Revista Trlmestral
Ano LXIII . N.o 426. Dezembro 2009

3
Editorial
5
Descobrir a verdade
Tera exisHdo a Ambulancia BEIRA-ZAMBEZE?
Jorge Luis P. Fernendes

27

Director:
ELDER MANUEL PINTO CORREIA
Director Adjunto:
MANUEL JOSt JANZ
Coordenador e Admlnlstrador:
MANUEL DE SOUSA LOUREIRO

"POR ALEXANDRIA" - As liga~oes postais entre a india e
Portugal, por Alexandria feitas pelos Paquetes Britanicos
LuiS Frazao
47
Selos com estorlas e outras curiosidades filatelicas (V)
Rene Rodrigues do Silva
51
Classifica~ao das Marcas datadas do Tipo de 1944
Paulo Rui Barata

57
"Cartas de Timor" - Correio Militar Japones 1942-45
Inado Miranda
68
Tanks
Jorge de Oliveira

75
Chefe de Redaccrflo:
CARLOS ALBERTO ANTUNES SILVtRIO
Proprledade:
CLUBE FILATtLiCO DE PORTUGAL
(Pessoa Colectlva de Utllldad e Public a)
NIPC 500 844 739
Admlnlstracrflo e Redaccrflo:
Av. Almlrante Rels. 70 - 5.° Dt.o
1150-020 LIS BOA
Telefone/Fax: 218 123936
Email: cfportugal@mall .telepac .pt
ImpressOo:
G r6f1c a Santi ago
Z.I.L.. Late 15 - Apartado 82
7540-909 Santiago do Cacem
Telefone: 269 829 760
Projecto Graflco de Capa:
MARIA JOAO GUERRA
Compos1crflo e paglnacrflo
ELDER MANUEL PINTO CORREIA

Reglsto de Imprensa n .o 101649
Numero Internac lonal Normallzado das
Publlc ac;:oes em Serle : ISSN 0871 -0309
De p6slto Legal N.o 1471/82
Dlreccrflo do CFP

Pres/dente: Elder Manue l Pint o C orreia
Vlc e-Presldente: Manue l Jose J. Janz
Tesourelro: Jose Lim a A. Santos Correia
Secret6rio: Carlos Alberto Antunes Silverio
Vogals: Fernando Marques Oliveira
Rene Rodrigues da Sliva
Manuel Sousa Loureiro
LUIS Armando Martins Barroso
Horaclo Magglolly Novals
DISTRIBUIC;AO GRATUITA AOS s6cIOS
Os artlgos publlcados sflo da Intelra
response bill dade dos autores
T1RAGEM : 2.000 EXEMPLARES

Uteratura Filatelica e de Historla Postal
Correio Man1imo Portugues (IV)
Acacio Horta do Luz
83
Correio Acidentado - "Salvados do Yankee Clipper"
Carlos Pedro dos Santos
85
Portugal na I Guerra Mundial - 0 Servi~o Postal Militar
o C.A,P.1. - Corpo de ArHlharia Pesada Independente ou
C.A.L.P. - Corps d'ArHllerie Lourde Portugais
Armando Bordalo Sanches
93
Contributo para uma inventarla~ao dos bilhetes-postais
repicados portugueses (RecHfica~ao)
Hernanl de Matos

106
Selos de Mo~ambique * Distritos e Companhias
Erros e defeitos (2)
Carlos Kullberg
114

Vila Nova de Gaia vista atraves da Filatelia
Amerlco Rebelo

120
Exposi~ao

de desenhos e sobrescritos
comemoraHvos do CFP

121

o Dia do nosso Clube

123
Selos de Ouro 2009

124
Trofeu Comendador Dias Ferreira

126
Mostra do Centenarlo do Aero Clube de Portugal

127
Convivio de associados do CFP em Braga
128
A nossa Biblioteca

129
Noticias Breves

130
Bolsa Filatelica
131
Usta de novos SOcios
132
Selos emitldos no 4.° trimestre em Portugal e Macau

CLUBE

~M

Editorial
Mais um ana chega ao seu fim, assim como 0 primeiro ana do nosso mandato.
Perante a crise econ6mica e social que grassa pelo nosso Pafs, podemos afirmar que a
vida do nosso Clube se quedou num patamar elevado. Tivemos um 4. 0 trimestre cheio de
actividades filatelicas.
Realizamos, integrada nas comemorac;oes do 66. 0 Aniversario, uma Mostra com os
desenhos originais dos sobrescritos comemorativos emitidos pelo CFP. A recuperac;ao deste
espolio e de vital importancia para perpetuar 0 vasto e rico historial da nossa colectividade.
Comemoramos 0 nosso 66. 0 Aniversario, homenageando a incontornavel figura do
Comendador Dias Ferreira, com 0 descerramento de um retrato na sala que ostenta 0 seu
nome. Apresentamos nessa data 0 novo Trofeu Comendador Dias Ferreira, uma excepcional
pec;a pela sua beleza e valor, condizente com a grandeza do homenageado.
Realizamos ainda 0 1.0 Encontro de Associados do CFP em Braga. Foi uma jornada
de sucesso, com a adesao de muitos associados a esta Inovadora iniciativa. Pelo convfvio
e intercambio do conhecimento filatelico e um evento para se reeditar p~r muitas mais
vezes, estando a Direcc;ao do CFP a preparar um novo Encontro na zona centro no primeiro
semestre deste ano, seguindo-se um outr~ no 2.0 semestre no sui do pafs.
Realizamos 0 nosso 24.0 Leilao filatelico, que se saldou pela obtenc;ao de importantes
receitas para 0 desenvolvimento da nossa intensa actividade filatelica . A proposito gostaria
de esclarecer uma afirmac;ao nossa no anterior editorial. Quando afirmamos que a
realizac;ao dos leiloes permitiu a partir de 2003 ao CFP sair da asfixia financeira, houve
quem extrapolasse dessas nossas palavras que 0 Clube estaria em falencia financeira, 0
que nao e verdade. Havia alguma liquidez financeira, e as dfvidas eram reduzidas. 0 que
querfamos afirmar e que 0 Clube nao conseguia gerar receitas suficlentes para um plano
de actividades mais ambicioso, que so os proveitos gerados pelos leiloes vieram permitir.
Realizamos uma Mostra Filatelica de Aerofilatelia em parceria com 0 Aero Club de
Portugal, no Museu da ANA, na comemorac;ao do Centenario daquela instituic;ao,
reeditando-se assim um evento similar reallzado ha 50 anos. Estiveram presentes a quase
totalidade dos expositores/coleccionadores desta classe filatelica.
Realizamos a final do Trofeu Comendador Dias Ferreira que se saldou p~r um
retumbante ex ito, merce da qualidade excepcional das colecc;oes participantes.
Continuamos a ter uma forte adesao de novos associados. Neste trimestre mais 24
filatelistas tornaram-se membros do CFP.
Estamos a preparar novos eventos para este novo ano, pelo que devem estar atentos
onde os manteremos informados sobre essas actividades. Vamos
reeditar a apresentac;ao mensa I de Colecc;oes de Prestfgio na nossa sede e reformular 0
regulamento do Trofeu Comendador Dias Ferreira, tornando-o num evento mais
abrangente.

a nossa pagina Web,

Il
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Infelizmente, um numero significativ~ de associados, continua a esquecer-se de pagar
as suas quotas. Vamos enviar aos "esquecidos" uma carta registada, solicitando-Ihes 0
pagamento das quotas em atraso, ate 31 de Marc;o. A partir desta data serao exclufdos
como associados do CFP.
Terminamos desejando aos nossos associados um Bom e Prospero Ano de 2010.

I

Elder Manuel Pinto Correia
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" A verdade est6 no fun do de um poc;o, " Ii certa vez naG me
lembro mais se num livro ou num artigo de jomal. Em todo 0
caso em letra de forma, e como duvidar de afirmac;ao
impressa? Eu, pelo menos, naG costumo discutir, muito menos
negar, a literatura e 0 jomalismo. roo.J A verdade e diffcil de
revelar-se, sua nudez naG se exibe em prac;a publica ao
alcance de qualquer mortal, mas e nosso dever, de todos
n6s procurar a verdade de cada facto, mergulhar na
escuridao do poc;o ate encontrar sua luz divina."
Jorge Amado, in OS VELHOS MARINHEIROS

Introduyco
Assim se exprime 0 narrador daquela inspiradfssima
estoria, pela pena do genial escritor baiano, com subtil humor
e no seu estilo caracterfstico.
Tambam eu quero descobrir a verdade sobre a
ambulancia Beira - Zambeze (Moc;:ambique). que ter6
funcionado na " The Trans - Zambesia Railway Co" Ltd.". Fac;:oo por v6rias razoes: por desafio e pela curiosidade propria do
filatelista que se interessa por Historia Postal; por que me sinto
na obrigac;:ao de transmitir aos outros 0 pouco daquilo que
sei; e ainda por os escassos elementos existentes se
confundirem - tal como no livro de Jorge Amado - e os
aspectos que se VaG revelando tanto me porecem
irrefut6veis, num sentido ou noutro, como logo a seguir
desvanece-se tudo e a verdade esconde-se no fundo do tal
poc;:o; fac;:o-o tambam pelo simples facto de ter trabalhado
cerca de 35 anos naquele caminho de ferro, em
Moc;:ambique.
Trinta e cinco anos. uma vida! Anos de alegrias. de
felicidade e bem estor. mas tam bam de tristezas e um
profundo desgosto transformado numa enorme frustrac;:ao
que me acompanhar6 ata ao fim dos meus dias! Mas isso a
outra conversaoo.
Vamos portanto aos factos e comec;:o, como a
natural, p~r descrever 0 caminho de ferro - a TZR - e a sua
envolvencia (TZR ou "TIDZIARE", fonatica que p~r 16 se usava.
quando, em Janeiro de 1949, com apenas 18 anos. assumi 0
meu primeiro emprego).
Em alguns capftulos. a "verdade" a ados fidedignos
documentos consultados. razao que me leva a naG ter
duvidas!
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"THE TRANS-ZAMBESIA RAILWAY COMPANY, LIMITED"
1 - Antecedentes
A Conferencia de Berlim. realizada entre 14 de Novembro de 1884 e 6 de Fevereiro de 1885. teve
enormes consequencias no futuro de Africa. Ficou. assim. como marco importantissimo no historia do
colonialismo. A partilha do Continente pelas potencias europeias colonizadoras foi efectuada de maneira
completamente arbitraria e sem qualquer respeito pelos povos africanos; as etnias foram separadas. os
aspectos culturais foram simplesmente ignorados. Os direitos historicos foram esquecidos; usava-se a regua
eo compasso para estabelecer fronteiras (veja-se um mapa do sui de Angola e Namibia p.e.). como se
dizia com ironia; quando. por acaso. a linha de fronteira dividia uma aldeia. esta ficava a pertencer a
potencia a quem coubesse a parte maior!
Parece anedotico. mas assim tambem aconteceu em relac;:oo a Moc;:ambique. No decada de
cinquenta do seculo passado. ainda tive ocasioo de observar. no centro do territorio. regioes onde no
pratica a fronteira real (oficial) noo era reconhecida: as pessoas circulavam livremente nos seus afazeres
quotidianos; os casamentos em ambos os lados aconteciam naturalmente sem olhar 6s nacionalidades;
os chefes. de um lado e do outr~. pertenciam 00 mesmo clo. sendo por vezes parentes proximos.
descendentes do regulo que antes era senhor do regioo.

o Chanceler Bismark. que dominou a Conferencia de Berlim. conseguiu impor 0 principio de que
a ocupac;:oo efectiva dos territorios - no altura ou num futuro proximo. atraves de grandes investimentos
das companhias magestaticas - prevalecia sobre os direitos historicos. estabelecendo-se zonas de
influencia.
Compreende-se bem porque! ... As potencias europeias - Inglaterra. Alemanha. Franc;:a. Belgica
- queriam construir os seus grandes imperios. mas no maior parte dos casos noo tinham quaisquer direitos
historicosl
Portugal escudava-se nos seus direitos historicos que. como e bem sabido eram evidentes.
Contudo. a nossa ocupac;:oo efectiva. salvo algumas excepc;:oes. limitava-se a estreitas faixas no litoral.
No coso de Moc;:ambique (que e 0 que interessa). os grandes rios. fazendo a ligac;:oo com os portos de
mar. eram cruciais para 0 escoamento das riquezas do interior. Tinha-se desvanecido. diga-se de
passagem. 0 sonho utopico do mapa cor - de - rosa.

o rio Zambeze afigurava-se como a unica saida para 0 mar do Protectorado do Niassalondia (1).
no altura constituido. servindo. tambem a Colonia do Rodesia (2). Eclaro que os interesses historicos de
Portugal acabariam por chocar-se com as pretensoes expansionistas das companhias magestaticas
inglesas. As situac;:oes de conflito. especialmente no zona de Manica. levaram 00 infamante ultimato
imposto em 1890 pela Inglaterra a Portugal. que provocou grandes. mas justificadas reacc;:oes populares
por todo 0 lado. destacando-se Lourenc;:o Marques. 0 que aconteceu num periodo de graves crises economica. social e politico - no nosso pais. 0 noo menos ofensivo tratado anglo-portugues. consequencia
do ultimato. que nos foi imposto e Portugal se vlu obrigado a aceitar. assinado em Lisboa a 11 de Junho
de 1891 e ratificado em Londres (3 de Julho). entre outras benesses. concedia a Inglaterra amplas
facilidades de acessos no sua esfera de infiuencia. onde se incluia a Colonia do Rodesia e 0 Protectorado
do Niassalondia. como vimos.
No artigo XII estabelecia-se que "a navegac;:oo do Zambeze e do Chire incluindo todas as suas
ramificac;:oes e embocaduras sera completamente livre para navios de todas as nacionalidades"; no
artigo XIII (de muito interesse para este trabalho). que desenvolve pormenorizadamente 0 artigo anterior.
diz-se: (... ) "Em toda a extensoo do Zambeze os navios e mercadorias em tronsito no rio seroo isentas de
quaisquer direitos de transito qualquer que seja a sua proveniencia ou destin~ (0 sublinhado e nosso).
Nao seralanc;:ado imposto algum maritimo ou fluvial"! (... ) Mais adiante:( ... ) "As estradas. os caminhos. as
vias ferreas(3) e os co no is laterais construidos com 0 flm de corriglr as imperfeic;:oes do via fluvial( ... ) seroo
no sua qualidade de meios de comunicac;:ao considerados abertos 00 comercio das duos potencias" (4).
Estas disposic;:oes deram origem ao Regu/amento Gera/ de Navegm;:ao e do Transito de Mercadorias
1) Noo soo tomadas em conslderac;:oo mudanc;:as politlcas. admlnlstraHvas. alterac;:oes de frontelras ou novos camlnhos de ferro, salvo
em casos pontuals para clareza do texto.
2) A sltuac;:ao era a mesma em relac;:oo Rodasla do Sui (antes Machonalondla). Aqul estava em causa 0 Rio Pungue e 0 porto da
Belra.
3) Este mesmo prlnciplo apllcava-se tam bam futura "Rhodesia Railways" e estava especlficamente estabelecldo no Acordo de 1891.
4) Noo 101 alterada a ortograna da apoca nas transcrlc;:oes.

a
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pelos rios lambeze e Shire, atraves dos Territ6rios Portugueses" que, como diria nos nossos tempos um
jornalista (5) (era) " tao amplo de facilidades e de isenc;;oo de impostos, que bem podemos dizer ser a
continuac;;oo do liberdade dos mares, como se 0 Indico, submergindo todo 0 litoral portugues, fosse
espraiar-se la pelas terras de Zomba ."

Dodos as exigencias deste acordo e considerando 0 crescente assoreamento dos rios Chire e
Zambeze e as precarias condic;;oes do barra do Chinde, porto situ ado numa das bocas do delta do
Zambeze (6), estavam criadas as condic;;oes para a criac;;oo do "The Trans Zambesia Railway Co., Ltd.".

2 - Implantayco
Por contrato de 29/04/1898, a Companhia de Moc;;ambique (7) garantiu a Leopold Auguste Henri
Porcheron (engenheiro, de origem francesa, que depois adquiriu a nacionalidade britonica), que ja possura varios interesses em Africa, uma concessoo para a construc;;oo de um caminho de ferro, com testa
no cidade do Beira e termino no rio Zambeze, num ponto a determinar, nos vizinhanc;;as de Sena; a
concessoo garantia ainda direitos de preferencia para a extensoo do linha ate Lacerd6nia (a jusante do
rio) e Tete (a montante). 0 contrato de concessoo, por 99 anos, muito pormenorizado, foi assinado por
Fontes Pereira de Melo (8) (Fig. 2), em nome do Companhia de Moc;;ambique, de que era Administrador
Delegado. Contemplava tambem muitas regalias em varios sectores de actividade, 0 que decerto modo
sugere algum favorecimento. 0 concessionario obrigava-se a formar uma companhia para construc;;oo
do caminho de ferro, dentro de seis meses, 0 que noo viria acontecer, longe disso.
A concessoo previa ainda a transferencia de direitos do contrato, em qualquer
altura .

8

Deste contrato, no aspecto que nos
interessa, salientamos desde ja 0 Artigo 15,
paragrafo 29, que obrigava 0 futuro caminho de ferro a: " Transportar gratuitamente
nos comboios ordinarios as malas do correio,
contendo cartas, jornaes, mac;;os, manuscriptos e impressos, bilhetes e encomendas
posta is, e os respectivos conductores, em
vehiculos ou compartimentos reservados"
(sic).

