadas avulsas. sao
conhecidas varias cartas deste periodo, de acordo com a tabela.

Duvidas:
a) Teroo sido distriuidos pelas estayoes postais os selos das taxas de 300,600 e 900 reis?
b) Ter6 havido expediyoo de cartas no perfodo 1? Isto e, ter6 0 correia de Bombafm feito seguir
as cartas que Ihe foram enviadas?
c) Teroo sido utilizados no franqueamento das cartas as taxas mandadas fabricar, em particular
a de 300 reis?

6 - Conclusoo
Com base no que se acabou de esc rever sou do parecer que as estamplihas de 300,600 e 900
reis foram de facto encomendadas pela Junta de Fazenda a Imprensa Nacional de Goa, para se poder
franquear a correspondencia a ser enviada para Portugal em mala fechada (inv6Iucro) pelo correia '
de Goa. A franquia com selos do India Portuguesa s6 ter6 sido possfvel entre 1 de Outubro e 19 de
Dezembro de 1871, e para 0 coso concreto do afixayoo de estampilhas de 300 reis e seus multiplos,
entre a data do sua venda 00 publico - que nunca poder6 ter sido anterior 00 dia 30 de Outubro - e 0
dia 19 de Dezembro de 1871, data em que por determinayoo do govern odor do India, ( e por imposiyoo
dos correios do India Inglesa) deixou de ser possfvel franquear as cartas com selos do India Portuguesa
a noo ser para pagar 0 porte territorial do India Portuguesa.
Quanto a questoo de saber se foram impressas as taxas de 300, 600 e 900 reis do primeira
emisssoo parece-nos que esta noo teve lugar em Outubro de 1871. mas s6mente no segundo emissoo
(cunho 2), tambem em popel espesso, altura em que teriam sido feitas algumas provas com 0 cunho
1das estampilhas referidas.
Registe-se ainda que soo conhecidas cartas desde meados de Novembro de 1871, com taxas
(20 reis) do popel espesso, a deixar pensar que 0 processo de passagem do popel fino 00 espesso foi
contfnuo. 0 facto e que quando se procedeu a tiragem do Cunho 2, em Dezembro de 1871, JA NAO
HAVIA NECESSIDADE DAS TAXAS DE 300, 600 E900 REIS, POlS QUE AS CARrAS PASSARAM A SER FRANQUEADAS
COM SELOS DA INDIA INGLESA. Porem isso e materia para ser conslderada noutra altura.
Lisboa, 2 de Dezembro de 2007

Rua do Carmo, 98 • 1200-094 LIS BOA • Tel.: 213 423 736 • 213460783 • Fax.: 213 423 736
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt
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Com 0 presente artigo, pretendemos contribuir com
novos dados e esclarecimentos sobre as circunstoncias da
criac;::oo, em 1520, do Oficio de Correio-Mor do Relno de
Portugal, pelo Rei D. Manuel, na pessoa de LUIs Homem. Edo
conhecimento geral que esta personagem jo vinha dando
provas de dedicac;::oo e fidelidade ao seu soberano antes da
criac;::oo do Oficio de Correio-Mor, noo s6 como mensageiro
real em servic;::o pela Europa afora, mas tambem como soldado
no longlnquo Oriente. Provavelmente de uma origem
modesta, LUIs Homem era criado do Rei D. Manuel por volta
de 1512, noo possuindo p~r essa altura qualquer estatuto de
nobreza, mas somente a especialidade de "Bombardeiro".1
Contudo e anteriormente as suas miss6es de correia real na
Flandres, desempenhara, ainda que involuntariamente, 0
papel de correia de boas novas ao se encontrar na India a 25
de Novembro de 1510, quando Afonso de Albuquerque
conquistou definitivamente a Cidade de Goa.
Embarcado na armada comandada pelo CapitooMor Gonc;::alo de Sequeira, composta por sete naus e que em
Marc;::o desse ana de 151 partira de Lisboa com destin~ a
India para 0 comercio das especiarias,2 LUIS Homem chegou
a Cananor em 8 de Setembro do mesmo ano, 3 justamente
quando 0 Governador Afonso de Albuquerque se preparava
para retomar a Cidade de Goa, depois de uma primeira tentativa frustrada de conquista no inlcio daquele ano. Como Condest6vel de Bombardeiro, LUIs
Homem fazia parte da tripulac;::oo da Nau "Flamenga",
pertencente ao mercador portugues Tome Lopes4 e
a outros armadores. 5 Esta nau fora provavelmente

°

1 Cf.

Torre do Tombo, Corpo Cronol6glco, Parte 1°. Mayo 13, Doc. 40.
Lendas do fndla, Vol. II, Porto, 1975, p. 131; Asia de
JODO de Barros, Segunda Decada, Usboa, 1974, pp. 221 e 222; e
Damloo de G61s, Cr6nlca do FellcTsslmo Rei D. Manuel, Parte III,
Colmbra, 1926, p. 34.
3 Comentarlos de Afonso de Albuquerque, Tomo I, Usboa, 1973. p.
263.
4 Sabre Tome Lopes, mercador. vide Anselmo Braamcamp Freire,
NotTclas do Feltorla de Flandres. Ed. Arqulvo HIst6rlco Portugues,
Llsboa, 1920, nota n° 4 da p. 99.
5 Torre do Tombo, Corpo Cronol6glco, Parte 1°. MayO 13, Doc. 40.
2 Gaspar Correia,

coman dada por Lourenc;:o Lopes, 6outr~ comerciante portugues, mas estabelecido na Flandres, que por
sua vez era sobrinho de um outr~ Tome Lopes de Andrade, Feitor em Antuerpia e posteriormente Feitor
da Casa da India, alem de Embaixador de D. Manuel junto a Corte de Brabante7 e de quem 0 futuro
Correio-Mor seria mensageiro quando da sua missoo
naquela Corte, conforme veremos mais adiante.
A julgar pela qualificac;:oo de Lufs Homem
como comandante dos bombardeiros daquele navio,
sem duvida alguma que ele poderia ter sido muito util
na reconquista de Goa, mas tal noo aconteceu.
Durante a reorganizac;:oo das forc;:as para um novo
ataque aquela cidade, Afonso de Albuquerque
procurou auxflio nas armadas recentemente chegadas
de Lisboa. Para alem da frota capitaneada por
Gonc;:alo de Sequeira, em que vinha 0 nosso futuro
Correio-Mor, chegara uma outra composta por outras quatro naus sob 0 comando de Diogo Mendes de
Vasconcelos, que tinha por destin~ 0 porto de Malaca. 8
Num Conselho reunido em Cochim por Afonso de Albuquerque, houve grande divergencias de
opinioes entre os capitoes-mores das armadas e os outros comandantes dos navios - inclusive com 0
celebre circum-navegador Fernoo de Magalhoes -, quanta a posic;:oo a ser tomada, tanto em relac;:oo
ao projecto de reconquista de Goa - defendida por Albuquerque - como em relac;:oo ao cumprimento
das instruc;:oes regias no tocante aos objectiv~s daquelas armadas. 9 Contudo, ficou estipulado que a
Armada de Malaca, comandada por Diogo Mendes de Vasconcelos, auxiliaria Afonso de Albuquerque
naquela empresa, pois 0 Governador da India prometera aquele comandante que depois daquela
missoo 0 auxiliaria na viagem ate Malaca, 0 que de facto veio a ocorrer no ana segulnte, altura em que
o mesmo Afonso de Albuquerque acabaria afinal por tambem conquistar aquela estrategica cidade
asiatica. 10
Quanto a armada comandada por Gonc;:alo de Sequeira - onde se encontrava 0 nosso futuro
Correio-Mor Lufs Homem - 0 seu comandante, bem como os outros capitoes dos navios, recusaram-se a
participar do projecto. Alegaram como principal razoo 0 facto de naquela viagem a armada ser
composta exclusivamente por naus de mercadores, que por contrato com os feitores que os
representavam nesta viagem, noo queriam atrasar os seus negocios nem participar numa empresa que
poria em risco 0 objectiv~ principal daquela missoo, a qual visa va somente a aquisic;:oo das preciosas
especiarias. ll
Esta atitude veio indispor Afonso de Albuquerque com Gonc;:alo de Sequeira,12 tendo 0
governador sentenciado que mesmo antes da armada se abastecer das especiarias, teriam eles
conhecimento da conquista e seriam os portadores da notfcia para 0 Reino, pois "que nestas naus havia
de mandar recado a EI-Rei que e/e ficava descansando dentro na Cidade de Goa".13 Afirmou ainda
Albuquerque, que eles arcariam com a responsabilidade de perderem uma oportunidade de servirem
ao seu soberano, acrescida da vergonha de noo participarem de um too grande feito.14 0 governador
- de espfrito mais guerreiro do que comercial - chegou ainda a queixar-se ao monarca: "se Vossa Alteza
quer ser rico, nao venham co naus de mercadores para 0 neg6cio da India, naus ho nela que abastem
se Ihe mandardes muitas lan<;:as e muitas armas".IS Bem gostaria D. Manuel de seguir esse conselho,
chegando a responder "que assim se faro, prazendo a Oeus".16Contudo, a debilidade financeira da

6 Sobre Lourenc;:o Lopes, vide Braacamp Freire,
7 Sobre Tome

opus cit.. pp. 114 e 115.

Lopes de Andrade, Ibidem, pp. 22 e 88 a 91.

Lendas da fndla, Vol. II. p. 131; Asia de JODO de Barros, Segunda Decada, pp. 221 e 222; Fernao Lopes de Castanheda,
Historia do Descobrimento e Conquista do fndla pelos Porlugueses, Porto, 1979. pp. 574 e 575; e Damlao de G61s. Cronlca do Feliciss/mo
Rei D. Manuel, Parte III. p. 34.
9Cf. Ata doConselho de 10 de Outubro de 1510, In CarlasdeAfonso de Albuquerque, Tomo II, Llsboa, 1898, pp. 6a 11.
10 Comentarlos .. " Torno I. p. 262; Gaspar Correia, Lendas.. " Vol. II, p. 134; e Darnlao de G61s, Cronlca.. " Parte III. pp. 35 e 36.
11 Cf. Asia de JODO de Barros. Segunda Decada, p. 223; Castanheda, Historia.. " p. 587; e Comentarlos..., Tomo I. pp. 274 a 277.
12 Comentarlos.. " Torno I, p. 277.
13 Gaspar Correia, Lendas .. " Vol. II, p. 138.
8 Gaspar Correia,
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Comentarlos.. " pp. 283 e 284.

IS Cartas de Afonso de Albuquerque, Tomo I. pp. 24 e 25.

16 Ibidem, p. 432.
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Coroa frente ao audacioso projecto do tr6fico india no, j6 noo podia dispensar
dos particulares no lucrativo comercio asi6tico. 17

0

patrocfnio decisivo

Reconquistada definitivamente a Cidade de Goa em 25
de Novembro de 1510 e confirmando-se a profetica previsoo de
Afonso de Albuquerque, a Armada de Gon<;:alo de Sequeira e
com ela 0 nosso futuro Correlo-Mor do Relno, acabaram por trazer
de facto a Lisboa os ma<;:os de cartas com as notlcias da
importante conquista, bem como sobre outros assuntos e
providencias tomadas a respeito do imperio oriental que entoo
se construiria e que agora j6 possufa a sua sede. 1S
Chegando a Portugal em meados do ana de 1511,19 LUIS
Homem viajar6 em seguida para a Flandres, possivelmente para
acompanhar as especiarias pertencentes a Coroa trazidas na
viagem e que eram na sua malor parte negociadas naquela regioo
atraves da Feitoria Portuguesa de Antuerpla. Isto e 0 que se poder6
deduzir de um mandado de D. Manuel datado de 18 de Agosto
de 1512,20 no qual se refere a chegada de LUIS Homem a Lisboa,
vindo da Flandres, don de trazia a fazenda real e que deveria
consistlr no produto da venda de parte daquelas mercadorias.
Neste mesmo documento, fica patente

0

valimento que

LUIS Homem j6 possula junto ao monarca, pois para alem da confian<;:a nele deposltada para trazer 0
seu dlnheiro, D. Manuel ordenava ao Feitor e mais Oficiais da Casa da India, que pagassem logo a LUIS
Homem, em pimenta,

0

que Ihe ficasse Ilquido dos trinta e quatro quintais que trouxera na nau em que
fora a India, para que ele a pudesse levar consigo a Flandres onde
era novamente envlado a servi<;:o do rei. 21

Este pagamento em pi menta correspondia a sua "quinta/ada
e camarote", a que LUIS Homem tinha direito em consequencia da
sua viagem ao oriente e que era uma forma de incentiv~ dado
pela Coroa a quem participasse no grande projecto das
navega<;:oes dos descobrimentos. Consistia isto, numa parte do seu
soldo pago sob a forma de licen<;:a de importa<;:oo para a metropole
de uma certa quantidade de especiarias compradas com 0 seu
proprio dinheiro, mas livre de frete . Estas mercadorias eram
arrumadas em comaras reservadas a tripula<;:oo do navio e que
variavam de tamanho conforme a categoria do tripulante. No caso
de LUIS Homem, como Condest6vel de Bombardelro, teve ele direito
de trazer cinco quintals e duas arrobas de pimenta. Porem, tendo
comprado tambem os lug ares das quinta/adas de outros onze
tripulantes do navio em que viajava, totalizou 0 direito a trinta e
quatro quintais os quais, apos abatida a quebra de 10% e 0 "quarto
e vintena" (correspondente aos direitos de alfondega), se
traduzlram num valor Ilquido de vinte quintais, duas arrobas e vinte arr6teis de pimenta, que ele proprio
levari a para a Flandres. 22
Note-se que a concessoo dada a LUIS Homem, de poder ~evantar a sua parte em pi menta,
consistia numa excep<;:oo. A partir de 1504, um novo regime comercial entrou em vigor at raves do
Sobre esta problematlca vide Marques Almeida. Capitais e Capltal/stas no Comerclo do Especiarla. Usboa, Ed. Cosmos. 1993. p. 24.
'Sumarlos das Cartas da India de Afonso de Albuquerque e Outros, que trouxe Conc;:alo de Sequeira" In Cartas de Afonso de
Albuquerque. Tomo I. pp. 419 e 430. comotambem Gaspar Correia. Lendas.... Vol. II. p. 156.
19 Cf. carta de D. Manuel ao Bispo de Seg6vla In Cartas de Afonso de Albuquerque. Tomo III. pp. 20 e 21. e alnda: Carta de D. Manuel I 00
Rei de Aragao, D. Femando, sobre a Tomada de Goa. edlc;:oo e notas de Vlrgfnla Rau e Eduardo Borges Nunes, Usboa. 1968. Neste ultimo
trabalho. flcou comprometlda a analise que os auto res flzeram desta desconheclda carta ao Rei de Aragoo. por terem consultado
unlcamente os dols prlmelros tomos das Cartas de Afonso de Albuquerque, passando dessa forma desaperceblda a mlsslva enderec;:ada
ao Bispo de Seg6vla. publlcada no tomo III. que complementava as notfclas anuncladas naquela carta ao Soberono Espanhol.
20 Torre do Tombo. Corpo Cronologlco. Porte 10. Mac;:o 13. Doc. 40.
21 Ibidem.
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IS Vide

Sobre 0 sistema de Qulntoladas e Camarotes. vide Vltorlno Mogolhoes Godlnho. Os Descobrimentos e a Economla Mundlal. Vol. III.
Usboo. Ed. Presenc;:o. 1982. pp. 59 e 60.
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monopolio real e todas as especlarias descarregadas em Lisboa passaram obrigatoriamente a dar
entrada na Casa da india que, por sua vez, as negociava a prec;o unico. Somente depois de vendidas e
que era entregue a cada mercador 0 valor em dinheiro correspondente ao que cada um possula la
depositado. 23 Dessa forma, LUIs Homem obteve 0 raro privilegio de poder negociar directamente na
Flandres 0 prec;o da sua mercadoria, conseguindo assim uma melhor remunerac;ao do seu investimento.
Nessa epoca, a Cidade de Antuerpia era ja 0
principal centro distribuldor das especiarias e dos
produtos coloniais portugueses no norte da Europa, onde
Portugal possula uma importante comunidade de
mercadores reunidos em torno da Feitoria Portuguesa,
que por sua vez servia como uma representac;ao
comercial e dlplomatica da coroa naquela regiao. Os
portugueses formavam uma das principais "naqoes
estrangeiras naquela cidade, possuindo varios
privilegios e isenc;oes outorgados pel a casa reinante
dos Habsburgos. Assim sendo, sera nesse ambiente de
intenso trafego comercial - em que LUIs Homem tambem
participou -, que se estabelecerao as mais estreitas
relac;oes diplomaticas entre a Corte Portuguesa e a
Casa da Austria. Tais relac;oes terao ainda como
consequencia, um constante intercambio de
correspondencia epistolar entre Portugal e a Flandres.
H

Sera nesse sentido que D. Manuel enviara em finais de 1514 a Corte do seu primo direito, 0
Imperador Maximiliano de Habsburgo (eram ambos netos do Rei D. Duarte), 0 Feltor da entao opulenta
e poderosa Casa da india, Tome Lopes de Andrade, com amplos poderes sobre a Feitoria Portuguesa de
Antuerpia.24 Esta missao visava negociar com os grandes potentados do comercio e das financ;as
alemaes (Fugger, Hochstetter e Welser), 0 fornecimento de cobre para suprir as necessidades das
Armadas da india e do comercio oriental. Por outr~ lado, visava tambem tratar de questoes pollticas
junto ao Imperador, relativas as negociac;oes sobre 0 casamento da Infanta D. Leonor, sua neta, com 0
Principe herdeiro Portugues, D. Joao e da irma deste, D. Isabel, com 0 seu outr~ neto e futuro Imperador,
o Arquiduque Carlos de Austria. 25
Tome Lopes de Andrade - ja referenciado no inlcio deste artigo - havia sido Feitor em Antuerpia entre
1498 e 1505, justa mente no tempo em que chegaram aquela cidade os primeiros navios portugueses
carregados de especiarias asiatlcas e quando por Isso ali se firmou 0 primeiro contrato de venda
daquele produto naquela regiao, no ana de 1503.26 Mercador experiente e arguto diplomata, era muito
considerado na Corte de Brabante, onde tambem fora enviado como Embaixador entre 1509 e 1511,
tendo negociado 0 importante acordo que concedia 0 estatuto de "naqao mais favorecida aos
portugueses residentes naquela cidade, ficando igualmente garantida uma casa para sede da Feitoria,
mediante uma doac;ao da municipalidade de Antuerpia. 27
H

Quando da sua chegada a Augsburgo em Maio de 1515, Tome Lopes refere em carta a D.
Manuel. que: "Quando passei por esta cidade para ir ao Imperador, os govern adores dela e assim os
Fugger, Hochstetter, Welser e todas as outras companhias e mercadores, me fizeram muita honra e me
enviaram muitos presentes; e assim 0 fizeram quando tornei com 0 Imperador. Nesta mesma carta,
numa clara alusao ao prestlgio que Portugal alcanc;ara na cena internacional daquele tempo, conclula:
"0 Imperador toma grande passatempo em saber das cousas da india e dos reis que sao sujeitos a
Vossa Alteza, e h6 por mui grande feito a guerra de Africa, assim no Reino de Fez, como no de Marrocos,
sobre que muito me tem perguntado tudo. Os senhores e povos nao falam em nenhuma cousa tanto,
como em estas conquistas de Vossa Alteza. H28Ja em Agosto do mesmo ana de 1515, Tome Lopes
comunicava a D. Manuel que aguardava a chegada do Imperador, que vinha de Vi en a, para se despedir29
e seguir para Bruxelas aonde se avistaria com 0 neto de Maximiliano, 0 Arquiduque Carlos de Austria,
U
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Ibidem. p. 58.

Ct. 0 alvara publlcado par Braamcamp Freire In Notic/as do Fe/tor/a de F/andres. p. 104.
25 Damico de G61s. Cran/ca... , Parte IV, p. 73.
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Braamcamp Freire. Noticias .. " pp. 88 e 89; e Marques de Almeida. Capitals e Capltal/stas.. " pp. 30 e 31.

27 Braamcamp Freire, opus cit" pp. 95 e 96; e Doc. XXVII a pp. 170 e 171.
28

Ibidem. pp. 104 e 105.

29 Ibidem. Doc. LV.

p. 221.
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soberano dos Estados de Brabante e herdeiro presuntivo do trono de Espanha, por ser 0 filho mais velho
de Joana "a Louca Ne esta a (lnlca filha dos Reis Cat6licos.
No entanto, pouco depols, a 23 de Janeiro de 1516, 0 Rei Espanhol. Fernando 0 Cat6lico, viria a
falecer causando grande apreensoo na Corte Portuguesa, manifestada atraves das cartas regias
datadas de 10 de Fevereiro daquele ana e enviadas aos governadores das diferentes fortalezas do
Reino, para que as guardassem e velassem com toda
a seguran<;:a e cuidado. 30 A sucessoo ao trono de
Castela revelou-se uma questoo delicada visto a
herdeira directa, Joana a "Louca estar internada
em Tordesilhas como inca paz e 0 seu jovem filho e
herdeiro Carlos, entoo soberano de Brabante, se
encontrar em Bruxelas. Pelo testamento do falecido
rei, ficava nomeada uma regencia para governar em
nome do seu neto, 0 Arquiduque de Austria, ate a sua
chegada a Castela para ser jurado em Cortes
conforme a tradi<;:oo espanhola. Contudo, os
acontecimentos precipitaram-se e Carlos apressouse em tomar 0 tftulo real espanhol em Mar<;:o desse
mesmo ana de 1516, estando ainda em Bruxelas, para
assim poder negociar em melhores condi<;:oes uma
paz com Francisco I, Rei de Fran<;:a, que viria a ser 0
seu principal rival no cenarlo europeu daquele
tempo. Tal atitude causou algum descontentamento
e apreensoo em Espanha, resultantes da expectativa
sempre adlada da sua vinda para tomar posse e
residir naquele Reino, facto que s6 viria a ocorrer em
7 de Fevereiro de 1518. Assim, sera nesse clima de
Instabilidade e incerteza que 0 Rei D. Manuel
procurara saber atraves dos seus servidores em
Flandres e em Castela, de todas as notfclas relacionadas com 0 desenrolar dos acontecimentos, de
forma a levar a bom termo a sua polftica europeia,31 justamente num momenta em que 0 seu imperio
colonial se encontrava em grande expansoo noutras partes do mundo. Dessa forma, surgira nova mente
Lufs Homem como elo de liga<;:oo entre a Corte Portuguesa e os seus correspondentes no estrangeiro.
N

,

24

Os contactos estabelecidos em Bruxelas por Tome Lopes com 0 jovem Rei Espanhol e os seus
mais pr6ximos Conselheiros, nomeadamente 0 Monsenhor de Chievres, Guilherme de Croy, 0 Groo
Chanceler de Borgonha, Jean Le Sauvage, e em especial, um dos Secretarios daquele monarca, 0
Portugues Crist6voo Barroso,32 revelar-se-oo de uma enorme importancia naquela conjuntura. A confirmar
este facto, veja-se a carta de um dos correspondentes de D. Manuel na Flandres, Rui Fernandes de
Almada, onde se afirma que 0 enviado portugues, Tome Lopes, "tem grande credito com estes que
governam, ajudou aqui a muitos, e grande amigo do Conde Dom Fernand0 33 e assim de todOSN.34 Num
prlmeiro momento, foi inten<;:oo de D. Manuel que 0 seu enviado a Corte de Brabante retornasse 0 mais
depressa possfvel a Portugal. depois de prestar as condolencias ao novo rei pela morte do seu avo e de
saber quando seria sua inten<;;oo de vir a Castela tomar posse do seu novo reino.35 Ocorreu, porem, que
o Secretario do soberano espanhol comunicasse a Tome Lopes que 0 novo monarca terla tambem
multo gosto com os casamentos em perspectiva, notfcia esta que 0 enviado portugues transmitiu
imediatamente a D. Manuel. atraves do futuro Correio-Mor Lufs Homem, que rapidamente partiu para
Portugal com as importantes novidades. 36
Para uma maior diligencia na sua viagem, Lufs Homem ira aproveitar a estrutura montada por
Francisco de Taxis, Mestre dos Correios da Corte do Imperador Maximiliano e 0 primelro representante
30

Ibidem, p . 17.