It

Fontes Pereira de Melo

Depois de vicissitudes de varia ordem centrando-se especialmente no dificulFig. 2 - Fontes Pereira de Melo, Estadista, Administrador
dade de obter capita is, muitos anos passaDelegado da Co de Moc;:ambique.
dos, Porcheron, com a concordoncia do
Companhia de Moc;;ambique, transferiu os direitos do concessoo para uma nova entidade, a "Compagnie
du Chemin de Fer de Beira au Zambeze (Mozambique)" ou, em portugues, "Companhia do Caminho de
Ferro do Beira 00 Zambeze", que alguns autores consideram uma empresa fantasma . 0 contrato foi
assinado em Lisboa a 10/11/1912, tendo sido ratificado pelo Decreto 240, de 20/12/1913, publicado no
Diario do Governo n.O277 de 26/12/1913.
As clausulas sao praticamente iguais as do primeiro contrato, notando-se uma ligeira diferenc;;a
no parte referente 00 transporte de malas de correio. (Artigo 24, paragrafo 29), ja que foi acrescentado
"valores selados" e eliminado "encomendas postais" certamente por que 0 transporte de encomendas
fazia concorrencia 00 caminho de ferro.
Um contrato odic ion 01, com os mesmos intervenientes, foi assinado em 07/11/1913; a principal
a lterac;;oo definia com clareza que a concessoo s6 dizia respeito a margem direita do Zambeze (Territ65) "Diorio de Moc;:amblque", numero especial comemoraHvo do Clnquentenarlo da Cldade da Belra - Agosto 1957.
6) Recomenda-se a lellura de livro "Conlrlbulc;:ao para a Hlstorla Postal do Baixo Zambeze" da autorla de luis Brito Frazao, para um
melhor conhecimento do Rio e regloes que banhava.
7) A Companhla de Moc;:amblque, tal como as outras companhlas magest6Hcas da apoca em Alrlca, 101 crlada segundo os prlnciplos
estobelecldos pela Conlerencla de BerUm.
8) Antonio Marlo de Fontes Pereira de Melo (n.1849-m.1906) 101 um liustre estadlsta que multo contrlbulu para 0 progresso e modemlzoc;:ao
do pais.

rios de Manica e Sofala - Companhia de Moc;;:ambique), nao considerando a margem esquerda, pois 0 Governo Portugues reservava-se 0 direito de na outra margem construir tambem caminhos de
ferro (Art.os 4 e 5). Veremos adiante 0 porque destas cl6usulas.
Entra depois em cena nova personagem - Libert Joseph
Eugene Alexandre Ouri. Nascido na Belgica ('l) de ascendencia judaica, converteu-se ao catolicismo e naturalizou-se cidadao britanico (Fig. 2A). Foi um homem ousado e empreendedor, inteligente,
com larga visao e clarividencia em relac;;:ao ao futuro.
Isto e 0 que podemos ler nos documentos da epoca. Liberta
Ouri tinha a fibra dos "construtores de Imperios", caracterfstica dos
famosos colonialistas que na segunda metade do seculo XIX, no longo reinado da Rainha Vit6ria, fizeram a grandeza do Imperio Brit6nico.
Pelos contratos de 24/04/1917 e 09/01/1920 Liberta Ouri
adquiriu os direitos da antiga "concessao Porcheron"; em 06/08/1919 Fig. 2A _ Libert Ouri, Fundodor do TZR.
tinha j6 sido assinado um contrato condicional com os "Crown
Agents" para a construc;;:ao do caminho de ferro entre 0 Porto da Beira e 0 rio Zambeze. Estava assim
criada a "The Trans-Zambesia Railway Company, Limited", com sede em Londres, registada na Inglaterra
em 24/12/1919.

Fig. 3 - Pery de Lind, Governodor do C/i de M090mbique Fig. 4 - General Alves R09adas, Heroi dos Cuomatas. As
(0 esquerda) e Alfred Lawley (0 direita), Engenheiro figuras 3 e 4 foram extraidas de fotogramas do primeiro
documentario cinematografico realizado em
Superintendente do firma que construiu a TZR.
M09ambique (fonte: Africana Museu, Johansburg).

Os estatutos da nova companhia foram aprovados pelo Governo Portugues, por forc;;:a do
Decreto n.o 6804, de 18/09/1918, publicado no Diorio de Governo, n.o 179 de 28/08/1920.0 atraso no
infcio da construc;;:ao ficou a dever-se 6 Primeira Grande Guerra.
A cerim6nia da inaugurac;;:ao dos trabalhos verificou-se em 14/09/1920, no Dondo (10), com
impressionante cerimonial. Foi presidida pelo Governador da Companhia de Moc;;:ambique, Pery de Lind
(Fig. 3), acompanhado da esposa e do General Alves Roc;;:adas, her6i dos Cuamatas, figura prestigiada
do colonialismo portugues (Fig. 4), que colocou num carril a primeira escopula, na presenc;;:a de numerosos
convidados de vorias nacionalidades. Os jornais da epoca fizeram longas reportagens sobre 0
acontecimento, com surpreendente soma de pormenores. Uma leitura aliciante, sendo estes documentos
importantes para 0 conhecimento da vida politica, econ6mica e social (e nao 56) no tempo colonial.
A construc;;:ao da linha foi adjudicada a uma prestigiada empresa a "Pauling and Company,
Limited", sob a superintendencia do engenheiro A.L. Lawley, figura carismotica, quase lendoria, "um dos
9) Nasceu em 3/7/1868; morreu em 1939 em Londres.
10) Embora os conlralos de concessao sempre menclonassem a Belra como 0 Iniclo da IInha, a TZR efecllvamenle leve 0 seu ponlo
zero no Dondo,la que, enlrelanlo adqulrlu dlrellos de passagem na IInha da "Belra Railway", no percurso Belra/Dondo.

mais perfeitos tipos de colonial ingles, robustfssimo, infatigavel. violento e orgulhoso" (11) , segundo
rezam as cronicas da epoca. Esta firma, com a colaborac;:oo de Lawley (Fig. 3) construiu milhares de
quilometros de caminho de ferro em toda a Africa Austral, durante mais de quarenta anos.
Embora com algumas dificuldades, 0 que e facil de imaginar, resolvidos alguns inesperados
problemas de eng en haria que foram surgindo, a construc;:oo decorreu em bom ritmo.
Finalmente, em 1 de Julho de 1922, 0 caminho do ferro da TZR. com 0 termino na Murrac;:a, que se
situava em frente de Chindio, na margem esquerda do Rio, foi oficialmente aberto ao publico, noo
constando que tivesse havido qualquer cerimonia de relevo, ao contrario do que aconteceu no infcio
dos trabalhos. Desde a "Concessoo de Porcheron", em 1898, ate 6 inaugurac;:oo da linha, em 1922. tinham
decorrido vinte e quatro anos: ontem, como hoje, uma longa "gestac;:oo", um "parto" diffcilL ..
3 - A Interligo~ao do "TRANS - ZAMBESIA RAILWAY" com 0 "CENTRAL AFRICA RAILWAY"

Para melhor conhecermos a interligac;:oo da TZR com a CAR convem analisar, em bora de forma
breve, 0 funcionamento destas linhas no
contexte da rede ferrovlarla da
Niassalondia.
L1l"'SUL~ ""Ju...
u_.."...",
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o primeiro caminho de ferro no
Protectorado foi aberto ao trafego em
1907, entre Blantyre e Chiromo, no rio
Chire (ou Shire na versoo inglesa). A intenc;:oo era a safda para 0 mar, atraves
do porto do Chinde, situado no delta do
Zambeze - unica hipotese que 0 territorio tinha, na altura, de se ligar com 0
exterior (12) . Como e sabido, naqueles
tempos privilegiavam-se os percursos
fluviais e. como vimos em capftulo anterior, por forc;:a do tratado anglo-portugues assinado em 1891, a Inglaterra
tinha dlreitos quase soberanos de navegac;:oo nos rios moc;:ambicanos que dessem acesso aos territorios do interior. situados na sua esfera de influencia (Fig. 5).

o

Mas a verdade e que cedo se
verificou que 0 progressivo assoreamento do Chire levari a ao prolongamento daquele caminho de ferro mais
para sui; logo em 1908 foi inaugurado
um novo troc;:o de linha entre Chiromo Fig. 5 - A esfero de Influenclo dos varios comlnhos de ferro e portos de
e Port Herald (13), localidade situada M090mbique est6 bem potente neste mapa. 0 ensolo (desenho
perto da fronteira com Moc;:ambique. E original) do selo do ca de M090mbique tendo como moHvo 0 porto
importante 0 conhecimento destes per- do Beiro, mostro-nos um enquodromento em formoto de portal/entrada
("gate" em Ingles). A legendo - " The gate of Central Africa" cursos e datas para analise das corres- obviomente
nco figuro no selo emitido.
pondencias encaminhadas via Chinde,
vindas do Protectorado e tambem de territorio portugues confinante com 0 Lago Niassa (1 4) .
Surgiu depois a "The Central Africa Railway Company, Limited" que comec;:ou a operar em 1915,
entre Port Herald e Chindio, continuac;:oo logic a dos troc;:os descritos, mas agora em territorio portugues,
na sua quase totalidade.
11) Informacrao colhlda em dlversos apontamentos referentes a Lawley.
12) Para facllitar a clrculacrao de pessoas e bens, no que respelta as zonas de Influencla Inglesas, atraves dos rlos Chlre e Zambeze e
porto de Chlnde, no ambito do Acordo de 1891 101 criada em 1892 a "British Concession", no Chlnde, que termlnou em 1923, apos a
Inauguracrao do TZR, por se ter tomado desnecessaria.
13) A IInha entre Blantyre e Port Herald, na extensao de 113 mllhas, 101 oficlalmente Inaugurada em 29/3/1908. Chamava·se entao
"Shire Highlands Railway".
14) A problemaHca dos correlos do Chlnde (estacrao portuguesa) e da estacrao de correlos que lunclonava na "BriHsh Concession",
esta exaustlvamente estudada por especlallstas de Historia Postal portugueses e estrangelros.

Detenhamo-nos, pois, um pouco mals pormenorizadamente neste caminho de ferro, cuja
importancla foi decisiva no contexte do ligac;oo do Protectorado com 0 mar e que tem para este
trabalho alguma importancia. As correspondencias vinham agora por caminho de ferro ate ao Chindio,
dar seguindo, p~r barco, ate 00 Chinde. A partir daqui poe-se a problematica das ambulancias do SHR/
NR funcionarem em territ6rio portugues, assunto que pretendo esclarecer em caprtulo separado, suponho
que em definitiv~.
No Diario de Governo n.D 191, de 15 de Julho de 1912, foi publicada a Lei de 10 de Julho do
mesmo ana (.... ) "aprovando 0 contrato provis6rio celebrado com a Companhia "The British Central
Africa Company, Limited" (1 5) para a construc;oo e explorac;oo dum caminho de ferro no Zambezia",
contrato este datado de 22 de Junho. Nos term os do Art.DI - Da Concessoo, fac;o notar (transcrevendo
a parte que interessa) (... ) " 0 direito de construir e explorar um caminho de ferro que, partindo dum
ponto, que mais tarde sera fixado na fronteira do Protectorado do Nyassaland Britanico, no distrito do
Zambezia, no provrncia do Africa Oriental Portuguesa atravessara aquele distrito ate um ponto, que
mais tarde sera fixado no margem norte do rio Zambeze" .
Do Art.D II, referente 00 Direito de Transferencia, transcreve-se "A Companhia tera 0 direito de
transferir a uma nova Companhia, que ha de ser formada para 0 fim de construir e explorar um caminho
de ferro desde 0 ponto onde actualmente finda 0 "Shire Highlands Railway", em Port Herald, no Nyassaland
Britanico, ate 00 rio Zambeze, a concessoo dada pelo presente contrato e a dita projectada nova
Companhia (... ) indicada pela designac;oo de A Companhia do Caminho de Ferro" (16) . Temos depois 0
Art. DIII que estabelece as regras Da Ponte sobre 0 Zambeze; "0 Governo tambem concede a Companhia
o direito de construir e explorar uma ponte sobre 0 Zambeze, para ligar 0 caminho de ferro que e
objecto deste contrato com 0 caminho de ferro (17) que se projecta construlr desde 0 porto da Beira ate
a margem meridional do rio Zambeze. (...) A Companhia podera transferir 0 direito de construlr e explorar
a ponte sobre 0 Zambeze a Companhia do Caminho de Ferro"( .. .).
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Fig. 6

Do mesmo modo e importante salientar 0 Art.D X, Prazo para a Construyoo, que obrigava a
construir 0 caminho de ferro e a ponte no prazo de tres anos, prazo que foi respeitado em relac;oo linha
(1915), como vimos, mas a ponte s6 foi aberta 00 trafego em 1935; para a gigantesca ponte, obra que
foi referencla no ambito do engenharla mundial e, no altura, a maior do mundo para caminhos de ferro,
o prazo de tres anos era completamente irrealista!

a

Deste articulado infere-se, sem duvida, que estava ja em andamento 0 processo de formac;oo
do "Central Africa Railway" (incluindo a construc;oo do ponte), 0 que demonstra a clarividencia
empresarial e grande empenhamento de Vivian Libert Ouri, homem que puxava todos os "cordelinhos"
em muitas areas de actividade em Moc;ambique e parses da esfera de influencia inglesa.
A CAR tinha 0 seu inrcio em Port Herald percorrendo 16 mllhas em territ6rio do Nyassaland ate
de Moc;ambique (estac;oo/desvio de Border). 0 percurso em territ6rio portugues, ate 00
Chindio somava 45 milhas. Com a construc;oo do ponte sobre 0 Zambeze, 0 trac;ado do linha foi alterado
de Border para D. Ana/Mutarara no margem norte do rio e a linha do TZR foi prolong ada de Murrac;a para
Sena, na margem sui (Fig. 6).

a fronteira

15) Companhla majestatlca IIgada a "British South Africa Company". que tantos problemas causou as autorldades portuguesas.
16) Refere-se a futura "Central Africa Railway".
17) Refere-se a "Trans-Zambezla Railway".

o Governo Portugues comprou a CAR, incluindo a ponte, em 1968, continuando a sua gestoo a
ser feita pela TZR, por 6bvias conveniencias operacionais, conforme contrato celebrado com 0 Governo
do Malawi, antes Niassalondia. A TZR foi nacionalizada pelo
ZAIIB~~ P.EllR'YSIL'l'ING
governo do Republica Popular de Moc:;:ambique, ap6s a
independencia do pais, em 1975.
"'/-"1/11" .

'TN

Finalmente, e voltando 00 contrato de concessoo,
convem transcrever a alinea a) do Art.o VI- Concessoes feltos
00 Governo, que nos interessa particularmente: "As malas
postais, incluindo cartas e a correspondencia ordinaria, com
exclusoo de encomendas, seroo transportadas gratuitamente.
o Governo tera 0 direito de fornecer uma ou mais ambulancias
posta is, que a companhla se obriga a engatar aos comboios,
que os dois outorgantes combinarem, e a reboca-Ias
gratuitamente". De notar que os termos deste artigo diferem,
de algum modo, daquilo que foi estabelecido nos concessoes
referentes a TZR, po is fala concreto mente em carruagens de
ambulancias posta is e noo compartimentos; exclui tambem 0
transporte de encomendas postais (18). Em capitulo separado
sera analisado este artigo do contrato, dentro do respectiva
problematica .
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Resumindo: a partir de 1907 as correspondencias eram
transportadas por caminho de ferro de Blantyre para Chiromo,
descendo depois 0 Chlre e percorrendo 0 Zambeze ate 00
Chinde, utilizando certamente os barcos do "African Lakes
Corporation". Logo no ana seguinte, construfdo 0 troc:;:o de
linha Chiromo - Port Herald, diminuiu 0 percurso fluvial do Chire,
aumentando, naturalmente, 0 percurso ferroviario, situac:;:oo
que se manteve ate 1915 (Inserc:;:oo 1).
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A partir de 1915 (inaugurac:;:oo do CAR) a situac:;:oo
mudou substancialmente, abandonada que foi, por
assoreamento, a navegac:;:oo pelo Chire, passando 0 trafego
fluvial das malas a ser do Chindio para 0 Chinde, situac:;:oo que
se manteve ate 1922, data do abertura 00 trafego do TZR.
Agora as correspondencias eram transbordadas por "ferry" do
Chindio para a Murrac:;:a, seguindo pela TZR para a Beira .
Acabou, assim, a "Via Chinde" passando a ser usada a "Via
Beira", mais pratica e rapida. Com a inaugurac:;:oo do ponte
sobre 0 Zambeze ficaram estabelecidas as comunicac:;:oes
directas desde 0 Logo Niassa ate 00 porto do Beira, ja que
entretanto a "Nyassaland Railways" (19) tinha sido prolongada
para norte, a partir de Blantyre ate Salima no referldo Logo.
4 - As ombulancios do "SHIRE HIGHLANDS RAILWAYI
NYASSALAND RAILWAYS" e 0 suposto Ambulancio BEIRAZAMBEZE
No sequencia do descric:;:oo dos dois caminhos de ferro
que tinham 0 seu percurso em territ6rio moc:;:ambicano,
convem analisar, embora de forma breve, as ambuloncias das
linhas existentes no Protectorado do Niassalandia, linhas que
se integravam num conjunto de tres companhias com
administrac:;:oo comum.
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Socorro-me de um trabalho do Dr. J. H. Harvey Pirie, filaInserc;:oo 1
telista sui africa no de nomeada. com quem cheguei a ter contactos; expunha regularmente em
Moc:;:ambi-que e deslocava-se com alguma frequencia a Lourenc:;:o Marques. pOis mantinha estreitas
relac:;:oes de amizade com co-ieccionadores portugueses.
18) Compreende-se porque. 0 transporte de encomendas pelo correlo fazla concorrencla ao camlnho de ferrol
19) Com a reorganlza~oo dos transportes ferroviarlos, a NR sucedeu "Shire Highlands Railway". As dlferentes deslgna~oes dos varlos

a

camlnhos de ferro ao longo dos tempos, nco soo tomadas em

consldera~co,

de um modo geral.

Fig. 7

Este trabalho generico sobre ambulancias do
Africa Austral (20) descreve tambem os respectivos carlmbos do Niassalandia (Fig. 7). Segundo ele, 0 carimbo ass inalado no gravura com a referencia 7A, foi criado em
1923 e usado ate 1930 (InserC;;ao 2); os carimbos 7B e 7C
foram criados, respectivamente, em 1930 e 1934. Estes
tres carimbos, no opiniao daquele autor, foram usados no
troc;;o de linha Blantyre/ Chindio; 0 tipo 7D foi usado a partir de 1935 coincidindo com a inaugurac;;ao do ponte sobre 0 Zambeze, no percurso Blantyre/Sena. 0 servic;;o de
ambulancias no NR foi extinto em 1956 (InserC;;ao 2).

N.R.

Resumindo, podemos deduzir que, no opiniao do
Dr. Harvey Pirie, estas ambulancias alem do percurso no
Niassalandia operavam tambem em territ6rio de
Moc;;ambique, de infcio entre a fronteira (estac;;ao de
Border) e Chindio e desde 1935, da fronteira ate Sena. Isto
e um erro evidente, repetido sucessivamente por varios
autores com algumas diferenc;;as (21). As ambulancias da
NRnuncapoNyasaland
deriam ter
75.
Thls
mark,
S H R T P 0, was used on
funcionado
the
privately
owned
Shire Hlghlands RallFig. 8
em territ6r~0
way from 1923 to 1930;. It was purely a sortportugues
Ing omce. The service operated at first be(basta observar 0 mapa da Fig. 8 para se perceber 0 erro),
tween Blantyre and Chindlo, the port leased
pois deixavam de operar a partir da fronteira, sendo blofrom the Portuguese on the north bank of
queada a caixa da recepc;;oo da correspondencia colocathe ZambesL When the Zambesi Bridge was
da no exterior da respectiva carruagem.
opened the service was extended to Sena in

:-------------~

••
•••
••
••
••
••
t
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E absurdo pensar
que a situac;;oo referida
pelos varios autores, mesmo que fosse verdadeira,
ainda se mantivesse em
1956!

............. -Fig. 9

As carruagens de
ambulancia, isso sim, continuavam atreladas aos
comboios, ate 00 Chindio,
antes, e depois ate Sena
(Fig. 9 e 9A), como alias estava previsto na alfnea a)
do artigo V- Concessoes
feitas ao Governo, do contrato de concessoo atras

Portuguese East Africa.
76. A later type of mark Introduced in
1930 and used until the railway was taken
over by the Nyasaland Government in 1934.
77. Mark introduced when the Shire Highlands Railway was taken over. It was only
in use for about a year, for In 1935 the
Nyasaland Railway was extended northward
from Blantyre to SaUma, near the southern
end of Lake Nyasa.
78. With thls extension ot the Une two
T'p.O.'s came into operation. T.P.O. SOUTH
served the section Sena. to Limbe, while the
section Limbe ttl Sa.l1ma. was served by
T.P.O. NORTH, whose postmark was similar
but tor the change of "South" for "North." ,
Both these omces operated until the end of ,
1956 when they were withdrawn.
Insen;:Cio 1 - Capitulo do artigo "T.P.O Marks of
Southern Africa", por J. H. Harvey Pirie, in South
African Philatelist - Agosto de 1959.

transcrito.
Vi algumas vezes as carruagens de ambulancia estacionadas em Sena aguardando 0 comboio de regresso; cheguei ate a conversar com 0

respectiv~

20) "T.P.O. marks of Southern Africa", In The South African Philatelist, Agosto de 1959.
21) Suponho que todas as referenclas publlcadas posterlormente a 1956 basearam-se no artlgo referldo na "nota 20". Eu proprio cai
nessa "armadilha" em trabalho anterior, do que me penltenclo: fol um sapo dlficll de engollr, mas estas colsas acontecem ...

funcionorio
dos Correios
do Niassalondia. Notei sempre que a caixa do correspond en cia esto va cuidadosamente bloqueada, pois
eu bem que
desejaria meter 10 dentro
umas quantas
cartas para
ver 0 que 0conteceria ...

Fig. 9A - Fortaleza de sao Mar9al. em Sena; foi a primeira
fortaleza construida no interior de M09ambique (sec. XVI).
Sena entrou em progressiva decadencia. recuperando
alguma importancia com a constru9ao da Ponte.

Umvalioso dossier, que estudei, referente a um longo "conflito" levantado em
relac;:oo
recepc;:oo e envio das correspondencias dos empreiteiros,
trabalhadores e demo is agentes envolvidos no construc;:oo do ponte
do Zambeze, a partir de 1930, e perfeitamente elucidativo.

a

Destaco:
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1) Numa nota interna datada de Janeiro de 1930 estabeleciase que a correspondencia serio enviada em mala particular fechada
(dos empreiteiros) para Limbe (Blantyre) onde serio despachada pelo
correia para Londres. Quer dizer a correspondencia "recuava" cerca
de 180 milhas antes de seguir em frente.

2) Em Julho do mesmo ana 0 chefe do estac;:oo de correios do
Mutarara (que sempre questionou aquele procedimento) esclareceu
(imp6s?) a obrigac;:oo de a correspondencia ser despachada a partir
do seu correia com selos portugueses (obviamente ... ) e nunca enviada
pela ambuloncia, franquiada com selos ingleses. Certa vez, como esto
documentado, foi solicitada a intervenc;:oo do polfcia que impediu a
entrega das malas de correspondencia dos empreiteiros no
ambulancia.
3) Em Agosto de 1930 a questoo foi tratada a nfvel superior e as
autoridades posta is em Lourenc;:o Marques - certamente sob pressoo decidiram que uma mala fechada, do responsabilidade dos correios
do Mutarara podia ser entregue no ambuloncia do NR mas malas fechadas de e para os empreiteiros noo seriam autorizadas.

4) Em Fevereiro de 1931, 0 conflito estava definitivamente sanado. Conforme sugestoo do "Postmaster General" do Niassalandia a
correspondencia serio recebida e expedida "via Border", a estac;:oo
ferrovioria junto a fronteira portuguesa em territ6rio do Niassalandia.
Assim era em 1930! 0 que provo, sem quaisquer duvidas, que a
ambulancia do NR nunca operou em territ6rio portugues. Todos os autores confundiram os percursos do CAR (que se desenvolvia parte no
Niassalandia e a maior parte em Moc;:ambique, como jo se viu), com os
percursos operacionais do ambulancia (22), obviamente do responsabilidade dos correios do protectorado. E como serio em 1929, data em
que funcionaria a suposta ambulancia Beira/Zambeze? Como se interligariam os dois sistemas de ambulancias, 0 portugues e 0 ingles? E
22) As dlferencras entre os percursos dos camlnho de ferro e 0 percurso operaclonal das
ambulancias percebem-se facilmente anaiisando os mapas e comparando-os com as suas
descricroes.

quanta a pec;:as filatelicas. quem as possuiro? Cartas com os carimbos privativos do ambulancia do NR
sao raros. segundo penso. E muito gostaria de conhecer uma carta postada em Sena ou no Mutarara. no
Bawe ou em Border com os referidos carimbos ... Ede estranhar que estando empenhados centenas de
trabalhadores de vorias nacionalidades no construc;:ao do ponte. nunca tivesse aparecido qualquer
carta no mercado filatelico. tanto quanta seL

Ponte sobre 0 Rio Zambeze
Vorias vezes mencionada neste trabalho vale a pena deixar aqui
registados alguns elementos
descritivos e groficos (Fig. 10)
sobre esta importante e grandiosa obra de engenharia. Com os
seus 3677.102 metros de comprimento. trinta e tras arcos principais e sete secundorios foi
construfda pela "The Cleveland
Bridge & Enginnering Co .. Ltd." (Fig. lOA). Durante muitos anos
cotou-se como a mais comprida ponte do mundo para caminho de ferro: as grandes e imprevisfveis cheias do rio foram
vencidas
pela extensao do ponte!
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Um interesse adicional advem do facto de a ponte
ter sido bastante "filatelizada" . A sua inaugurac;:ao ficou
assinalada com um voo comemoratlvo. entre Beira
(Moc;:ambique) e Blantyre (Niassalandia) realizado no dia
20 de Agosto de 1935 (Fig. 1DB). Esta pec;:a de Aerofilatelia.
segundo a abalizada opiniao do saudoso Cap. Lemos do
Silveira. e bastante rara (25 cartas).
Alem disso serviu de tema para dois selos do Companhia de Moc;:ambique (existem ensaios. desenhos. muitas provas. especimes. etc. de grande beleza) e mais dois
selos de Moc;:ambique.
A ponte. devido a sua valia estrategica. foi sabotada durante a guerra civil que se seguiu a independancia
de Moc;:ambique. estando irrecuperovel. devido 00 tipo de
construc;:ao com arcos em vigas de ferro; 0 que e uma penal
Supomos que actualmente 56 do passagem a pe6es. por intermedio de uma passarela. existente desde sempre. cuja
escada de acesso foi omitida nos selos do Companhia de
Moc;:ambique (Fig. 1~C) . Um interessante erro de desenho.

PONTE SOB!~ .. ;'>_,!~~O ZAMBEZE
L.tO"NOO 0 CAMINHO eM: "KI"tO DA nt...

,...·z.......... COM oa CAMINMOa

os I"E""O DA ..... ftK:A C8NT"A1.. .. DC "'YAaALANO co.. COMUNtCAffAO
OI"CT" ••, ..... . LAOO NTADA.

Fig. 10C - No postal pode ver-se assinalada
a entrada da passarela, omitida nos selos.

A Lista de carimbos do Museu dos Correios de M09ambique
Ha muito que ouvia falar de um carimbo de ambuloncia que teria sido usado no 1ZR.
Nunca dei grande importoncia oeste assunto. pelas razoes que adiante explanarei. ate que me
foi dado obter. pelos bons offcios de pessoa Amigo. uma lista de carimbos de Moc;ambique. publicada
no Boletim do "Portuguese Philatelic Society". numeros de Novembro de 1985 ate Novembro de 1986.
onde se en contra reproduzido um carimbo com a legenda AMBULANCIA/BEIRA-ZAMBEZE. 0
conhecimento deste carimbo fez surgir no meu espfrito algumas duvidas. que nunca antes tinha
considerado. pelo que resolvi estudar 0 assunto (Fig. 18).
A referida lista de carimbos. no realidade. contem varias imprecisoes e erros que julgo ter
obrigac;oo de esclarecer. mesmo passados ja muitos anos depois do sua publicac;oo.
E verifico que
esta lista que foi real mente de grande utilidade para 0 estudo do marcofilia moc;ambicana. continua a
ser citada num contexte que pode levar a conclusoes erradas.
Assim. abro um paremtesis com este capftulo. para esclarecer alguns aspectos que me parecem
importantes. mas noo relacionados directamente (23) com este meu trabalho. pelo que comec;o por
resumir essas Imprecisoes e erros:
r '11T 11'I ITT III
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Fig. 11 - Carimbo datada de 1953 sobreposto na carta circulada em 1976.

Fig. 11 A - Carlmbo recuperado sem
Indlcativo do ano, por ter termlnado a
sua vida util. No tempo colonial Matola
passou a chamar-se Salazar, revertendo ao seu antigo nome depois da independencia do Pais.

-Nunca existiu em Moc;ambique um Museu dos Correios, digno desse nome, mas apenas uma
acumulac;oo de objectos que serio 0 nucleo de um futuro museu; existiria, por ventura, uma quantidade
de carimbos realmente obsoletos, alguns provenientes dos Correios do extinta Companhia de
Moc;ambique;
-Tanto quanta sei, noo se realizou em Mo<;:ambique, em 1961, (data em teria sido divulgada a
lista) qualquer exposic;oo filatelica.
-Estes pontos sao de somenos importoncia, e noo valeria a pena referi-Ios no actualidade, se a
lista noo contivesse um importante erro, neste coso sim, digno de reparo - A grande maioria dos corimbos
noo estava obso/eto em 1961,como se afirma no pequeno texto de introdw;:oo 6 Iista de carimbos.
Longe disso! ... O que

yOU

provar com toda a facilidade e sem margem para duvidas.

Devo. contudo, antes do mais, ressaltar uns quantos aspectos: noo sei se este evidente erro foi
entretanto rectificado. Nenhum filatelista, por mais estudioso que seja, pode ter a pretensoo de conhecer
/ ler tudo aquilo que se escreve sobre um determinado tema. Nos subsequentes Boletins do P.P.S.
compulsados, noo me parece que 0 erro tenha sido admitido ou rectificado e bom serio que tivesse
sido. Em publicac;oes filatelicas portuguesas, tanto quanto julgo saber, este evidente erro nunca foi
referenciado. Talvez porque a tallista noo teve em Portugal grande divulgac;oo.
Por outr~ lado noo aceito, de modo algum, que os do is ilustres filatelistas que estiveram no posse
do lista, conforme e afirmado no respectiva introduc;oo - primeiro 0 Dr. Ant6nio Fragoso e depois 0 Eng.
Armando Vieira - mesmo noo sendo especialista no filatelia do Ultramar Portugues, pudessem acreditar
que eram obsoletos carimbos que no altura estavam em usa e estiveram por muitos anos (alguns
chegaram ate a ser usados depois do independencia de Moc;ambique) (Figs. 11 e 11 A). Qualquer
coleccionador, mesmo um principiante. que tenha no sua posse meia duzia de cartas de Moc;ambique
com aqueles carimbos podera constatar este facto. Ainda assim julgo que devo aproveitar a oportunidade para neste artigo levantar a questoo, ate porque a lista continua a ser importante para 0 estudo
23) Exclulndo. claro. a exlslencla da reproduc;Cio do carlmbo na IIsla da P.P.S. repellda nos varios arllgos e nolas. que se referem
suposla ambulCincla BEIRA-ZAMBEZE.
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Fig. 12

da marcofilia mo<;:ambicana e naG pode ser ignorada (24) :
para isso basta que se tenha em mente que a lista contem
apenas alguns carimbos obsoletos na altura, mas a maior
parte estava em uso naquela data; alias e facil identificar
uns e outros, como veremos.
Nao teria qualquer dificuldade em apresentar muiFig. 13
tas dezenas ou ate centenas de exemplos de carimbos
mencionados na lista da P. P.S. como obsoletos usados posteriormente a 1953-1961; mostro varios exemplos nas gravuras 12,13, 13A. que julgo suficientes para provar a minha assen;:ao.
Mas como foram obtidas, na sua maioria, as impressoes que figuram na referida listo de carimbos - do tipo hexagonal (mais antigos), circulares, do correia aereo, provisorios de borracha, de voles
e outros? A explica<;:ao e simples: foram enviadas circulares as esta<;:oes ou simples postos de correio,
existentes em todo 0 territorio de Mo<;:ambique, solicitando que em folhos de popel
em branco fossem batidos todos os carimbos, obliteradores ou nao, nelas existentes.
Sei que essa pratica naG era inedita, p~r
informa<;:oes credrveis, obtidas na Beiro.
Como ja foi dito estava em
Mo<;:ambique na altura da sua independencia e fui assessor de Filatelia durante varios
anos, no novo Pars. Estava portanto em
posi<;:ao privileglada para obter informo<;:oes sobre varios assuntos, que para mim,
como interessado em Historia Postal, eram
importantes . Nao tenho conhecimento
Fig. 13A - Carimbo de Inhaminga datado de 10/11/53 data muito
documental de instru<;:oes que pudessem
proxima do carimbo da lista da P.P.S. (sobreposto).
ligar-se concretamente a lista da P.P.S. que
estou a analisar, mas uma observa<;:ao atenta das datas dos carimbos que nela figuram levam-me facil
e inquestlonavelmente a esta conclusao.
Assim : •
Na sua grande maioria os carimbos da listo tem datas entre fins de Abril de 1953 e Maio do
mesmo ano, notando-se alguns (poucos) datados de Junho. As datas mais antigas do mes de
Abril referem-se a esta<;:oes de Louren<;:o Marques, pOis devido a proximidade geografica, as
respostas a eventual circular foram mais celeres, 0 que e obvio e natural.
24) Separando os carimbos realmente obsoletos, daqueles 0 nCio eram, fica-nos uma lista de referencla contendo reproduyoes de
algumas centenas de carimbos de Moyamblque.

NOTA:
Significado das letras maiusculas nas Figs. 12,13,14,15,16,17:
A - carimbos sobre perras filatelicas circuladas;
B - impressoes obtidas pelo autor em 1976/1977;
C - impressoes extraidas da lista da PPS.
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Fig. 15

Verificam-se casos em que os carimbos hexagonais, circulares e de vales, de uma unica localidade, tem a mesma data. Espantosa coincidencia ou talvez nao .... Vejamos alguns exemplos:
1) VILA FONTES - dois carimbos hexagonais (rectangulo para a data, sem hora e com pontos e
rectangulo maior com espac;:o para a hora); carimbo circular do tipo 1948 e ainda carimbo de
vales. Temos, portanto, quatro carimbos todos com a mesma data: 22-4-1953!; 2) 0 mesmo notase em relac;:ao a VILA PERY (Fig. 14). Neste coso a data a de 21-4-1953!; 3) tambam encontramos
a mesma situac;:ao em relac;:ao a VILA DE MANICA (244-1953), mas aqui com a "preciosa" ajuda do carimbo
provlsorio de borracha. 0 CHINDE figura com dois carimbos hexagonais, dois circulares e um de correia aareo, todos diferentes: data 8-5-1953, notando-se que
ata a hora corresponde, 0 que provo a saciedade a
ideia antes expressa (Fig. 15).
• Um aspecto mais flagrante diz respeito aos carimbos numaricos das diferentes estac;:6es postais urbanos de Lourenc;:o Marques, que no lista tem datos de 31
de Janeiro e 2-3-4 de Fevereiro de 1955. Segundo 0
livro "Marcofilia de Moc;:ambique - 1875/1975", do autoria de Altino do Silva Pinto, estes carimbos (Tipo VIII Subtipo 1-M8.1-C60), teriam sido postos 00 servic;:o em
1955. Eram portanto recentfssimos quando foram classificados como obsoletos! ... No Fig. 16 reproduzimos um
interessante sobrescrito (de cartao de visita) que tem
a particularidade de estar marcado com tres destes
Fig. 16
carimbos em 4 e 5 de
Janeiro de 1955 (n.o 1-Estac;:ao Central de Lourenc;:o Marques;
n.o 3-Carreira de Tiro e n.o 4-Malhangalene)1.
Finalmente naG quero deixar de
referir que nos anos de 1976-1977, no Belra, fiz a recolha, limpeza e inventariac;:ao
de carimbos de vorias estac;:6es (25), que
hipoteticamente em 1953 eram obsoletos
e encontravam-se no Museu (?) dos Correios de Lourenc;:o Marques (26) (Fig. 17).

c

Julgo que, dodos os elementos
que
apresento,
a focil separar os carimbos
Fig. 17
Be ira - Zambeze
que em 1953 efectivamente estavam no
Fig. 18
pretenso Museu, daqueles que se encontravam em servic;:o nos respectivos
correios. As datos das marcac;:6es anteriores a 1953, necessaria mente, referem-se a carimbos que fo-

a

25) Estes carlmbos fica ram guarda da Estac;:co Central da Belra. Fac;:o notar que as datas que apresentam aqueles reproduzldos neste
trabalho, nco tem qualquer significado. Flcaram como calhava.
26) loda a gente sabe que Lourenc;:o Marques chama-se aclualmente Maputo, capital da Republica de Moc;:amblque, sendo obvla a
razco por que neste trabalho usado 0 toponlmo colonial.

e

ram recolhidos ao longo do tempo e estayam fora de uso. A duvida podera subsistir
num numero reduzido de casos.
Por isso, carimbos obsoletos eram,
sem duvida, aqueles oriundos das estay 6es
do correia da Companhia de Moyambique;
outros de tipo mais antigo tambem nao
oferecem duvidas como, p.e. CARUNGO,
CACHOMBA CHICOA ANKUAZE , PORTO
AMELIA e VILA MOUZINHO(27) (Fig. 18A)
No que respeita a carimbos
provisorios de borracha tenho muitas Fig. l8A - CHICOA/CHICOA: 0 car/mbo da esquerda era
duvidas quanta a sua preservayao; par obsoleto; 0 ca~imbo da .direita estava em usa, pois encontravaexperiencia propria, posso dizer que, devido se no respectlvo correlo.
as condiy 6es climatericas, estes carimbos deterioravam-se completamente em pouco tempo sem
hlpoteses de recuperayao. Alias, todos os carimbos de borracha que figuram na lista tem datas de Abril
e Maio de 1953, enquadrando-se na ideia antes expend ida; estavam portanto em uso nas respectivas
estay 6es de correia naquelas datas.
No que respeita a este e aos capftulos anteriores, a verdade na sua nudez, foi facil de encontrar
e esta mesmo no fundo do pOyO, consubstanciando-se na documentayao analisada, ao alcance de
qualquer mortal filatelista.