31

Ibidem. pp. 17 a 22.
32 Sobre Crlst6voo Barroso, vide Damloo de G61s, Cronlca .... Parte IV. p. 2.
3J Conde Dom Fernando de Andrade. nobre castelhano que 0 Rei Carlos I de Espanha acolheu multo bem quando da sua vislta

a

Bruxelas para Ihe prestar vassalagem. sendo entoo nomeado Capltoo Geral de Castela. ct. doc. Infra.
34 Carta de Rul Fernandes ao Rei D. Manuel de 6 de Malo de 1516. In Marla do Rosario de Sampalo Themudo Barata. Rul Fernandes de
Almada Dlplomata Portugues do Seculo XVI. Usboa. 1971. pp. 182 e 183.
35 ct. mlnuta da carta de D. Manuel para Tome Lopes. In Braamcamp Freire. Noticias .. .. Doc. LVII. p . 222.
36 Cf. Torre

do Tombo. Fragmentos. Mlnutas de Cartas Reglas. MayO 1. n° 88.

de uma famma que se transformara em sinonimo de "correios" p~r toda a Europa. 37 Tendo sido encarregado pelo Imperador de criar uma rede de Iiga9ao postal dentro das fronteiras do vasto Imperio da
Casa dos Habsburgos, Francisco de Taxis havia ja organizado por volta de 1516, varias carreiras de
postas centralizadas em Bruxelas, donde partiam correios com alguma regularidade para Viena, Roma
e Madrid. Estas carreiras conslstlam numa serie de cavalari9as dispostas ao longo do caminho (postas),
onde um Mestre chamado de "Posta" tinha como obriga9ao ter sempre pronto um certo numero de
cavalos para serem alugados aos correios ou a viajantes, os quais, por sua vez, eram revezados e
substltuldos nas postas seguintes. LUIs Homem seguira justamente pela carreira de Madrid, tendo percorrido sessenta e oito mudas de postas entre Bruxelas e Burgos, ao custo de um cruzado p~r cada uma.
Em Burgos adquiriu um cavalo p~r quinze cruzados, seguindo entao ate Almeirim, onde se encontrava a
Corte Portuguesa. LUIs Homem gastara ao todo no caminho - com mais cinco cruzados para a despesa da sua pessoa - oitenta e oito cruzados, dos quais uma parte Ihe tinha
adiantado Tome Lopes em Bruxelas. Esta quantia foi mandada saldar por carta regia de 11 de Abril de 1516, pela
qual D. Manuel ordenou a Silvestre Nunes, entao Feitor na
Flandres, que pagasse a ambos 0 que Ihes era devido. 38
Entretanto, Tome Lopes, que adoecera gravemente, ficara "aguardando coda hora p~r Lufs Homem".39 Embora tentando voltar 0 mais rapidamente posslvel a Flandres
com a correspondencia real, 0 futuro Correlo-Mor do Reino
se atrasou, levando aproximadamente dois meses para
chegar a Antuerpia, po is "veio ter a Baiona e esteve of
muitos dias aguardando p~r tempo, e daf veio ter a Inglaterra e disse veio p~r terra (sic) ate esta ViJa".4O Na sua chegada encontrou Tome Lopes moribundo, mas ainda em
condi90es de Ihe passar uma declara9aO a 20 de Junho do
mesmo ana de 1516, do gasto de mais vlnte cruzados que
teve na sua viagem, "no qual caminho e passagem fez
muito mais despesa".41
Tome Lopes velo a falecer uma semana depois, a
28 de Junho, ocorrendo naG serem entregues as cartas do
Monarca Portugues ao jovem Rei Espanhol e nem aquela
para os seus Conselheiros, caso que muito desconsolou D.
Manuel, pOis "bem nos provera serem dodos nossas cartas 00 menos por noo passar tantos dias sem
serem 16 sabidos nossos recados".42 Esta decisao fora tom ada por Louren90 Lopes, ja nosso conhecido,
sobrinho do falecido Feitor da Casa da India e antigo comandante da Nau Flamenga da Armada de
Gon9alo de Sequeira - a mesma em que LUIs Homem servira como Condestavel de Bombardeiro - que
julgou melhor recambiar a correspondencia para Portugal, tendo em vista a delicadeza da situa9aO. D.
Manuel, compreendendo a atitude de Louren90 Lopes, 0 fez suceder ao seu falecido tio nesta missao
tornando a enviar LUIs Homem a Flandres com as mesmas Instru90es e cartas que enviara a Tome Lopes,
assim como ao Rei de Castela e a seus Conselheiros, em 20 de Julho do mesmo ana de 1516.43 Nelas, D.
Manuel respondia ao Secreta rio do Rei Espanhol, Cristovao Barroso, que sobre os casamentos projectados
entre os prlncipes de ambas as Coroos, "que por este neg6cio ser do qua/idade que vedes e de tanto
importancia, que convem ser praticado e falado por pessoa de que tanto confianr;a se tenha como 0
coso 0 requer (.. .) E a pessoa que assim havemos de enviar, temos j6 orden ada e se despacha e faz
prestes, para logo ap6s este se partir. "44 Tratava-se de Pedro Correia, do Conselho do Rei, Fidalgo da
Casa Real e Senhor de Belas, descendente de antigos servidores da famma de D. Manuel enquanto

37 Sobre Francisco de Taxis. vide Berthe Deleplnne, 'La Poste Internatlonale en Belgique sous les Grands Maltres des Postes de 10 Famille

de Tassls' In Une Poste Europeenne avec Les Grands Maitres des Postes de la Famllle de la Tour et Tassls, Musee Postal. Paris, 197B, p.
20.
38 Torre do Tombo, Corpo Cronol6glco, Parte la, Mat;o 20, Doc. 8.
39 Carta

de Rul Fernandes 00 Rei D. Manuel. de 6 de Malo de 1516. In Themudo Barata, Rul Fernandes de Almada .... pp. 182 e 183.
do Tombo. Corpo Cronol6glco, Parte 1°, Mat;o 21. Doc. 82.
Ibidem.
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Duques de Beja e amigo pessoal de Afonso de Albuquerque.45 Para alem de Pedro Correia, como Embalxador, faziam parte da comitiva Jooo Brandoo (que fora e torn aria a ser Feitor em Antuerpia) como
Escrlvoo da Embaixada, bem como Luis Homem, que iria servir como Correio. A Louren<;o Lopes, recomendou D. Manuel que auxiliasse 0 embaixador no que fosse necessario. 46
Havendo partido a Embaixada de Lisboa somente a 15 de Outubro de 1516, sucedeu neste meio
tempo um facto que julgamos determinante no desenrolar desta missoo diplomatica. Aproxlmadamente um mes antes da partida, a 8 de Setembro, nascera 0 Infante D. Ant6nio, declmo filho do Rei D.
Manuel com a sua segunda mulher, a Rainha D. Maria, que tendo sido baptizado dois dias depois e sem
cerim6nias "p~r 0 Infante estar doentinho ", veio a falecer logo a 10 de Novembro seguinte. 47 Damioo de
G6is relata na sua Cr6nica que "a Rainha Dona Maria ficou too mau tratada do parto do Infante Dom
Antonio, que ate a hora da morte nunca se mais achou bem porque se Ihe gerou uma apostema
dentro nas entranhas, sem em toda a medicina haver cousa que Ihe pudesse dar salide, pe/o que
procedendo esta mo disposi<;:oo com que se Ihe acrescentavam de dia em dia gravfssimas dores,
faleceu em Lisboa nos Par;os da Ribeira aos sete dias do mes de Marr;o do ana do Senhor de mil
quinhentos e dezassete, em idade de trinta e cinco anosN.48 Assim sendo, quando da partida da Embaixada de Pedro Correia, ja se perspectivava na Corte a posslbilldade de uma nova viuvez de D. Manuel.
facto este que veio a ocorrer sels meses depois, ainda durante a permanencia da embaixada na
Flandres, que s6 viria a conciuir-se em 15 de Abril daquele ana de 1517.49
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Pedro Correia e a sua comitiva seguiram por terra ate Paris, aonde se avistaram com 0 Rei de
Franc;:a, Francisco I. que recentemente assinara em Noyon, a 13 de Agosto de 1516, 0 almejado tratado
de paz com 0 novo Monarca Espanhol. Carlos I. Em seguida continuaram a viagem ate ao seu destin~,
a Corte de Bruxelas, onde final mente chegaram a 8 de Janeiro de 1517.ro La, 0 Embaixador Portugues
escreveu a 13 de Janeiro a sua primeira carta relatando as conversac;:oes iniclais que tivera com
algumas personagens que se encontravam naquela Corte e na qual constava que em relac;:oo aos
casamentos em perspectiva, "todos hoo por certo que eu noo venho a outra cousa senoo a isso e estoo
mui ledos com a minha vinda". Crist6voo Barroso (Secretario do Rei Espanhol e principal interlocutor
do assunto), acrescentava ainda "que se eu nisso noo falar, que mo noo hoo de cometer nem tocar,
pela vergonha que co entre e/es e as mulheres cometerem os homens".51 Na realidade, tal observac;:oo
slgniflcava muito mais que apenas um escrupulo protocolar ou social. A posic;:oo dos negociadores
flamengos era no sentido de procurar uma forma vantajosa de iniciar as diffceis dlscussoes sobre os
dotes dos casamentos e de valorizar ao maximo a alianc;:a que surgiria entre as duas Coroas com
aqueles enlaces. Por outr~ lado, essa postura traduzia tambem uma atitude de afirmac;:oo politica por
parte da Casa de Habsburgo face 0 sua crescente posic;:oo na Europa, que em breve se expandiria para
o resto do mundo. Noo obstante, as instruc;:oes de Pedro Correia eram no sentido de esperar pela oferta
espontanea da mao de "Madama Leonor", tendo em vista os contactos ja efectuados com 0 falecido
Tome Lopes e do longo tempo em que se vinha trabalhando nesse assunto. 52 Alem de que, 0 embaixador
assinalava tambem na sua carta, que a concretizac;:oo desse casamento passaria p~r uma elevada
despesa pecuniaria com os Intermediarios do neg6cio, pols "este uso de se fazerem as cousas por
dinheiro, anda co mui praticado Pedro Correia tlvera Informac;:oes de pessoa multo pr6xima ao
Imperador Maximiliano, que em relac;:oo aos casamentos, ele "desejava muito de se fazerem e que
serla bem Vossa Alteza dar XXX mil cruzados a Chievres por consentir nisso".53
N.

Noutra carta de 5 de Feverelro de 1517, 0 Embalxador Portugues, ao relatar a sua primeira
audiencia com 0 jovem Soberano Espanhol que ainda noo completara 17 anos de Idade, observava
que "os negocios de co todos soo na moo de Chievres e do Chance/er",54 sendo somente atraves deles
que se resolveria algum assunto. Dessa visita, comentava ainda 0 Embaixador que "E/-Rei tem mui boa
disposir;oo de corpo e e gentil homem de rosto, pero na boca tem alguma desgrar;a por noo chegar
bem um beir;o ao outro; fala mui pouco e a meu parecer noo tem a Ifngua bem despejada; noo
45
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entende em neg6cios senao quando alguma hora 0 Chiewres chama e faz estar em alguma; sua
ocupm;ao principal e brincar com flamengos sem querer que castelhanos nisso entrem, antes me
dizem que Ihe aborrecem; naG fala nada espanhol nem creio que 0 entende, senao se for algumas
poucas palavras". Com relac;eo a almejada noiva, descreve ainda
que "Madama Leonor naG e mui formosa nem Ihe podem chamar
feia, tem boa grar;a e bom despejo, e parece-me de condir;ao
branda e avisada; naG tem bons dentes e e pequena de corpo, e
pareceu ainda mais porque c6 naG trazem chapins que passem
da altura de dois dedos; e grande danr;arina e folga de 0 fazer". A
estas considerac;6es, acrescentava Pedro Correia enfaticamente
que "toda esta Corte h6 por cousa mui certa que eu naG venho a
al senao a seu casamento e falam nisso pub/icamente, tendo
sabido que ela e todos os de sua casa 0 desejam quanta e razao,
e parece-me que ficariam mui desconsolados se soubessem
como a isso naG sao vindos. "55 Logo em seguida, a 8 de Fevereiro,
o Embaixador teve a sua prlmeira entrevista com 0 Imperador
Maximiliano na Cidade de Antuerpia, no qual 0 Imperador nunca
se referiu ao assunto dos casamentos em causa. Assim, de po is
destes primeiros contactos e neo havendo da parte daquela
Corte nenhum sinal claro sobre 0 infcio das negociac;6es,
determinou Pedro Correia "nao deter mais LUIs Homem ".56 Para
isso tinha j6 ordenado ao Feitor de Flandres, Silvestre Nunes, que
Ihe entregasse cem cruzados "como Ihe j6 outras vezes foram
dados para fazer 0 dito caminho ".57 Partindo para Portugal no dla
9 de Fevereiro de 1517, 0 futuro Correio-Mor chegar6 a Lisboa por volta do dla 26 de Fevereiro.

D. Manuel, avaliando a reacc;eo do Rei de Castela, dos
seus Conselheiros e do Imperador 6 Embaixada que Ihe enviara,
resolveu responder a Pedro Correia que "vendo como por ele
ou da sua parte vos naG foi falado no neg6cio dos casamentos
nem tambem 0 Imperador, pois alse acertaria", ordenava "que
v6s naG far;ais 16 mais detenr;ao nem falais em cousa alguma
tocante aos ditos casamentos". E que no caso de haver por
parte de algum dos conselheiros regios alguma insistencia em
iniciar as negociac;6es depois desta notfcia, que enteo
"trabalhareis 0 que puderdes de saber de vosso, pela melhor
maneira que vos parecer, 0 que se far6 no dote", acrescentando
"que pois tanto se afirma a vinda Del-Rei este Verao a Castela,
ele devia folgar de trazer consigo Madama Leonor, sua irma,
porque ordenando Nosso Senhor neste casamento se en tender,
estivesse c6 mais perto ".58
Munido destas instruc;6es e de outras cartas com que 0
Rei D. Manuel mandava ao seu Feitor em Antuerpia recompensar
pecuniariamente e atraves de promoc;6es em cargos, v6rias
personagens que auxiliaram aquela embaixada, retornou Lufs
Homem 6 Flandres em 3 de Marc;o de 1517. Tendo chegado 6
Bruxelas a 17 do mesmo mes, 59levou ao todo somente 37 dlas na sua misseo de levar as correspondencias
e voltar com as respostas, como vemos pela carta do Escriveo da Embaixada, Joeo Brandeo, de 30 de
Marc;o de 1517: "Senhor, por um correia que daqui partiu sete ou oito dias h6, escrevi a Vossa Alteza
tudo 0 que ate aqui era passado e entre outras algumas cousas Ihe escrevi como LUIs Homem chegara
a esta Vila de Bruxelas a 17 dias deste mes de Marr;o, as 8 horos do dia; e por conta ach6ramos que naG
pusera no caminho que pouco mais de catorze dias e meio, se partiu a dois dias de Marr;o como me 0
secret6rio escreveu, ainda que ele diz que ele partira a 3 do dito meso Como quer que seja, fez mui
grande diligencia segundo c6 dizem todos os que sabem de postas e isto pelo mal aviamento que tem
55 Ibidem. Doc. LXV. p. 229.
56 Ibidem. Doc. LXVIII. p. 233.
57 Ibidem. Doc. LXIII. p. 227.
58
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59 Ibidem. Docs. LXX a LXXVI e LXXIX a LXXXI. pp. 234 a 244.
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em Portugal, porque doutra fek;oo, noo seria muito ir em dez dias se tivesse 0 aviamento que tem por
Fran<;a, porque em cinco dias vai uma posta daqui a Burgos que sao trezentas leguas. E por ele
recebemos todas as cartas que nos por ele mandou Vossa Alteza, as quais mui bem vimos e entendemos
e em todo, Senhor, se faro como manda e ordena. "60
Apesar desta eficiencia, LUIs Homem reclamara cerca de um ana depois, que Pedro Correia
tinha mandado descontar do seu salario "certo tempo que gastei em vir co a Portugal com cartas a
Sua Alteza, 0 qual tempo ainda me devem".61 Na verdade, porem, e que ao ter demonstrado mais uma
vez a sua voca<;oo para 0 servi<;o postal, vira em breve a ser recompensado pela sua dedica<;oo e
fidelidade a coroa.
No entanto, as novas instru<;oes de D. Manuel para
que regressasse a Portugal a embaixada que enviara,
causaram uma surpresa geraL a come<;ar pelo proprio
Embaixador Pedro Correia, que escreveu: "ainda que
sempre me pareceu que Vossa Alteza noo voava de boa
vontade esta perdiz, algum tanto estava descuidado de
me man dar assim ir sem passar mais avante no negocio ",
acrescentando que quando falou da sua ida ao poderoso
Monsenhor de Chievres e ao Chanceler Le Sauvage,
"ficaram tao enleados que noo puderam dissimula-lo".62
Rui Fernandes de Almada, que acabava de ser nomeado
Escrivoo da Feitoria de Flandres, escreveu tambem: "A qui
soube do descontentamento que estes homens todos
tem por Vossa Alteza mandar ir 0 embaixador, porque
certo eles sempre cuidaram que ele vinha ao que todo
mundo presumia" e que somente "eles aguardavam a
vinda de Lurs Homem para que se abrisse caminho".63
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Esta notlcia foi provavelmente bem recebida por
Francisco I de Fran<;a, con forme a opinioo de Pedro Correia, que observara nas conversa<;oes que
tivera naquela Corte, 0 desagrado com os casamentos planeados, pOis em Fran<;a estariam mais
interessados em enfraquecer as novas alian<;as do Rei de Espanha, do que propriamente incentivalas.64 Contudo, por uma ironia do destino, D. Leo nor, que viria a ser Rainha de Portugal, atraves do
terceiro casamento de D. Manuel, foi tambem Rainha de Fran<;a. Apos enviuvar do Rei Portugues, veio
a contrair novo casamento em 1530, justamente com Francisco I. Seria este enlace uma das
consequencias do Tratado de Paz das "Damas", assinado em Cambraia, entre os eternos rivais Carlos V
e aquele Soberano Frances.
Depois de despedir-se dos Monarcas Habsburgos e seguindo as instru<;oes que recebera, retornou
Pedro Correia com a sua comitiva a Portugal, passando primeiramente por Inglaterra, para cumprimentar
Henrique VIII em nome de D. Manuel e em seguida novamente por Fran<;a, para mais uma vez se avistar
com Francisco 1. 65 Terminava assim, a too pouca conhecida embaixada portuguesa aos principais
soberanos europeus daquele tempo.66 Para LUIs Homem, essa Missoo Diplomatica serviu para demonstrar
mais uma vez as suas capacidades como mensageiro real, alem da oportunldade de tomar conhecimento
mais preciso do servi<;o postal montado pela Famma Taxis, 0 que Ihe viria a servir de exemplo quando
da tentativa de montar uma estrutura semelhante em Portugal.
Entretanto, 0 recado de D. Manuel ao seu sobrinho Carlos, para que levasse consigo a sua irmo
Leonor a Castela, foi prontamente atendido. A notlcia do falecimento da Rainha Portuguesa D. Maria e
a surpresa causada pelo retorno inesperado da embaixada de Pedro Correia, teriam contribuldo para
que a Corte Castelhana noo perdesse mais uma oportunidade de aprofundar a sua alian<;a com 0 seu
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poderoso vizinho e assim retomar a estrategia de construc;:ao de uma futura Uniao Iberica. Por seu lado,
D. Manuel tambem aspirava ao mesmo fim, alem de deseJar contribuir para uma paz duradoura na
peninsula e poder continuar com a sua expansao ultramarina, que por essa epoca se encontrava no
auge. Assim sendo, quando 0 jovem Rei Espanhol prestou juramento as Cortes reunidas em Valhadolide,
em Fevereiro de 1518, D. Manuel enviou como Embaixador aquela Corte 0 seu Camarelro-Mor, Alvaro
da Costa, para Ihe prestar homenagem e negociar 0 seu terceiro casamento. Conforme nos relata Frei
Luis de Sousa, nos seus "Anais Del-Rei Dom Joao III", sobre a reviravolta e final desenlace destas
negociac;:oes, que "sendo 0 mandado publico dar-/he parabens da vinda, foi 0 secreto que traba/hasse
para si, matrimonio com a Infanta D. Leonor sua irma; e foram os poderes que /he deu tao largos e sem
limite, que primeiro se soube em Portugal estar conclufdo, que comec;ado. "67
Tendo prevalecido esta versao na historiografia portuguesa sobre 0 inesperado desfecho deste
casamento, ja que originalmente 0 enlace seria com 0 sucessor
de D. Manuel. 0 Principe D. Joao, na verdade, a proposta de
casamento com 0 proprio Rei Portugues foi originalmente
sugerida pela Corte Espanhola. De acordo com as instruc;:oes
recebidas por D. Miguel da Silva - Embaixador Portugues em
Roma e encarregado de obter junto ao Papa Leao X, a Bula de
Dispensac;:ao para aquele casamento, exigida por causa da
consanguinidade dos noivos -, D. Manuel afirmava claramente
que a iniciativa da oferta partira de Castela. Atraves da carta
regia de 29 de Maio de 1518, informava 0 Rei Portugues ao
futuro Bispo de Viseu, D. Miguel da Silva, que Alvaro da Costa,
ao visitar 0 Rei Espanhol. "se ofereceu /he ser /6 fa/ado em
casamento do Infanta Dona Leonor, sua irma, connosco."
Argumentando 0 monarca, que "por nos parecer pe/os
impedlmentos que havia e ate agora h6 nos casamentos de
meus filhos, (".J quisemos nisso en tender e aceitar 0 quanta da
parte de /6 nos foi fa/ado e requerido ". Acrescentando ainda,
que comunicasse ao Papa que "fo/gamos de entender neste
casamento para que fomos requerido, quando para outras
cousas se nos apresentaram gran des impedimentos".68 Seria
esta uma soluc;:ao de consenso para ambas as Coroas, apesar
do mal estar gerado nalguns sectores mais proximos do Principe
D. Joao, postura essa bem exemplificada pelo caso de D. Luis
da Silveira - seu Conselheiro e futuro Conde de Sortelha - que acabou sendo desterrado da Corte por
D. Manuel. por haver patenteado 0 seu desagrado. 69
Nao ficariam por ai os entendimentos sobre esse casamento. 0 Embaixador Alvaro da Costa
conflrmara a D. Manuel, a ideia ja ventilada por Pedro Correia, de que seria necessario fazer uma
conslderavel despesa com os Conselheiros do Rei Espanhol para a viabilizac;:ao daquele enlace. Dessa
forma, D. Manuel instruiu 0 seu Embaixador em Castela por carta regia de 28 de Abril do mesmo ana de
1518, que "posto que em nossas cousas nao tenhamos este costume como sabeis, pero pe/o que nisso
vos temos mandado que fizesseis e tendes feito e fa/ado com 0 Chance/er, e pe/o ponto em que este
negocio j6 est6 e porque mais prestes se conc/ua, nos havemos por bem de a Chievres e ao Chance/ef.
fazermos merce de vinte mil cruzados. "70
Entretanto, haveria ainda mais uma outra despesa slgnlficativa, sendo agora para com 0 celebre
Papa Leao X, que naquele tempo se achava empenhado em obter maiores recursos para poder concluir
a Basnica de Sao Pedro e tambem decora-Ia com a arte mais preciosa. Teria sido esta, alias, uma das
razoes da reacc;:ao de Martim Lutero contra a venda de novas indulgencias para aquele fim. Po rem, a
ela naG pode escapar D. Manuel, ao requerer atraves do seu Embaixador em Roma, a tal Bula de
Dispensac;:ao tao necessaria a legitimidade do seu casamento.
A instruc;:ao do Rei Portugues fora para que D. Miguel da Silva gastasse "ate oito ou dez mil
cruzados se tanto se houver mister despender nisso ", contudo "vos, como sempre nos servis tanto a
67
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nosso prazer, vede se isto se pode fazer gratis ou 00 menos com pouca cousa".71 Sobre a entrevista
para 0 pedido daquela Bula pelo futuro Bispo de Viseu ao Papa Leao X, 0 Embaixador Portugues narrava
que "Sua Santidade nao se espantou nada porque havia quatro ou cinco dias que 0 Nuncio Ihe escrevera
fume disto, mas mostrou tanto prazer que cuidei certo que me havia de despachar tornando-me em
cima dinheiro. "72 De facto, D. Miguel relatava que 0 Papa "respondeu-me que era contente e que a
dispenSa9aO se fizesse, mas que aparelhasse muitos mil ducados", ao que respondera 0 embaixador
"que cria que Sua Santidade zombava e me queria fazer estimar mais a gra9a, pois se me em falar de
siso e pedia quinze mil ducados, entao de siso mais pedia que me fazia medo. " Depols de muita
barganha, "por derradeiro desceu a quatro mil, jurando-me de verdade que por menos um real a nao
havia de haver e dizendo-me que Ihe mostrasse a carta de Vossa Alteza e que me prometia de me
quitar dois mil ducados da comissao que por ela me dava, "0 qual 0 embaixador ponderou que "nao Ihe
podendo mostrar a carta que me tanto mais larga comissao dava (... J nao me pareceu desservi90 de
Vossa Alteza aceita-Ia a Bula e acerca da paga disse que eu nao tinha mais de tres mil; que aprouvesse
a Sua Santidade os mil descontar da dlvida que me devia. Foi disso contente e assim houve a Bula".
Informava ainda D. Miguel, que a remeteria a Corte de Castela por um correia expresso, conforme as
ordens recebidas, e que "se for com tamanha presteza como aqui foi despachada e mandada, bem
ira, que nunca se viu em um mesmo dia haver 0 correio e despachar Bula, e despachar outro" correio. 73
Finalmente e depois de tantas peripecias,
consumou-se 0 casamento em Novembro daquele ana
de 1518, ocorrendo, porem, lograr-se prematuramente
os intentos do Rei Portugues, devido ao seu falecimento
tres anos depois a 13 de Dezembro de 1521. D. Manuel
chegou ainda a ter uma filha deste casamento, a
cultlssima Infanta D. Maria, personagem importante do
Renascimento Portugues do sec. XVI, falecida em 1577.
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Contudo, cerca de um ana antes, em Evora, por
carta regia datada de 6 de Novembro de 1520, ordenava
D. Manuel: "que havendo nos respeito aos servi90s que
temos recebidos e ao diante esperamos receber de LUIs
Homem. Cavaleiro de nossa Casa, e por ser pessoa que
no Offcio de Correio-Mor de nossos Reinos nos sabera bem
servir e assim a todos mercadores e pessoas que
quiserem enviar cartas de umas partes para outras, e
com todo recado, fieldade e segredo que para tal caso
cumpre, e querendo-Ihe fazer gra9a e merce: temos por
bem e 0 damos novamente,74 daqui em diante, por
Correio-Mor em nossos Reinos".75 Culminava-se desta
forma, 0 processo iniciado anos antes quando LUIs Homem,
ao servir como soldado no Oriente e depois como
mensageiro real pela Europa aforo, acabava por ver
recompensado os seus servic;:os atraves de um novo
estatuto social. Passando a ter um estatuto de nobreza,
como cavaleiro da casa real. recebeu ainda um oficio publico inedito em Portugal e ciaramente
inspirado no modelo da Famma Taxis. Conforme afirmava D. Manuel na mesma carta regia: "queremos
enos praz que ele tenha com 0 dito offcio, todos os privilegios, gra9as e /iberdades que os CorreiosMores tem nos outros reinos onde os ha e soi de haver". Para uma melhor compreensao deste importante
diploma, especificaremos a segulr os seus prlncipais dispositlvos.
Quanto as suas obrigac;:oes, LUIs Homem teria que "dar continuadamente em nossa corte e
assim ter por si pessoa que por ele esteja na nossa Cidade de Lisboa, e de ter sempre todos os correios
que forem necessarios para irem a quaisquer partes que seja, assim com cartas nossas, como de
quaisquer mercadores e pessoas que Ihas quiserem dar". Entretanto, como remunerac;:ao deste trabalho,
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Morals Sliva. Grande Dlclonarlo da Lingua Portuguesa. 10" ed .. Usboa. 1954.
75 Torre do Tombo. Chancelarla de D. Manuel. Uvro 37. flo 98.