A realidade da Ambulancia BEIRA - ZAMBEZE
Considerando a possfvel existencia ffsica do instrumento obliterador, ja que sao conhecidas as
impress6es que se encontram em algumas cartas e na pretensa lista de carimbos obsoletos que
exaustivamente analisei no capftulo anterior, resta-me tentar provar se a ambulancia BEIRA-ZAMBEZE
alguma vez esteve ou nao em serviyo na TZR (Fig. 18).
A verdade e que tendo comeyado a minha carreira profissional neste caminho de ferro em
Janeiro de 1949, nunca qualquer dos meus colegas (e, alguns ainda em actividade, eram do tempo da
sua abertura ao trafego) conflrmou a existencia da ambulancia, quando sobre este assunto os interroguei.
Um irmao meu, mais antigo do que eu no caminho de ferro, que sempre exerceu funy 6es na area da
circulayao de comboios (que chefiou com grande empenhamento desde muito novo e esteve varios
anos colocado em Sen a, termino da linha depois da construyao da ponte), referiu-me insistentemente
nunca ter conhecido ou ouvido falar da possibilidade de ter existido tal serviyo dos correios, em
carruagem propria ou em espayo cedido pela TZR. Este irmao iniciou a sua actividade em 1938, apenas
nove anos passados desde a data - 1929 - em que sao conhecidas cartas com este carimbo. Por estas,
e outras raz6es, para mim obvias, considero este testemunho muito fiavel.
Pela minha parte devo dizer que tive a rara oportunidade de analisar e estudar praticamente
todo 0 arquivo da empresa existente em Moyambique (na cidade da Beira) (28), que continha documentos
(alnda existirao?) desde fins do seculo XIX; nada encontrei referente a ambulancias na TZR nem uma
simples nota, para alem daquilo ja assinalado, que consta dos contratos de concessao. Eclaro que Ii
com 0 maior cuidado e interesse os dossiers respeitantes aos correios e telecomunicay6es e nada la
vislumbrei sobre 0 assunto ao contrario do que seria de esperar, se a ambulancia tivesse existido.
Dificilmente tais documentos me passariam despercebidos, tanto mais que 0 funcionamento das
ambulancias nas linhas do Protectorado e muitas vezes referido.
Continuando, mas antes de passar aos "pros e contras", fazendo muitas vezes 0 papel de
"advogado do diabo", passe a analisar tres cartas com 0 misterioso carimbo, as unicas de que tenho
conhecimento. Assim:
Primeira carta - Datada na ambulancia em 9/4/1929, tem 0 carimbo da Beira/Distribuiyao de
10/4 (transito). Sabendo-se que nessa data 0 comboio-correio (unico comboio onde poderia funcionar
27) Pormenores reterentes a estes carimbos, nomeadamente as datas de utlllzac;:Cio, podem ser tacllmente verlficadas no IIvro "Marcofilia
de Moc;:amblque - 1875/1975", de Altlno da Sliva Pinto.
28) 0 Conselho de Admlnlstrac;:Cio da TZR, por torc;:a da lei portuguesa, passou de Londres para Llsboa em 1968.

a ambulancia) circulava de noite entre
Murra<;:a e Beira (29). a carta dirigida Inglaterra. poderia ter sido recolhida em qualquer localidade do percurso e estas datos
seriam possfveis. De notar. apenas. que 0
porte de um escudo nao est6 de correcto;
nessa data a taxa para pafses estrangeiros
fora de Africa era de 1$60 ate 20g (Fig. 19),
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Segundo carta - E igualmente
dirigida a Inglaterra e est6 taxada com 2
escudos e 80 centavos; quatro selos estao
colocados na frente. cancelados com 0
carimbo de Inhaminga (Fig, 20). e um no
verso. nao se compreendendo 0 "porque"

Fig. 19

de um selo nesta posi<;:ao. havendo tanto espa<;:o
disponfvel na frente. 0 carimbo que inutiliza este ultimo selo. est6 pouco legfvel. mas parece nao haver
duvida. analisado no computador. que e de
Inhaminga. onde a carta. registada. foi postada em
29/8/1929 (Fig . 21).
Uma primeira questao poe-se desde j6 - 0
porte. Segundo 0 Diploma Legislativo do Governo
Geral de Mo<;:ambique n.o 96. de 14/9/1928. estabelecendo novas taxas para as correspondencias. declarado em vigor no territ6rio do Companhia de
Mo<;:ambique pela Ordem n.O 5959. de 17/7/1929. 0
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porte de uma carta ate 20g para a Inglaterra era de 1$60; com 0 premio do registo
de $40 perfazia 2$00. Se considerarmos 0
segundo escalao.
0
porte serio
1$60+$96+$40=2$96. Nenhuma destas importancias condiz com 0 porte do carta!
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Fig. 20 - A Estacrao Ferrovlaria de Inhamlnga em
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Alem do carimbo de Inhaminga 29/8/1929 - esta carta tem 0 carlmbo do
ambulancia datado de 30 de Agosto e carimbo de transito no Beira. desta mesma
data. 0 que e not6vel para uma carta
registada naqueles tempos!."
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E aqui atrevo-me a par as seguintes
questoes: haveria necessidade de ser manipulada no ambulancia uma carta para Inglaterra. registada em Inhaminga e que
deveria seguir. em principio. em mala fechada para a Beira? (30), Porque razao durou tao pouco tempo e foi abandonado um
servi<;:o de ambulancia tao eficiente?
Terceira carta - E tambem not6vel
pel a "celeridade". Carimbada em Vila
Bocage (3 1) com data de 24/3/1929. teria
29) A vlagem entre Murrac;;a-Beira demorava 12 horas.
30) Esta Informac;;ao encontra-se em multas fontes de
dlficil enumerac;;ao. Sabe-se que Inhamlnga e outras
localldades do IInha e reglees IImitrofes asslm procedlam.
Murrac;;a e Chlndlo tambem fechavam malas
31) 0 nome de Vila Bocage presta-se a algumas
con fusees. Este toponlmo homenagela Jose Vicente
Barbosa du Bocage (n.1823-m.1907) famoso naturalista
(Zoologla e Botanlca). autor de varlos IIvros e multos
artigos.

entrado na ambulancia no dia seguinte (25/3) e passou pela Beira/Distribuic;oo as 8 horas do dia 27/3,
com destin~ a Inglaterra 0 que perfaz, sensivelmente, tres dias no percurso, considerando que a carta
tivesse sido postada no dia
24 de manho, em Vila
Socage. Esta carta tem
muito que se Ihe diga! ...
Comec;ando pel a
taxa, verifica-se que tem
porte, em selos "Ceres" da
Provincia de Moc;ambique,
um escudo mais sessenta
centavos (= 1$60), 0 que
esta correcto, de acordo
com a Portaria nO 96 de 14/
9/1928, ja antes mencionada.

Esabido que, dadas M
M
u E
o
A
as poucas qualificac;6es do
Fig. 22
pessoal dos Correios em
certas circunstancias, aparecem bastantes cartas antigas de Moc;ambique com os portes mal calculados. Esta e uma excepc;oo em relac;oo as outras cartas analisadas neste trabalho.
A este prop6sito e curioso referir 0 que diz Juvenal Elvas (32) sobre
Vila Socage - em tipica linguagem
colonial, habitual naqueles tempos no seu famoso "Relat6rio da Inspecc;oo
dos Correios da Zambezia" datado de
14/2/1904: "Inspeccionado 0 servic;o
da estac;oo de Villa Socage, vi que 0
indigena que a serve e cuidadoso, mas
mais digna era de ter um europeu que
muitas outras do distrito, mormente na
epoca em que muitos brancos alii estacionam e transitam. A caixa receptacu/o nao tinha chave, recebendose as correspondencias em mao, (33)
tendo ordenado algumas alterac;6es
Fig. 23 - Barco do Zambeze, notando-se as barcac;:as de carga.
attinentes a melhorar 0 modo de executar 0 servic;o" (sic). Como seria 0 servic;o dos Correios nesta localidade em 1929?
Voitando a carta, note-se 0 mapa da Fig. 22 que nos ajuda a perceber 0 seu percurso (de
acordo com os carimbos, claro): foi transportada por portador (a pe, com toda a certeza) de Vila
Socage ate ao ancoradouro no Rio Chire; desceu este rio e passando ao Zambeze viajou ate ao Chindio
(Fig. 23) (34) entoo termino da "Central Africa Railway"; fez a travessia do Rio ate Murrac;a numa distancia
de cerca de 4km, onde teria entrado na ambuiancia da TZR, seguindo ate a Seira; daqui seria encaminhada para 0 destin~.
Convem notar que a travessia ofere cia serias dificuldades. 0 Rio Zambeze (tal como 0 Chire,
seu afluente) estava constantemente a mudar de curso, assoreando-se com bastante facilidade. Na
epoca das cheias, de Janeiro a Abril (35) a travessia era muito complicada; toda a area ficava inundada
(36) . Na epoca seca, principaimente em Novembro e Dezembro, os problemas no leito do rio, com
32) De nome completo Juvenal Elvas Santa Barbara a, em varlas obras, deslgnado por Juvenal Santa Barbara.
33) 0 subllnhado a nosso.
34) 0 IIvro do Dr. Luis Frazao,la antes menclonado, a importante para 0 conhecimento das condi~oes das navega~oes no Rio Zambeze,
Inclulndo as companhlas de navega~ao que nele operavam e os nomes dos respecHvos barcos.
35) Multas vezes apreciel 0 extraordlnarlo espectaculo das Imensas e destruldoras chelas anuals do Rio Zambeze. As grandes barragens
construidas a montante - Caborabassa em Mo~amblque e Karlba no Zambia - transformaram, em condl~oes normals, 0 grande Rio num
flo deagua.
36) Como se verlfica pelas datos, a carta de Vila Bocage circulou em plena apoca das chelas.
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grandes bancos de areia, tambem noo permitiam 0 bom funcionamento das opera<;:oes de transbordo
(Fig . 23A). As cargas e descargas tinham de ser desviadas, muitas vezes, para pontos distantes dos
armazens 600 metros a montante e 1500
metros a jusante. Nestes casos as barca<;:as eram movimentadas com a for<;:a bruta do trabalho dos nativos, tarefa quase
de escravos, que envolvia 150 homens! A
impresslonante, diria mesmo dramatica,
gravura que se mostra na Fig. 23B e bem
iIustrativa.
Por outr~ lado as lin has ferreas
entre 0 Rio Ziu-Ziu e Chindio (Fig. 24), na
CAR, e entre Caia e Murra<;:a, na TZR, eram
Fig. 23A
frequentemente cortadas pel as famosas cheias do Rio Zambeze. Para exemplo, refiro um ofrcio datado
de 25/1 /1926, dirigido ao "Postmaster General" da Niassalandia, informando que todo 0 trafego de
passageiros, carga e malas de correia
estava suspenso nas zonas acima
indicadas 0 que, com toda a certeza,
inviabilizava 0 transito de correia entre
os dois parses.
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lIustres filatelistas, alguns felizmente ainda entre nos e outros, infelizmente, ja desaparecidos, deram a sua
colabora<;:oo para 0 artigo publicado
no Boletim de Agosto de 1988 da
"Portuguese Philatelic Society" onde
vem descrita esta ultima carta (37). Que
me perdoem mas noo acredito naqui10 que seria, em Africa, um autentico
milagre de eficiencia e rapidez! .. Noo
Fig. 238
quero, de forma alguma, nem de leve
que seja, beliscar a memoria do Dr. Antonio Fragoso e do Eng. Armando Vieira, grandes filatelistas que
conheci e com quem, alias, tive 0 privilegio de aprender Filatelia e 0 prazer de colaborar. Estou certo
que estes do is mestres noo estudaram a carta. Quero admitir que a sua colabora<;:oo noo se centrasse
no estudo da carta, mas sim
noutras vertentes do trabalho
antes referido, assinado por E.L.
Anderson que, alias, contem
varias imprecisoes.
Ninguem, que tivesse
conhecido aquelas paragens
africanas, como eu que por 10
andeL mesmo considerando
melhores condi<;:oes nos tempos mais recentes e outras facilidades, acreditara em tal
rapidez e eficiencia do servi<;:0 dos correios.
Esta carta, em minha
opinioo e embora com alguFig. 24 - Planta das instalacroes ferroviarias do Chindio em 1927
mas reservas que a minha mente de filatelista muito cuidadoso e atento impoe aqullo que escreve, a
carta, dizia, oferece muitas duvidas sob todos os aspectos!
Quarto carta - Mais uma suspeita e misteriosa "pe<;:a filatelica"! ... E, como diria 0 pronostico e
brejeiro narrador do livro de Jorge Amado, "e nosso dever, de todos nos procurar a verdade de cada
37) Este artlgo e bastante Informallvo, mas contem algumas Inexaclldoes em relacrao as ambulanclas postals do Protectorado. A carta
apresentada no artlgo nao e aceltCivel para uma reproducrao com 0 minlmo de qualldade.

facto". E nesta carta temos um novo e importante facto: a revelayoo da existencia de uma etiqueta
de registo (falsa?) da ambuloncia BEIRA-ZAMBEZE ! (Fig. 25)
A carta e ap6crifa e nitidamente manipulada, a meu ver. Vejamos: 1) Carimbos - a carta foi enviada a partir da estayoo postal da Beira a 1/10/1928, encontrando-se 0
carimbo que oblitera os selos pouco
legivel. Pelas suas caracteristicas
morfol6gicas noo parece ser carimbo de registos; como noo e de
registos, 0 carimbo norma!, igualmente da Beira, data do de 1 de Outubro, oposto no verso, onde se ve
tambem 0 carimbo da chegada na
Alemanha; tem ainda sinais de locre
e indicayoes manuscritas em lingua
alemo que noo consegui decifrar; 2)
Porte - a carta tem 0 porte de 1$40,
quando para registo deveria ser de
1$60 (porte normal para 0 estrangeiro fora de Africa)+$40 (premio de
registo); 3) A etiqueta do registo tem
as legendas "Companhia de
Moyambique/n.o 0045/ Ambuloncia/
BEIRA-ZAMBEZE", alem do "R", claro.
Esta etiqueta noo faz qualquer sentido para uma carta expedida da Beira, estayoo postal que se confirma
pelos carimbos e endereyo do remetente, ate porque a carta noo tem 0
carimbo da ambuloncia em questoo
que, necessaria mente deveria acompanhar a etiqueta. Se 0 remetente
Fig. 25
fosse de uma localidade situado ao
longo da linha, ainda poderia haver dOvidas; agora remetente e carimbos da Beira?! ... Mas segredo-me
o "advogado do diabo" que poderiam ter-se esgotado as etiquetas de registo na Beira, tendo-se
recorrido a estas etiquetas - que noo tinham utilizoyoo - como medida de emergencia. Impossive!'
digo eu! ... Seria facil, e noo inedito, como e sabido, fazer a indicayoo manuscrita do registo. Alem disso,
a etiqueta em questoo tem 0 n.o 45 (0 que significa uma media de 5 registos por mes) e todas as
estatisticas nos dizem que num ana passavam pelo estayoo da Beira, milhares de correspondencias
registadas (expedidas). E nem seria necessario recorrer a estatisticas: 0 senso comum daria a resposta.
(38) Com toda a certezo esta etiqueta foi colocado na carta a posteriori. Poderia ainda usar outros
argumentos para questionar a autenticidade da carta, mos pense que noo vale a pena faze-Io.
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Mas como aparece uma etiqueta de registo com a legenda AMBULANCIA/BEIRA-ZAMBEZE. havendo quase a certeza de que tal ambuloncia nunca funcionou, conforme tenho vindo a tentar provar?
Se a etiqueta noo e falsa (0 que noo se pode provar sem uma analise directa a carta), s6 posso
aventar a mesma hip6tese que considerei para 0 carimbo, conforme adiante melhor explanarei: as
etiquetas foram impressas mas nunca foram utilizadas, tendo algumas caido na posse de pessoas pouco
escrupulosas. Noo sendo assim, desafio alguem a explicar com documentayoo e 16gica esta carta ...