"Ievara por isso 0 prec;:o que se com cada pessoa concertar segundo a disposic;:ao do tempo e os
lugares para onde as tais cartas houverem de ir e 0 tempo em que quiserem que Ihas levem N.
Para garantia do monopolio postal, especificava que
"nenhum mercador nem pessoa outra, naG podera fazer correia
que leve cartas para nenhuma parte de que se haja de levar
porte, senao por mao do dito LUIS Homem, salvo se quiserem
mandar suas cartas por outras pessoas que naG sejam correios,
N
pode-Io-ao fazer . Ou seja, noo se impedia a troca de
correspondencia em geral, somente se salvaguardava 0 oficio
especffico de "mensageiros correios N, franqueando, por assim
N
dizer, os "moc;:os de recados . Alertava-se, porem, "sob pena
de qualquer que os ditos correios fizer, pagar cem cruzados por
cada vez, a metade para a nossa camara e a outra metade
para 0 dito LUIs Homem N.
Como proventos do seu oficio, LUIs Homem "Ievara aos
correios que assim fizer, 0 dfzimo do que houverem de portes
das ditas cartas, como se costuma levar nas outras partes, e
sera obrigado de os encaminhar e fazer agasalhar, e Ihe
arrecadar e fazer bons seus portes, de maneira que naG possam
perder nenhuma cousa N. Por outro lado, como acima foi
referido, "este dfzimo levara aos correios que ele tiver somente,
e os mercadores poderao dar suas cartas e en via-las por quaisquer pessoas que quiserem, naG sendo os
proprios correios que 0 dito LUIS Homem tiverN.
E para

0

bom funcionamento das carreiras de postas que seriam criadas, orden avo ainda EI-Rei

D. Manuel: "e assim nos praz para melhor aviamento dos ditos correios, que nos lugares de nossos reinos
onde parecer ao dito LUIS Homem que sao necessarios cavalos de postas, haja em cada lugar ate dois
homens obrigados a terem os ditos cavalos e de as darem aos ditos correios por seu dinheiro; e estes
queremos que sejam escusos de todos os encargos do concelho, como se tivessem disso privi/egios por
nos assinados e passados pela nossa chancelaria N, especificando ainda, que "estes homens privi/egiados,
serao nos lugares que nos, por nosso regimen to, ordenarmos. N76
Numa perspectiva institucional, no que consistiria entoo, um oficio de Correio-Mor? Antes de
mais nada, num oficio de natureza publica e burocratica. Ou seja, atraves do cria<;:oo e provimento dos
mais diversos e variados oficios publicos por parte dos soberanos portugueses durante 0 antigo regime
(entre os seculos XV e XVIII), procurava a coroa, entoo em franco processo de centralizac;:oo politico,
delegar poderes e func;:6es em areas em que 0 poder real ainda noo poderia se organizar e se expandir
de forma satisfatoria, por noo ter ainda uma estrutura funcional ampliada. Surgia dessa maneira, a
genese do moderna burocracia. Os oficios publicos, entoo criados, tinham um caracter de patrlmonio,
onde a pessoa que 0 servia possula a sua "func;:ao N, caracterizada "como um conjunto de direitos e
de veres exercitaveis no interesse publico N,77 A ideia do monopolio postal no moo de um unico indivlduo,
vinha suprir uma necessidade embrionaria de uma estrutura de correios organizada para servir 0 publico
em geral e aos mercadores em particular, abrindo caminho para 0 seu desenvolvimento. Por outro
lado, constitula uma soluc;:oo racional por parte do Estado, tendo em vista a imposslbilidade do corDa
em arcar com 0 onus do criac;:oo de uma infra-estrutura postal publica permanente, permitindo dessa
forma 0 recurso a iniciativa de particulares para superar as lacunas do sua administrac;:oo. 0 provimento
dos oficios publicos corresponderia tambem, 00 reconhecimento regio do dedicac;:oo e fidelidade dos
seus vassalos mais prestimosos e serviriam como compensac;:oo de servic;:os relevantes prestados a
coroa.
No entanto, ha que chamar a atenc;:oo para um outro facto do maior importancia. A criac;:oo do
oficio de Correio-Mor, noo surgia de uma necessidade premente de melhoramento do servic;:o de
comunicac;:6es do coroa, conforme se poderia presumir dentre as obrigac;:6es de LUIs Homem e que
consistia em "ter sempre todos os correios que forem necessarios para irem a quaisquer partes que
seja, ossim com cortos nossos, como de quaisquer mercadores e pessoas que Ihas quiserem darN.78 De
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Idem, doc. cit.
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Antonio Manuel Hespanha. Hlstorla das Institulr;:oes. Colmbra, Ed. Almedlna, 1982, p. 394.

78 Torre

do Tombo, Chancelarla de D. Manuel, IIvro 37, fl . 37v. 0 grlfo

e nosso.
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facto. a coroa j6 possuia naquela spoca um servic;:o para 0 transporte das suas correspondencias
praticado pelos "mor;:os de estribeiro ", cuja responsabilidade estava a cargo de um alto funcion6rio
do Coso Real. 0 Estribelro-Mor. Nesse tempo, os moc;:os de estribeira supriam praticamente toda a
necessidade de "corre/os" do corte, sendo Luis Homem uma rara excepc;:oo por noo ter pertencido 00
seu numero. Porsm, Luis Afonso, seu sucessor no Offcio de Correio-Mor do Reino em 1532, foi escolhido
dentre os moc;:os de estribeira que serviam a coso real e cuja func;:oo exercia pelo menos desde 1514,79
Concluindo, mais do que suprir uma necessldade do Estado, a criac;:oo do offcio de Correio-Mor veio, em
primeiro lugar, preencher uma lacuna no organizac;:oo do servic;:o postal regular para um publico mais
diversificado, vindo posteriormente complementar e melhorar as necessidades de comunicac;:oo do
pr6pria coroa portuguesa.

79 Torre

do Tombo. CorpoCronol6glco. Parte 1a • mayo 16. doc. 25.
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Durante 0 ana de 2005, com grande pompa e
circunstancia, 0 Reino Unido e os 17 palses da Commonwealth,
comemoraram 0 segundo centenario da morte do Almirante
Nelson, ferido mortalmente, em 21 de Outubro de 1805,
durante a batalha naval travada ao largo do Cabo de
Trafalgar, no sudoeste espanhol. entre Cadis e Glbraltar1•
Pese em bora 0 facto de Nelson ter uma opiniao
negatlva quanta a actua<;ao da nossa Marinha de Guerra,
sem prejulzo do apre<;o pessoal que nutria pelo Almirante
Marques de Nisa 2, nao nos parece despido de interesse
associarmo-nos, embora tardiamente, ao evento acima
referido.
A vida de Horatio Nelson (Fig. 1), nos seus mais variados
aspectos, encontra-se contada, com maior ou menor rigor
hist6rico, em centenas de livros, revlstas da especialidade e
filmes. Tudo na sua singular vida foi explorado: as atribuladas
rela<;6es familiares, 0 fulgurante percurso profissional e ate a
escandalosa e t6rrida liga<;ao com Emma Hamilton (Fig. 2).

Numa abordagem de cunho filatelico, 0 fim primeiro
destas IInhas, e dirigir a nossa aten<;ao para alguns dos selos
consagrados a este grande estratega naval, bem como os
1 Asemelhan<;:a da que sucedeu cam as batalhas do Cabo de SOo Vicente, ao largo
do Cabo Trafalgar. tambem se desenrolaram dlversos com bates navals. Recordo,
por ex., a batalha de 13.Ju1.180l, entre uma esquadra franco-espanhola e uma
brltonlca, na qual tomou parte - desrespeltando ordens superlores - a fragata
portuguesa "Prlncesa Carlota", ao tempo sob 0 comando do capltoo-de-mar-eguerra Crawford Duncan. Este facto desagradou profundamente a Napoleoo
Bonaparte e contribulu, em parte, para as san<;:oes que foram apllcadas a Portugal.
escritor Satumlno Monteiro do a este recontro 0 nome de batalha do Estrelto de
Gibraltar. Alerta-se os leltores para a clrcunstoncla de exlstlr, com esta mesma
deslgna<;:oo. com era de calcular, dlversos com bates navals.
2 Ver, porex .. 0 artlgo"O lIustre Almlrante Marques de Nlsa", do 1° tenente Jorge
Manuel Moreira Sliva, na "Revlsta da Armada". n° 380, de Novembro de 2004.
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que com ele estejam correlaclonados como, por exemplo, os dedicados aos familiares, aos navlos em
que navegou, as batalhas que travou, aos adversarios que enfrentou e ainda a selos que lembrem
amigos seus e, de entre estes, noo esqueceremos ... 0 coo que 0 acompanhou tanto em terra como no
mar.
Este artigo noo tem a presunc;:oo de ser um estudo de cunho hlst6rico, visto 0 seu autor noo ser
historiador e estar limitado pelos selos e outras pec;:as filatellcas disponfveis. Assim, alguns aspectos da
vida de Nelson, que seriam interessantes abordar, noo seroo tratados em virtude de tais acontecimentos
noo terem sido filatelizados.

• • •
Os primeiros selos consagrados ao, talvez, maior her6i nacional do Reino Unido, foram postos em
circulac;:oo, no ana de 1906, em Barbados, nas Pequenas Antilhas Inglesas, tendo como pretexto
comemorar noo s6 0 primeiro centenario da morte de Nelson mas tambem a vit6ria alcanc;:ada em
Trafalgar (Fig. 3). Noo e de estranhar esta simultaneidade em virtude, como acima dlssemos, 0 referido
Almlrante ter sido mortalmente atingido durante 0 combate 3.

A primeira vista pode parecer estranho que seja numa serle das ilhas das Antllhas que aparec;:a
a primelra consagrac;:oo filatelica de Nelson. Contudo, se nos recordarmos que 0 her61 de Abuquir, de
Copen hag a e de Trafalgar, contraiu matrim6nio, em 11 de Marc;:o de 1787, com Frances Nisbet, sobrinha
do governador de Nevis, 0 "misterio" fica superado.
Frances Nisbet (Fig. 4) era viuva, moe de um garoto de cinco anos e dirigia, de forma diligente
e competente, uma importante plantac;:oo naquela IIha (Fig. 5).
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Fig. 3

Fig.4

Flg.S

o enteado de Nelson, de nome Josiah, desde muito novo, serviu sob as ordens do padrasto ate
a morte deste. No frustrado ataque a Santa Cruz de Tenerife (lihas Canarlas), em 24 de Julho de 1797, a
que nos referiremos mals a frente, Josiah salvou-Ihe a vida ao estancar a hemorragia do brac;:o dire ito,
gravemente ferido, 0 qual veio a ser amputado, pelo cotovelo, por decisoo do pr6prlo Almirante.
Como acima ja deramos a entender, Nelson conheceu Frances durante a sua estadia na i1ha de
Nevis. Na ocasioo comandava 0 navio "Boreas" (Fig. 6) e estava encarregue de zelar pelo cumprimento
do bloqueio ao transporte marftlmo, por navios noo ingleses, decretado pela Gro-Bretanha, tendo em
vista dificultar ao maximo 0 comercio dos E.UA que acabavam de se
tornar independentes. De harmonia com 0 perfil que ficou na Hist6ria,
Nelson aplicou-se de tal forma no exacto cumprimento das ordens
recebidas que criou poderosos inimigos: concidadoos, norte-americcmos
e ate as pr6prias autoridades britonicas. Com a agudizac;:oo dos problemas
suscitados, Nelson para noo ser preventivamente preso, viu-se obrigado
a ficar "prisioneiro" no seu pr6prio navio, durante oito meses. Foi durante
a permanencia em Nevis que comec;:ou 0 romance com Frances, 0 qual
termlnou em casamento, reallzado numa pequena IgreJa da IIha (Fig. 7).
Nelson separar-se-a de Frances ap6s 0 nascimento, em 29 de
Janeiro de 1801, de Horatia (Fig. 8), a primeira filha que Lady Hamilton Ihe deu. A segunda filha, Emma
como a moe, morreu com poucos dias de vida.
3 0 autor do tiro leta I. dlsparado do cesto da g6vea do navlo frances' Redoutob/e' (74 canhoes). fol 0 marlnhelro Robert Guillemard.
fuslielro de origem provenc;:al. A bala penetrou no ombro esquerdo. facturou 0 acr6mlo. a segunda e a tercelra costela. atravessou 0
pulmao. depois secclonou um ramo da arteria pulmonar e esmagou a medula a altura da sexta vertebra dorsal. paralisando Nelson.

Apesar dos graves danos que causou aos comerciantes (e contrabandistas) das Pequenas
Antilhas, Nelson e figura muito respeitada, quase idolatrada, pela popula<;oo de Nevis. Por este motivo,
noo e de estranhar que as autoridades de St. Kitts e Nevis tenham promovido a cria<;oo de um museu
(Fig. 9), exciusivamente dedicado ao vencedor da batalha de Trafalgar.
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Na sequencia da sua actua<;oo nas Antilhas, Nelson sofreu 0 primeiro grande dissabor profisslonal.
Durante cinco anos, ficou "desempregado" apesar das multiplas diligencias que efectuou junto do
Almirantado britanico. Foi a Revolu<;oo Francesa que 0 salvou do ostracismo a que fora votado. Em 30
de Janeiro de 1793, foi·lhe entregue 0 coman do do "Agamemnon" (Fig. 10), navio de Iinha de 64
canh6es, e enviado para 0 Mar Mediterraneo. Foi nesse ana que encontrou, pel a primeira vez, Sir
William Hamilton, embaixador ingles na Corte de Napoles e Sicma, e sua mulher Lady Hamilton.
Voltando a serie decana da tematica "Nelson" (ver figura 3), observamos que a mesma enferma
de diversos erros de concep<;oo e de realiza<;oo.

o primeiro erro, por n6s detectado, diz respeito ao incumprimento de uma norma da U.P.U. de
1875. Na verdade, na serie em estudo, 0 valor de cada selo noo aparece em numeros arabes. 0
respectiv~ valor apenas surge escrito por extenso - 0 que impossibilitava os analfabetos de tomar
conhecimento do respectiv~ pre<;o.
o segundo erro, talvez 0 mais curioso, aparece numa das legendas, a qual nos transmite uma
informa<;oo errada. A legenda em
questoo diz: "First Monument Erected to
Nelson Memory 7873". Tendo em
considera<;oo esta data, 1813, 0
monumento em apre<;o noo pode ser 0
mais antigo (0 primelro) em virtude de,
pelo men os, existirem dois outros
inaugurados em datas anterlores: um em
Montreal. em 1808, e outr~ em Dublin,
em 1809.
o terceiro erro a assinalar, agora
seguindo de perto Jean·Pierre Mangin,
Fig. 10
Fig. 11
antigo presidente da Academia Mundial
de Filatelia, relaciona-se com a data que consta do selo - 1905 - quando, na realidade, 0 selo foi
emitido e posta em circula<;oo no ana seguinte, isto e, em 1906. Nestas circunstancias, a serie noo
comemora os primeiros cem anos da morte de Nelson e da batalha de Trafalgar, mas sim os primeiros ...
10lanos!
Por fim, 0 quarto erro respeita as palmeiras que se veem na ilustra<;oo do selo.
alguns investigadores, aquelas arvores noo estavam ali plantadas ...

Aepoca, segundo

Tambem na area em que nos movimentamos, isto e, em termos de concep<;oo e de realiza<;oo
menos felizes, podemos ainda referir 0 selo, emitido, em 1961, em Antigua, dedicado ao estaleiro naval
"Nelson", no qual encontramos um retrato daquele Almirante mas invertido em rela<;oo ao original (Fig.
11).
* * *

Horatio Nelson nasceu em Burnham Thorpe (Norfolk), no dia 29 de Setembro de 1758, ana em que
um cometa visitou 0 planeta Terra 4
4 A este cometa fol posta 0 nome de Halley, em homenagem a Edmund Halley que 0 Identlflcou e calculou a respectlva 6rblta.
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o futuro Almirante nasceu prematuramente e foi baptizado de seguida em virtude dos pais
admitirem que noo sobrevivesse. Era 0 quinto filho de um conjunto de onze irmoos. Deram-Ihe 0 nome
de Horatio, em homenagem a um outro seu irmoo mais velho, com 0 mesmo nome, que falecera
imediatamente apos 0 nascimento.
Os irmoos, do sexo masculino, que chegaram a adultos, Maurice, William e Edmund, foram
recentemente filatelizados (Fig. 12). As irmos que sobrevlveram chamavam-se: Anne, Susannah e
Catherine. Sera um filho de Susannah que herdara 0 tftulo do tio Horacio.
Em 1771, um tio da parte da moe, capitoo Maurice Suckling, alista-o como grumete no navio
que ele proprio comandava - 0 "Raisonnable", navio capturado aos franceses. Nelson tem nessa altura
13 anos. Nunca deixara de servlr a Royal Navy ate ao fatfdico dia de 21 de Outubro de 1805.
Um ana depois e transferido para 0 "Triumph", navio que passara para 0 comando do referido
tio. A conselho deste e com a finalidade de adquirir uma outra visoo da vida no mar, embarcou num
navio mercante, 0 "Mary Ann", cujo destin~ era as Carafbas. No retorno, regressou ao "Triumph".

Fig. 12
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Fig. 14

Este navio, um guard a-costas, estava. ao tempo, afecto a vigiloncia e defesa das diffceis aguas
da foz do rio Tamisa e seus afluentes. A experiencia adquirida neste tipo de aguas. pouco profundas, foiIhe particularmente util na tactica empregue na batalha da bafa de Abuquir (1798). considerada pelos
especialistas a mais brilhante vitoria naval de todos os tempos. 0 selo de Gibraltar (Fig. 13) e deveras
feliz. visto dar-nos uma panoromica da inteligente. mas arriscada manobra efectuada (aguas pouco
profundas e a noite a aproximar-se) pelos navios sob 0 coman do de Nelson. perto da foz do rio Nilo.
Trata-se da primeira derrota imposta a Napoleoo Bonaparte.
Em 1773 e ja considerado marinheiro experiente e, por tal facto. foi seleccionado para integrar
uma expedi<;:oo cientffica ao Polo Norte. Viaja no "Carcass" (Fig. 14). No regresso. mas ja em 1774, e
destacado para prestar servi<;:o na fragata "Seahorse ". A permanencia nesta fragata sera de curta
dura<;:oo por ter contrafdo malaria e ter sido repatriado. A viagem de retorno (1776) foi efectuada a
bordo do H M S "Dolphin" (Fig. 15).
Com 18 anos. e promovido a oficial e colocado no "Worceste(' - navio de escolta com missoo
no Mediterroneo. Em 8 de Abril de 1777 e-Ihe atribufda a patente de tenente e transita para a fragata
" Lowestoffe". Neste navio, ao substituir 0 capitoo William Locker. por motivo de grave doen<;:a. actuou
de tal forma competente e acertada que despertou a aten<;:oo dos superiores.
A permanencia nesta fragata. contudo. e curta, po is entregam-Ihe a responsabilidade de
comandar um palhabote - 0 "The Little Lucy". Trata-se do seu primeiro comando ...
No posto de capitoo, 0 primeiro comando ocorre em 1779: quando Ihe e confiada a fragata
"Hinchinbroke", capturada aos franceses. Neste navio participa em ac<;:oes contra as possessoes
espanholas na Nicaragua. Em 1780. estas investidasjustificavam-se em virtude da Espanha, a semelhan<;:a
da Fran<;:a. ter ido em socorro dos revolucionarios americanos. 0 ataque a San Juan saldou-se por um
exito milltar mas foi sol de pouca dura em
virtude das for<;:as britonicas terem sido.
praticamente. aniquiladas pela febre amarela
que grassava naquelas paragens5 • Devido
doen<;:a contrafda, mais uma vez. Nelson teve
de ser repatriado. Regressou a Inglaterra no
HMS "Lion" (Fig. 16).

a

Fig. 15

Fig. 16

5 Parece avlsado recordar que a costa atlantica da
Nicaragua se denomlna a 'Costa dos Mosquitos'.

Em Agosto de 1781, j6 restabelecido, e-Ihe entregue 0 comando - 0 seu segundo comando
como capitoo - da fragata "Albemarle", tambem capturada aos franceses. Foram-Ihe atribuidas missoes
de protec<;:oo de navios mercantes que rumavam ao Canad6 e as Bahamas. Episodicamente fiscalizar6
as costas da America do Norte.

Fig. 17

Reiniciada a guerra entre aqueles dois paises, Nelson foi, dlgamos, repescado e encarregue, em
30 de Janeiro de 1793, de comandar 0 navio de linha "Agamemnon" - 0 seu primeiro grande navio de
combate e, como afirmou, "0 seu navio preferido" (Fig.
17). Este navio estava integrado na esquadra do MedlRATTLE OF T~~FALGAl~~
terroneo, comandada sucessivamente p~r Hood,
':>".' C', """""'-;-"ii :EJli-,_:-."
'.'.... , ",~.,
......................~
." ..
Hotham e Jervis, este ultimo bem conhecido dos portugueses. t nesta epoca que come<;:a verdadelramente a
~ :; e-f"... 'VI~~~
~:,."
If"
. ::;11
sua brilhante carreira militar.
~-~.:.~,;."~~.
.
..~ :
~ ::l
: ..;
'. . ~..... .u;' :
... ~ , ·~, :t;
Um dos aspectos mais relevantes da personall.... 1./ ~ l- : ... \ " ~;":"
~
:.... . E' .
'" •
.
dade de Nelson era levar a efelto 0 que os outros noo
~.
. ' '\
~~
.'
f ~ .
~
desejavam fazer ou executar 0 que era dincil (Fig. 18).
t,"
~ ~ .
,.
.:
Critlco dos superiores (por isso noo gozava de grandes
,
\ ~
"
.
slmpatias no Almirantado) tinha uma caracteristica,
t
.
"
-- .
invulgar na epoca: associar os subordinados aos seus
f
projectos. A esta maneira de actuar, come<;:ou a chamar-se "The Nelson Touch" ou, em POrtUgU9S, "0 estilo
.~ ..l .. 1
~j~
de Nelson" (Fig. 19).

Fl--

'.".
...
'' ..
lt ~ ~" :.....................-:$S~. . :
..

"
C

...

•

-.

~

•.

,

•

•

~
'Ib-~:

..

1

./1
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Apos a queda de Toulon, Nelson e a respectiva
equipagem sao enviados para auxiliar as for<;:as inglesas envolvidas na conquista de Bastia e de Calvi
(Fig. 20), na ilha de Corsega 6 • t neste ultimo porto que, no dia 12 de Julho de 1794, os estilha<;:os de uma
granada 0 ferem na cara ... e teria ficado cego do olho dlreito (Fig. 21).