*
Este trabalho comeya ja a ficar longo. Assim e altura de assumir efectivamente 0 popel de "advogada do diabo" e, em estilo mais telegrafico, questionar quem possa responder as minhas dOvidas:
38) Nas estatisllcas comparativas: 1943 - cartas registadas internas, 27332; 1948 - cartas registadas internas, 55061 e para 0 exterior,
52930.
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- Porque razoo 0 carimbo SO e conhecido em too poucas cartas, com diferentes datas de 1929?
Como ja foi dito os contratos de concessoo, todos eles, previam 0 funcionamento de ambuloncias
postais na TZR e CAR.
- Porque razoo, existindo tantas cartas oriundas da zona do lago Niassa, circuladas via Beira (Fig.
26), obrigatoriamente utilizando os comboios da TZR na parte final do percurso em Mo<;:ambique (noo
havia outra maneira), porque razoo, pergunto, nenhuma destas cartas foi marcada na suposta
ambuloncia? A resposta parece ser simples: vinham em mala fechada .... Entoo como explicar a carta
registada em lnhaminga (alias com uma bela etiqueta de registo) sabendo-se que 0 correia desta
localidade sempre fechou malas (Fig. 21)?
- A mesma questoo pode ser equacionada em rela<;:oo a correspondencia vinda pel a
ambuloncia da "Nyassaland Ralways" destinada a Mo<;:ambique ou dirigida a paises estrangeiros, via
.
Beira. E claro que nesta ambul6ncia tambem
as correspondencias vinham em mala fechada.
,~~SSA
- Porque sera que 0 conhecido filatelis. ,,~ .;, ~~.
11/eI;HA'~1
ta Cor. Alexandre Guedes de Magalhoes, no
!>",.,f.i . ~
J if.t.." . , seu excelente Iivro "Marcofilia do Servi<;:o Posf' ,. f;)~ t
-tal Ambulante de Portugal e Ultramar", publi•
I\'I~~
"
cado em 1986 (39) noo descreve este carimbo?
,... _ ,/."'.; ~ /.d/ ./
' /~~
Certamente que Guedes de Magalhoes con he~tf/~ / ~.. v . .;'?'/~
cia a Iista dos pretensos carimbos obsoletos (?!),
//~w.r -1!f7
ja aqui estudada, e poderia ao menos fazer-lhe
/
~/u ~ /~~
uma referencia, dando-Ihe 0 beneficio da du,
~~
vida, nem que fosse em nota de rodape. Tive a
~. _
~ ~
honra de colaborar com aquele conhecido
" _. <" ~_~?;.4
estudioso, grande conhecedor da historia postal portuguesa, Os elementos descritivos refe'-J
~ -=
.
rentes aos caminhos de ferro de Mo<;:ambique
foram-Ihe por mim facultados e troquei com
ele intensa correspondencia - que conservo durante varios anos, ate ao seu falecimento.
Nunca abordou a existencia do misterioso carimbo, ignorando-o completamente. Estou convicto que Guedes de Magalhoes noo the prestava qualquer aten<;:oo pela simples razoo de
noo reconhecer a sua autenticidade! (40)
- Insistindo, verifico que, curiosamente,
na "Estatistica dos Correios e Telegrafos" de
Mo<;:ambique, referente a 1943, 0 Chefe da
Fig. 26 - Carta oriunda de Metonia (perto do Logo Niassa)
Reparti<;:oo Provincial de Manica e Sofala (0
para Lisboa, circulada via Beira.
territorio da Companhia de Mo<;:ambique que
tinha passado para a administra<;:oo do Estado Portugues em 1942), faz algumas pertinentes sugestoes
quanta a necessidade de ser implantado 0 servi<;:o de ambul6ncias na "Trans-Zambezia Railway". Esta
"Estatistica" e importantissima pois revela-nos valiosos pormenores sobre a integra<;:oo dos Correios da
Companhia majestatica no sistema postal da Colonia. Soo, por isso, elementos de maior interesse, em
termos genericos, para 0 estudo da historia postal de Mo<;:ambique, naquele periodo. Este relatorio e
assinado por Luiz Urbano F. Furtado, que teve interferencia directa no processo de integra<;:oo dos
Correios da Companhia de Mo<;:ambique.

z.
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Sobre 0 transporte de malas (0 sublinhado e meu) diz-nos que era efectuado:" b)Entre a Beira e
Blantyre, pelo caminho de ferro da Trans-Zambezia Railways; c)Entre a Beira e Tete pelo caminho de ferro
da Trans - Zambezia Railways ate Blantyre e desta por camionagem dos CFM (Caminhos de Ferro de
Mo<;:ambique) ate Tete."
Em rela<;:oo a ambul6ncias refere 0 relatorio:"no percurso Beira-Blantyre (41) noo esta estabelecido
o servi<;:o de ambul6ncia havendo somente um receptaculo para aceita<;:oo de correspondencias. E
de toda a conveniencia que nesta Iinha passe a haver tambem 0 servi<;:o de ambul6ncia, para 0 que
esta Reparti<;:oo esta d iligenciando obter dos caminhos de ferro da Trans-Zambezia as facilidades
necessarias." E mais adiante, sob a rubrica "Diversos" e num sub-capitulo -3) 0 que preciso tazer e
refor<;:ada e melhor concretizada a ideia anterior:"criar 0 servi<;:o de ambul6ncias posta is na Iinha do

e

39) Ja anles, em 1970, Guedes de Magalhaes publicou um arllgo sobre 0 lema no IIvro comemoraHvo do 1° Cenlenario do Selo Poslal
de Angola,
40) Certamenle Guedes de Magalhaes nao desconheceria 0 lal Museu dos Correlos de Lourenc;:o Marques, se exlsllsse,
41) A referencla dlz respeilo ao percurso das IInhas ferroviarias (que envolvia Ires companhias diferenles como foi ja expllcilado) e nao
propriamenle ao servic;:o de ambuloncias nos dois paises.

caminho de ferro da Trans-Zambezia Railways entre a Beira e Port Herald" (42). Ede admirar que apesar
das diligelncias efectuadas (em 1943) e tendo em conta a abalizada opiniao deste alto funcionario
postal nunca tivesse sido implantado neste caminho de ferro (e consequentemente na CAR) 0 servic;:o
de ambuloncias, que facilmente se interligaria com 0 mesmo servic;:o ha muito existente na "Nyassaland
Railways". As razoes por que isso naG aconteceu sao por mim desconhecidas, mas talvez tais razoes
pudessem abonar a tese, que defendo, de que a ambuloncia BEIRA-ZAMBEZE naG funcionou (43).
Tambem considero estranhissimo que, se tivesse existido 0 servic;:o de ambuloncias na TZR. mesmo
por pouco tempo em 1929, 0 facto naG fosse referido neste relatorio bastante abrangente; seria muito
natural que, ao fazer-se a proposta, fosse acrescentado "conforme existiu anteriormente" ou outra
expressao equivalente.
- Note-se ainda que, desde sempre, todos os autores que tem abordado esta questao, fazem-no
de forma vaga, sem a minima consistencia, nunca referindo qualquer documentac;:ao ou fonte.
- Posso ainda ressaltar algumas notas de interesse: 1) as tres cartas que conhec;:o com este
carimbo estoo dirigidas a Inglaterra, sendo duas para 0 mesmo enderec;:o; 2) sao notorios os portes
errados; 3) em 1930 0 comboio correia entre Murrac;:a e Beira circulava apenas duas vezes por semana,
na quinta-feira e no sabado. Nao encontrei, infelizmente, qualquer documento assegurando-me que
em 1929 vigorasse 0 mesmo horario, mas penso que sim. Neste caso, consultando um calendario de
1929 (as tres cartas sao todas deste ano) verifico que nenhuma das datas dos carimbos coincide com
aqueles dias da semana. Este pormenor e importante.
- Finalmente, embora pudesse ainda acrescentar alguns argumentos de caracter mais ou menos
subjectiv~ a favor da tese da naG existencia da ambulancia BEIRA-ZAMBEZE, naG posso deixar de
acrescentar que tenho a certeza absoluta de que em principios de 1930 esta ambuloncia naG circulava.
Um interessante dossier (44), ja mencionado em capitulo anterior, referente a atrasos, deficiencias de
varia ordem, disputas entre as administrac;:oes postais dos dois paises e outros assuntos, tudo sobre
encomendas e correspondencias recebidas e expedidas pelas equipas empenhadas na construc;:ao da
grandiosa ponte sobre 0 Rio Zambeze, entre Sena e Dona Ana (Mutarara), do-nos essa certeza.

*
Fica apenas por explicar, de forma inquestion6vel, a existencia do carimbo no Museu dos Correios
em Lourenc;:o Marques, Museu que tanto quanta sei nunca efectivamente existiu; 0 mesmo digo em
relac;:ao a etiqueta do registo. 0 carimbo e as etiquetas poderao ter sido feitos com antecedencia,
considerando a prov6vel implantac;:ao da ambuloncia 06 que os contratos de concessao 0 previam) e,
tendo caido em moos menos honestas, terao sido abusivamente utilizados sendo de po is 0 carimbo
recolhido pelos Correios, 0 que naG me parece ter muita logica? Ou ter6 simplesmente 0 carimbo sido
falsificado assim como as etiquetas? Mas, neste caso, como poderia figurar a reproduc;:ao do carimbo
na lista, perguntaria 0 "advogado do diabo"?
Nao podemos esquecer que a linha da TZR tinha 0 seu inicio no Dondo (Fig. 11) e naG na Beira,
como previam os contratos de concessao, pois que entretanto a TZR adquiriu direitos de circulac;:ao
entre aquelas duas localidades (linha da "Beira Railway") onde j6 funcionava a ambuloncia Beira/
Umtali. Nao faz senti do, pois, a legend a BEIRA-ZAMBEZE mas seria antes DONDO-ZAMBEZE. Alguem poderia
ter-se baseado nos contratos onde efectivamente se previa uma linha Beira-Zambeze, ignorando aquela
alterac;:ao de percurso da TZR?
Tenho poucas duvidas, quase certezas, de que nunca funcionou uma ambuloncia na linha da TZR
e, consequentemente, duvido da autenticidade das cartas. Mas, no fundo do tal poc;:o naG encontrei.
infelizmente, a luz divina da verdade absoluta e total. pOis que sem documentos explicitos e crediveis,
em Filatelia tal coisa naG existe. Talvez toda a verdade aparec;:a um dia, naG no fundo de um poc;:o, mas
por acaso em qualquer poeirento arquivo, esquecido e desprezado!

Posfacio

A medida que trabalhava neste artigo de "gestac;:ao" morosa, compulsel multos documentos,
esclarecendo duvidas e mudei a orientac;:ao inicialmente planeada para 0 mesmo. Estas e outras razoes
convenceram-me da necessidade de redigir este Posfacio, naG habitual neste genero de escritos.
42) Certamente por lapse e relerlda somente a TZR, Ignorando-se a CAR (ver capitulo sobre esta ultima IInha e a nota 41).
43) Como se vlu as ambulanclas no TZR estavam prevlslas nos contratos de concessao. Certamente tera havldo dlflculdades de ordem
operaclonal no altura, quer conslderemos a hlpotese de 0 servl~o nunca ter sldo Implanlado, quer aceltemos a Idela de que a
ambulancia lunclonou apenas alguns meses; as mesmas dlflculdades exlstJrlam em 1943, pelo que a proposta do Chele dos Correlos de
Manica e Solala 101 Ignorada.
44) Este dossier e Importanle para aprecla~ao do manelra como lunclonavam os servl~os dos Correlos e Telecomunlca~oes no terrltorlo
do Companhla de Mo~amblque e ate no espa~o de loda a Colonia.
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Em primeiro lugar devo dizer que me deu grande satisfac;:oo escrever para 0 Boletim do CFP 0
artigo que os interessados acabaram de ler. Espero que 0 apreclem. As pesquisas que desenvolvi
levaram-ma a ler muitos livros e publicac;:oes para alem - reconhec;:o - do necessarlo para a elabarac;:oo
deste trabalho. Enfim, empolguei-me por recordac;:oes e devaneios, a par do prazer de levar a cabo
uma tarefa que encetei de po is de algumas hesitac;:oes.
As pesquisas a que aludo levaram-me a pensar que poderla aproveitar a oportunidade para
abordar diversos problemas apenas Indirectamente relacionados com 0 assunto que pretendia
desenvolver. Assim 0 fiz e parece-me que as informac;:oes que transmito, complementadas com mapas,
estatfsticas e notas varias soo de interesse geral - permita-se-me a imodestia - para os Filatelistas que
se dedicam a Hist6ria Postal de Moc;:ambique. Isto tornou 0 meu trabalho algo extenso mas, acredito
que ficam aqui registados elementos que, no futuro, poderoo ser uteis para muitos.
Por ultimo, mas nem p~r isso menos importante, desejo manifestar publica mente 00 Amigo
Altino Silva Pinto 0 meu reconhecimento pela valiosa colaborac;:oo disponibilizada para este trabalho;
nos seus "arquivos implacaveis" encontrei tudo 0 que precisava para esclarecer algumas duvidas que
me iam surgindo, para 01 em de me ter cedido as gravuras das cartas aqui reproduzidas, 0 que agradec;:o.
Alem disso, fol 0 Altino, com 0 seu espfrito aberto, que me incitou e em diversas ocasioes me "pressionou"
para abordar um assunto que eu noo estava muito disposto a trabalhar. Enfim, foi ele com 0 seu espfrito
moc;:ambicano, que eu obviamente tambem perfilho, que me fez compreender 0 interesse deste tema
e a necessidade de 0 abordar para transmitir os meus conhecimentos aos outros!
Tambem noo quero deixar de agradecer aos Amigos que me deram a sua competente
colaborac;:oo informatica, p~r vezes com prejufzo do sua vida particular. Sem as muitas horas que comigo
trabalharam noo me teria sido possfvellevar a cabo esta tarefa, ja que noo soo muito "amigaveis" as
minhas "relac;:oes" com os computadores ...
Bibliografla
- Arqulvo de documentaydo e recortes do autor especia/mente no que respeita
Hlstoria dos Caminhos
de Ferro.
- Boletlns Oficials de Moyambique e da Companhla de MOyamblque, conforme referenclas nos textos.
- Camlnhos de Ferro, Caminhos do Homem, por Joaqulm Correa da Silva (Pacro d'Arcos).
- Contribuic;do para a Hlstoria Postal do Baixo Zambeze, por Luis Brito FrazQo.
- Diorio de Moc;amblque, Numero Especial Comemorativo do Cinquentenorio da Cldade da Belra, Agosto
de 1957 - autores dlversos.
- Estatistlcas dos Correlos e Te/egrafos de MOyamblque, an os de 1943 e 1948.
- Marcofflfa do Servlc;o Postal Ambulante de Portugal e Ultramar, por Alexandre Guedes de Magalhaes.
- Marcofllia de MOyamblque - 1875/1975, por Altlno Silva Pinto.
- Portuguese Philatelic Society, Boletlns de Novembro/1985, Feverelro/1986, Malo/1986 e Novembro/1986.
- Portuguese Philatelic Society, artlgo Cia de Moc;amblque: The Nyasa/and Travelling Post Office and
Portuguese East Africa Ambu/ancla connection, por E. L. Anderson - Agosto de 1988.
- Republica Popular de Moyambique - As Alterac;oes Toponimicas e os Carimbos do Correio, (eBook), por
Jorge Luis P. Fernandes.
- Relatorio do Projecto e Reorganlzaydo dos Servlc;os dos Correlos e Te/egrafos de Moc;amblque - 1899 e
1904, por Juvenal Elvas.
- Railway Thematic Group Newsletter, Travelling Post Office Cancels (...J of Mozambique, por Werner Crethe
e Mike Walker
- The South African Philatelist, numero 412 - Agosto de 1959, Artigo T.P.O. Marks of Southern African por J. H.
Harvey Pirie.

a

26

A.MOLDER
- FILATELIA RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101,3.° - 1200-358 LISBOA
Tel.: (00351) 21 3421514 Fax: (00351) 21 3429534 E-mail: a.molder@sapo.pt
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM TlCO DA CONCEITUADA MARCA ALEM

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0

KABE

ANDAR (Elevador)

Faca-nos uma visita em ''http://filateliaamolder.com.sapo.ptl''

"fOR rtlX11110RIII"
,
II~ ~Y;;e.f lo~tai

e,l(tre a ;"Ila e, Pol"t"aja~ 101"

lI'mtrril"to. fe.t't!. ~ 1e,1'o~ Parae,fe.f' 81"1'tMleo~
1839/1811)
1 - Prologo

luis Frazao
F.R.P.S.L.
lulsvbp.frazaoGnetcabo.pt

Em Junho de 1981, escrevemos um artigo intitulado
"Paquete Britdnico - Aditamento ao artigo publicado no B.C.F.P.
N°312" e dizfamos entoo: "E nossa convic90o de que 0
aparecimento das marcos de entrada P.BrifO e Por Alexandria
deve ter sido simultaneo e consequencia do decreto de
Outubro de 1838"
Vamos hoje retomar este tema, desenvolve-Io e juntar
novos conhecimentos adquiridos depois do aparecimento e
posterior estudo de um importante conjunto de cartas do India
Portuguesa.
Antes porem, vamos recordar brevemente como se
processavam ate 1839 as comunicac;6es posta is entre a India
e a Metr6pole.

o trabalho do Eng.
Andrade e Sousa, intitulado
"Rotas do Oriente" refere
existirem dois tipos principais de encaminhamento
postal:
a) - a via marftima,
pelo Cabo do Boa Esperanc;a, em navio portugues de
comercio ou pelas naus de
viagem, que aproveitando a
epoca das monc;6es velejavam entre a India e Portugal.
- (a monc;oo de Inverno era
a escolhida para a viagem
de regresso) FI uro 1
As cartas eram
marcadas partida de Goa com a marco ccCORo MARITIMO ..
(1798 a 1821) e a partir dessa data com a marco de GOA;
coso fossem entregues a bordo do navio de partida, com a
marco de chegada do Cor<> Marftimo de Lisboa (Figuras 1a 3)

a

2i

Figura 2

Figura 3

b) - a via de terra, que atraves do Medio Oriente, chegava 00 Mediterraneo, partindo daf por
mar ate Itolia ou Marselha e depois por terra ate Portugal. (A 1a parte do trajecto era feito em paquetes
do East india Company desde Bombaim ate 00 Egipto pelo Suez ou pelo Golfo Persico).

o aviso que se ilustra no figura 4, refere esta modalidade de encaminhamento postal.

AVISO.

,17-se publico pur (>~ta Adlllinistras:ao do Correi<!.
t!1ll cOllsequenciu do nvizo que acaLo de receberd~
Alllllinistrador Geml do Correio de RUlllbairn, que D:A
din 24 do corrente pelns 2 horas da tarcle, lie hafle ~e...
('har a Malia para Lisuoa, por via do Golfo da Persia,
Bassora, Beirout • que deve pal·tir no Vapor, que larga Bombaim nos 4 lIe Julbu seg·lIinte. Esta .M~lla
devenrlo ser a rnais lig'eira po;;sivel, ndverte-se por J8S~
a todas aquellas pessoas quP. quizerem clirigir por es~
upportunilladp Cartas, Officios, e rnais pnpeis Officlaes, q'le os fas:am mais leves que puderelll. Caza fl' Ad~
rnillistra~n do Correio lip Goa, am:; 13 cle Junho dE!
1~3» - 0 Atimiuistratior, Jllaquirn. Thoma~ J(utner dG

F
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Rer:.o•
Figura 4

Qualquer dos meios era moroso, as comunicac;6es postais pela rota d o Cabo demoravam 6 ou
mais meses a chegar 00 seu destino (ver fig .5), 0 que significava no protica uma durac;o o de pelo menos
um ana entre a data de expedic;oo de uma carta e a chegada do resposta a mesma .

Parte do Registo do Porto.
Deu . fondo nesta .Barra a Charrua - S. Joam Mil.
gnanimo - , de qu'e he Comf!landante .o Ca{litam TeDente Fortunat9 Jose FCITt>ira, vern de v18gem de
Lisboa, dl onde sabio em 27 de Maio.do anno proximo passadQ, com Es~lIa ]lela IIba ..ds Madeira, e
Mossamhi'tue, d' .ond~ !labio em 19 de Outubro cIo
dito anno, trazerido a seu borao 08 9fficiaes seguintes:
quatro 2dos. Tenentes. de Artilher.ia, e 16 Alfe .•,1'. do"
«luaes nove trazem em sua companhia suas familias.
Figura 5 (do B.O. da india 3 de Janeiro de 1838)

No coso do via terrestre,

0

trajecto era mais ropido, com uma durac;oo do ordem dos dois

meses.

2 - Os Paquetes Britanicos
Um passo importante teve 0 seu infclo a 22 de Outubro de 1837, quando 0 Almirantado Britanico
assinou um contrato com a Peninsular Steam Navigation Company (P.S.N.Co), do qual resultou passar a
haver comunicac;oo regular e semanal de Falmouth ate Gibraltar com escala em Lisboa.

Em Gibraltar estava j6 assegurada a liga<;oo com os Paquetes de Sua Majestade Britonica que
singravam 0 Mediterroneo quinzenalmente ate Malta e mensalmente ate Alexandria.
A 10 partida sob 0 novo contrato feito pelo paquete «Don Juan» (ver na figura 6 0 paquete
"Iberia". que alternava com 0 D. Juan). que partiu de Falmouth a 4 de Setembro de 1838 e assim se deu
inicio a um servi<;o de uma not6vel regularidade e que se prolongou pelo menos ate ao inicio deste
seculo.

Figura 6 - Paquetelberla

Eno seguimento deste contrato que surge a Portaria de 22 de Agosto de 1838. dirigida ao subinspector geral dos Correios e de que transcrevemos parte: "Tornando-se necessario fixar 0 prec;:o. que
as cartas do Corpo do Comercio e as do Publico em geral. devem pagar para a india via Gibraltar. pe/o
nosso metodo de correspondencia que 0 governo projecta estabe/ecer por Alexandria. manda S. M. a
Rainha ... "
29
Em oficio de 28 de Setembro do mesmo ano. aceita S. MaJestade 0 projecto do sub Inspector e
" ordena que e/e formalize a tabela dos prec;:os que devem pagar as cartas que em Usboa se franquearem
para a india. remetendo essa tabela. com 0 respectiv~ anCmcio de que no dia 13 do proximo mes de
Outubro se fechara malla para Gibraltar". As tabelas soo ilustram-se de seguida (Tabela 1). tal como
foram publicadas em Lisboa no Di6rio do Governo N° 237. a 6 de Outubro de 1838.
""'IIiDO Sua l\hgelladc, a R'~I:"U, Orde~llIlo, Illia .~c'!I.,.rla el:I~.. c.Llu &lOi !\'eg'oeiol 1!'lrDlI,eirOI, que 1. ;.,.t~hcltCesle . •"" mdo de ~~aialii-'
~ lI,e.~ao .eg,!I •• com a In~"., .uP.lonalalldo ~ Imba 40 VDIK'''~. 'lila JI..... tu.. clr.,L .. ~. Deho '"I.I,dcc.d~ IIIl :\l.dn~rrAllcD ,' Annuuda-.o.
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A tabela determina que, quer a ida quer na vlnda, tinha que haver um pre pagamento
(franqueamento) de cartas ate Alexandria', sendo 0 porte correspondente ao restante trajecto, de
Alexandria a Lisboa ou a Goa, pago pelo destinatario ao receber a c arta.
Na tabela vem ainda referido que, para alem do porte maritimo, havia a pagar em Lisboa e em
Goa a "taxa ordinaria do Governo Portugues".
Pela leitura da Portaria citada e da obra de Ismael Gracias2 que no paquete de 13 de Outubro
seguiu a tabela e as instruc;:6es, que chegaram a India a 16 de Janeiro de 1839. Assim parece ter sido
pois 0 seguinte aviso foi publicado pouco tempo depois .

.Faz-~e 'publico 'por ~stll. :?-amiTiistr.,,~ao '0.0 .C 0 l"I"('i 0 , .q,ue 'Ji. Ulnlla
parll .~~Isboa, qU,e t.Ievc ] part))' .110 N a.pol' 1).ue (Ie ThmhiLiol hade largar
pal~ -.Suez Jl·O dia. 25 ao ..c.01Telltc, se l> ade f:Cchur .impTcteri:veiJll1!lite
at~..,as '4 hOI:as 11-1'. tarcJ~ JIc diu. Se:.>:ta fe~ r.a :ro do mesmo ltlC7. - ~rodas
lAo pciisoas que -q.u i.:l1l'·CJ~:' di [igi r'~ll1ls c~.Ii.:!s..p~r-Lt. .Lis1oa., lLle v.em ~lltreg.aT
n!l mesma. .Admmb tt'a:yac urI 1ha, e h[)l'.an~ lJ1;..a n.pra.zado.•
iCa~a da.!\.dmiuistra-s:ao do :Cerreio de Goa, 7 de }"eveTeiro 'd.e :18-t9.
o AUllliu.isll....Jo.r ,Jwaqllim ThClm.a.s ..xavier do .Rego.
Figura 7

3 - As cartas da india.
A possibilidade que tivemos de estudar um lote de cartas dirigidas ao Marques da Fronteira,
expedidas da India entre Maio de 1839 e Agosto de 18453, permitiu avanc;:ar neste tema pOis agora,
alem da Portaria e das tabelas, tambem dispunha-mos de cartas contemporaneas.
Todas as cartas observadas apresentam caracterfsticas comuns, que passamos a enumerar:
1. Marca postal de Goa
2, Marca postal indicativa do franqueamento da carta, aplicada em Goa.
3, N° de regist04 e data de aceitac;:ao no correio, inscritos na carta
4. Marca POR ALEXANDRIN, aplicada em Lisboa.
5. Marca de porte a pagar aplicada em Lisboa
6. Marca datada do correia de Lisboa.
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Para alem destas caracteristicas, outras aparecem somente em determinadas cartas; marcas
de deslnfecc;:ao, inscric;:ao de partida da mala, peso da carta, porte pago pelo expedidor inscrito em
moeda indiana, e posteriormente em reis, inscric;:6es pelo correia expedidor "pagou 0 porte ate
Alexandria", "pagou 0 porte ate Lisboa" , "pagou 0 porte ate Bombaim", marca FRANCA de Lisboa, etc.
Estas outras caracterfsticas, quic;:a as mais interessantes seroo tratadas em detalhe na analise
individual da carta que as apresenta.
As marcas posta is aplicadas em Goa, no periodo que comec;:a em 1839 e que prolongamos ate
1871 sao (Quadro 1):

J>AG OV f 0RTE
'DO COR ·'

Quadro 1

p. p

Se nCio houvesse Iranqueamenlo as cartas nCio eram envladas.
Ismael Gracias. Memoria hlslorlco-economlca sobre os correlos da india Portuguesa Nova Goa 1889.
l Enlendemos esle periodo ale 1871, pols que novas cartas e elemenlos que loram surglndo asslm 0 proporclonam.
• Reglslo nCio e slnonlmo de SEGVRA. Indica somenle que 101 reglslado e numerado num IIvro e na carta 0 pagamenlo do porte leila pelo
expedldor.
• Em dols casos de excep,.:Cio, apareceu a marca P. Brll", que a seu lempo comenlaremos.
1

2

Em qualquer dos casos, estamos perante duos marcos:
a) Uma marco de franquia
Pagou porte do correia
P.P. (pagou 0 porte ou porte pogo)
b) Uma marco nominativa de GOA com letras direitas ou inclinadas, com ou sem
cercadura.
No quadro 2 indicam-se as cores aplicadas pelo correia de Goa; primeiro a tinta vermelha,
passando depois a sepia (tinta de escrever) a partir de Outubro de 1844.

p p

p. p

CJ;·.~OA\
,~\
./

-

I

Quadro 2

3.1 - Analise dos Portes das Cartas pagos

a chegada a Lisboa (1840 a 1853)

- Os portes das quatro primeiras cartas
conhecidas que utilizaram os paquetes ingleses
pela via de Alexandria, chegadas a Lisboa em
1839, regem-se pela tabela 4° do Portaria de 6/
10/38, ou seja, pagam em Lisboa 0 valor composto
pelo porte de Gibraltar e do porte dos Correios
de Lisboa. Os portes aplicados sao de 240 e 320
reis.
- A 29 de Janeiro de 1840 foi oficiado 00
sub inspector dos Correios que se devia efectuar
uma altera<;:ao do porte das cartas de e para a
India p~r via de Alexandria, pOis que 0 porte de
franqueamento das cartas que ate entao era de
640 reis p~r on<;:a, passava agora a ser de 960 reis6 •

31

Nao encontramos ainda 0 texto do
res posta do sub-inspector dos correios, mas
reconstitufmos a tabela e apresentamo-Ia de
seguida (To bela 2), em conjunto com a tabela
publicada a 13 de Outubro de 1838.
Em rela<;:ao com os dodos que aqui se
Figura 8 (com porte de 240)
apresentam e conveniente registar que se
come<;:ou por construir a tabela dos portes marftimos, com base no valor do on<;:a em 960 reis, 0 que se
apresenta no 1° linha. A duvida que tfnhamos era se devia ou nao juntar a "taxa ordinaria do correia de
Lisboa", tal como constava no tabela de 1838?
"Para 0 SUb-Inspector
Manda Sua Magestade A Rainha CCII1IIl!licar ao Conselheil:o SUb-Inspector

Geral dos Carreios e Portas do Reine, para sua intelligencia, e effeitos

necessarios, e an resposta ao seu Officio rB 8 de 17 do corrente mez, que 0

cartas, que por Portaria de 28 de Setelrbro de 18
640 reis por orv;a deverci ser ago:ra elevado a """,nH.

parte de fraIXIUedIlenlo das

foi fixado na

razao de

de 960 reis; devendo entender-se que este pxaro

sera fixo para todas as 9!!!

de hida e volta exp>didas para os portos do Medit:erraneo f para Alexandria e

para a India.
Palacio das Necessidades an 29 de Janeiro de 1840 = Conde de Villa Real".

6

Ora para justificar a
existencia de portes de 120 e
de 180 reis, para referir apenas
os dois portes mais baixos, que
encontramos aplicados nos
cartas a partir de Janeiro de
1840, temos de admitir que
taxa ordinaria do correio de
Lisboa" ja nco se aplicava, po is
de contrario terfamos de ver
aparecer portes de 200 e de
260 rels, 0 que no pratica nao
acontece.
II

1

1.1,5 1,5.2 2.2,5 2,5.3 3.3,5 3,5 8 4 484,5 4,5.5 58 5,5 5,5 8 8 888,5

..,..,

7,5 a 8

Tabela de 28.09.1838
80

120

160

200

240

280

320

380

400

440

480

520

......

640

80

80

80

80

80

80

80

120

120

120

120

180

......

160

160

200

240

280

320

360

400

480

520

580

600

640

......

800

Tabela de 29.01.1840
120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

......

960

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

.,

..

960

-~

Tabela 2

Alem disso, noo poderiam aparecer
portes de 120 e 180 reis (como no coso do carta
do figura 9)

E no entanto de referir que ainda noo
encontramos qualquer documento que
aval izasse esta nova tabela que esta em
conformidade com os portes aplicados em
Lisboa .
3.2 - N° de registo de cartas.
No verso de coda carta, encontramos
sempre manuscrito um numero de registo a que
se segue uma data, inscrita pelo mesmo
punho(figura 1D).
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Figura 9 (carta com porte de 180)

Esta inscri<;:oo (que tambem encontramos feita em Lisboa em cartas expedidas para 0
Mediterrane0 7), deve-se aopre pagamento do
porte que nos cartas que estudamos era devido
de Goa ate Alexandria. Olhando para os numeros inscritos pode-se pensar que estes eram Inscritos sequencialmente, com regresso 00 nOl em

Figura 10

Figura 11 (ver carta no footnote 7)

Janeiro de coda ano, com excep<;:oo para os anos
de 1839 e 1840 em que se utilizou uma s6 numera<;:00.
Pela analise desta numera<;:oo estima-se que
em coda mala fechada em Goa se expediam 60 /
70 cartas num total de 800 cartas/ano.
E e precisamente por 0 numero do carta do
figura 7, a mais antigo que conhecemos, ser 0 N °9,
datada de Maio de 1839, que pensamos que a 1°
mala fechada em Goa, de que fala Ismael Garcia,

/~~J£:~.- -

~~zu ~4~ebA
~t~'''r~1 d fIJ~~I1''V ~
f.l.'.'"
--1

, ....

--

.L

~;{ndn~

" 7amalia oficial de India com destin~ a Usboa sahiu daqui a 5 de Abril de 7839", possa ter safdo nao a 5
de Abril de 1839, mas sim em 9 de Maio do mesmo ano,
No Boletim Oficial do Estado da India encontramos as seguintes referencias:
19.01.1839 Publicayao da Ordem de Sua Majestade de 13 de Outubro de 1838.
19.01.1839 Ordem de 13 de Outubro p.p. nomeando Agentes em Alexandria e Bombaim.
07.02.1839 Anuncio do techo da mala a 15 de Fevereiro a partir no vapor de 25 Fevereiro (Fig.7)
22.02.1839 Anuncio do techo da mala a 15 de Maryo a partir pelo vapor de 25 de Maryo.
18.03.1839 Anuncio do techo da mala a 5 de Abril a partir pelo vapor de 14 de Abril
15.04.1838 Anuncio do techo da mala a 10 de Maio a partir pelo vapor de 10 de Maio.

o Governo de Luiz Filippe tem e.;tabelecido, que os
Vapores France;t;es vail em d.reitura de Mar:ielha, a Malfa. sem tocarem pooto algum intermedio. Se e~te ar~anjo tiller elfeito poupar-se-hail a diaii no trao ~ ito da
Europa (lara a india. 0 seguinte be 0 calculo do tempo,
que se gastar! de Londres.
De Londres a Marselha Dias •.••••••.• 5
De M"rselba a Malta •••••••••••••••• 3!
De demorll em Malta................ 1
DII Malta a Alexandria.............. 5~
15
Sommados a este tempo os 3 dias, q'le se despendem de Alexandria a Suez, e accresrentados
.8 17 de Suez a Bombllim, fazem 0 tutal de
35 dias.

Referimos aqui estas notfcias, po is as primeiras cartas conhecidas sao expedidas pela mala
de Maio, sendo interessante especular como seriam marc adas as que seguiram ma mala dos paquetes nas malas anteriores, de Fevereiro Marc;:o e
Abril.
Em Janeiro de 1838 veio publicada a notfcia da Figura 12,
A unica carta conhecida ate hoje, do perfodo que antecede 0 que estamos descrevendo, e
a que se apresenta na figura 13,

Figura 12

Esta datada de Goa de 6
de Outubro de 1838, e e dirigida a
Lisboa, Nao apresenta nenhuma
marca de Goa, nem de Bombaim,
Pode-se admitir que seguiu ate ao
Egipto nos paquetes Ingleses, onde
passou para 0 correia frances que
a marcou em Alexandria a 7 de
Dezembro,

3~

De Alexandria saiu nos paquetes franceses do mediterraneo
com destin~ a Marselha, onde levou a marca «Indes Orient./par/
Alexandrie .. , assim como «Paquebots/de la/ Mediteranee .. , Seguiu
viagem por terra para Lisboa, onde

Figura 13
CARTE N"21

Ihe foi aplicado 0 porte de 600 reis
c orrespondente a uma carta chegada por terra de alem de Hespanha
c om um peso entre 6 V2 e 7 oitavas
de onc;:a,

.,.' , ""auRNE
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o trajecto seguido no
Mediterraneo esta apresentado na
figura 14, retirada do livro de R, Salles
«Les paquebots de la Mediteranee»
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Para melhor entendimento do
encaminhamento das cartas da India,
observe-se 0 trajecto efectuado
assim como as partes que nele
intervinham com a ajuda dos mapas
Figura 14

da obra j6 referida d e M , Andra de e Sousa,\

0'

1- De Goa a Bombaim. A mala era fechada pelo correia de Goa, que a fazia seguir por via de
Vingurlo para 0 correia da East India Company, que a transportava por terra para Bombaim
onde entregava a mala ao agente p ortugues (num pri me iro tempo) e posteriormente
directamente ao c orreia de Bombaim,

.0 .

al.iaixo 'assin-nitto' A'd'niinislraJOi ab ' Correia ' GenU deste· Estad._~

an~ullc~a. ao ~,l1bl.icj), 'l;ue ~om antbbrisa~a.o ,do lllmo: e Exmo. Sr:

Governadol' GeraY' do mesmo Estado, e con ven~a15 ,felt.,a. co~ o,,-\d
ministratloT Geral dos . CorreiOij de Bombaim, se aeha aberta hum&.
_Com,lllunfca~a15 por. terra para . a 'd ita Cidadc; e OlltTO~ Pai~es.
aUllla 08 dB. Europa, China, e 6utto~ transluarinos, e Jaq':lelles: p;ra d ~ ror via de Ving,u rla., ~ua8 vues por Sernana ., sah}ll'
uaqui os '. correio:! Ilas ScgunJas, e Sexias fcir.a~, Ii.>l •• ql:a~o ho.ra.s
-<fa. tarde ', e 'VoltanQ,o . ~as .vespulIS;b 6~ DO!, meSIDOS In<hc~dos ~~as.
~o1pc~?ondp este ,at;J:~nJo. ~~s~e,. ~~~u~d~ feir~ vintf ~o cor~ente, :
porte das Cartas, e malS papcls continua por ora re1a 'l1le~.m~
rifa, q.ue. s!, uza. com 0 Correio, de BeigalS; e log~ qll;e ae f01:uallll~
os !II'llpas respeetilPos se publicarae as novas taTlr~.•. esp.~c,'\..alwent
pllra os Pai.~es transmannos. .'
, ..'
.
. ·Continua. a 8u~sistir 0 Correio por via. de, 13elgao, que fi~a trat ·
feri:!!> .rara ,3.l!r qua.rtas feiras . de . c~da. .Sc~a.~a: . , ' c.uj}
se' a. .e
fechar a.s quat ro horas da. tarde. Casa. as. AdinlnlStra~ao do Colreio em Pa.lIgim 17 d' Agosto ' de 18~. ·
' .
. ~>
•
•
• I ,
' :To~uim . Thomas Xa.vier .do Rega:.

Ma:"

2- De Bombaim ate Suez. As malas seguiam num dos paquetes da E, india Co. (ver abaixo a tabela
relativa a 1838, de R, Kirk - Figura 16)
MAILS FROM
CALCUTTA

CUy)
BOMBA\'

EAST INDIA
Co. PACKET

MAILS LEFT
ALEXANDRIA

"AILS TO
I.ONIION

P,S.N.l:.
PACKET

ARRIVED
FALMOUTH

lISepl837
?
?
22 Dec
14 Jan 1838
17 Feb
17 \-larch
16 April
9 May
17 July
30 Aug
23 Sep
200et
23 Nov

27 Sep
26 Oct
JONov
5 Jnn
28 Jan
I Mar
30 March
27 April
21 M ay
I Aug
13Sep
60ct
I Nov
5 Dec

ATALANTA
HUGH LINDSAY
BERENICE
ATALAl'TA
HUGH LINDSAY
ATALANTA
8ERENICE

7Nov
5 Dec
2 Jan
30 reb
27 Feb
28 March
24 Apr il
22 May
17 June
80cI
90cI
6Nov
4 Dec
J Jan

4 Dec
81ftn
31 Jan
7 Mareh
29 March
3 May
21 May
18June
17 July
12 No"
12 Nov
5 Dec
7 Ja n 1839
4 Feb

IBERIA
50110
LONDONDERRY
LIVERPOOl
IBERIA
IBERI.;o\
TAGUS
TAGUS
LIVERPOOl
IBERIA
IBERIA
TAG US
IBERIA
BRAGANZA

2 Dec
7 Jan
29 Jan
5 March
27 MaTch
30 Apr il
19 May
16 June
15 July
9Nov
9 Nov
3 Dec
5 Jan
2 Feb

ATALA~TA

RFRENIC[
ATALANTA
UERENICE
ATALANTA
HCGH LINDSAY
BERF.NICE

The five left-hand columns have been copied from an 1839 book by H.Y. Wise: "An Analysis of
One Hundred Voyages to and from India, China, etc." The 2 right-hand columns are extracted from the
P.S.N .C. tables in this book (see appendix I.)
An example should help:
The China mails of August, left Canton by the Rustomjee Cowasgee opium clipper "Sylph" on
20lh August 1838 (Hong Kong was not occupied until 26th January 1841) . ..\ fter touching at
Singapore on 20 th September 1838, she made it to Calcutta on 18th October 1838. The mails left
there on 20th October 1838 and passed overland to Bombay. From Bombay on 1st November
1838 by the E.I.C. ship "Hugh Lindsay" . To Suez, overland to Alexandria, and left by the
Admiralty pncket . To M a lta. where another Adm ira lty pac ket received the mails and took them
to Gibraltar. From Uibraltar by lhe P .S.N .C. "I beria" a nd to f7almouth on 5th January 1839,
(From the Wise reco rds. the m a il .. arriv e d in L ondo n o n 7th January 1839 - in passing, he also
records that the mails via M a rse illes, arrived in London on 27th December 1838).