Fig. 21

Fig. 22

Fig.23

Parece, porem, que esta historia est6 mal contada, em virtude de documenta<;:oo encontrada
em fins do seculo passado. Promovido a Comodoro, em 4 de Abril de 1796, fol transferldo para 0 HMS
"Captain", navio de linha de 74 canhoes, que viria a tomar parte na batalha do Cabo de Sao Vicente,
em 14 de Fevereiro de 1797 (Fig. 22), integrado na esquadra comandada pelo Almirante John Jervis. E
neste combate naval que a "Captain" de Nelson e salva pela fragata portuguesa "Tritoo" 7,

e

6 0 salo frances de 1993 lIustrado (ver porte inferior) com um desanho do submarino ' Casabianco". Este nome fol dodo em homenagem
a um aflelal c orso da Marlnha francesa. Luee de Casablanca. que sabatou 0 seu navlo em Abuqulr. para que 0 mesmo noo eaisse nos
moos dos Ingleses.
7 Ver artlgo "A Po rtuguese Frigate In the Bottle of Cope St. Vincent", do nossa autorla, no revlsta "Log Book", vol. 34, n° 8, de Abril de 2005.
Esta revlsta 0 orgoo oficlal do 'Shlp stomp Society" (R.U.). Este artlgo, desenvolvldo e melhor lIustrado, fol publlcodo no nosso Boletlm
n.o 417 (Setembro de 2(07).
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d~tin96es, 1

A aC900 declslva tlda 00 largo do Cabo de SOo Vicente valeu-Ihe, entre outras
0
promo<;:oo a Rear Admiral of the Blue. Como consequencia do acesso ao cargo de contra-almirante,
Nelson recebe a incumbencia de comandar, pela primeira vez, uma for<;:a
independenteB• Objectiv~: tomar de assalto Santa Cruz de Tenerife, nas IIhas
Canarias. Para navio almirante, Nelson escolheu 0 HMS "Theseus".
Esta incursoo, levada a efeito no dia 24 de Julho de 1797, saldou-se
por um importante desaire para a Royal Navy, Inclusive quanta a baixas que
foram enormes. Este sera 0 segundo reves profissional de Nelson, ao qual
acresce 0 facto de, quando se encontrava numa embarca<;:oo de desembarque (Fig. 23), ter perdido um bra<;:o, 0 direito e noo 0 esquerdo como fol
ilustrado num selo de Montserrat (Fig. 24).
As for<;:as britanicas foram repelidas pela guarni<;:oo espanhola comandada pelo General Don Antonio Gutierrez. Em 1979, a Espanha evocou a
heroica defesa de Tenerife com a emissoo de um selo (Yvert et Tellier n° 2
182).

Fig. 24
Apesar do que se passou em Santa Cruz de Tenerife, Nelson foi
nobilitado nesse mesmo ana (1797). Na Primavera seguinte, embarca no HMS "Vanguard" (Fig. 25), com
a missoo de vigiar uma importante for<;:a expedlclonaria francesa. Na sequencia e em consequencia
desta missoo, travar-se-a a batalha de Abuquir (Fig. 26) na qual Nelson desbaratou, ou melhor, dizimou
por completo, a esquadra francesa do Mediterran eo, coman dada pelo Vice-almirante Fran<;:ois
Paul Brueys d' Aigailliers, que morreu durante 0
combate (Fig. 27). No selo, 0 nome do vice-almirante frances encontra-se mal grafado (apresenta dois erros ortograficos - 0 que manifestamente e um exagero).
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Depois desta importante vito ria naval (que
Fig. 25
Fig. 26
impossibilitou Bonaparte de
receber os refor<;:os e mantimentos indispensaveis a prosseguir a campanha do Egipto) Nelson, a bordo do
navlo almlrante "Foudroyant' (Fig. 28), dirigiu-se para Napoles onde foi recebido
como heroi. Enesta ocasioo que inicia uma liga<;:oo fntima com Emma Hamilton,
mulher de Sir William Hamilton, embalxador da Inglaterra.
Para alem das distin<;:oes que Ihe foram conferidas por George III (Fig. 29) e
pelo rei de Napoles, 0 sultoo Selim III. como premio pela vitoria alcan<;:ada em
Abuquir, atribuiu-Ihe a Chelengk, ou 0 "Penacho do Triunfo". Tratava-se da mais
alta condecora<;:oo turca, que deve ser usada no chapeu (Fig. 30). Incrustada
com 13 fileiras de diamantes (representando cada uma
Fig. 27
um navio capturado ou afundado em Abuquir), esta
vallosa condecora<;:oo apresenta um formato invulgar,
embora muito ao gosto oriental.
No ana de 1800, Nelson regressa a Inglaterra - utilizando um
demorado percurso por terra - na
• companhia de Sir William Hamilton
e mulher, sua amante. Em Londres,
esta IIga<;:oo e, sem excep<;:oo, reprovada pela sociedade dominanteo Serve tambem para, na imprensa da epoca, satirizar, sem pledade, os maridos enganados.
Fig. 28

Destacado junto do Almlrante Lord Hyde Parker, a quem tinha sido atribufda a chefia de uma missoo no Mar Baltico, Nelson embarca no "St. George" transferindo8 Esta forc;:a navallndependente era constltulda. para alem do navlo almlrante, pelos segulntes navlos: "Culloden', "Zealous', e "Leander'
(navlos de IInha); "Seahorse', "Emerald' e 'Terpsichore' (fragatas); e 0 cuter "Fox'.

se, mais tarde, para 0 "Elephanr'. Sera neste navio que, em 2 de Abril de 1801,
desobedecendo a ordens do Almirante Parker, infringe uma esmagadora derrota
a esquadra dinamarquesa. Na Hist6ria, a este recontro naval foi dado 0 nome de
Batalha de Copen hag a (Fig. 31).
Nelson, agora visconde, rende 0 Almirante
Parker, como comandante-chefe. Na realidade tratou-se de recompensar alguem que, desobedecendo a ordens legftimas, alcan90u para a Inglaterra uma
importantfssima vit6ria. A popularidade de Nelson
junto do povo ingles era enorme e, ao tempo, essa
generalizada estima publica, falou mais alto.
Na qualidade de comandante-chefe da esquadra do Canal da Mancha, de imediato, proJectou
e executou um ataque a base naval francesa de Boulogne, onde Napoleao concentrava importantes
for9as navais e terrestres para invadir a Gra-bretanha. Esta aC9aO foi levada a efeito no dia 15 de
Agosto desse mesmo ana - dia do aniversario de Napoleao. A expedi9aO, porem, saldou-se por um
reves mas do desaire pouco se falou.
Fig. 30

Fig. 31

Em 1803, com a morte de Sir William Hamilton, que aceitara resignadamente a liga9ao
adultera da mulher, Nelson assume de forma ainda mais aberta a rela9aO com a viuva, indo viver
com a mesma em Merton Surrey, num solar nos
arredores de Londres.
A ilustra9aO reproduzida (Fig. 32) tenta darnos uma visao amena, quase idnica, do curto perfodo em que Nelson e Emma Hamilton viveram
em Merton Surrey, na companhia de Horatia, a
filha primogenita. Junto deles vemos 0 "Nileus", 0
coo do her6i de Abuquir, que a administra9aO dos
correios de Gibraltar decidlu fllatelizar, em 1998,
aquando do bicentenario da batalha da foz do
rio Nilo (Fig. 33).

39 '

Fig. 32

Nelson tentara, mas
sem ex ito, divorciar-se de Frances. A naG concretiza9aO do div6rclo acarretara prejufzos financeiros para a filha Horatia. 0 pedido que neste sentido diriglu ao rei, na
vespera da batalha de Trafalgar, naG surtira 0 efeito desejado.
* * *

Em 16 de Maio de 1803, a Inglaterra volta a declarar guerra a Fran9a
e Nelson recebe 0 comando da esquadra inglesa do
Mediterroneo. Dias depois despede-se de Emma e de
Horatia, que s6 voltara a ver, de fugida, em vesperas de
iniciar a sua derradeira viagem.
Fig. 33

Para navio-almirante foi escolhido 0 " Victory" (Fig.
34), navio de linha de 104 canh6es9 . Nessa altura, era ja
um navio de guerra famoso, embora come9asse a acusar 0 peso dos anos e certo desgaste derivado aos muitos recontros em que participara. Tinha sido lan9ado ao
mar em 1765 e distinguira-se em numerosos combates
sob 0 comando de prestigiados almirantes: Keppel.
Kempenfelt Howe, Hood e Jervis.

Fig. 34

9 Este navlo. depols de recuperado e restaurado. fol transportado para uma doca em Portsmouth. no Relno Unldo. onde pode ser vlsltado.

I

Apos varias peripecias e incidentes - que num
artigo de rndole filatelica nao se justifica abordar - em
21 de Outubro de 1805, tem lugar, ao largo do cabo de
Trafalgar (relativamente perto de Cadis - Espanha) a mais
violenta e sangrenta batalha naval do seculo XIXIO.

Neste combate defrontaram-se 33 navios da armada franco-espanhola (18 franceses e 15 espanhois) comandados pelo almirante frances Pierre-Charles de
Villeneuve (Fig. 35) e 27 navios ingleses, comandados
p~r Horatio Nelson (Fig. 36). Este, no decurso do combate, sera vrtima de um tiro fatal, disparado do navio frances "Redoutab/e ". Nelson agonizara durante quase tres
Fig. 35
Fig. 36
horas, mas ciente que ganhara a batalha. 0 seu corpo
sera transportado para Londres num barril de rum (Fig.
37) - dar tambem apelldar-se 0 rum de "Sangue de Nelson".

E particularmente interessante relevar 0 facto de neste recontro naval se defrontarem 5.940
canh6es, coisa nunca vista, nem em terra nem no mar. Neste aspecto, 0 panorama era favoravel aos
ingleses, cujos artilhelros, verdadeiros profissionals, tinham uma cadencia de tiro tres vezes superior aos
franceses e espanhois (Figures 38 e 39).
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Fig. 37

25 c ~

Fig. 38

Fig. 39

o fausto e 0 cerimonial do enterro de Horatio Nelson foi acontecimento que nunca voltou a
repetir-se, nem mesmo quando faleceram soberanos ingleses (Fig. 40).
Issued by Gibraltar Post

Fig. 40
A madeira do mastro principal do navio almirante "L 'Orient", que explodiu durante 0 confronto
naval junto a foz do rio Nilo, em 2 de Agosto de 1798, foi utilizada na constru<;:ao da urna do vencedor
das batalhas de Abuqulr, Copenhaga e Trafalgar.

10 Poro confirmor 0 ospecto songrento desto botolho. julgomos ser suflclente sollentor que, open as nos 15 novlos esponh6ls, forom
contobilizodos 1.021 mortos e 1.396 ferldos graves.
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A impressao tipografica mandada fazer p~r uma
determinada entidade em inteiros posta is, em regra bilhetespostais ou sobrescritos, denomina-se replcagem (1). Tal
pratica que, no nosso pafs, remonta aos primeiros inteiros
emitidos, era usada quando se pretendia enviar uma mesma
missiva a um numero mais ou menos elevado de
destinatarios. Deste modo, pode dizer-se que durante 0 sec
XIX, a maior parte das repicagens revestiam este objectiv~,
isto e, no caso dos bilhetes-postais, sao impressoes no verso
de textos na forma de circulares, avisos, memorandos, ou
simplesmente com 0 nome da firma e enderec;:o no cimo
deixando 0 espac;:o restante para escrita livre,
frequentemente com linhas impressas para 0 efeito. Neste
perfodo, raras vezes aparecem impressoes tipograficas na
frente dos bilhetes-postals, possivelmente por tal naG ser
autorizado, dado que 0 rosto do bilhete-postal se destinava
apenas a esc rever a direcc;:ao. Com efeito, 56 em 1892 e
publicado um regulamento dos Correios que expliclta: "os
remetentes dos bilhetes-postais podem indicar, na frente
dos mesmos, 0 seu nome e morada p~r meio de etiqueta
impressa, carimbo, chancela ou qualquer processo
tipografico e bem assim nos bilhetes de resposta paga
escrever 0 seu nome e morada na frente da parte destinada
a resposta". Nestas condic;:oes, 56 a partir dessa altura
comec;:am a aparecer bilhetes-postais repicados tambem
na frente e outros pre-enderec;:ados, neste caso sobretudo
nas respostas pagas . No que respeita aos sobrescritos
inteiros comec;:aram igualmente a aparecer repicagens ap6s
aquela data.
Deve notar-se que as repicagens em inteiros posta is
representam p~r vezes uma mais-valia no que respeita a sua
possfvel inclusao em colecc;:oes tematicas. Na realidade,
varios temas de interesse podem encontrar-se af
representados como, por exemplo, a pubJicidade, em varias
das suas vertentes, 0 comercio e a industria, as instituic;:oes
financeiras, os seguros, 0 desporto, os transportes, etc. Vamos
neste artigo tratar em mais detalhe 0 tema da publicidade,
mandada imprimir em inteiros p~r diversas entidades.
l.Horaclo Novols. 801. do C.F.P" n0411. pag.42-48, 2006.

Em artigos anteriores encontram-se revistos os Inteiros publicitarios particulares assim como os
repicados da serie Nacional (2-6). Vamo-nos agora referir aos bilhetes-postais inteiros repicados de natureza
publicitaria que foram impressos apenas para uso das proprias firmas. noo sendo. portanto. de venda ao
publico. Podem conslderar-se dOis tipos: os inteiros que se destinavam a uso corrente. em que as firmas
aproveitavam para incluir publicidade propria. em geral na zona do remetente e os que foram destinados
especificamente a fins publicitarios. as primeiros soo os mals frequentes e ilustram-se aqui com um
exemplo para cada uma das seguintes categorias de bens ou servic;;:os seleccionados:

Bebidas: A Licoroza, fig.l. No verso do 1c Ceres, OM59.

Bibliografia: Ferreira, lda, fig.2; Na frente do 1c Ceres, OM59
Escrita: Femandes & C·. lda, fig.3. Na frente do 2c Ceres, OM61 .
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Higiene/Beleza: Sanliman. fig.4. Na frente do 2c Ceres. OM61.
Horticultura: Moreira da Silva. fig.5. Na frente do 2c Ceres. OM61.

2. Rul Mendes. 0 nmbre. n07. pogo24-26. 1991 .
3. Luis Barroso. 801. do C. F. P.. n0406. pog o39-45. 2004.
4. David Cohen. Bol. do C. F. P. n0411. pogo52-71. 2006.
5. David Cohen. Bol. do C. F. P. n0412. pogo52-62. 2006.
6. Horoclo Novals. Bol. do C.F.P.. n0417. pog.63-68. 2007.
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Maquinas/Ferragens: Pires & Irmao, fig.6. Na frente do 6c Ceres, OM68.
Produtos Quimicos: Caffaro, fig.7. Na frente do 2Sc Ceres, OM74b.
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Relojoaria: Satife, fig.S. Na frente do 16$ Instrumentos de Trabalho, OM202.
Seguros: Triunfo, fig. 9, Na frente do 2c Ceres, OM61.
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Vestuario: Armazens Grandella, fig.lO. No verso dolOrs D. Carlos, OM23.
~~ mll.la.ew.., \D~~~te,jjlUU~
M"oVS_
&..a .a.:

_

£1.11110,,1 RN" lie ...... I , ISBOA
AOT"UALa&&JIoIT.
CIA m _ or.A. Q A <:) .s.. :1:1:1...,....1".110

D ~

CDAL DA.S }.;O\'lDADES Dt J~\'J NO....

r

JUpedlrAo pela curni:~~~~r!~=~~!!!.'~:~,!}aroOO. grail. II~ JNlrle
. . .V,'

gil

".'. f";;::~u:=..

$.., ~ u:S ... ,
(J , . ........

,14 f:: f- ~~

~

tlf-J1n4

"N'M" ;I

~

..,- ..........

~ ,wMliu ~
~

rr.

........ ,..........,........,.........
fW

~., k-tt, ",",'e.\'

..b

....,...~

Viveres: A Panificadora, fig. 11. Na frente do 2Sc Ceres, OM74a.
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Os inteiros repicados, estritamente publiclt6rios, sao menos comuns. Contudo, nao podemos
deixar de comeYar por referir a magnffica repicagem publicit6ria do Cafe Montanha, Impressa no verso
do inteiro D. Lufs, 15rs, OM 1, que pertenceu a Mascarenhas Pereira e veio reproduzido em (1). Neste
grupo podemos considerar a serie de postais de publlcidade aos produtos alimentares do Alianya, de
que existe cerca de uma dezena diferentes, todos impressos em inteiros Lusfadas, OM79, conforme
fig.12.

I

OCIEDADE
INDUI'TIUAL

ALIAau-A
Illy

l.s-'MTo

Fig. 12

Mais usuais sao os posta is pre-endereyados em que uma pessoa podia sollcitar amostras ou
informayoes do produto publlcitado, como 0 do fig.13 .

BILHETE POSTAL
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QUIMIFAR, LDA.
Av. Eatadoa UnIdoe da Am6t-lca. 51. 4.'

LlSBOA 5

Fig. 13

Desta natureza sao os conhecidos inteiros replcados do firma Azulay & C. o de que existem
algumas dezenas diferentes, em pelo menos duos series numeradas: serie A de publicldade 00 Agarol e
serie AN de publicidade 00 Anusol.
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Fig. 14

Encontram-se impressos em diversos postais de 25c, nomeadamente: Ceres, OM74, Lusfadas,
OM80, nos duos dimensoes (em mm) 140x95 e 14Ox90 e Tudo pela Nayao, OM81 e OM83 (figs. 14 e 15).
Estes posta is causaram em tempos alguma surpresa (8.9) pelo facto de alguns aparecerem aparados,
exiblndo menos 1 cm em altura, 0 que certamente se deveu a Imposiyoes do processo de repicagem

tipogrofica. Contudo, isto s6 se verifica em relac;:oo aos postais do tlpo Ceres, apresentando os restantes
jo as dimensoes norma is.

OUBIRAM, ItNVIAR - ME. ~ fl5! ~ f6M"t.'i1
GRATIS. UMA AMOSTRA DE .ru.~~lN.~&

"l1li .101_

AZULAY 1':1 CO.. 1.1DRUA
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.............. ..- .........

Fig. 15
Espera-se com este artigo ter dado uma ideia do potencial que representam os inteiros
repicados, em particular os de natureza publicitoria, para integrarem colecc;:oes temoticas.

7. Anibal Quelroga. 0 Timbre. n016. pog. 8-12. 1993.
8. Pedro Vaz Pereira. A Fllatella Portuguesa . n027. pog. 19-21. 1989.
9. Amerlco Mascarenhas Pereira. A Fllatella Portuguesa. n031 . pog. 11 -15. 1990.
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Situa~ao

do pagamento das quotas

Caro Assoclado
A partir do Beletim n° 416 pa550u a haver, permanentemente, a Informac;:oo do sltuac;:co
de pagamento do sua quota. Para 1550, dever6 consultar a etiqueta de enderec;:amento
colada no envelope em que fol envlado 0 Beletim. Abaixo, reproduz-sa uma etiqueta de
enderec;:amento cujo significado dos campos relevantes 0 segulnte:

e

~- N" de S6clo

* AAAA - Ano do ultima quota poga * XX999 - C6dlgo de enderec;:amento

=

Asslm, sa AAAA 2007 slgnlflca que a quota do ana 2007 j6 sa encontra pogo. Coso tenha
regularizado a sua quota multo recentemente e possivel que esta Indlcac;:co noo se apresante
de Imedlato actualizada. Em coso de manutenc;:oo de diverglmcla agradecemos que nos
c ontactem.
XX999
Ex<' Sr.r') Nome
Morado
CPostal

Localidade

Aproveltamos a oportunldade para relembrar 0 Regulamento de S6clos, publicado no
Beletim n° 415, e particularmente para as Implicac;:c3es pelo Incumprimento do pagamento
do quota ( ArfD 3.1 ).
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Introdu~ao

Com a publicayoo do livro Os Correios Portugueses
Entre 1853-1900 - Carimbos Nominativos e Dados Postais e
Etimologicos, da autoria de Pedro Maryal Vaz Pereira, foi
preenchlda uma lacuna na bibliografia sobre Hist6ria Postal
Portuguesa, ha muito sentida pelos filatelistas interessados pela
tematica.

Armando BeJa Madeira
cfportugal@mail.telepac.pt

Porem, na Introduyoo da referida obra 0 autor
reconhece que «C ... ) e uma obra incompleta e que dificilmente
sera algum dia acabada)) e, ainda «C ... ) que no dia a seguir a
sua publicayoo iroo aparecer de imediato coleccionadores
a dizer que tem em sua casa carimbos nomlnativos que eu
noo referenciei ou que soo de uma reforma postal que eu noo
mencionei)). Na verdade, estava certo, ja que, na minha
modesta colecyoo, existem peyas filatelicas que podem dar
um importante contributo para completar as informayoes
contidas na obra em questoo.
Assim, com 0 presente artigo, pretendo dar a conhecer
alguns dos exemplares de cartas e sobrescritos, carimbados
com marcas postais nominativas utilizadas nos perlodos das
1.°, 2.° e 3.° Reformas Postais durante a Monarquia, que integram
a minha colecyoo e noo se encontram referenciados no
livro de Vaz Pereira.
Passo entoo a apresentar as mencionadas peyas
filatelicas, por ordem alfobetica dos nomes das localidades
a que se referem.
1. ALHANDRA

Sobrescrito enviado de Alhandra para Lisboa CFig.
I), com um selo de 25 reis D. LUIS I, Tipo III, fita direita, denteado
12 Y2, obliterado com 0 carlmbo oval de barras numero 6,
da 2.° Reforma Postal, apresentando no verso 0 carimbo de
duplo circulo de Lisboa, datado de 15 de Julho de 1873.

o sobrescrito e carimbado com a marca postal
ALHANDRA, que Vaz Pereira considera s6 para a 1.° Reforma
Postal.
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2. ANADIA

Carta enviada da Anadla para 0 Porto (Fig. II), com
um selo de 25 reis D. LUIs I, Tipo IX, fita direita, denteado 12
V2, obliterado com 0 carlmbo oval de barras numero 83 da
2.0 Reforma Postal. No verso existe 0 carimbo de duplo
cfrculo do Porto, datado de 16 de Novembro de 1878.
A carta e carimbada com a marca postal ANADIA,
que Vaz Pereira considera s6 para a 10 Reforma Postal.

3. ARGANIL

Sobrescrito enviado de Arganll para a
Figueira da Foz (Fig. III), circulado com um selo de
25 reis D. LUIs I, Tipo VII, obliterado com um carimbo
circular de barras numero 81, de 11 barras
simetricas 4/3/4 da 1.0 Reforma Postal.

o sobrescrito est6 carimbado com a
marca ARGANIL de cor verde. Vaz Pereira
considera esta marca postal s6 na cor preta com uma raridade RRR.
4. AROUCA
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Carta enviada de Arouca para Lisboa
(Fig. IV), circulada com um selo azul de 25 reis D.
Pedro V, cabelos anelados, Tipo I, obliterado
com 0 carlmbo circular de barras numero 54, de
20 barras simetricas 6/8/6, da 1.0 Reforma Postal.
No verso, carimbo de duplo cfrculo de chegada
a Lisboa, datado de 8 de Maio de 1857.
A carta e carimbada com a marca postal da epoca pre-adesiva AROUCA na cor azul, pelo que
e de acrescentar a obra de Vaz Pereira, que considera apenas a cor preta com a raridade RRR.

5. ARRAIOLOS

Sobrescrito enviado de Arraiolos para Lisboa (Fig.
V), com um selo de 25 reis D. LUIs I, Tipo XIII, fita direita,
denteado 13 V2, obliterado com 0 carimbo oval de barras
numero 9, da 2.0 Reforma Postal e carimbo primitiv~ de
chegada a Lisboa, datado de 12 de Fevereiro de 1875.

o sobrescrito e carimbado com a marca postal
ARRAIOLOS, que Vaz Pereira considera apenas existir na 1.0
Reforma Postal com a raridade RRR.

6. ARRUDA DOS VINHOS
Carta enviada de Arruda dos Vinhos para
Coimbra (Fig. VI), circulada com um selo azul de 25 reis
D. Pedro V, cabelos anelados, Tlpo I, obliterado com 0
carimbo circular de barras numero 10, de 20 barras simatricas 6/8/6. No verso da carta, 0 carimbo de duplo cfr- 1_....lIJJI4...
culo de Lisboa de 10 de Junho de 1857.
A carta a carimbada com a marca postal
ARRUDA, noo catalogada por A. Guedes de Magalhoes
e M. Andrade e Sousa na sua obra sobre marcas postais
pra-adesivas.

o autor Vaz Pereira utiliza a informac;oo dada
por aqueles ilustres filatelistas e omite a marca ARRUDA, ' - - - -.......---.......;
existente na minha pec;a, que prova a sua utilizoc;oo durante a 1.° Reforma Postal (trata-se, provavelmente, da unica pec;a filatallca conhecida com esta marca postal).
7. AZAMBUJA
Carta enviada de Azambuja para
Lisboa (Fig. VII), com um selo de 25 reis D.
LUIS I, Tipo XII, fita direita, denteado 12 V2,
obliterado com 0 carimbo oval de barras
numero 12, da 2.° Reforma Postal. No verso, carimbo de duplo cfrculo de Lisboa de
7 de Janeiro de 1876.