On 30th Augu~t 1840 the East India Company packet "Victoria" left Bombay and took the India
mails to Suez on I Rth September 1840. The new contract packet "Oriental" left Alexandria on 23rd
September 1840, to Malla 27-28th September, Gibraltar 3rd October 1840 and Falmouth on 8th October
1840. As the P&O had thus taken over the Mediterranean route, the Peninsular steamers no longer
handled the India mails.
Figura 16

3!

AVISO.
Dcptzrtn....uo da Marinlla.

Figura 17

Do. elte 1ft rAI puhlico, que 0 Hnnnrani Gnurnaem Cu"selh'" inlentn dp.sp~ehllr para Sue. . .
mnl., IneQS1eS dni 'YDJlt'lr~., "uranle • • • !rio aeguin ....
at datal .. hnilo tle..rnrada ...
~ II de Outubro ( •• ~und •• r.ir.) 0 Vapor d. 0.·
lub ..
de Novembrn ('lllnrtn) •••••• de NI)~emblO
1. de DelP,fnbro (teX11l) ........ tie Delemblo
1.: de J"neiro (tcl{tlnda.) .0 ••••.• de Janeiro
1. de Fevereiro ( leu;.) ..••.•.• de Pnereiro
d. M.r~~ (.uta) •.••••..•.. d. M.r~o

.I .dor

1.:

I.:

I. d..\ hri I ( ,",und.) .•••• ••. •. d. ,I hril

1.' de M.io (q"arta) •••• , '0. ... de M.io
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3- De Suez ate Alexandrla 8 • Percurso terrestre de aproximadamente 60 horas, sendo a mala entregue
em Alexandria ao agente frances ou ingles. consoante 0 percurso do Mediterroneo ser
efectuado por paquetes de uma ou outra nacionalidade.
A prop6sito da travessia do deserto, veja-se 0 anuncio publicado pela administrac;oo do correia
deGoa

.4Ik

Dela· Adminislra~a.o do ·Correlo,° o-$-al -s.S;-

( .i-I-. (I}.t._sa~r

que 4. ma11J>'; Pl&r~~
. jSQQa o p'~~
0

¥@PQ.f.,.I"'-fech":...,.t!o'kdia~~gu~'~lI:tfe.i!;'~O~~Q4
corrent.r~p'ela8 4 borns ·da tarde i! I~ualmente aIlnuclai~ q';: 0; • OIlSO I Argentil' em~ Bomb~lm:-ad~eiteO, : qiIe" ;is
Cartas,o: ~speci~lmente'os PeiiodiQ05l 4.evem
t'echa'd()$.
eom cap'as" all pa~el forte -; e sendo! ~ohimes gt()ssos. Ii:'
ga~ol c~m 'n~trO',jL tim d·e S!tp-M·.i.!li~ il f silt·~!ari!,-'eiJi
tazao ' dOS i embates, que as mala!{lIotrrem a bordo: dos.
VlPotps, sobJe os Camelo! no Dezerto·~'re " oud·os, ae:~.i~.tis ..l?-nneXoi a hu~ t"~n~po~te rip)dot~yls~..;~~-~a\s

.

set

~;$9~¥ 1l! -,P-~S04.S;qll~qq.lzet~J~r~.lu·!!,,-r..,19.n~!ls-<iaJe-

:t;as.J e gutros q·uaesquer, Q'peil 0fficia""pela Curyefa=
Damao=que fai 'partir d ·te !l0'rto no dia ~ol do cor·tente para as Jlbas de Solo ellimor par fora
Java,
-aJpbderlio en:tregar ate_a~ 'lioras; da~:tatde ~ do. dia
Domingo 19 Cio corrente, einl que 5e ha de t'echar "a
mala, que te~ destino par as! ditas Ilha~. Pangim,
IO': Cie: Dizembro det(184 .=Antoni"~\ ~rtlnii,eo'. de
M.Cnclo ,Es\:riYii.o do otl'eiq Gerst de Goa.
4- De Alexandria ate Portugal.
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4.1- Se seguia pelos paquetes franceses, ia parar a
Marselha seguindo depois por terra para Lisboa
(ver carta figura 13)
NOTICE TO THE PUBLIO
IlIlIlructions to all P(}stmosters and
Letter Receivers.
(;J(~lm , l/.

I'UST .II'I'ICE.

..", All, •• " I~O.

'l'h(l Mails for EGYPT and the EAST
IND I ES hy Steam Pe8&eio' ,;lit Faimuuth"

will hI! clc.... lmtclwel from that Port 011 the
Second DON or e,'eloy Cnlelldulo IUollth.
'1'111' Ih',d IUlliI, IIlIeI"lo this 1"';{ullltiOIl, will
h,o 11.·"Plltc·lwel 1111 tilt" 2mi uf Sf'ptem,ber
}text, rur whidl 1"'UNo" will he ill tillH',
if pustc·.. ill I,ON IIUN .111 tilt" :Usl inlltant.

By

COIIIUIIIIUI,

fro L • .JIIo!l.iJERL P,
ImCIIETA IIY.

Figura 18

P&O "Oriental"
Southampton
1st Sept 40
Falmouth
2nd Sept 40
Gibraltar
7th Sept 40
Malta
12th - 15th Sept 40
Alexandria
20th Sept 40

4.2 - Pe los
paquetes Ingleses.
4.2.1 (ate
23rd Sept 40
Alexandria
23.09.1840)
27th - 28th Sept 40
Malta
Pelos paque3rdOct40
Gibraltar
tes do almi8th Oct 40
Falmouth
rantado britonico que as
Figura 19
transporta vam ate Gibraltar, de onde seguiam pelos paquetes da Peninsular para Lisboa.
4.2.2 (a partir de 23.09.1840) pelos paquetes da
P.O.S.N.Co, que agora partiam directamente de Alexandria.
com escalas em Malta. Gibraltar. seguindo de po is para
Falmouth . De G ibraltar a Lisboa a mala seguia num dos paquetes da linha peninsular da P.O.
Nas Figuras 18 e 19 mostra-se a notfcia publicada pelo
correia de Londres relativa a esta nova via postal e 0 hor6rio
de ida e volta da primelra viagem.
• M. Andrade e Sousa. Rotas do Oriente, pags 29 a 35.

Voltando ao quadro apresentado, podemos verificar que com a inauguro<;:oo deste
sistema de transporte, a dura<;:oo do trajecto
da india a Portugal, passou a ser no maximo 2
meses. Para que 0 "sistema" funcionasse com
eficacia noo foi s6 preciso assinar um contrato,
e formalizar uma tabela de portes mas tambem
encontrar uma rede de encaminhadores, em
pontos estrategicos.
Foi assim que foram nomeados em Bombaim, em Alexandria, e em Gibraltar, entidades
que para alem da fun<;:oo de vice-consul tambem passaram a ser encarregues dos do seNi<;:0 dos correios (Figura 20).
Para melhor compreender 0 que se passava, vamos seguir 0 trajecto de uma carta.
Verificamos que para alem das marcas
de Goa e respectiva inscri<;:oo, noo sao apostas
quaisquer outras marcas de transito em Bomba-

0

N UlII. 54.
Conselho do Governo Geral me encarreg'a de particifJllr a Vmce. pal'lI. sua intelligenria, e
execll~ao (lue por POI·taria do Ministeriu da Marillha e
tJitr;lIllar, Sec's:ao .10 lHtramar da data de 13 de Outubro de 1~3S Sua Mage"tllde a RAIN HA f'oi Sel'vida
lnlllHlar pal'ticipar au Govcmndor Geral deste Estado,
t]ue os Agentes aa correspondencin Official entre 0 Reino de POl'tng'al, e 0 mcsUlo Estado sao: em All"xRndria,
no Egipto 0 Consul Geral de POl'tl1~'al Andl'e Popo'lUlli, e eni Bombaim Lniz Miguel de Sousa, com
,'Illem de\'lmi correspoude1-~e yluce. , ~em como de'vera ouonar as desl'ezRs lllnispansaveis dos Portos
em Alexandria, e .Ilombaim, :mtenllendo-se n este
respeito com a Sub_Illspec~o geral do Correio de
Lisboa, como ~e . ftC ha determinado pOl" -outra ' Portaria da sohredita data de 13 de Outubro.
Deos Guarde a Vmce. Palacio do Governo Geral, 19 de Janeiro de l839 - Jose Antonio Vieira
de Fonseca - Sr. Jonquim Thomas Xavier do Rego, Admillistrauo!-, do Correio.
Figura 20

im, Alexandria ou Gibraltar, so mente as marcas de chegada a Lisboa
As cartas para Lisboa, pela
via de Alexandria, depois de
franqueadas e devidamente registado 0 seu pagamento, eram agrupadas e enviadas colectivamente,
numa s6 embalagem ao agente em
Bombaim, que se encarregava de as
fazer seguir pelo 1° paquete da East
India Company, depois de devidamente acondicionadas, e dirigidas
ao nosso agente em Alexandria. Este
procedia do mesmo modo que 0 seu
colega de Bombaim, e fazia seguir a
mala de Lisboa para 0 seu colega
de Gibraltar, onde a mesma opera<;:00 era repetlda ate a chegada a
Lisboa.
Assim se compreende que
noo haja marcas de tronsito em Bombaim, Alexandria ou Gibraltar, po is
que s6 0 saco de correspondfmcia
passava pelos correios locais e noo
as cartas individuais.
Figura 21

Este mecanisme tambem explica como, a chegada a Lisboa, 0 Agente Postal distinguia e marcava com a marca competente as
cartas vindas de Alexandria - com 0 POR ALEXANDRIA, das que vindas do Mediterranea pelos mesmos
paquetes eram marcas p, BRIre',
A unica excep<;:oo a esta rotina de marca<;:oo que conhecemos nestes primeiros tempos das
comunica<;:oes posta is atraves da P,S,N, Co, deve-se a marca de desinfec<;:oo do LAZARETO de MALTA
(fig, 21), desinfec<;:oo a que toda a correspondencia era submetida, quando havia perigo de contagio
da tristemente famosa "peste do Levante " ,
As viagens de paquete eram mais rapidas e confortaveis, mas noo eram isentas de risco, como
o demonstra a anuncio que se transcreve relativo ao naufragio do vapor de Julho de 1843 (Figura 22).
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Em Fevereiro de 1841, deixa Luiz Miguel de Sousa de ser agente da Correspondencia portuguesa
em Bombaim, passando 0 seu lugar a ser desempenhado por Joao de Faria (Figura 23 e 24).

ANNUNCIOS.

3.3 Os portes pagos em Goa
38

Ao contr6rio do que se passava em Lisboa, onde alem do numero e data do registo
da carta a
I IJ ,&.U'-':i)T/lWjUI/JA
, '.'
. qlle
3 , .. l'iluC£
expedir
pelo pasc dCIJ<!m IWt.rIlT nu fJd\JIi~
. 7,illtrllfGO (io (:urr::iu de GJa quete, era
tambem
petas curtllll 7'cmclliJ(J.:' "}J(/~
inscrita a
1'(S Ll.~b"a }JII/, ' 'viu de ,tIcverba
a paxtJllc1.ri(J,
o
gar, j6 em
Goa tal insJ\tc UlI1l1 uu,!va ••.• liUrs,
Figura 23
cric;:ao nao
ALe J f. ,', ~ , , , , :, ." 11 i~ ,;
era feita. Ficamos assim sem saber qual 0 porte efectivamente pago
r\lc !:! .... , .... ,. , ~·.!U "
pelo expedidor. restando-nos 0 recurso da(s) tabela(s) de porte
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!2.7~ "
publicadas no Boletim Oficial e Lisboa e da India.
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Tabela3

A primeira tabela de que temos conhecimento e a que se
apresenta na tabela 3, sendo do notar que esta tabela nao foi
publicada no Boletim Oficial da India.
Esta tabela extrafda do diploma de Outubro de 1838. indica
o porte a pagar em Goa "pelas carlos remetidas para Lisboa por
via de Alexandria ". Nada e explicitado sobre 0 porte a pagar de
Goa a Bombaim. podendo admitir-se que os valores a pagar sao os
indicados. No entanto e olhando a tabela 2° do referido diploma,
constata-se que nesta vem referidos os mesmos valores para 0 porte de Alexandria ate Bombaim. acrescidos do "porte do correio de
Goa
H

•

sup'·riur.
Por outro lado, e dado que a tabela foi feita em Lisboa. ficanos a impressao que os valores sao em reis de Portugal (reis fortes).

enquanto que a moeda que circulava em Goa era de reis fracos.
Do livro de referencia de Lagrange de Barbuda 9 retiramos a equivalencia monet6ria, on de se verifica que 0 Real de Goa valia
um pouco mais que a metade do seu equivalente do metr6pole.

Rdi!.:fJIJ .d~ nILS de Portll!J.:Jl a
moeda de Goa.
5
It,F. x. 'r ,' a," R,·P, x.. 1 TIO' n,'
1
2

A moeda de Goa era sempre esc rita xx:yy:zz,
correspondendo os digitos a Tangas, Xerafins e Reis de Goa.
1 T = 5X (xerafins)
1 X = 60 Reis

3

4
f>

Adminislra~ao rio Corrp.io Geml deslc Esta:!o
6e annuncja, que pela parti('ip:u;:\O do A!!cntp. Portucruez em Bomhaim, dlltada de f> do ('orrente, CQn:.t:t
qu~ os porte! das Calts., que tern de ir a Lishoa por
VapOr, estao alteradns pelo Governo I nglet. e se~lInd(l,
eUa a tarifa act\Jal he a se!{uinte: CHlaS do pe~o ~~'
·h um quarto de rlJpia pngn dt Goa ~li Alexandria, hurna
rupia e quarenta e dn('/) reis; f! pn~sando de hum quartf"
ate-tre<! ttuartos, paga huma rupin dli~' tan!!,a~ e qllinze
reis; .8 assim proD'fcssi'arnente. Pnl1gim, 15 de Outu"
bro de 1841.-6'·£.criv3.o da Administrat;ao, AntonioFrancirco ,ze Mendo1l.fa.
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Tabala 4

Num aviso publicado em 15 de Outubro de 1841 (figura 25), sao pel a primeira vez referidos no
B.O do India os portes das cartas para Lisboa por via de Alexandria (Figura 25).
Os valores acima apresentados correspond em respectivamente a 2:0:45, e 2:2:15, po is que a
Rupia equivalia a 2 Xerafins, sendo 0 peso de 1 rupia 1 Tola. Veremos que sao estes os valores que
aparecem inscritos no tabela da P.P n° 719 de 1 de Abril de 1843.
Em 1 de Abril de 1843, com a publicac;:ao da P.P n° 719, aparece uma nova to bela dos portes das
cartas para Lisboa. Nesta j6 aparece a divisao dos portes pelos trajectos parciais seguidos pela carta,
seguida do valor total ate Alexandria, e mostra que em Goa somente era possivel pagar 0 porte ate
Alexandria, e que 0 porte do Mediterraneo tinha que ser pogo em Lisboa (To bela 5).
Tabdla d'>s Porte. dus Cartos para Lisbl)a,
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Tabala 5

Dois meses passados sobre a publicac;:ao desta tabela, e publicada uma outra (To bela 6) que
contem algumas alterac;:6es a tabela anterior, sendo esta a que ficou a funcionar a partir de 5 de Junho
de 1843.
• Huma viagem de duas millegoas. Nova Goa 1848
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Ca~1l dn ,\ri""lIi,tr",>ao do C .. rreio Geral em Noya.Goa, I) de Junho de 1843.-0 Administrador,1'OIIfJUint
f'hTJ/Ila: X auior do Rcgn.

Tabela 6

Acomplexidade das convers6es monet6rias, junta-se agora a dos pesos e medidas, pois que na
tabela 3 os pesos vem expressos em oitavas de onc;:a, enquanto que nas tabelas 5 e 6 j6 a unidade de
peso e a Tola . Qual a correspondencia entre os dois sistemas?
A lOde Novembro de 1845 foi pubiicada um novo reguiamento do Correio de Goa, e do qual
constava a tabeia de portes do correio que se ilustra de seguida (Tabela 7), e onde se verifica que se
deu um abaixamento do porte das cartas de Goa a Vingurl6. Esta tabela veio alterar os valores
apresentados na tabela 6 anterior, conforme iremos ver de seguida. A primeira "grande ajuda" na
soluc;:Cio deste problema de convers6es foi-nos apresentada tabela n° 44(na pag .76) do livro j6 referido
de Lagrange de Barbuda (Tabela 8).
Esta tabela feita por Barbuda resultou da compilac;:Cio dos dados que obteve no B.O, em particular
a da tabela 6, no referente aos portes ate Vinguri6, assim como os portes de Vingurl6 a Bombaim e de
Bombaim ate Alexandria.
Apresenta a grande vantagem de apresentar os valores a P9gar todos expressos em moeda de
Goa, alem de conter os pesos das cartas expressos nos sistemas da India Inglesa (3 primeiras colunas) e
de Portugal. (colunas 4 a 6),
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Tabala 7

Em rela<;oo com a tabela anterior verifica-se um abaixamento do porte das cartas de Goa ate
Alexandria. Repare-se ainda que no nota (1),
quando e feita referencia 00 porte a pagar em
,:ln AdlDillislla~iib do Correia Ge.rn) se fuz sa,ber flO
Lisboa pelo trajecto mediterronico, este e igual
. publico, que nos Corr.e.ios ijrilUllicos, .he prohibido
00 referido no tabela de 1838. E curiosa a nota
T<!lIIetler dt!haixo de hllUl\l ,cppn CRILUil U dllr~rcllleipeJ.
apresentada nos OBSERVA<;OES sobre a maneira
~OIlS; 1IIIIIhlllll he proltibido Illllii\ dll Iwm!l pf!SdOa csde efectuar uma significativa poupan<;a nos
!'fever curlas II relllelll:r dehllho d.e IllItU\1 c!lpa ~ huportes para Portugal. Noo sabemos quanto tempo
mn pelSoR-aoB lraIlB~re,II\Or.c1 fujminam iii pellR ,d e 00
demoraram os correios ingleses a descobrir a
rupius.
o mcsmn se ohserva a reapp-itn de per,iodicna, que
"esperteza", mas em 1854 publicava-se 0 aviso
nno consenlem mni» de bUill, !11i~~ carreglllO porte co.
aolado.
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11\0

de cnrln. Nova GfJ!1. 20 de UCIIC!lIIbro de IO[).1.• -

( j Escrivuo, Llotarin Ernidlln() F,rruo.
As duos cartas que se apresentam foram
escritas em Goa e lan<;adas no correio a 17 de
Julho e a 22 de Agosto de 1847. 0 que as distingue das outras quevimos, eo inscri<;oo "P.P.theAlexandria
que se apresenta em destaque no figura 28.
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Tubella tlo porte de Carlas desde Goa ate Alexalldria, e dos pon/os intcrmeclios.
Peso da Carta.
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Zelo de um func ionario postal? Inscrito a pedido do expedidor? Seja como for, sao
ate ao momento as
duas ('micas cartas conhecidas em que se
fica a saber qual 0 porte pago em Goa pela
sua expedi<;:oo ate
Alexandria, Os portes
de 120 e de 180 reis pagos em Lisboa permitem-nos saber que 0
peso da primeira e inferior a 1/8 de on<;:a, enquanto que 0 da segunda se situava entre 1/8
e 1/8 V2 oitavas. Estes
pesos correspondem
em Goa aos pesos respectivamente de ate
% T e 2/4 T respectivamente, portanto com
portes ate Alexandria
de 1:3:30 e 2:0: 15 da tabela de Barbuda. Como
conciliar estes valores
com os que encontram
inscritos nas cartas, respectivamente
de
2:0:12 e de 2:2:18?