(

A carta a carimbada com a marca postal AZAMBUJA. que Vaz Pereira consldera apenas para a 1.° Reforma Postal.
8. BENEDITA
Carta enviada de Benedita para Lisboa (Fig. VIII) com
um selo de 25 reis D. LUIS I, Tipo VII, fita dlreita, denteado 12
V2, obliterado com 0 carimbo oval de barras numero 81
(Alcobac;a), da
2.° Reforma Postal. No verso, carimbo de duplo
cfrculo de Lisboa, de 22 de
Marc;o de 1875.
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A carta
a carimbada com a marca postal BENEDITA. na cor sapia, e
Vaz Pereira considera apenas a cor preta para esta marca
postal.
9. CHAMUSCA
Sobrescrito enviado da Chamusca para Lisboa (Fig.
IX) com um selo de 25 reis D. LUIS I, Tipo VII, fita direita,
denteado 13 Y2, obliterado com 0 carimbo oval de barras
numero 167 da 2.° Reforma Postal.

o

sobrescrito a carimbado com a marca postal
CHAMUSCA que Vaz Pereira considera apenas exlstir na 3.°
Reforma Postal.
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10. EVORA

Sobrescrlto enviado de Evora para
Lisboa (Fig. X) com um selo de 25 reis D. LUIs I, Tipo
VII, fita direita, denteado 12 Y2, obliterado com 0
carimbo oval de barras numero 197 da 2.°
Reforma Postal. No verso, carimbo primitiv~ de
Lisboa, datado de 12 de Novembro de 1873.

o sobrescrito e carimbado com a marca
postal EVORA. na cor violeta, e Vaz Pereira
consldera 56 a cor preta.
11.0EIRAS
0) Carta enviada de Oeiras para Coimbra (Fig. XI)
circulado com um selo de 25 reis de D. Maria II, Tipo II,
obliterado com 0 carimbo circular de barras numero
32 (pouco leglvel), de 20 barras simetricas 6/8/6. No
verso possui um carimbo de Lisboa, datado de 19 de
Outubro de 1854.

A carta e carlmbada com a marca postal da epoca
pre-adesiva OEIRAS de cor azul e nco preta, unica cor
assinalada por Vaz Pereira.
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b) Carta enviada de Oeiras para Coimbra (Fig. XII)
circulada com 0 duplo porte de 50 Reis, ou seja, com
dois selos de 25 reis D. Pedro V, cabelos lisos, sendo um
selo do Tipo I e outr~ do Tipo II, obliterados com 0
carimbo circular de barras numero 32, de 20 barras
simetricas 6/8/6. No verso existe um carimbo de duplo
cfrculo de Lisboa, de 8 de Setembro de 1855.

A carta e carimbada com a marca postal OEIRAS de
cor azul, igual a carta anterior.

c)Carta enviada de Oeiras para Lisboa (Fig. XIII)
circulada com um selo vermelho de 25 reis de
D. Pedro V, Tipo IV, obliterado com 0 carimbo
circular de barras numero 32, de 11 barras
simetricas 4/3/4. No verso da carta existe 0 carimbo
de duplo cfrculo de Lisboa, datado de 9 de
Setembro de 1858.
A carta est6 carimbada com a marca nominativa
OEIRAS de cor preta, mas muito mais pequena que
a marca pre-adesiva OEIRAS referenclada por A.
Guedes Magalhces e M. Andrade e Sousa. Na obra
de Vaz Pereira nco e feita referencia a esta marca
postal que eventualmente 56 circulou durante a
1.° Reforma Postal.

12. REGUENGOS DE MONSARAZ

Sobrescrito enviado de Reguengos de Monsaraz
para Llsboa, (Fig. XIV) com um selo de 25 reis D. LUIs I.
de frente, castanho, papel porcelana, denteado 12
V2, obliterado com a marca postal nominatlva
REGUENGOS. No verso carimbo de chegada a Llsboa
datado de 7 de Junho de 1884, durante a 3.° Reforma
Postal, e Vaz Pereira nao consldera esta marca
postal na 3.° Reforma Postal.
David L. Gordon, no seu livro Provisional Town
Postmarks of Portugal 1879-1912. refere-se a esta
marca atribuindo-Ihe a raridade 100 e indican do
existir um selo com esta marca na sua colecC;ao
pessoal.
13.SABUGAL

Sobrescrito enviado do Sabugal para Llsboa
(Fig. XV), com um selo de 25 rels de D. LUIs I,
castanho, de frente, papel porcelana, denteado
12 Y2, obllterado com 0 carimbo oval de barras
numero 150, no verso carimbo de Llsboa datado
de 3 de Julho de 1882, em plena 3.° Reforma
Postal.

o sobrescrito e carimbado com a marca
postal SABUGAl que Vaz Pereira s6 considera
para as 1.° e 2.° Reformas Postais. Pen so,
eventualmente, tratar-se da unica pec;a filatelica
conhecida, circulada na 3.° Reforma Postal.
14.SETUBAl

a)Carta enviada de SetUbal para Llsboa (Fig.
XVI), com 0 porte duplo de 50 reis, com dois selos
de 25 reis D. LUIS I. Tlpo XVI. fita direita, denteado
13 V2, obliterados com 0 carlmbo oval de barras
numero 37, da 2° Reforma Postal.
A carta e carimbada com a marca postal
SETUBAl que Vaz Pereira diz desconhecer a data
de circulaC;ao.

(I
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b) Sobrescrito enviado de Setubal para Llsboa (Fig. XVII),
com um selo de 25 reis D. LUIS I. de perfil, denteado 12 V2,
obliterado com 0 carimbo de barras numero 37. No verso,
carimbo de chegada a Lisboa, datado de 13 de
Setembro de 1881 em plena 3.° Reforma Postal.

o sobrescrito e carimbado com a marca postal SETUBAL.
o que prova ter esta marca postal sido utilizada, pelo
menos durante as 2° e 3° Reformas.
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15. VILA VI90SA
I

Carta do periodo da 2.° Reforma Postal,
enviada de Vila Vic;osa para tvora (Fig. XVIII),
circulada com um selo de 25 reis D. Luis I. Tipo VIII,
flta curva, denteado 12 1/2, obliterado com 0
carimbo oval de barras, numero 190.
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A carta e datada de 13 de Abril de 1870 e
encontra-se carimbada com a marca nominativa
VILLA V190SA, que Vaz Pereira consldera existir
apenas na 3.° Reforma Postal.
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16. VIZELA
Sobrescrlto enviado de Vizela para Lisboa (Fig. XIX), em
2 de Agosto de 1877, com um selo de 25 reis D. Luis I. Tipo II,
fita direita, denteado 12 V2, obliterado com 0 carimbo oval
de barras numero 58 (Guimaroes), da 2.° Reforma Postal e
carimbo de duplo cfrculo, de chegada a Lisboa, de 4 de
Agosto de 1877.

o sobrescrito e carimbado com a marca postal VIZELA,
e Vaz Pereira considera esta marca postal apenas durante a
1° e 3° Reformas Posta is, pelo que, pode, eventual mente, ser
a unica pec;a conhecida, com esta marca nominativa,
circulada na 2.° Reforma Postal.

Blbliografla:
I - Armando Mario O. Vieira. Selos Classlcos de Re/evo de Portugal. 1983, Nucleo Fllatellco do Ateneu Comerclal do Porto;
2 - Commander David L Gordon. Provisional Town Poshnarks of Portugal 1879-1912. 1985, Portuguese Philatelic Society;
3 - Commander David L Gordon. Circular Datestamps of Portugal. 1987, Portuguese Philatelic Society;
4 - A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade e Sousa. Marcos Postals Pr9-Adeslvas de Portugal. 1989, orientayao tecnlca do Nucleo
Fllatellco do Ateneu Comerclal do Porto, edlyao da AFINSA;
5 - Pedro Maryal Vaz Pereira. Os Corre/os Portugueses Entre 1853-1900. Car/mbos Nom/natlvos e Dodos Postals Etlmologlcos. Tomos
I e II, 2005, Fundayao Albertino de Figueiredo para a Fllatella;
6 - Selos Postals e Marcos Pr9-Adeslvas 2008. Portugal, Afores, Madeira. 24.· Edlyao de AFINSA, Portugal.
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Abstract
In my collection of earlier postal stationary I kept two
postal cards of USA written on the year 7889 in an unknown
language, to the same address in Paris, France. A few days
ago, when I was looking to these postal cards I had the appeal
to try the Internet and I put there the name of the addressee.
Following that, I came across the "volapuk" language,

a constructed language, created in 7879-7880 by Johann
Martin Schleyer, a Roman Catholic priest in Baden, Germany.

H
The addressee was the leader in Paris of the "volapuk language
club; the senders were speakers of "volapuk" in the University
of Cambridge, and in Worcester, both in Massachusetts, USA.
In the following article I try to share the pleasure of all the
investigation done around the "volapukH language.

Apresentacroo
Possuo, na mlnha colecc;:ao de primeiras emiss6es de
Inteiros Postais (IP), dois bilhetes postais dos EUA. escritos em
7889 para 0 mesmo enderec;:o em Paris, Franc;:a, numa Ifngua
para mim desconhecida.
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Num recente debru<;ar sobre
essa parte da colec<;ao experimentei colocar na Internet 0 nome do
destinatario e dos autores dos dois
IP. Fui entao confrontado com a lingua artificial "Volapuk", criada em
1879/1880 por Johann Martin
Schleyer, padre cat611co em Baden,
na Alemanha .
Eo resultado dessa "navega<;00" e subsequente pesquisa que
aqui partilho.
Fig.1 - Franta do IP "ONE CENT"
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Os Inteiros Postals (IP)
1 - IP de "ONE CENT"

o IP da Fig. 1. de 1889, impresso a preto, e da taxa de ~one cent", a entao necessaria para
circulo<;::ao nos EUA. Tem 0 numero 8 do Catalogo Higgins, com infcio de emissao em1886. Neste IP 0
valor da taxa foi duplicado com a aplicac;:ao dum selo da mesma taxa, da cor azul (n.o21 0 do Catalogo
Scott), possibilitando 0 uso internacional para Franc;:a.
Na inutilizac;:ao do IP e do selo fol aplicada, em 9 de Maio de 1889, as 2 45 PM. a marca postal
manual dupla de WORCESTER, Massachusetts.

o IP esta enderec;:ado a

"Sole Edouard Lenoble", "37 Rue de la Harpe" em "Paris", "France".

2 - IP de "TWO CENTS"
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Fig. 2 - Franta do IP "TWO CENTS"

o IP da Fig. 2, tambem de 1889, impresso a azul. e da taxa de ~two cents", a entao necessaria
para a Europa. Tem 0 numero 5 do Catalogo Higgins, com infcio de emlssao em 1879. Na inutllizac;:ao do
IP fol aplicada, em 12 de Agosto de 1889, as 7 PM. a marca postal manual dupla de CAMBRIDGE. PORT .... ,
MASS (Massachusetts). Este IP tambem esta enderec;:ado a "Edouard Lenoble", "37, Rue de la Harpe,"
em "Paris," "FRANCE".
3 - 0 Verso dos IP (Fig. 3 e Fig. 4)
No verso do IP de "one-cent" alem do texto manuscrito foi aplicado um carlmbo com a
identificac;:oo completa de quem envla 0 postal: "Geo.c. Creelman", Director (Principal)da "Shorthand
Schoo/". (Escola de Escrita Rapida, Estenografia) de Worcester, Massachusetts.
No verso do IP de "two cents" so consta 0 texto manuscrito. Da apreciac;:oo de ambos os textos
manuscritos surpreende a Ifngua utillzada: parecendo, numa primelra observac;:oo ser germanlca ou,
eventual mente, nordica, verifica-se, numa segunda apreciac;:oo que noo e nem uma nem outra, mas
talvez tenha uma origem de algum modo comum.
Noo tendo anteriormente identificado a Ifngua utilizada, so recentemente, quando re-olhava,
como disse na introduc;:oo ao artigo, para estes IP e relembrei 0 desconhecimento da Ifngua em que
estavam escritos, resolvi confrontar as possibilidades da INTERNET.

A Lingua VOLAPOK
Ao introduzir no motor de busca 0 nome do destinatario fui surpreendido com uma pagina da
WIKIPEDIA total mente escrita na Ifngua manuscrita nos IP, inclusive no tftulo, "VOKIPED".
Procurei entoo na WIKIPEDIA em "constructed languages" onde aparece a referencia a "volapOk".
Passando a respectiva pagina encontrei a explicac;:oo desta estranha e desconheclda Ifngua "volapOk".
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Fig. 3 - Verso Inteiro Postal "ONE CENT'

Fig. 4 - Verso Inteiro Postal "TWO CENTS

"Volapuk" (pronuncia-se <vola pyk> em ingles) e uma lingua criada em 1879/1880 por "Johann
Martin Schleyer", padre Cat6lico Romano em Baden, na Alemanha. 0 padre Scheleyer senti a que Deus
o tinha chamado, em sonhos, para a mlssao de criar uma lingua Internacional.
A lingua foi criada com base no vocabulario Ingles, com algum Alemao e Frances, mas escrito
com adaptac;oes que dificultam 0 reconhecimento do significado das palavras. Assim, por exemplo,
"vol" e "puk" derivam das palavras inglesas "world" e "speak".
Foram realizadas tres convenc;oes sobre a lingua "Volapuk": em 1884 (Friedrichshafen), em 1887
(Munich) e em 1889 (Paris). As duas primeiras foram em alemao e a terceira unicamente em "Volapuk".
Estima-se que em 1889 existiam cerca de 283 clubes com cerca de 3000 membros. No fim do sec. XIX,
principios do sec. xx, 0 VolapOk foi ultrapassado por outras Iinguas mais simples de aprender, tais como
o "Esperanto", cujo prlmelro livro fora publicado em 1887.
Contudo, manteve-se uma continuidade da com un ida de de conhecedores do Volapuk sendo,
actualmente, 0 seu principal representante (cifal, em Volapuk). 0 ingles, Sr. Brian R. Bishop, para uma
comunidade de pouco mais do que duas dezenas de pessoas em todo 0 Mundo, que tambem sao
especialistas em Esperanto.

o conteudo dos IP
Relativamente aos textos dos IP e aos intervenientes na sua emissao e recepc;ao, salienta-se
que foi no ano da sua emlssao (1889) que se realizou 0 terceiro congresso de Volapuk em Paris e que no
ana seguinte se realizou, em 21,22,23 de Agosto, 0 "First Annual Convention of American Volapukists,
em Boston. Mass".

o destinatario dos IP, "Edouard Lenoble", seria, em 1889, 0 responsavel do clube de Volapuk em
Paris. Quante aos remetentes, Geo. C. Creelman era membre activo do clube em Worcester, e Frederic
W. Mitchell, em Cambridge, tambem membro activo da comunldade dos interessados no Volapuk,
colaborou na elaborac;ao do manual "A Volapuk Reader (with vocabulary)", editado 1891.
Intencionalmente, nao se presenta a traduc;ao dos textos para possibilitar aos leitores interessados
saborearem a emoc;ao da decifrac;ao, utilizando a informac;ao das paginas da Internet que se indica
em Bibliografia.
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A terminar, apresenta-se do poesia de Jorge de Sena, "Em Creta, com
estrofe:

0

Minotauro ", a terceira

Eof que eu quero reencontrar-me de ter deixado
A vida pe/o mundo em pedm;os repartida, como dizia

Aque/e pobre diabo que 0 Minotauro nao leu, porque,
Como toda agente, nao sabe portugues.
Tambem eu nao sei grego, segundo as mais seguras informar;:6es.
Conversaremos em vo/apuque, j6
Que nenhum de nos 0 sabe ......... "

Bibliografia:
Internet
•
Wikipedia, the free encyclopedia, Volapuk;
•
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volapuque
•
http://personal.southern.edu/-caviness/Volapuk/
http://www.omniglot.com/writing/Volapuk.htm
•
http://personal.southern.edu/-caviness/Volapuk/Misc/VGramEN. txt
•
http://donh.best.vwh.net/Esperanto/EBook/chap03.html#volapu k;
•
http://web.onetel.com/-rmidgley/
http://www.amphilsoc.org/library/mole/V/Volapuk.xml
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C811P1IA E VEImE

SELOS • HISTORIA POSTAL

Grandes Coleq:oes e
pec;:as isoladas

COMPRA - VENDE
Aberto de 2.a a 6. a das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca<;ao previa)

1 - IntroduyeJo

o presente estudo pretende
sistematizar os conhecimentos que fui
recolhendo 00 Ion go do tempo de artigos
ou estudos de outros filatelistas sobre este
~
tema e actualizar 0 artigo que jo publiquei
sobre 0 mesmo assunto (Jornal de Filatelia
n° 66 de Julho de 2001) acrescentando
alguns dodos objectiv~s resultantes do observa<;oo das pe<;as
do nossa colec<;oo.
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Antonio Fragoso (A.F.) escreveu no Livro "100 Anos do
Selo do Correio Portugues" vorias considera<;oes que
registamos, actualizamos e ampliamos.
Para obviar aos inconvenientes que os carimbos do tipo
20 barras apresentavam por excesso de barras e tinta,
introduziram-se os carimbos de 11 barras.

A.F. a pogo 98 daquele livro refere dois tipos de selos
com 11 barras, 0 tipo 3:5:3 e 0 tipo 4:3:4. Vamos apenas
abordar este ultimo tipo de carimbo, isto e, carimbos com 4
barras contfnuas em cima e outras tantas em baixo e 3 barras
interrompidas 00 centro.

Diz ainda A.F. que as direc<;oes de correia criadas depois
de 1853 foram providas de oblitera<;oes gravadas segundo 0
modelo em uso no momenta do sua cria<;oo. E 00 referir-se 0
cria<;oo das direc<;oes nO 220 e 221 diz que tiveram variantes
do primitiva oblitera<;oo (do tipo 20 barras) e que depois
passaram a usar "respectivamente as oblitera<;oes 3:5:3 e
4:3:4". Quanto 00 seu desaparecimento, A.F. diz ter come<;ado
a verificar-se em mead os de 1869, isto e, nos vesperas ' do
segundo reforma postal, de 12 de Novembro de 1869.

2 - Cronologia
Segundo A.F. a oblitera<;oo de 20 barras come<;ou a ser
substitufda, na quase totalidade das repartic;:oes postais, peias
de 11 barras a partir de 1857. Primeiro, em princfpios de 1857,
(a carta mais antigo que possuo data de 18-2-1857) por
carimbos do tipo 3:5:3 e urn ana mais tarde, em rneados de

1858, (a carta mais antiga que possuo data de 4-6-1858) pelas do tipo 4:3:4 e, salvo raras excep<;6es, em
esta<;6es onde aquele tipo nco vigorava.
As excep<;6es referem-se as esta<;6es onde houve carimbos de 11 barras dos dois tipos,
nomeadamente nas esta<;6es seguintes:
11-25-33-50-51-56-71-75-77-102-112-136-142-159-163-166-170-176-192-194-208 e 221.
As administra<;6es de Lisboa e Porto nco usaram este tipo de carimbo 4:3:4 j6 que usaram os
carimbos de pontos.

3 - Considerayoes varias
As esta<;6es criadas depois de 1853 e durante a vigen cia da 1° Reforma (n°s 220 a 230) receberam
carimbos do tipo em vigor na altura. Assim, as esta<;6es n° 220 e 221 receberam ambas, alem de
carimbos do tipo 20 barras como vimos no artigo anterior, carimbos do tipo 3:5:3. Mas destas, 56 a n° 221
recebeu carimbo do tipo 4:3:4. Tambem as esta<;6es de 222 a 230, isto e, esta<;6es criadas depois de
1858 e ate Novembro de 1869, 56 receberam carimbos do tipo em estudo.

4 - Listagem das estayoes
A listagem das esta<;6es que usaram 0 carimbo do tipo 4:3:4 foi feita por aproxima<;6es sucessivas
e com base no estudo feito por A.F. no Cap. III do Livro "100 anos do selo do Correio Portugues-18531953". Assim, come<;amos p~r eliminar as esta<;6es onde 56 vigorou 0 carimbo do tipo 3:5:3, e a lista das
elimina<;6es foi a seguinte:
1-6-52-53-60-61-67-70-73-76-161-165-171-172-173-175 e 220.
Nesta lista tambem figura
tipo de 11 barras.
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0

n° 52 porque

0

Porto nco teve ao seu servi<;o qualquer carimbo do

A. F. afirma no entanto: "em algumas esta~oes de menos movimento, a primitiva oblitera~co
conseguiu manter-se sem apreciavel desgaste ate 1869. Estco neste caso as oblitera~oes de numeros 58,
62, 68, 69 e 72, alem, naturalmente doutros numeros raros de que nco temos suficiente documenta~co".
Isto quer dizer que pode acontecer que nalgumas destas 5 esta<;6es nem tenha havido qualquer
tipo de carimbo de 11 barras, mantendo-se em vigor 0 de 20 ate a 2° Reforma e, seguindo 0 anterior
procedimento, aqueles 5 numeros tambem seriam de abater a lista dos 230 carimbos do tipo 4:3:4.
Num artigo que publicou, Guedes de Magalhces (G.M.) afirmou nco se conhecer da existencia de
selos inutilizados p~r qualquer das oblitera<;6es seguintes: 16-20-34-93-117-139-151-153 e 190, todas
correspondendo a Direc<;6es extintas e que, diz ainda G.M.: "talvez nco chegassem algumas delas a ser
abertas explora~co". Em feoria, portanto, a listagem inicial de 17 carimbos, adicionarfamos depois os
outros 5 e finalmente estes 9, num total portanto de 31 carimbos.

a

Mas afigura-se-nos que foi Hernani Viegas (H. V.) quem fez um estudo mais aturado enos seus
apontamentos afirma nco conhecer os 36 carimbos do tipo 4:3:4 seguintes: 1-6-9-16-31-34-52-53-54-5758-59-60-61-63-65-66-67-68-69-70-72-73-74-75-76-139-151 161-165-171-172-173-175-220 e 228.
Ora, eliminando desta lista 9 carimbos que possufmos e que naquela data (H. V.) desconhecia, a
saber: 9-16-31-58-63-65-66-75 e 228, a lista deflnitiva, em principie, a considerar nos carimbos da 1°
Reforma, tipo 4:3:4 que foram numerados ate 230, teria que ser reduzida dos 27 indicativ~s numericos
seguintes:
1-6-34-52-53-54-57-59-60-61-67-68-69-70-72-73-74-76-139-151-161-165-171-172 173-175 e 220.

Epossfvel e prov6vel que esta lista venha a ser corrigida j6 que ate n6s temos por exemplo
172. Simplesmente nco 0 consideramos porque a leitura nos deixa duvidas.

0

n°

5 - Numeros de dupla leitura
Como tambem j6 referimos no artigo anterior, h6 carimbos que se podem ler nos dois sentidos,
nomeadamente: 6/9- 66/99- 68/89 e 86/98.

Quanto a indeterminac;oo 6/9, ela esta naturalmente resolvida porque 56 se considerou existir
neste tipo de carimbo 0 n° 9.
Em relac;oo ao par 66/99, como possufmos uma carta com 0 carimbo 99 e nominal SOURE, tentamos
por mediC;oes varias descobrir diferenc;as entre esse carimbo e alguns dos restantes que seriam do n° 66,
isto admitindo que, face ao numero reduzido de anos em vigor, noo houve mals de um carimbo em
Soure (n° 99).
E conclufmos que um processo possfvel de distingulr os carimbos seria 0 de medir a dlstancia
entre os pontes finais superiores dos 6 (ou inferiores dos 9). Se essa distancia medir menos que 5 mm,
rondando os 4,5 mm seria 99. Se medir mais ou for igual a 5 mm serla 66.
No par 68/89 noo ha indeterminac;oo porque se considerou desconhecido neste tipo de carimbo

o n° 68.
Finalmente quanta ao par 86/98 e ja A.F. se referiu a esse pormenor, ha uma serie de carimbos
on de os dois cfrculos do 8 500 iguais, podendo ler-se em qualquer sentido.
Mas, pela observac;oo de cartas inteiras, conclui-se que sempre que 0 8 tem cfrculos iguais, 0
carimbo e 86 (LOUSA) e sempre que os cfrculos forem diferentes sera do n° 98 (SANTA COMBA DAo).

6- Varledades
Na listagem dos carimbos que apresentamos no final do artigo, mantivemos todas as variedades
que H.V. dizia existir, alias muitas ja constavam dos nossos apontamentos e juntamos todas aquelas que
conseguimos identificar sem duvidas porque sempre que estas subsistiam, noo consideramos a
variedade.

7 - Numeros romanos e normandos
As dlferenc;as entre estes dois tipos de algarismos 500 as mesmas que ja citamos no artigo anterior
sobre os carimbos de 20 barras.

8 - Consideracroes finais
8.1 - Na listagem dos carimbos n° 77 (Coimbra) e 87 (Figueira da Foz) referlmos variedades diferentes
conforme a distancia d. Essa distancia e medida conforme 0 esquema seguinte:
COIMBRA

FIGUEIRA DA FOZ

f71l

~

rtJ

8.2 - Quanto as Indicac;oes de raridade (R-RR-RRR) mantivemos as que constavam dos
apontamentos de H.V. apenas aqui e alem com algumas correcc;oes ligeiras.
8.3 - Consultamos os Boletins do CFP e do Mercado Filatelico incorporando neste estudo tudo que
de util retiramos daqueles Boletins e desenhamos as listagens de modo a permitir que por fotoc6pia se
fiquem com listas para se anotarem as existencias e as faltas de carimbos noo s6 em selos isolados
como tambem sobre carta.
8.4 - A terminar, com eventuais achegas sempre bem vindas, a IIstagem ira ficando cada vez mais
completa, que uma listagem deste tipo nunca pode considerar-se terminada, mas sempre
potencialmente aperfeic;oavel.
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Quadro resumo dos carimbos tipo 4:3:4 - 1.a Reforma
N.D
ordem

N. D

Locdldade

ObservCJ96es

Raridade

Exisfencias

caimbo
Selo
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

64

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
7.1
7.2
8.1
8.2

ALCACER DO SAL
ALCOBACA
ALCOENTRE
ALDDGALEGA
ALHANDRA
A.JJI/tADA

9 ALVERCA
10 ARRUDA DOS V.OS
11 ATOUGUIA DA BALD
12 AZAMBWA
13 AZEITAO
14 BARREIRO
15 BATALHA
16 BENEDITA
17 CALDAS DA RAlNHA
18 CARREGADO
19 CARTAXO
20 CARVALHOS
21 CASCAIS
22 CASTANHEIRA RB"
23 SEZIMBRA
24 SIMRA
25 GRANDOLA
26 LEIRIA
27 lOURlNHA
28.1 MAFRA
28.2
29.1 MOITA
29.2
30 MONTEMOR-O-NOVO
31 OBIOO5
32 OEIRAS
33 PALMELA
35.1 PENIOIE
35.2
36.1 PORTODEMOS
36.2
37 RIBALDEIRA
38 RIOMAlOR
39 SACAVEM
40.1 SANTIAGO DE CACEM
40.2
41 SEIXAL
42 SETUBAL
43 SOBRAL MONTE AGRACO

4grosso
4 fino
5 largo
5 estreito
h=6mm
h=5mm
h=7mm
h=6,5mm

R
R
RR

RR

RRR
RR

RRR

RRR

RR

h=7mm
h=6mm
h=7mm
h=5mm

RRR
RRR
h=7mm
h=6mm
h=7,5mm
h=7mm

R
R
RR
RRR

4aberto
4fechado

RRR

Cafa

so
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107

44 TORRES VEDRAS
45 VILA FRANCA DE XlRA
46 V. NOVA DA RAlNHA
47 VENDAS NOVAS
48.1 ANGRA DO HEROISMO
48.2
49 HORTA
SO. 1 PONTA DELGADA
SO.2
50.3
51.1 FUNCHAL
51.2 FUNCHAL
55 BEMPOSTA (ESTARREJA)
56.1 BRAGA
56.2
58 CELORICO DE BASTO
62 L1XA
63 LOUSADA
64 MESAOFRIO
65 MONO 1M DE BASTO
66 MONTALEGRE
71 PESO DA REGUA
75 VILA DO CONDE
77.1 COIMBRA
77.2
77.3
78 AGUEDA
79 ALBERG"-A-VELHA
80 S. ANDRE DE POIARES
81 ARGANIL
82.1 AVEIRO
82.2
83 AVO
84 SEIA
85 CONDEIXA-A-NOVA
86 FARINHA POORE (LOUSA)
87.1 FIGUEIRA DA FOZ
87.2
88 MEALHADA
89 MIR" DO CORVO
90 MONTEMOR 0 VELHO
91 MORTAGUA
92 OLIVEIRA DO HOSPITAL
93 PENALVA DE ALVA
94 PENELA
95 POMBAL
96 REDINHA
97 SANDOMIL
98 SANTA COMBA DAO
99 SOURE
100 TABUA
101 TONDELA
102.1 VIANA DO CASTELO
102.2
102.3
103 BARCELOS
104 CAMINHA
105 ESPOSENDE

RRR
h=7mm
h=6mm
5 direito e h=6mm
5 inclinado e h=6mm
h=7mm
h=7mm
h=5.5mm
h=7mm
h=6mm

RRR
RRR
RRR
RRR
d >=5mm

RRR
d=4mm
d=3mm
d=2mm

65 ·
2 normando
2 romano

RRR
RR

d=10mm
d=9mm

.

RRR
RRR
RRR
RR
RR

d <=5mm
4:3:3
AlJJ. normandos
AlQ. romanos e h=7mm
AlQ. romanos e h=6mm

66

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

106
107
108.1
108.2
109
110.1
110.2
111
112.1
112.2
112.3
113
114
115
116
117
118.1
118.2
119
120.1
120.2
121.1
121.2
121 .3
121.4
121.5
122
123
124.1
124.2
125.1
125.2
126
127
128
129.1
129.2
130.1
130.2
131
132
133
134.1
134.2
135
136.1
136.2
137
138
140
141.1
141.2
142.1
142.2
143
144
145

MELGACO
MONCAO
PONTE DA BARCA
PONTE DE UMA
VALEN<;A

V. NOVA DE CERVEIRA
VISEU

AGUIAR DA BEIRA
ALMEIDA
CASTRO DAiRE
CELORICO DA BEIRA
FERREIRA DE AVES
FREIXO DE NUMAO
GOWEIA
GUARDA
LAMEGO

LAPA
MANGUALDE
S. MIGUEL OUTEIRO
MOIMENTA DA BEIRA

8 unido
8 separado
A1g . juntos
A1g . afastados
A1Q. 11 juntos e 2 estreito
A1Q. 11 juntos e 2 largo
A1g . 11 afastados

RRR

RRR
h=6,Omm
h=5,5mm
2 unidos na base
2 separados na base
A1g. romanos h=7mm-21
idem e 21 afastados
Idem e h=6,Omm
A1g . normandos - h=7mm
A1Q. normandos - h=6mm
RRR
2 tangente ~ barras
2 separado das barras
5normando
5 romano

R
R

S. PEDRO DO SUL
PENALVA DO CASTELO

S. J. DA PESQUEIRA
PINHEL
RESENDE

h=6mm
h=5,5mm
3 eOunidos
3 e 0 separados

SABUGAL
SAlAO (VILA DA IGREJA)
SENHORIM (NELAS)
TRANCOSO
3 normando
3 romano
VOllZELA
Largura do n°=9,5mm •
SANTAREM
Largura do nO= 1Omm
ABRANTES
ALCANEDE (BARQUINHA)
ALVAIAZERE
4 pemacurta
CASTELO BRANCO
4 perna lonQa
4 pemacurta
CHAMUSCA
4 pemalonga
CONSlANCIA
CORUCHE
COVILHA

RR
RR

R
RRR

RR
RR
RRR

R

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204
205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

220

146
147
148
149
150.1
150.2
152
153
154
155
156
157
158
159.1
159.2
160
162
163.1
163.2
164
166.1
166.2
167
168
169
170
174.1
174.2
176.1
176.2
177
178
179.1
179.2
180.1
180.2
181.2
181.2
182
183.1
183.2
184
185
186
187.1
187.2
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

FERREIRA DO ZEZERE
FIGUEIRC> DOS VlNHOS
FUNDAO

RR

GOLEGA
IDANHA-A-NOVA
PERNES
POMBALINHO
SALVATERRA DE MAGOS
SERrA
TOMAR
TORRES NOVAS
VILA NOVA DE OUREM
ESlREMOZ
ALTER DO CHAO
AVIS
BORBA
CRATO
EVORA
FRONTEIRA
MONFORTE
NISA
PORTALEGRE
VEIROS
(CAMPO MAlOR)

VILA REAL
BRAGANCA
CARRAZEDA DE ANSIAES
CHAOM
(MACEDO DE CAV.)
CHAVES
ERMELO (ALIJO)
S. MARTA PENAGUIAO
MIRANDA DO DOURO
MIRANDELA
MONCORVO
MURCA
PROVEZENDE
SABROSA
VILA POUCA DE AGUIAR
VILAR DE MACADA
VINHAIS
BEJA
AUUSTREL
ALMODOVAR
ALVITO
CASTRO VERDE
CUBA

h=7mm
h=6mm

R
RRR
RRR

R

RRR
RRR

h=6,Smm
h=Smm

3 norrnando
3 romano
h=6mm
h=Smm

R

R
R

h do Cartmbo=22mm
h do Cartmbo=21 mm
7 e 6 proximos
7 e 6 afastados

ltangente as barras
1afastado das barras
Aigartsmos largos
Aigartsmos estreitos
h=7,Smm
h=6mm
1e 8 proximos
1e 8 afastados

1e 8 proximos
1e 8 afastados

.

R

R
RRR

R
RRR

R
R
RRR

67

68

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

198
199
200
201.1
201.2
201.3
202
203
204
205
206
207.1
207.2
208
209
210
211
212
213
214.1
214.2
215.1
215.2
216
217
218
219.1
219.2
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

FERREIRA
MERTOLA
MESSEJANA
MOURA

ODEMIRA
OURIQUE
SERPA
TORRAO
VIANA DO ALENTEJO
VIDIGUEIRA
FARO
ALBUFEIRA
ALCOUTIM
CASTRO MARIM
LAGOA
LAGOS
LOULE
LOULE
OLHAO
SILVES
TAVIRA
V. N. PORTIMAO
V. R. S. ANTONIO
CANTANHEDE
ARCOS DE VALDEVEZ
FELGUEIRAS
POVOA DE LANHOSO
BARCA D'ALVA
PAREDES DE COURA
ALCAc;.OVAS
SINFAES
FREIXO DE ESPADA A CINTA
VILA NOVA DE GAIA

RRR
RR

h=7mm
h=6mm
h=5mm
RRR

R
RR

2 normando
2 romano
RRR

Largura do 2 = 4mm
LarQura do 2 = 3,5mm
h=6,5mm
h=6mm

2 normando
2 romano

RR
RRR
RR
RRR

de 1(Jl(t(J~ I(,! 1
rIe
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l-lntroduyeJo
Para obviar aos inconvenientes que os carimbos do tipo
20 barras apresentavom por excesso de barros e t into,
introduzirom-se os carimbos de 11 barros que no entonto em
Lisboo e Porto nunco funcionarom ja que nestos est090es se
optou por carimbos de pontos arrumodos em linhos,
vulgarmente chamodos carimbos de pontos.

o presente estudo pretende identificar e caracterizar
com algumo sistematiza900 as variavels que permitam
distinguir os carimbos uns dos outros. Mas com a preocup0900
de noo exagerar no pormenoriz0900 que assim em vez do
estudo contribuir para umo simplifica900, ele proprio seria
fonte de confusoo.
Assim, em 1858 entrarom em servi90 os carimbos de
pontos n° 1, utilizodos para obliterarem a correspondencio
entregue nos correios em Lisboo, tendo-se montido em servi90
ate (] segundo reformo (12 Nov 1869).
Ao longo de varios anos, fomos coleccionondo carimbos
doquele tipo e quando pensamos que tfnhamos pe90s
suficientes elaboromos um primeiro estudo que breve se
entendeu estar muito incompleto. Por isso este novo estudo
noo pretende ser definitivo, mas antes uma contribui900 par
um estudo sistematico dos jnuitos carimbos que 00 Ion go de
cerco de llanos estiverom em servi90.

2 - Variaveis em considerayeJo
2.1 - Espessura dos pontos
A primeira variavel que se tomou em consider0900 foi a
espessuro dos pontos, que sendo muitas, numo tentativa de
sistemotiz0900 e simplific0900, apenas consideraremos duos,
PONTOS FINOS e PONTOS GROSSOS. tal como 0 Cotalogo
Especiolizodo do Afinso tombem considera. Nem sempre sera
facil a classifica900 porque os pontos finos por vezes se
oproximam do espessuro dos pontos grossos. Ajudara como
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adiante se materializar6 no Quadro considerar as camadas de pontos, j6 que os pontos grossos seroo
sempre do tipo 3:4:3.

2.2 - Altura do algarismo 1
A altura do algarismo 1 varia entre 7 e 9 mm. Mas consideramos apenas os tres valores inteiros, 7,
8 e 9 mm. Porque sendo tantas as alturas, tornar-se-ia muito confuso individualizar alturas do tipo 7,1 ou
7,2 mm. Assim, se a altura est6 pr6xima de 7 mm, mesmo que seja 7,1 ou 7.4 ser6 7 mm. Mals de 7,5 mm
j6 ser6 8 mm.

2.3 - Linhas de pontos
Depois de se separarem os carimbos nos dois grupos, de PONTOS FINOS e PONTOS GROSSOS, e
depois de se considerarem dentro de cada daqueles grupos as tres alturas, 7, 8 e 9 mm, vamos agora
conslderar as linhas de pontos.
Os pontos distribuem-se por linhas que variam desde 10 ate 13, havendo ao centro do carimbo
umas linhas interrompidas para a colocac;:oo do algarismo n° 1. Dentro de cada carlmbo h6 assim tres
partes, 0 centro onde est6 colocado 0 algarismo n° 1 e as partes superior e inferior. Para caracterizar um
carimbo, referir-se-oo essas tres partes. Assim, um carimbo do tipo 3:6:4 significar6 que tem tres linhas de
pontos acima do n° 1 inteiras. Que ao centro, para implantac;:oo do n° 1, foram interrompidas 6 linhas e
que depois existem inteiras abaixo do n° 1 outras 4 linhas.
Consideraram-se no Quadro resumo os carimbos por numero de linhas de pontos crescente, e
quando 0 numero total de linhas e igual. considerou-se primeiro 0 que na camada superior tivesse maior
numero de linhas de pontos.

2.4 - Numero de pontos sob 0 algarismo 1
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Sob 0 algarismo n° 1 podem existir 3 ou 4 pontos. Por vezes existem para alem dos tres pontos sob
a base do n° 1 mais dols pontos, um para cada lado, mas esses noo foram considerados necess6rios para
caracterizar 0 carimbo.

2.5 - Espessura do algarlsmo 1
Independentemente da espessura dos pontos, 0 algarismo n° 1, alem de alturas diferentes, tambem
apresenta espessuras diferentes que agrupamos em tres categorias, fino, medio e gross~. Mas esta
classlflcac;:oo representa mais um valor relativo que um valor absoluto. Isto e, 0 n° 1 fino dos PONTOS
GROSSOS embora seja assim classlficado porque h6 outros n° 1 dentro desta classe muito mais grossos,
mesmo classificado de fino pode ser mais grosse que 0 asslm classificado no grupo dos PONTOS FINOS:

2.6 - Haste inclinada do algarismo 1
Para completar 0 conjunto de caracteristicas em estudo, teve-se em considerac;:oo 0 desenho
da haste inclinada do n° 1, dividindo os carimbos fundamental mente em dois grupos, conforme a haste
esteja junta ou afastada da vertical. Para alem desses do is grandes grupos, ainda se consideraram
algumas caracterizac;:6es das hastes, inclinada e vertical e que voo explicitadas no Quadro resumo
respectiv~ .

3 - Conclusoes
Tendo em atenc;:oo as vari6veis anteriormente identlficadas e caracterizadas, elaborou-se 0
Quadro resumo que contempla 46 tipos de carimbos, versoo mais completa do que a primeira que
apenas contemplava 33 tipos de carimbos. Mas que noo se considera definitiva porque por certo
outros tlpos de carimbos apareceroo e que em devido tempo seroo estudados e catalogados
completando-se 0 estudo.
Finalmente, no Quadro resumo consideraram-se duas colunas 6 direita, selo e carta para que
cada um que coleccione possa registar as suas existencias e faltas.
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Quadro resumo dos carimbos de pontos n. o 1
N.·
Dist.·
N.·
Espes.·
Espes.·
Altura
Posi~ao da
ordem pontos N· l-mm pontos Pontos sob 0 1 N.· 1 Haste (inclinada)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finos

7

35
36
37
38
39
40
41
42
43

3

Fino

3:5:3
4
3:6:4
8

3:4:3
4:4:3
3:5:3

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 Grossos

4:4:3

Existenclas
Selo

Carta

Afastada
Sem haste
Afastada

Grosso
Sem haste
Afastada

3

Fino

4

Grosso

3

Fino

Junta

Afastada
Junta
Sem base
Sem haste
Normal

4

Sem base

9

3:5:4
3:6:4
3:4:3

Sem haste
Afastada

3
4

3:5:3

3

Grosso
Fino
Grosso
Fino
Grosso Junta
Afastada
Haste partida
Fino Junta
Afastada
Grosso

71 .

4

7

8

9

3:6:3
3:5:4
3:4:3

3

Fino

Junta
Afastada

Grosso Junta

4

Base
trap ezia

Afastada

.

3

Base
trap ezia

Fino
Grosso Junta
Hsate. IQ Curta

4

Sem haste
Medlo Junta
Grosso

44

45
46

Obs.
da haste
(vertical)

Base
Trap ezia
Haste. 1° Curta
Afastada

ria 1/axi/f(af;~o.
kef Po~tfl.ja.ecfecf

Tambem se pode chamar de "peloirlnho" (talvez do
latim medieval "pilorium", de "pila" (coluna + sufixo - inho).
Por todo 0 nosso pafs, no sftio publico mais importante de
grande numero de povoac;:oes, ainda subsistem os
pelourinhos, construfdos desde os finais da Idade Media ate
ao seculo XVIII, como sfmbolos do poder judicial municipal.
Mais do que sfmbolos de um conselho, eram sfmbolos
do rigor da justic;:a e lembranc;:a a virtuais prevaricadores. Na
sede ou vila municipal estavam os tres elementos fundamentais e representativos dessa alforria: a camara municipal. a
cadeia e 0 pelourinho.
Os pelourinhos sao estruturalmente constitufdos por
tes partes: a base, 0 fuste (que p~r extensao se chama coluna) e 0 remate. A sua origem remonta a uma col una de pedra, denominada "coluna Moenia", colocada pelos romanos
nos sftios publicos para amarrar e castigar os criminosos. Este
elemento, bem como a estrutura judicial que 0 apoiava , transitou para a Idade Media com 0 nome de "picota", que era
uma coluna de pedra rematada por ganchos de ferro, os quais
serviam para pendurar os criminosos, castiga-Ios e expo-los
publicamente perante as populac;:oes.
A "picota" era, pois, urn instrumento de tortura implantado no interior das povoac;:oes, junto dos castelos, das
casas senhoriais e dos municfpios, enquanto a forca se situava no exterior, geralmente no cimo de um monte.
A organizac;:ao da estrutura jurfdica e administrativa
a partir dos reinados de D. Afonso III e D. Dinls contrlbuiu para
que estes dois elementos passassem a ser cada vez mais
tipificados.
Foram, porem, a centralizac;:ao do poder absoluto no
reinado de D. Joao II e a reforma administrativa manuelina
que contribufram para a transformac;:ao da " Picota" em
pelourinho, 0 qual passou a representar 0 poder judicial e 0
pelouro dos municfpios.
Embora, por vezes, ainda continuassem a expor os criminosos, especialmente os forasteiros, amarrados ao
pelourinho, este e essenclalmente utilizado para a afixac;:ao

de editais e para seNir de apoio a proclamac;:oo de posturas e outras leis municipais gerais.
Estes padroes distintivos de autonomia eram concedidos por foro I a circunscric;:oes territoriais
(cidades e vilas de grandes donatarios. tanto laicos como eciesiasticos). A autonomia era concedida
pelo dono da terra tornada autonoma. ou seja. pelo rei. bispo. casa nobre ou ordem religiosa; 0 fora I
concretizava os poderes concedidos no sector administrativ~. judicial e penal.
Nestes eram expostos os criminosos que ali eram submetidos a vergonha publica ou ao acoite.
preso. atado a coluna pela cintura. e muitas vezes ac;:oitado. ficava exposto as Iras desprezo ou
pledade dos passantes. Cadeias. argolas. ganchos. pontas de ferro. gaiolas e outros apetrechos completavam a estrutura. permitindo castigos e torturas varias (inclulndo execuc;:oes capita is). exibic;:oo de
membros talhados e ate cabec;:as cortadas. Note-se que grande parte destes sfmbolos de justic;:a considerada barbara foi arrancada apos a instalac;:oo do liberalismo (seculo XIX). Com 0 andar dos tempos
e a inutilidade que passou a caracterizar. muitos pelourinhos desapareceram. sendo retirados dos seus
locals. No entanto. desde cedo se atendeu a sua importoncia simbolica. historica ou estetica. restaurando-se muitos deles. Hoje. 0 pelourinho acha-se dignificado e constitui motivo de orgulho e de interesse turfstico para a povoac;:oo que 0 conseNa.

o

Os pelourinhos erguiam-se Junto a camara municipal e constavam de quatro partes: assentava
numa plataforma. no centro da qual se situava a base don de emergia a col una (por vezes formada por
base. fuste e capitel) e coroada como rem ate. por uma pec;:a decorativa.
Desde entoo. sem que a sua estrutura fixa se altere. 0 pelourinho adquire caracterfsticas particulares. consoante as influencias estilfsticas. os motivos decorativos e emblematicos que integra e 05
materiais da regioo onde se implanta. ConseNam-se valiosos exemplares de pelourlnhos. artisticamente trabalhados. Assim. existem pelourinhos goticos. manuelinos. classicos e barrocos. A base ou plinto.
pode ser circular ou poligonal. simples ou com degraus. 0 fuste ou col una. reveste a forma monolftica
circular ou poligonal. mas por vezes. e torso ou apresenta enrolamentos em cordame.

o remate pode apresentar diversas form as. composic;:oes e decorac;:oes. tornando-se assim
geralmente 0 elemento mais individualizante. estetica e emblematicamente.
Pode ser constitufdo p~r um capitel. por uma esfera armilar rematada por uma coroa ou cruz.
por um conjunto de sfmbolos heraldicos referentes ao poder central ou local ou ainda por elementos
decorativos de caracter vegetallsta. Assim. grande numero de pelourinhos do seculo XVI apresentam
remates com composic;:6es e decorac;:6es manuelinas. ostentando 05 do seculo XVIII uma estrutura em
coroa. ou gaiola com formas barrocas.
No dia 19 de Setembro de 2001 . 05 cn- Correios de Portugal. surpreenderam os coleccionadores
portugueses com a emissoo de 8 selos. de 8 pelourinhos diferentes. com 0 valor facial de Escudos 53$00
ou € 0.26 centimos. da autoria do consagrado Luis Duran. num total de 200 mil exemplares.
Tambem foram emitidos 8 postais-maximos. com excelentes fotografias desses mesmos
pelourinhos. da autoria de Jorge Barros. Para assinalar esta efemeride. alem dos carimbos habituais. de
Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Funchal e Ponta Delgada. foram emitidos 8 carimbos especiais triplos. de
primeiro dia. das estac;:6es dos cn de: Arcos de Valdevez. Azinhoso. Braganc;:a. Frechas. Linhares.
Sernancelhe. Soajo e Vila da Rua. 0 que veio a enriquecer extraordinariamente as colecc;:6es desse
tema too portugues e rural. - nada vulgar em emiss6es anteriores. Sem exagerar. podemos garantir que
esta serie foi considerada uma das melhores realizadas pelos nossos cn ate hoje. e que seNiu de base
a este nosso trabalho. Mas antes e depois desta data. 0 mesmo tema ja tinha sido tratado em term os
filatelicos - em menor dimensoo -. pOis em:

07
29
24
28
28

-

10 - 1971
03 - 1972
02 - 1982
04 - 2005
04 - 2005

-

2° centenario de Castelo Branco
2° centenario de Pinhel
1° centenario da cidade da Figueira da Foz
Aideias Historicas de Portugal - Marialva
Aldeias Historicas de Portugal - Sortelha

foi emitido um selo de cada serie. em que 05 pelourinhos. estiveram representados.
A seguir apresentamos (em posta is - maximos). pequenas biografias dos 13 pelourinhos que
ilustram este trabaiho. e que soo:
-
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ARCOS DE VALDEVEZ

Pelourinho de bola, de estilo manuelino. A sua execuc;:oo deuse ap6s a elevac;:oo do anterior lugar dos arcos, da freguesia de
Vilafonche a Vila, atrav9s da carta regia de O. Manuel I (04 - 07 1518) e na sequencia do fora I de 1515.
Obra muito graciosa, sfmbolo do poder municipal, deve remontar aquele ano, ou a uma data multo pr6xima daquele. Consta
de uma col una torcida, monolftica, rematada por uma "pinha" com
tres esferas armilares e outros tantos escudos regios. Na base, le-se:
lOAN IS /LOPEZ/MEFEZ. E, portanto, uma obra, alias feliz, de Jooo Lopes,
o Velho, conhecido mestre canteiro renascentista que actuou por
todo 0 Entre - Oouro - e - Minho. (Fig. 1)
Fig. 1 - Yvert 2517 - Aflnsa 2814. Emlssao
2001 - Pelourlnhos. Obllteracrao 1· dia de
Arcos de Valdevez, de 19-09-2001. Foto de
Jorge Barros.

AZINHOSO

Pelourinho de pinha. Tem 4,30 de altura e e formado por uma
col una cilfndrica de granito assente numa base de tres degraus.
Enclmam esta coluna um capitel de quatro brac;:os, dos quais 56
restam dois, e uma piromide que termina numa pequena esfera.

E uma aldeia do conselho de Mogadouro, distrito de
Braganc;:a. Epovoac;:oo muito antiga, cujo top6nimo provem de uma
azinheira que existla junto a Ermida de Nossa Senhora do Carrascal.
Teve fora I de O. Jooo I em 1424 e O. Manuel I concedeu-Ihe fora I
novo em 1520 (Fig. 2)
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Fig. 2 - Yvert 2513 - AFINSA 2808 Emlssao : 2001 - Pelourinhos
Obliteracrao do 1· dla de Azinhoso, de 19 - 09 - 2001. Foto de Jorge Barros

BRAGAN<;A

Pelourinho, no lugar da desaparecida Igreja de Santiago e
dentro do recinto fortificado, foi colocado este monumento, situ ado anteriormente em frente do Oomus Municlpalis. A sua col una,
lisa, termina por um ex6tico capitel com uma cruz de brac;:os Iguais.
Eum notavel monumento de granito formado por um base poligonal
de tres degraus on de assenta uma corpulenta figura zoom6rfica - a
porca da vila - em cujo dorso se eleva uma coluna c llfndrica lisa, de!
cerca de 6,40 m de altura, terminada por um capitel.
Oeste capitel parte uma cruz de brac;:os iguais cujos topos
500 decorados com carrancas representando uma figura humana,
uma ave, um coo e motivos florais. A primitiva povoac;:oo, bastante
importante, foi fundada anteriormente a era cristo, talvez no ana
1906 a .c .. .Durante as guerras entre cristoos e arabes foi saqueada e
ficou completamente arruinada, tendo sido reconstrufda no seculo
XII. No local onde se encontra actualmente (Fig. 3).
Fig. 3 - Yvert 2515 - Afinsa 2810. Emissao 2001 Pelourinhos. Obliteracrao . 1· dia de Bragancra, de 19-092001. Foto Supercor - RAN

CASTELO BRANCO

Este belfssimo pelourinho, de estilo gotico, constitui um notavel exemplar construfdo no duro
granito da regiao. Ergue-se sobre dols degraus de planta octogonal eo fuste e ornamentado por
cordoados helicoidais e 0 capite!. A cruz delicadamente assenta sobre uma decora<;ao vegetalista. A
imagem de Cristo, em relevo, denota perfei<;ao e gosto. Por estar situado no Largo de Sao Joao, os
habitantes locais costumam chamar-Ihe Cruzeiro de Sao Joao.
Esta cidade, a que os romanos chamaram Albi
Castrum, teve a sua origem, parece, num castro
edificado no alto de um outeiro, 0 monte da Cardosa,
e foi -se estendendo pela vertente oriental daquela
eleva<;ao ate a planura, on de se alarga. No infcio da
monarquia constituiu reg lao templaria e recebeu fora I
de D. Pedro Alvites, mestre da Ordem do Templo. 0
progresso da vila foi tal que em 1535 0 rei D. Joao III
concedeu-Ihe 0 tftulo de "vila notavel" . (Fig 4)
Fig. 4 - Vvert 1124 - Aflnsa 1114. Emissao 1971 - 2°
Centen6rio da Cldade. Obliteracrao, 1° dia de Castelo Branco, de 07 - 10 - 1971. Foto Lifer - Porto

FIGUEIRA DA FOZ

Este Pelourlnho foi edificado em 1872. A elegante coluna
torsa ergue-se sobre um belo pedestal que assenta numa base de
cinco degraus e e rematada por um capitel lavrado numa das faces com as armas nacionais. A malor parte dos pelourinhos e anterior ao seculo XVII, no entanto nao sao raros os posteriores, como
este, de caracterfstica de concep<;ao setecentlsta. 0 toponimo
Figueira nada tem a ver com a arvore que do figos, pois deriva de
"fagaria " que significa abertura ou embocadura. Habitada desde 0
Neolftico, certamente devido a abundancia de peixe e moluscos
na foz do rio Mondego, a area ocupada pela Figueira da Foz surge
documentada em 1096 em virtude da doa<;ao da Igreja de Sao
Jullao, a Se de Colmbra. Esede de conselho, distrito de Coimbra. Foi
vila ate 12 - 03 - 1771 e passou a cidade em 20 de Setembro de
1882. (Fig. 5)
Fig. 5 - Vvert 1534 - Aflnsa 1559 Emissao: 1982 - 2° Centen6rlo da
Cldade. Obliteracrao. 1° dia da Figueira da Foz, de 24 - 02 - 1982. Foto A.
Araujo -A PM

FRECHAS

Pelourinho de colu<;o, todo de granito. Eformado por uma
col una octogonal assente numa base de cinco degraus. 0 fuste da •
col una e ornamentado com flor6es.

o capitel ostenta uma cruz de bra<;os iguais donde parte um
ferro curto com uma argola na extremldade. Sobre esta cruz erguese um corpo onde estao gravados 0 escudo nacional, uma figura
feminina e as arm as da Casa dos Sampaios.
Pertence ao concelho de Mirandela, distrito de Bragan<;a.
Teve fora I concedido por D. Manuel I em 1513. (Fig. 6)

Flg.6 - Vvert 2520 - Aflnsa 2811. Emissao: 2001 - Pelourinhos
Obllteracrao 1° dla de Frechas , de 19 - 09 - 2001, Foto de Joaqulm
Cortes
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LINHARES

Pelourinho de roca. Eum monumento quinhentista de granito. A coluna, oitavada, assente em quatro degraus, remota um
capitel encimado pela esfera armilar. Estas terras, conquistadas aos
mouros por D. Afonso Henriques, foi por este monarca povoada,
tendo recebido 0 primeiro fora I em 1169, confirmado por D. Sancho
I em 1198 e por D. Afonso II em 1217. D. Manuel I outorgou-Ihe fora I
novo em 1510. Vila quinhentista dominando 0 vale do rio Mondego.
Implantada em lugar agreste, numa das elevac;::6es do serra do Estrela, a cerca de 900 metros de altitude. A inacessibilidade do local
e a necessidade de dominar as vastas regi6es envolventes determinaram 0 povoamento e a construc;::oo e perfil do proprio aglomerado. Pertence 00 concelho de Celorico do Beira, distrito do Guardo. No Prac;::a do Republica, apesar do sua pequeno dimensoo, existe um significativ~ conjunto de memorias: 0 pelourinho manuelino,
o forum, que fol tribuna para assento de homens bons do conselho e
tem inscritas antigas arm as do vila, a fonte de mergulho, debaixo
do terreiro do forum, e ainda a mais recente coso do comara.
Fig. 7 - Yvert 2516 - Afinsa 2807 * Emissao: 2001 - Pelourinhos
Oblitera9ao 1° dia de Linhares, de 19 - 09 - 2001. Foto Jorge Barros

MARIALVA

Pelourinho tipo gaiola. Data do seculo XV e e todo de granito. E formado por uma col una
octogonal, de elegante fuste, assente sobre quatro degraus e rematada por uma cupula piramidal
ligada 00 capitel por ferros. Marialva e uma povoac;::oo muito antigo que conserva vestfgios romanos.
Ate 00 reinado de D. Afonso II foi esta terra conhecido por Araror (Civitas Aravorum, para os romanos).
Segundo alguns autores, teria sido 0 rei Fernando
Magno, de Leoo que Ihe atribuiu 0 nome de Malva,
mais tarde deturpado para Marialva. Segundo outros,
julga-se que 0 nome actual deriva de uma tal D. Maria Alva, a quem 0 rei fez concessoo do senhorio do
vila. Recebeu 0 primeiro fora I de D Afonso Henriques
em 1179, renovado por D. Manuel I em 1512. Em
Marialva distinguem-se tres polos essenciais: 0 militar,
o religioso e 0 administrativ~, que inclui 0 pelourinho,
a coso do co mara, 0 tribunal e a cadeio. Pertence 00
concelho de Meda, distrito do Guarda. (Fig. 8)
Fig. 8 - Yvert 2931 - Afinsa 3289 *Emissao: 2005 - Aldeias
Historicas. Oblitera9ao ordinaria de Marialva, de 30 - 09 2005. Foto A. Simao Bernardo

PINHEL

o pelourinho e uma bela pec;::a de granito, com fuste oitavado encimado por uma pinho, tipo
gaiola, decorada com belos motivos esculpidos. Assinala 0 ponto de irradiac;::oo de uma prac;::a que
forma uma unidade urbanfstica dominada pelo granito e a cal que caracterizam os palacios e igrejas
que a delimitam. Assim, junto dele situa-se 0 antigo
solar dos Antos e Meneses, que e uma importante construc;::oo do seculo XVII, com uma bonita sucessoo de
varandas de sacadas suportadas por mfsulas iguais a
do cornija. Eum exemplo de como 0 granito e a cal se
harmonizam, 0 que tambem e evidente nos outros
solares que aqui se encontram. De origens remotas,
tera sido primitivamente habitado par povos
germonicos. D. Afonso Henriques concedeu-Ihe fora I
e fortificou-a prevendo uma invasoo leonesa, pOis no
territorio vizinho existia uma poderosa linha de castelos. (Fig. 9)
Fig. 9 - Yvert 1146 - Afinsa 1148 * Emissao: 1972 - Bicenten"rio do cidade. Oblitera9ao ordinaria de Pinhel, 29 - 03 1972. Foto Ancora - RAN

1
SERNANCELHE

Pelourinho de gaiola, de 1554. Testemunho da organiza<;:oo municipal e coesoo da comunidade. Situado atras do edifTcio que foi
casa da comara e cadeia.
Na alta Idade Media construiu-se no monte chamado de Castelo uma fortaleza. Dela reconstrufda posteriormente restam panos
de muros, bem como a cerca da muralha on de se abre ainda a Porta
do Sol. Ja existia no seculo X, crendo-se que foi edificada sob as rufnas
de um antigo castro. Recebeu a primeira carta de fora I em 1124, concedida por D. Egas Gosendas e por D. Jooo Viegas, poderosos ricos homens. No seculo XII, 0 povoamento ocupa os terrenos pianos e baixos, onde entoo se construiu a igreja romonica sobre a antiga necr6pole paleocrlsto. Sernancelhe e sede de conselho, distrito de Viseu.
(Fig. 10)
Fig. 10 - Yvert 2519 - Afinsa 2812· Emissao: 2001 - Pelourinhos
Oblitera~ao 1° dla de Semancelhe, de 19 - 09 - 2001. Foto Star
Products.

SOAJO

Pelourinho, tipo chaparasa, do seculo XVI (1515). Eformado
por uma col una rematada por um capitel figurando 0 sol. a que se
sobrep6e, insolitamente, uma grossa laje de forma triangular. Eum
monumento tosco. Mas, como testemunho dos seus pergaminhos
mile nares, a sua popula<;:oo guarda na pra<;:a principal da terra este
antigo pelourinho, desprovido de interesse artfstico mas prenhe de
valor hist6rico e etnograflco, testemunha do tempo em que esta
povoa<;:oo serrana foi vila. Sobre tras degraus assenta a coluna, em
cuja parte superior, sem capitel. aflora uma cara rudemente lavrada.

o povoamento do Soajo remonta ao Seculo I da era cristo.
Recebeu foral de D. Dinis, conflrmado em 1514 por D. Manuel I. A
popula<;:oo viveu em pacifico regime comunitario, com um juiz eleito pelo povo. Sobranceira ao Rio Lima, nas vertentes da Serra da
Peneda, esta aldeia e constitufda por um conjunto de pequenos
casais dispersos. Actualmente, pertence ao concelho de Arcos de
Valdevez, distrito de Viana do Castelo. (Fig . 11)
Fig. 11 - Yvert 2514 - Afinsa 2809. Emissao: 2001 - Pelourinhos
1° dla de Soajo, de 19 - 09 - 2001. Foto Jorge Barros

Oblitera~ao

SORTELHA

Pelourinho de granito, do seculo XVI. Orna 0 capitel um
escudete e remata 0 conjunto um corucheu encimado pela esfera
armilar. Uma vetusta muralha rodeia a vila. Dominando esta povoa<;:oo beiro, ergue-se uma curiosfssima fortifica<;:oo da era afonsina,
edificada sobre picos rochosos, que conserva a cidadela e a torre
demenagem.
Sortelha e um antigo nucleo castrejo e vila medieval
fortificada, devido sua implanta<;:oo num penhasco quase inacessfvel de cerca de 800 m de altitude tendo-se tornado um posta
avan<;:ado da Reconquista Cristo e da defesa do territ6rio. No terreiro exterior, junto a entrada do castelo, erguem-se 0 pelourinho e
a Domus Municipalis, sfmbolos do poder civil. As velhas casas
brasonadas 500 a presen<;:a viva da prosperidade de outrora. Pertence ao conselho de Sabugal. distrito da Guarda. (Fig. 12)

a

Fig. 12 - Yvert 2947 - Afinsa 3298. Emissao 2005 - Aldeias Historicas.
ordinaria de Sortelha de 17 - 06 - 2005. Foto Edic, Silculo XXI.

Oblitera~ao

VILA DARUA

Gracioso pelourlnho, do seculo XVII, tipo tabuleiro. E pec;:a
carregada de sfmbolos e arte. Ei - 10 no centro da vila sfmbolo do
poder municipal, agora apenas testemunho de um passado historico e pec;:a decorativa do espac;:o.
Os elementos escultoricos, relembram tradic;:oes pre-historicas, conjugando-se com as persistencias vern6culas da arquitectura.

o largo do pelourinho e ainda hoje. 0 espac;:o urbano que
organiza a vida colectiva do aglomerado, vendo-se ao fundo uma
casa solarenga. Pertence ao conselho de Moimenta da Beira (da
qual dlsta 6 km). distrito de Viseu. (Fig. 13).
Fig. 13 - Yvert 2518 - Afinsa 2813 • Emissao: 2001 - Pelourinhos
I" dia de Vila do Rua, de 19-09-200. Foto Jorge Barros

Oblitera~ao:

Bibliografia:
Uvro: Por terras de Portugal, das Selec~oes do Reader's Digest.
Pagelas dos crr - CORREIOS DE PORTUGAL
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Colec~oes

de Prestigio

Durante 0 primeiro trimestre tivemos 0 gratificante prazer de apreciar, no Sede do nosso Clube, um
lote de mais tres excelentes colecc;:oes. Esta iniciativa inseriu-se no agenda de actividades do CFP, que
intitulamos como "Colecc;:oes de Prestigio",
Mais uma vez constatamos a enorme importancia destas exposic;:oes, que tem como aliciante
serem guiadas pelos expositores. Ecompletamente diferente, para melhor, ver e apreciar uma colecc;:ao
especializada, quando temos a explicac;:ao do mesma, pelo filatelista que a estudou, que investigou os
temas, e que sempre nos vai deliciando com as "estorias", que sempre existem, ligadas a obtenc;:ao de
um ou outr~ exemplar. as associ ados que estiveram presentes nestes eventos, deram concerteza 0 seu
tempo por bem empregue, po is todos melhoramos os nossos conhecimentos filatelicos.
Dia 19 de Janeiro, no impossibilidade, por motivos de saude, do nosso associado Eng.o Joaquim
Trindade, poder apresentar a sua colecc;:ao de Macau, tivemos 0 prazer de ter entre nos, e em sua
substituic;:ao, a colecc;:ao do tambem nosso associado Luis Fernandes "0 Imposto Postal e Telegrafico *
Os selos - a sua utilizacrco no periodo do Natal, em Portugal, Acrores e Colonias".
Trata-se de uma colecc;:oo de Filatelia Tradicional, que estuda as emissoes de selos
do chamado Imposto Postal, durante muito tempo vulgarizado, no tentativa de se
obter fundos para suprir carencias de ordem social. patrimonial e economica. Esta
colecc;:oo aborda de forma particular a utilizac;:oo deste Imposto Postal no periodo
do Natal.
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Com a implantac;:oo do Republica em 1910, ocorreu aos governantes a ideia de que
se poderia auxiliar os mals desfavorecidos, bastando para isso, que todo 0 correia
levasse um selo extra obrigatoriamente, em determinados dias do ano, e que essa
receita extra serviria para os ajudar. Nasceu assim um novo Imposto denominado
Imposto Postal. Em 1911 os primeiros selos de ASSISTENCIA surgem oficialmente, e foram denominados
de selos do Imposto Postal.
a NATAL foi um dos periodos do ana em que 0 seu usc passou a ser obrigatorio. Como em 1911
ainda noo havia selos do Republica, recorreu-se aos selos do Monarquia, mais precisamente aos selos
de D. Manuel II sobrecarregados com" ASSISTENCIA ".
A emissoo dos primeiros selos do Republica acontece em 1912, poremo tambem ainda estes tipo Ceres - seriam sobrecarregados. A primeira e unica emissoo de selos de Assistencia surge em 1915,
representam a Republica a proteger uma famma de pobres, e iriam circular ate 00 fim de 1928. Nos
Ac;:ores os selos de Assistencia foram iguais e circularam nos mesmos moldes dos do Continente. Para as
colonias e Macau, houve igualmente emissoes de selos de Assistencia, os motivos e as datos de circulac;:oo foram distintas
para coda uma das colonias, tendo-se iniciado em 1929 e terminaram em 1974 com a independencia destas. Para Macau a
ultima emissoo serio em 1981.
A colecc;:oo do Luis Fernandes, nos seus oito quadros
explana de forma exaustiva e bem estruturada as sucessivas
emissoes. A colecc;:oo apresenta exemplares de grande
raridade, como seja exemplares circulados em cartas das excolonias de Timor, Guine e S. Tome e PrinCipe. Est6 de parabens
o nosso associado pel a excelencia do sua colecc;:oo, e pelos
elevados conhecimentos demonstrados nos diversas
intervenc;:oes, em resposta as muitas questoes apresentadas pelos numerosos associados, presentes no
evento.
Dia 16 de Fevereiro, conforme agendado, 0 nosso associado Rene Rodrigues do Silva apresentou
a sua colecc;:oo intitulada "Publicidade a bebidas na Filatelia e nco so". Euma colecc;:oo que se insere no
recente classe denominada Classe Aberta (Open Class) e e composta p~r 8 quadros, num total de 128
folhas.
as documentos filatelicos, alguns de grande qualidade, como

p~r

exemplo tres que se julgam

unicos, mostram-se ajustados ao tema, mas a diversidade
dos documentos nao-filatelicos impuseram-se nao s6 pela
sua originalidade, como tambem pela sua qualidade e raridade . Neste ultimo aspecto, 0 sector dedicado ao vinho
do Porto e paradigmatico.
Em termos qualitativos, 0 equilibrio entre os dois materiais
e 0 apropriado, devendo ainda salientar-se que se trata
de uma colecc;:ao, que pela sua abrangencia e variedade
Ja referida, tem a particularidade de poder vir a ser bem
aceite em exposic;:oes a nfvel Internacional. A principal
caracterizac;:ao desta colecc;:ao e que nao se trata de mais
uma colecc;:ao do "vinho e da vlnha" mas sim de uma
tematica muito circunscrita: a publicidade, assumida ou
encapotada, as bebidas alc06licas.
Retomando 0 aspecto menos conhecido da generalldade dos filatelistas, no material nao-filatelico
- 0 que alias caracteriza a Classe Aberta - encontramos os seguintes documentos: conhecimentos aduanelros, calendarios, sobrescritos circulados, com expressa publicidade a bebidas, folhetos de propaganda, caixas e carteiras de f6sforos, canivetes e portas-chaves, ementas e expositores de restaurantes,
programas de cinema e teatro, marcadores de livros, cedulas e notas de banco, inv61ucros de laminas de
barbear, vinhetas publicitarias especial mente concebidas para conter selos posta is, fmanes, cartoes de
embarque, bem comobilhetes de aviao, postais, gargantilhas para garrafas, emblemas, pins, moedas,
miniaturas reproduzindo bebidas, mata-borroes, cautelas de lotaria, letras de bancos, acc;:oes de soc iedades, vinhetas nao filatelicas e, finalmente, uma curiosa cinta de charutos que faz publlcidade a um
conhecido vinho do Porto.
A colecc;:ao exposta apresenta 0 seguinte palmares: Alvor 2005 - Vermeil Grande; Exfilis 2006 Vermeil Grande; Vianapex 2006 - Prata Dourada Grande e Premio de Classe: Ebora 2006 - Ouro; e Aveiro
2007 - Ouro.

o nosso associado Dr. Rene, proprietario deste ainda pouco visto tipo de colecc;:ao esteve presente e mostrou total disponibilidade para dar explicac;:oes sobre a mesma, bem como adlantou as razoes
que justificaram algumas das opc;:oes tomadas .. Felicitamos 0 nosso associado pela magnffica colecc;:ao
apresentada.
Dia 8 de Marc;:o, tivemos 0 grato prazer de ter exposta na nossa sede, a extraordinaria colecc;:ao de
HIst6ria Postal de Paulo Sousa Lobo intitulada "A Pre-Filatella em Portugal". Ausente do pafs 0 jovem Paulo
Sousa Lobo fez representar na apresentac;:ao da colecc;:ao pelo seu pai, Joaquim Sousa Lobo, filatelista e
comerciante sobejamente conhecido do mundo filatelico.
Esta colecc;:ao abarca um estudo exaustivo das marcas e portes do correia no perfodo pre-adesiYO, e e composta por exemplares de elevada qualidade e raridade. E possfvel encontrar, nas diversas
folhas expostas, duas dezenas de exemplares que se
poderao considerar como unicos conhecidos. Ressalta do lote de raridades, uma carta com a marca
de correia mais antiga conhecida, datada do ana
1763.
Colecc;:ao alta mente cotada a nfvel
exposicional, atingindo pontuac;:oes elevadas - Ouro
Grande - foi muito apreciada pelos associados que
tiveram a oportunidade de serem presenteados, com
as explicac;:oes eloquentes do grande filatelista que
e Joaquim Sousa Lobo. Foi mais uma tarde filatelica
de elevado nfvel, que muito prestigia no nosso Clube.

o Clube Filatelico de Portugal nao quer deixar de publicamente felicitar todos os expositores,
pelas magnfficas colecc;:oes apresentadas, assim como agradecer a sua presenc;:a, agradeclmento este
extensivo aos nossos associados, que em grande numero marcam presenc;:a nestes eventos.
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o Selos-Postais no Clube

Filatelico de Portugal

No passado dia 16 de Marc;:o 0 Clube Selos Posta is, realizou 0 seu 6.° Encontro na cidade Lisboa.
Este simpatico e importante clube "virtual", que pode ser apreciado em www.selos-postais.com. vem
mostrando a comunidade filatelica uma pujanc;:a que e de louvar e acarinhar.
Este encontro comec;:ou pelas 10 horas com
uma reunioo de associados, no Mercado da
Ribeira, onde se estabeleceu um fraternal convfvio
entre aqueles que ja se conheciam pessoalmente
e todos os outros que apenas se conheciam
"virtualmente", fruto dos acalorados debates
filatelicos, on de a filatelia tem um tratamento
condigno, pela elevac;:oo das intervenc;:oes dos
muitos "foristas" que nelas participam.
Seguiu-se um repasto num restaurante da
capital portuguesa, que propiciou aos cerca de
40 participantes um cimentar de amizades e
conhecimentos filatelicos.

o encontro teria 0 seu ponto final. num
convfvio filatelico na sede do Clube Filatelico
de Portugal, que desde a primeira hora se
associou a este evento. Ejusto reconhecer que
este importante clube "virtual" tem proporcionado ao CFP um maior dinamismo, pois uma
parte significativa dos seus membros se tornaram
tambem nossos associados, e muitos ja
colaboram nas nossas actividades. Porem esta
colaborac;:oo tambem de aplica no inverso.
Muitos associados do CFP aderiram ao SP,
proporcionando uma melhoria qualitativa ao
debate filatellco.
Estoo po is de parabens estas duas
instituic;:oes pelo contributo que prestam a
Filatelia Nacional.
Para comemorar e perpetuar este
magnffico VI Encontro do SP. uma genufna e
altrufsta reunioo de filatelistas. (que apenas e s6,
pugnam por uma filatelia so e de pura
camaradagem) a organizac;:oo do mesmo,
decidiu em boa hora mandar emitir um selo
personalizado. alusivo ao evento. Felicitamos 0
autor do mesmo. pela sua criatividade.

Esta foi a segunda
vez que 0 CFP recebeu na
sua sede 0 SP. e esperamos
que noo seja a ultima.
Seroo sempre bem-vindos
e poderoo contar com 0
nosso apoio incondicional.

Caixa de Correia
Almocros Filah~licos na SHIP
No prosseguimento do iniciativa levada a
efeito pela Sociedade Historica do Independencia de Portugal (SHIP) de organizar, de dois em dois
meses, um almoc;:o filatelico, precedido de uma
palestra proferida por filatelista manifesto mente
conhecedor do materia a debater - notfcia a que
j6 tivemos oportunidade de nos referir no numero
anterior - mais dois almoc;:os filatelicos foram, entretanto, efectuados,
No dia 17 de Janeiro p, po, foi palestrante 0
Dr. Elder Manuel Pinto Correia, nosso anterior Presidente de Direcc;:oo, que abordou "A Filatelia no
Antigo Ultramar Portugues" (com especial incidencia no filatelia angolana), Pelo numero e qualidade das intervenc;:6es que se Ihe seguiram, logo apos
a exposic;:oo ou durante 0 almoc;:o, ficou demonstrado 0 interesse e a atenc;:oo que a referida palestra mereceu p~r parte dos inscritos nesta
actividade,
No dia 6 de Marc;:o, sobre "Literatura
Filatelica", proferiu uma autentica dissertac;:oo 0
ex-Presidente de Direcc;:oo deste Clube, Dr, Eurico
Esteves Loge Cardoso, Verificamos, com identico
aprec;:o, a qualidade do sua intervenc;:oo, bem
como a descontracc;:oo e certa alegria manifestada durante mais de uma hora de animada converso, Ecom enorme satisfac;:oo que vemos 0 Dr.
Loge Cardoso regressar 65 lides filatelicas,
Em jeito de balanc;:o, embora provisorio, e
gratificante comprovar que os intervenientes nesto actividade vincadamente cultural, com contornos algo ineditos, levado a efeito pela SHIP, 500

no totalidade membros do Clube Filatelicos de
Portugal.
Estamos pois, todos de parabens: a SHIP por
patrocinar a iniciativa, os socios prelectores que
se disponibilizaram para corresponder 00 apelo feito pelo coordenador do projecto - Dr. Rene
Rodrigues do Silva, tambem nosso associado - e
finalmente , 0 nosso Clube que integra nos seus
quadros membros de tanto qualidade e imbufdos
de marcante responsabilidade perante um dos
deveres mais autenticos do verdadeiro filatelista
- divulgar, com entusiasmo e transparencia, 0 seu
hobby,

Catalogo de Selos Posta is 2008 * Afinsa

.........

. .los
Posta..

2008

No passado mes de Janeiro foi
colocado 6 venda a versoo para 0
Pr6-Adn1vu
ana de 2008 do Cat610go de Selos
Postais e Marcos Pre-Adesivas, editado pela Afinsa Portugal, com a
orientac;:oo tecnica do INEXFIP - Instituto de Expertizac;:oo de Filatelia
Portuguesa, Esta nova versoo do
cat610go vem substancialmente reformulada, para
melhor" tendo sido acrescidas notas de vital importoncia, para quem habitualmente faz uso do
mesmo,

=0

o CFP agradece 00 INEXFIP e pessoalmente
00 Eng,O Miranda do Mota a oferta de um exemplar, para a nossa biblioteca,
Catalogo de Bilhetes de Transporte da
Carris de Lisboa

I ..'om.". - I
CAMISDillDCA

o nosso associado Paulo
Krugger acaba de reeditar uma
obra de sua autoria intitulada
"Cat610go / Estudo de Bilhetes
de Transporte do Carris de Lisboa", Esta segundo versoo nada
acrescenta 6 sua 1,0 edic;:oo, tendo apenas como finalidade
disponibilizar 005 amantes deste hobby, uma obra de consulta,
j6 h6 muito esgotada,

o CFP agradece 00 nosso associado a oferto de um exemplar para a nossa Biblioteca,
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Exposic;:oO da SFAAC em Montemor-o-Velho
A Secc;:ao Filatelica da
Associac;:ao Academica de
Coimbra, em conjunto com a
Camara Municipal de Montemor-o-Velho, e dos cn - Correios de Portugal, levaram a efeito uma Exposic;:ao Filatelica, A
exposic;:ao decorreu de 04 a 18
de Abri/ de 2008 das 14,00h as 17,30h de Segunda
a Sexta e das 15,00h as 18,00h ao Sabado na Galeria Municipal de Montemor-o-Velho na Prac;:a da
Republica em Montemor-o-Velho,
Estiveram expostas mais de 20 colecc;:oes
filatelicas desde as tradicionais as tematicas abordando os mais variados temas,
Destacaram-se as colecc;:oes dos jovens
socios da Associac;:ao de Fllatelia e Coleccionismo
do Vale do Neiva, meninos e meninas dos 10 aos
15 anos,
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gazine Filatellco, propriedade da Filatelia Esmoriz,
que 0 ira comercializar e distribuir.
Com um prec;:o de capa de 3,50, pretende 0
proprietario manter uma regularidade na sua edic;:ao, estando prevista a publicac;:ao de 4 numeros
anuais,

o CFP felicita 0 Director e proprietario pelo
reaparecimento do Magazine Filatelico, e agradece a oferta de um exemplar para a nossa Biblioteca,
Leiloes Filatelicos
Para este ana estao previstos os seguinte
lei/oes filatellcos:
31.05.2008 - Clube Filatelico de Portugal
14.06.2008 - Jooo Pedro de Figueiredo

Esteve em funclonamento um posta de
correia onde foi aposto um carimbo comemorativo em toda a correspondencia apresentada no
local. Tratou-se do primeiro carimbo comemorativo na, ja longa, historia postal de Montemor-o-VeIho,

JUN/JUL08 - Leiloes P. Dlas, Lda

Macieira de Cambra

Em slmultaneo com 0 nosso 22,° Lellao Intersocios, vamos levar a efeito a 3,° Feira de Filatelia,
Esta tera lugar no Hotel Roma, numa sala contigua
ao Auditorio onde se realiza 0 lei/ao,

*

Exposic;:oo Filatelica

A Junta de Freguesia de Macieira de Cambra, vai levar a efeito de
3 a lOde Maio de 2008,
uma exposic;:ao filatelica
comemorativa do 1,° Anlversario do Posto dos cn,
A exposic;:ao estara patente ao publico no Museu Municipal de Vale de
Cambra, estando programada a sua inaugurac;:ao para as 21 horas do dia 3
de Maio,
Ex~~!..~.!!!!~lIca

o Clube Filatelico de Portugal felicita os
organizadores pela realizac;:ao deste evento, e
agradece 0 amavel convite que nos foi enderec;:ado para estarmos presentes neste evento,
Magazine Fllatelico
Esta de volta 0 Magazine Filatelico, Ha muito tempo que
nao era editado este boletim,
cujo director e 0 conhecido filatelista Paulo Rui Barata.
No passado mes de Fevereiro foi editado 0 n,o 40 do Ma-

22.11.2008 - NFACP

3. G Feira de Fllatelia do CFP

Chamamos a atenc;:ao dos comerclantes que
pretendam participar, que deverao atempadamente fazer as reseNas das mesas,
Poderao faze-Io por teiefone para 0
218123936, ou entao pelo nosso email:
cfportugal@mai/,telepac ,pt,

Felix Guillam6n edita novo livro

r«":"]

o nosso assoclado Felix
Guillamon acaba de editar
nova obra sobre a Guerra Civil

de Espanha . Intltulada " los
seliosBeneffcios Locales de la
Guerra Civi/ Espanola emitidos
en Malaga e Pueblos de su
Provincia (1936-1939), esta obra
vem na sequencia de outras ja
editadas pelo autor sobre a
Guerra Civil Espanhola,

o CFP felicita 0 autor por mais esta magnifica obra, e agradece a oferta que fez de um exemplar para a nossa Biblioteca.

Provas e Ensaios ao PerioOO Monarquico
(Selos PeJrtHtpteses 1853 - 1910)
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Edl(llo de Autor: Dr. Claudlno Pereira
PIdrodnlo: Nlideo FII~lco do Ateneu Comerclal do Porto

,,,

JOAO PEDRO DE

DlSTRIBUI~O

FIGUEIREDO

Para mais infonnaf;lies
e pedidos, contacte:

Rua Joiio das Regras. 213 - 2° DT * 4000 - 293 Porto * Portugal
TEL. 00 351222085081 * FAX. 00 351222010155

For more information,
and requests, contacts:

WEB site: www.pedro.figueiredo.org
Email: jpedro.figueiredo@gmail.com
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Selos emitidos no 1°trimestre de 2008
PORTUGAL

LlSBOA DAKAR
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Data de emissao - 2008/01 /05.
Desenho de - Rita Rodrigues
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel - 11 0 g/m2.
Valor facial dos 4 selos (BLOCO)- € 0,30, € 0,45, €
0,75, € 1,25,= €2,75
Tlragem -60 000.
FDC's C5 e C6 - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL /
PONTA DELGADA.
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***

200 ANOS DA CHEGADA DA FAMiLIA
REAL PORTUGUESA AO BRASIL

Data de emissao - 2008/03/12.
Impressao - offset.
Impressor - INCM
Desenho de - Joao machado
Papel - 102 g/m2.
Denteado - 11 3/4 x" Cruz de Cristo" .
Medidas do selo - 30,6 x 40 mm (vertical).
Valor facial dos selos - € 0,30.
Folhas de - 50 selos .
Tiragem - 280 000
FDe's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA
DELGADA.

***

PLANETA TERRA

Data de emlssao - 2008/03/12.
Impressao - offset.
Impressor - INCM
Desenho de - Francisco Galamas
Papel - 102 g/m2.
Denteado - 11 3/4 x" Cruz de Cristo" .
Medldas do selo - 40 x 30,6 mm (vertical).
Valor facial dos selos - € 0,30 , € 0,45, € 0,61, € 0,75.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - € 0,30, 280 000 € 0,45, 230 000 € 0,61,
230000 € 0,75, 200000
FDC's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA
DELGADA.

MACAU
ANO LUNAR RATO
Data de emissao - 2008/01 /22.
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - Jose LUIS Tinoco
Papel - 110 g/m2.
Denteado - 13x13 3/4, " Cruz de Cristo"
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal).
Valor facial dos selos - N 20g e I 20g .
Folhas de - 50 selos, em "setenant com as duas
taxas.
Tiragem - 180 000 de cada taxa .
FDC's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA
DELGADA.

***

Infertilidade

Data de emissao - 23/01 /2008
Desenho de - Wilson Chi Ian Lam
Serie de 5 selos com 0 valor facial de 1,50, 1,50,
1,50, 1,50 e 5,00 patacas.O bloco contem 1 selo
de 10,00 patacas
Formato do Bloco - 138 x 90 mm.
Formato do selo - 35 x 35 mm
Picotagem - 14,28 x 14,28
Impressao - Offset Litografia com Relevo e
Impressa em Doura<;ao e Chapa Holografica
Impressor - Sprintpak, Australia.

Data de emissao - 2/01 /2008.
Impressao - Offset.
Papel - Auto-adesivo fosforescente.
Medidas do selo - 35 x 24,5 mm. (horizontales).
Medida da Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais).
Valor facial dos selos - de 8 selos. Tarifa A (1 selo =
carta normalizada ate 20 gr. em Espanha)
Tiragens - llimitadas
***

***

SERlE BAslCA

Ching, Po Kuo VI
; U

I CHI N G

/1 If-

rA

KUA

GI

Data de emissao - 01 /03/2008
Desenho de - Chan Chi Val.
Folha de - 8 selos com 0 valor facial de 2,00
patacas
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Papel com Fibras Opticas.
Formato do selo - Selo hexagonal em dlametro 40
mm.
Formato do Bloco - 135x 90 mm(Formato do selo:
60x30 mm).
Picotagem - nos selos 14 x 14 e no bloco 14 x 131M
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Joh. Enschede Security Print. Holanda

Espanha
BRINQUEDOS (Juguetes)

2008
A

~

A

Data de emissao - 2/01 /2008 / 22/01/2008
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana.fosforescente
Dentado12 3/4 horizontal y 13 1/4 vertical
Medidas do selo - 24,88 x 28,8 mm. (verticais)
Valor facial dos selos - 0,01 ; 0,02; 0,05 e 0,10 € 2/01
e 0,31; 0,60; 0,78 e 2,60 € 22/01.
Cores dos selos - Negro, Magenta, Violeta, P-2925,
P-561, P-497, Violeta, P-185 y P350,
respectivamente, mais Ouro para todos os
valores posta is.
Folhas de - 80 de cada valor
Tiragens - llimitada para os oito valores
****

FLORA e FAUNA.

Cornelia y Peto Verde
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Data de emlssao - 10/01 /2008
Impressao - Offset.
Papel - Autoaaesivo fosforescente .
Medidas do selo - 177.5 x 86 mm. (verticals).
Medida da Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais).
Valor facial dos selos - 0,31 € (Peto verdel) e 0,600
(Camelia)
Tiragem - llimitados para ambos os valores.

CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO
0,31 € Espat\l

***

CIENCIA
0.43 £
o-m bpana
ClenCla

Meteorologla

ata de emissao - 17/01 /2008.
Impressao - Offset.
Papel - Autoadhesivo fosforescente.
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontals).
Valor facial dos selos - 0,39 e 0.43 €
Folhas de - 20 selos.
TIragem -Ilimitada para los dos valores postales.
***

Data de emissao - 11/02/2008.
Impressao - Offset.
Papel - Autoadhesivo fosforescente.
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos -0,31 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragem -llimitada.
***

ARVORES MONUMENTAIS

. I

DIARIOS CENTENARIOS
La Voz de Aviles
88

Data de emissao - 17/01 /2008.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 0,31€
Folhas de - 50 selos.
TIragem -1 000 000.
***

CIENCIAS DA TERRA EDO UNIVERSO

Data de emissao - 18/02/2008.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana fosforescente.
Denteado - 133/4
Madldas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical).
Valor facial dos selos - 2.44 €.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem -llimitada.

***

EXPO ZARAGOZA 2008
O,31€
ESPANA

2008
Pol.r

A~o

Internacional

Data de emissao - 4/02/2008.
Impressao - Offset.
Papel - Autoadheslvo fosforescente.
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontais).
Valor facial dos selos - 0,78 e 2,60 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragem -lIlmitada para los dos valores postales.

Data de emissao - 22/02/2008.
Impressao - Offset.
Papel - Autoadhesivo fosforescente.
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos -0,31 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragem -llimitada.

SALVAMENTO MARiTIMO

VALORES civlcos
0.31 €

Espana

-

Soh dan dad

'"'-Ds Espal\a

Intergeneraclonal

O,31€

Contra la
expiotacI6n Infant"

.....

..........
._-

--

0,43 €
.:!
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Data de emissao - 29/02/2008,
Impressao - Offset,
Popel - Porcelana fosforescente,
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo -40,9 x 28.8 mm, (horizontais),
Valor facial dos selos - 0,31; 0.39 y 0.43 €,
Folhas de - 50 selos,
Tiragem -1,500,000 de coda valor,

Data de emissao - 12/03/2008,
Impressao - Offset,
Popel - Autoadhesivo fosforescente,
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm, (horizontal),
Valor facial dos selos -0,31 €,
Folhas de - 20 selos,
Tiragem -llimitada,
***

EFEME~S
IV CENTENARIO DA
UNIVERSIDADE DE OLVIEDO

***

ARQUEOLOGiA 2008
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Data de emissclo - 3/03/2008,
Impressao - Offset,
Popel - Porcelana fosforescente,
Denteado - 13 3/4 ,
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm, (horizontais),
Valor facial dos selos - 0,31 €,
Folhas de - 50 selos,
Tiragem - 1,000,000 de cadamotivo,
***

Data de emissao - 14/03/2008,
Impressao - Offset,
Papel - Porcelana fosforescente,
Denteado - 13 3/4,
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm, (horizontais),
Valor facial dos selos - 0,31 €,
Folhas de - 50 selos,
Tiragem - 1,000,000 de cada motivo,

***

50° ANIVERSARIO DO PARLAMENTO
EUROPEU

NATUREZA 2008

PARLAMENTO EUROPE.!!

Data de emissao - 10/03/2008,
Impressao - Offset,
Popel - Porcelana fosforescente,
Denteado - 13 3/4,
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm, (horizontais),
Valor facial dos selos - 0,31 €,
Folhas de - 50 selos,
Tiragem - 1,000,000 de cada motivo,

Data de emissao - 19/03/2008,
Impressao - Offset,
Papel - Porcelana fosforescente ,
Denteado - 133/4,
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm, (horizontais),
Valor facial dos selos - 0,60 €,
Folhas de - 50 selos,
Tiragem - 2,500,000,

Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVOS SOCIOS
Portugal

4040 - David Alexandre Anjos Gomes * R. Aquiles Machado, 6 - 6° DtO * 1900 - 077 * LlSBOA *
nevesanjos@netcabo.pt
4041 - Jose Carlos Pereira * Av. Antero de Quental, L 9,5 A· 2625 - 221 * P6VOA DE STA IRIA
4042 - Ricardo Maria Reynolds Alpoim • R. Gorgel do Amaral. 4 - 3° DfO· 1205 - 119 * L1SBOA • (M) T'v.C.60
- 1, 2 - N.U. - 114,92 - PO,ln
4043 - Ant6nio Ferreira Vaz de Mascarenhas * R. Egos Moniz, 144 - 1° DfO· S. Joao do Estoril * 2765 - 447 *
ESTORIL * antoniovaz@hotmail.com * (M) T'v.C.60 - 1,2 - N.U.-114,90 - Po
4044 - Alberto Carlos Sousa Cabral * R. Prof. Aires de Sousa, 2 - 2° B * 1600 - 590 * LlSBOA •
alberto.cabral@netcabo.pt • (M) T'v.C.60 - 1,2 - U.-DLFD, Ae;:ores -Po
4045 - Silvino Manuel Esteves Pena • R. Francisco Arouca, 45 - 3° Esq.· 2750 - 355 * CASCAIS *
silvinoesteves@sapo.pt * (P) T.C .60 - N.U.-Co Moe;:: Co Nyassa, 4°Cent. Descob. Caminho India - 114Po
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4046 - Vitor Hugo Vieira de Sousa Filipe * Vivo Filipe - Tv. Casal do Barreiro· 2560 - 056· A-DOS-CUNHADOS
* v.hugo@restart.pt * T.60 - 1 - U. - 114- Po
4049 - Joao Moreira * R. Agostinho Neto, 44 - 5° B * 1750 - 007 • L1SBOA * joaomoreira@sapo.pt * (P) C.60
- 1,2A - N.U.-Macau
4050 - Maria Filomena Ribeiro dos Santos Escaleira * R. Francisco Gone;:alves, 3 * Foros do Amora • 2845
- 284 • AMORA * fllomena.escaleira@bnpparibas.com * (M) 60- N.U.- T29,Tl3
4051 - Nuno Henrique Martins Greg6rio * R. Diogo Coo, Lt. 42 - 5.A • 2785 - 439·
• nuno.gregorio@live.com.pt * 6O,67B - 1,2A- N.U.

sAo DOMINGOS DE RANA

4052 - Roberto de Jesus Ferreira dos Reis • Apartado 1470 * 9501-102 * PONTA DELGADA •
robjreis@gmail.com * (M) T.V.C.60 - 1,2A - N.U.- T29,Ae;:ores, Flamulas, Erros e varied odes - 114
Alemanha

4048 - Michael Stefan Ehrig * Kurt-Schumacher-Str. 51 * 15827 Blankenfeld-Mahlow • ALEMANHA • mehrig@gmx.de * (M) T.C.60 - 1 - N.U.- 2,11,Hist.Postal (1853-1912)- 114,97 - PO,ln,AI

Brasil
4047 - Rubem Porto Junior * Estrada do Dende 1711 ApfO 202 • Moner6 - IIha do Governador • 21921 - 001
Rio de Janeiro * BRASIL * rubemjr@ccard.com.br * (A) T.V.C.60 - 15 - N.U.- Hist.Postal Imperio e
RepOblica- 90,105 - PO,ln

Caro associado traga um amigo seu, para socia do

.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

a

Bolsa Filatelica

Espoc;o disposic;oo dos leitores que podem
oqui inserir 0 seu onuncio 00 prec;o economico de € 0,60 por linho
Historla Postal de Portugal e
Colonias
Vendo por consulta e por ficha
de cliente. Socio n° 3865 do CFP

KRUGERS
Apartado n° 252 • EC-Sacavem
2686 - 997 Sacavem
Tlf: 219471 326 . Tim: 914 139383
Compro F.D.C. de 1970, com
serie Vinho do Porto (N.os 1087/
90) verdadeiramente c irculado
e obllterac;:ao PORTO.
R. Silva - tit. 21 4432718

Aceito troca de 300 por 300 de
qualquer pafs, especialmente
Brasil.
Jose Lufs O . Guarda
Ed. Valverde, lote 53 - 4° Esq.
2415 - 779 Leiria - Portugal

Por 200 selos de grande formato
portugueses (de 1 ate 5 repetlyoes) dou 200 selos de grande
formato da Belgica, Franya,
Holanda e Polonia.
Delneuville, 25/64
Quai Van Beneden
B-4020 Liege - Belgique

Peter Maciag. P.O.Box 251. PL90-001 Lodz 1 - POLAND
Desejo correspondentes pora
trocar selos usados, base Yvert.
Pretendo Portugal. ex-Colonias
e outros. Dou Gra-Bretanha e
outros.

Mario Serrano. 126, St Johns
Way. Thetford
Norfolk IP24, 3 NS.
Inglaterra
Exchange new mint sets used
200/200, silver coins, banknotes. I reply to all letters.

Agenda de actividades
Abril
Dia 12 - Colecc;:oes de Prestfgio
Portugal na 1.a Guerra Mundial - Drs. Eduardo e Luis Barrelros

Malo
Dia 17 - Colecc;:oes de Prestfgio
Colecyeo especiallzada de Posta is Maximos Portugueses
Prof. Herneni Matos
Dia 31- 22.° Leilao Inter-socios do Clube Filatelico de Portugal

3.° Feira de Filatelia

Junho
Dia 07 - Colecc;:oes de Prestfgio
Estudo das emissOes do Marques de Pombal (Continente, IIhas e Colonlas)
JoeoSoeiro
Dia 21 - 2.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira

Julho
Dia 12 - Colecc;:oes de Prestfgio
Pre-Filatella de Portugal
Luis Frazeo
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
~L\RrA CEriuAoo SACRA..\IENID

Rua do Crucifixo. 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA
www.filatelia-sacramento . com
e-mail: info@filatelia-sacramento . com

ALBUNS

D.S.

TIPO

C DE

• PORTUGAL

PORTU6AL E ULTRAMAR
Formato 21 x 24.2 ems
Cortollna 160 grs

Permonentes

roo

PCIRlLGAl..- l.°~(SeIooooCorekJNCImd)

• Volume I (Selos de 1853 0 1969)............ "" .. ""."."."."."."."."."." ....."" ........ " ......."" .. " .... "."."." .... ".............. " .. "" .... "" ..
• Volume i (SeIos de 1970. 0 1990)."."."."." .......... "."."."." ....... "." ........................ "." ........................................................ ..
• VOlume III (se'os de 1991 em dionte).............................. " ....... " ..................................................... " .. "."."."" .... "" .............
0
PORTUGAl.. - 2. Pooe I (Sebsde Avi60. mposto. Encomendos. Pcrleodo. Oficld. Pri\Iotivos, elc.)""""""..."" .. """""""""""""" ...."""""""".
• 2.0Porte II (Blocos) .. " .... " .... ""... " ... "",,... " ..................... ""'"'' .......... " ....... " ..... "." ... """.""".""."""."""." .......... "" .. .
IlHAS ADJACENTES ......................................................"" ... " ............... ".""."""."".".""" ... "".""".""""""""""." ....".""""".""" .... "" ...
ANGOLA" ..... """" .. " .... """""."" ... """"" ...... " ... """""""."""""" .. "" .. """" ............. "" ........ """ ...... "" .... "" .. ",, ....,, ................... ,, ...... ..
ANGOLA PAlOP.............. "" .. """."."".""""".""""""" ................ " .. "" .. ,,,, .. ,,""""""""."".""" .... """ .. """ .......... " ...... """"",,.,, .... ,, .... .
CABO VERDE ..... " ....... """ ....."" .............. " ............ """" ... "" ............. " ........ " .. "" ....... """" ...... " ..... """"""." ........ " .. "" .. "",,.,,,,.,,"""" .. .
CABO VERDE PAlOP" ....... " .................... " ..... " ..... " ..................................... "" .................................... " .... " ... "" ................. " ................... .
GUIN~ .. "" ...... " ........................""""" ...................... " ...................................................... ""." ....................................................... ""." .. ..
GUIN~ PAlOP................................................. " ........................... " .......... """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
INDIA............................................................................................................................................................................................." ...... ..
MACAU ..................................................................................................................." ........................................ " ................ " ................. ..
MO<;AMBlQUE .............................................................................." ................................................................." ..... " ......................... " .... ..

~~~~AlO.~..........~.~~~~~:::::::::::::::::::: .......'...'.'................:::::::::::::::::::::::::....'...'~ ~.'.'......::::::::::::::::::::::::::..'...'.'.....'.'.'.'...':::::::::::::::::::::::::::..'.......'...'.'.'~~~~.'~:::::~::

s.TOME EPRINCfe PALOP 1- N.o 1059. Av. 1. Bloco 1a 53......... "................. "..".."" .. ".."......"" .. ".......... "" ............... ".. "........ ".. ".. "...."

S. TOM~ EPRI CIPE PAlOP . - N.o60098. Av. 2. BIoco 54 0 109...." ...... " .. " .. " ......" ...................... " .. " ..." .............. " ...................." .. " .......... ..
S. TOME EPRINCIPE PAlOP 111 - N.o99 0 157. Av. 2. Bloco 110/177 .. " .. " ........ " ..... " .. " ........ "." ......... "..............................................................
TIMOR.......................................................................................................................................................................................................
COMPANHIAS DE MOc;AMBIQUE ENlASSA............................................................................................" .......................... " .... " ..... " ...... " .."
MocA. CONGO. INHAMBANE. lOO<eNYO MAQQUES, TETE. QUEI1W\Nt KIONGA ~ E1lI.1RAMAR"""."""""" .."""""""""""""""...
Fo'hos lsolados.. "."" ... "" ......... " ...... "" .............. " ...... " .... ""." ...... __ ........... "" .. " .... " ...... " .............. " .. "" .. """" .... """ .. " ...... """ .. "" .. """"
Janeiro 2007
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. Q DT.9 -1150-020 LlSBOA - Telet.: 218123936
www.cfportugal.com·ctportugal@maiLtelepac.pt
Expediente - Quintas-felras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotiza~6es dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

15,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adlantado por cheque, vale ou dlnheiro.

Proteja a seu investimento

•

SYSTEMS

Antonio M. Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HISTORIA POSTAL