Parece-me que
nesta discrepancia de
portes pode estar a razoo da sua inscri<;:ao,
pois que 0 expedidor
pagou mais do que "estaria habituado", e 0
.Is··· .
funcionario postal quis
deixar exarado por escrito 0 valor pago. De
momento noo sabemos
Tabela 810
avan<;:ar com qualquer
explica<;:ao que justifique esta altera<;:ooll, Terminamos a primeira parte deste artigo com a apresenta<;:00 de uma carta enviada de Lisboa para Goa (Figura 29).
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Expedida de Lisboa a 22 de Julho de 1852, ((Pagou de franquia pelo paquete)) ate Alexandria 240
reis. Em Goa pagou de porte 2:0:30, conforme inscri<;:ao manuscrita no verso da carta (Figura 30),

10
II

No texto das Observayoes. exlste um erro. Na 4Dlinha deve ler-se "I onya: 4 011.: 44 gr." ( e noo 241). eslando 0 segulmenlo correclo.
Sabemos no enlanto que uma carta de 12 de Malo de 1847. asslm como oulra de 8 de Novembro. nCio apresenlam esla InscrlyCio.
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Figura 29
Ora este porte pago em Goa, corresponde ao de uma carta de peso ate 1 Tola, que
e justamente 0 que se encontra manuscrito na
parte inferior da carta, e que esta em
concord6ncia com a tabela 8.
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Veja-se por fim a carta da figura 31 .
~ '--"'r~
enviada de Goa para Lisboa. tambem no ano
c:3.;'\ ."
~~ • .z- ~
;,
f
de 1852, uns meses anterior a carta da figura 30.
~
;pr ~
1
Noo sabemos qual foi 0 porte pago em Goa,
~ ~ R'Y'-t
~ ....
mas em Lisboa foi-Ihe aplicado 0 porte de 300
. .?-?
~
, ~ ): l ',.'
reis. Ora 0 peso desta carta, manuscrito no
"~
•
I' J' •
canto inferior esquerdo da figura, e de % de Tola,
Figura 31
portanto de peso inferior 6 anterior, pelo que
deveria pagar um porte inferior ou pelo menos igual ao porte de 240 reis apJicado na carta de Lisboa .
Tentaremos avanc;:ar um pouco mais na interpretac;:oo destas anomalias na 2° parte deste trabalho.
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CONVOCAc;AO de ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos Estatutarios, convoco a assembleia geral do Clube
Filatelico de Portugal a reunir, no dia 20 de Mar<;;o de 201 0, pelas 16HOO, na
sede social. na Avenida Almirante Reis, 70 - 5° DfO, em lisboa, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1) Discussco e Aprovacrco do Relatorio e Contas do Exercicio de 2009 e, bem assim,
sobre os pareceres do Conselho Fiscal;
2) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para 0 Clube.
Nao estando presente a maio ria dos s6cios efectivos, a assembleia reunira em 2°
convoca<;;ao, pelas 16H30, nos termos dos estatutos.
lis boa, 15 de Janeiro de 201 0

o Presidente da Assembleia Geral
Claudino Pereira
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Nos mais diversas modalidades de coleccionismo,
todos sabemos que e, por vezes, muito diffcil assegurar que
determinada pec;:a e, de facto, a primeira a ter surgido. No
Filatelia tambem tal acontece e, no generalidade dos casos,
todos estamos em condic;:6es de adiantar um ou outr~ exemplo.
Vem isto a prop6sito de duos "decepc;:6es" que ultimamente
nos desfeitearam.
Quem nos conhec;:a, sabe bem do interesse que sempre
dedicamos a coleccionar os decanos do Filatelia mundial, nos
suas mais variadas vertentes. Aqui
GUS T A F V 1858
cabem, com naturalidade, os
primeiros selos de coda tematica 192,8
'Ii
.. -.~
cujo numero e actualmente
elevadfssimo.
0,
~• v..... " " /"/' , ORE::.
\:1: I:!:i
'-::/j ; . .
No nossa ja extenso
'tJ:!
i'f:\:'-- \".'"
SVERIG E~Alii~,m\\. \
colecc;:oo de "Decanos", ate data
recente, estiveram considerados,
durante anos, como os primeiros
Fig. 1
das respectivas tematicas, do is selos que, afinal, noo mereciam
tal distinc;:oo. Isto quer dizer que as fontes por n6s consultadas,
para atribuic;:oo de tal peculiaridade, nos trafram. Os selos em
questoo dizem respeito as tematicas do cancro (fig. 1) e das
ros (fig. 2)
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Fig. 2

A leitura casual de um livro editado em Italia
("Francobolli Contro iI Cancro", de Luciano Sterpellone e
Leonardo La Pietro), em 2004, e de recente revista filatelica
francesa, obrigaram-nos a corrigir a "classificac;:oo" atribufda
aos selos acima referidos e a transferi-Ia para os selos a que
seguidamente referiremos.

De facto, e ate provo em contra rio (para evitar futuros percal<;os, convem jogar a defesa), 0
primeiro selo do tematica "cancro/cancer" e representado pela serie (quatro valores) do Luxemburgo,
lan<;ada em circula<;oo em 1925 (fig. 3). A sua importancia no domrnio do respectiva tematica talvez nos
tenha escapado em virtude do serie ser dedicada tambem luta contra a tuberculose.

a

Fig. 3

Fig. 4

A segundo decep<;oo foi consequencia do leituro, em boa horo feita, de um ortlgo do autoria
de Eric Bruth, publicado no revista "Timbres Magazine" (n° 103, de Julho/Agosto 2009), no qual nos revelo
que a primeira ro, embora estilizada, surge, em 1947, numa serie de selos porteados (dez valores), do
Guiana Francesa (fig. 4).
Desta leitura, apesar de tudo, resto-nos uma consola<;ao: os selos do Jugoslavia, de 1962, que
consideravamos os primeiros ilustrados com ros poderiam continuar como tais desde que
acrescentassemos "os primeiros a representar a especie em estudo, cientificamente identificaveis e com
as cores correctas". Foi 0 que, rapidamente, fizemos.

* * * * *

48

No Boletim n° 423, de Mar<;o p.p., a prop6sito do "Tonnerre", um coo do Terra Nova que salvou a
vida do dono, tivemos a oportunidade de sublinhar 0 facto de selos dedicados a um anlmol que se
tenha destacado dos restantes do sua especie, por motivo unico ou singular,
ser muito reduzido. Acrescentamos mesmo "que exemplos deste genero
contam-se pelos dedos de uma mao". No mesma ocasioo "prometemos"
que voltarramos 00 assunto com um apontamento sobre um cavalo, cujo
nome nao ficou no Hist6ria, mas que por ter salvado 14 pessoas, foi objecto
de varias evoca<;oes e, por fim, filatelizado. E0 que agora fazemos.
No noite de 30 para 31 de Maio de 1773, uma tempestade
oterrorizadora ossolou 0 Bora do Meso (Cope Town, no Africa do Sui). Nesta
bora encontrava-se ancorado 0 veleiro "De Jonge Thomas" (com 207
homens, capitaneados por Barend Lameren), navio do Companhia das
Indios Orienta is, cujo cabo do ancora quebrou face furia das ondas e do
vento.

5C

,

,
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Perante 0 naufragio que se adivinhava, e de acordo com a pratica
corrente do epoca, foram enviados soldados para 0 local a fim de guardar
os fardos de mercadorias que iam dando a costa. Se tal vigilancia noo
fosse efectuada, no dia seguinte, tudo teria desaparecido ...
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Entre os soldados enviados encontrava-se um jovem de nome Christian

L. Woltemade, cujo poi vivia nos imedia<;oes. 0 poi, de nome Wolraad
Woltemade, 00 saber que 0 filho se encontrava relativamente perto, decidiu
levar-Ihe com ida e, com essa finalldade, montou no seu cavalo - cujo nome, por razoes algo bizarras, nunca
mereceu a aceita<;ao unanlme dos histariadores - e encaminhou-se para a referida praia.
Wolraad Woltemade, homem de quase 70 anos, 00 ver os tripulantes do "De Jonge Thomas",
desesperados e sem que ninguem Ihes prestasse efectivo auxnlo, meteu 0 cavalo 00 mar e, em sete
surtidas, conseguiu salvar 14 tripulantes (dois de coda vez). No oitava, a exausta equipa homem/cavalo
e 0 pouco discernimento, dodos as circunstancia adversas, de duos dezenas de marinheiros que tentaram
agarrar-se 00 cavalo, ditou que todos morressem afogados, a vista dos sold ados que se encontravam,
no praia, com a finalidade exclusiva de garantir a seguran<;a dos fardos rejeitados pelo mar revolto.
Esta proeza, levada a efeito par um generoso e valente cavalo, bem como pelo seu abnegado
proprietario, foi louvada e enaltecida pelos governantes e pela popula<;oo b6er do Africa do Sui, que
decidlram evocar 0 acontecimento com a constru<;oo de um monumento em Blaauwbergstrand.

Em 1973, duzentos anos ap6s 0 epis6dio acima recordado, os correios da Republica da Africa
do Sui entenderam, e bem, comemorar 0 feito de W. Woltemade e do seu cavalo, emitindo uma
pequena serie de tres selos, cujas ilustra<;:6es (fig. 5) retratam de forma adequada 0 que se passou na
madrugada de 31 de Maio de 1773.

* * * * *
Nos dominios da Filatelia - como em muitas outras modalidades de coleccionismo - e importante
estar bem atento 6s informa<;:6es, opini6es e pareceres que, prestavel ou malevolamente, nos sao
transmitidos. Infelizmente, nem sempre a literatura da especialidade e de confiar a 100%. A cautela e
conveniente tirar a "prova dos nove".
Quanto a n6s, 0 pior sucede quando deparamos com uma correc<;:ao, um reparo, uma emend a,
uma rectifica<;:ao que, mais tarde (6s vezes, tarde demais), verificamos ser ela, a correc<;:ao, incorrecta.
Este desabafo vem a prop6sito de um site, denominado "A Non-Error" (www.danstopicals.com/
errors249.htm), que em fins do ana passado, encontrei na Net. Nele se afirma que Jean-Pierre Mangin, 0
autor do "Guide Mondial des Timbres Errones", "volume, na pag. 282, nos passa uma informa<;:ao errada,
a prop6sito de um selo dos E.U,A" de 1988, ilustrado com 0 retrato do almirante Richard Evelyn Byrd (fig.
6). Este selo esta integrado numa serie de quatro valores, consagrada aos exploradores da Antartica. 0
responsavel pelo site, que parece ser membro da prestigiada "The American Topical Association", adianta
as raz6es em que alicer<;:a essa discordancia. Analisada a questao, verificamos que a redac<;:ao do
apontamento assenta num manifesto equivoco. Vejamos:
As considera<;:6es produzidas p~r J.-P. Mangin dizem respeito a um selo da Republica Cooperativa
da Guiana de 1977 (fig . 7) e, por isso mesmo, tais observa<;:6es aparecem no local pr6prio, isto e, nas
paglnas dedicadas aos selos errados da Guiana (pag. 276-286) e nao nas paginas consagradas aos selos
errados dos E.U.A. (pag. 170-186). De facto, como acima tivemos a oportunidade de dar a entender, 0
selo norte-americano esta ilustrado de forma correcta - 0 que nao sucede com 0 selo da Guiana, cuja
legenda tambem naG e inteiramente confiavel (Byrd voou acompanhado). Neste ultimo selo, 0 retrato
que 0 ilustra naG aparenta ser do almirante Byrd, aos 38 anos de idade, isto e, por ocasiao do seu primeiro
voo ao p610 norte, em 1926.
Admitimos, porem, que este aspecto podera ser considerado de menor importancia. Pertinente,
e muito, e a qualifica<;:ao de anacr6nica que Ihe do Mangin ao denunciar a inclusao, na ilustra<;:ao do
selo guianense, de um aviao "Rockwell Commander", visto nao haver quaisquer duvidas que este tipo
de aviao nao existia em fins dos anos 20 do seculo passado. A classifica<;:ao de anacr6nica e, pois, a
adequada.

Fig. 6

Fig. 7

Concluindo, Jean-Pierre Mangin naG merece os reparos negativos que Ihe foram feitos no site
acima referido, em virtude do seu racioclnio ser justo e apropriado. 0 selo errado e, na realidade, 0
guianense e nao 0 norte-amerlcano. Eis, pois, um bom exemplo de uma correc<;:ao que esta ... errada.

* * * * *
Durante uma exposi<;:ao filatelica, no estrangeiro, ja 10 vao largos anos, travamos conhecimento
com um filatelista que coleccionava unicamente selos verdes (e naG era sequer simpatizonte do Sporting).
Na ocasiao, disse-nos ser amigo de um filatelista que s6 se interessava por selos triangulares. De facto,
desde que os respectivos organizadores naG queiram entrar em competi<;:6es oficiais, as hip6teses de
estruturar as nossas colec<;:6es e quase infindavel. No entanto, os regulamentos para avalia<;:ao das
participa<;:6es em exposi<;:6es FIP, por vezes, excessivamente rigidos, dao poucas oportunidades aos
criativos.

4~

Vem estas reflexoes a prop6sito de ter sabido, recentemente, que existem filatelistas que se
dedicam a coleccionar apenas selos de diminutas dimensoes. Na sequencia do que nos foi revelado,
recordaremos os mais pequenos selos que ate hoje foram emitidos. Referimo-nos aos selos da Colombia
- Departamento Bolfvar (dois de 10 centimos e um de um peso), de 1863, cujas dimensoes sao as seguintes:
8 x 9,5 mm (fig. 8).

Fig. 8 (lmagens do selo em tamanho real e ampliada a 200%)

Mostrando, ha uns anos, este exemplar, bem como outras curiosidades filatelicas, a um grande
inteirista belga, actualmente s6cio deste Clube, ele disse-nos que ao chegar a casa enviar-nos-ia uma
surpresa. Dias depois, recebida a referida surpresa, verificamos com natural satisfac;:oo que havfamos
sido brindados com um inteiro postal do Equador (fig. 9), no qual esta impresso 0 selo mais pequeno do
mundo ... num inteiro postal. Desde esse dia, 0 exemplar aqul reproduzido ingressou na nossa "colecc;:oo
de curiosldades filatelicas" onde permanece e seduz os filatelistas que, como n6s, se delxam atrair pelo
ins611to e pelo invulgar.
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Fig. 9

Resta adiantar que este inteiro faz parte de uma serie, salvo erro, de 40 postais com vistas do
Equador, e que cada exemplar, novo, noo custa menos de 15 euros cada.
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As marcas do tipo de 1944 estoo, para 0 seculo XX, como
as marcas do tipo de 1880 para 0 seculo XIX. Foram as que
mais e melhor penetraram no tecldo geogr6fico da nac;oo,
chegando aos lugares mais reconditos do pars. Foram
adoptadas oficialmente por despacho de 1943, na sequencia
da grande reorganizac;oo dos C.T.r.. operada entre 1937 e
1940. Tambem as marcas de 1880 tinham sido adoptadas apos
a reorganizac;oo dos servic;os levada a cabo pelo Cons.
Guilhermino de Barros, em Setembro do mesmo ano. Ambas
tinham a mesma finalidade, tornar os servic;os mals eficientes
e acessrveis a toda a populac;oo, onde quer que residisse.

Paulo Rul Barata

5

baratap@netcabo.pt

Apesar de se denominar de 1944, porque 0 despacho
acima mencionado indicava a data de 1 de Janeiro daquele
ana para a sua implementac;oo, comec;aram a ser usados em
1940, conhecendo-se algumas marcas com data desse ana
em pec;as inteiras ever acima); se notarem bem veroo que,
em vez das habituais cruzinhas, estes dois exemplares
apresentam um ponto de cada lado, a separar a legenda do
toponimo, uma reminiscencia do tipo de 1925. Tambem j6 a
partir de 1883 alguns dos carimbos entoo produzidos eram
deste tipo ou de tipo semelhante.
Dado 0 seu prolongado tempo de usc, de mais de
quarenta anos, trinta e cinco dos quais em produc;oo activa,
cada localidade fol, na maioria das vezes, brindada com mais
de um exemplar da sua marca de dia. H6 terras pequeninas
que tiveram tres ou quatro, geralmente por Incuria e maustratos, outras grandes tiveram uma ou duas. Claro que as
grandes cidades tiveram muitas, p~r vezes mais de uma

dezena de marcas diferentes. Para podermos distingui-Ias, sabendo todos do que estamos a falar ao
dizer que esta e deste tipo, e aquela daqueloutro, h6 que organizar uma classificac;oo, tal como 0 Com.
David L. Gordon fez para 0 tipo de 1880 em 1987 (1). Foi 0 que tentei fazer, podendo os caros consocios
ver os resultados desta organizac;oo tipologica nas linhas abaixo.

Os tipos basicos

1 - en gr01de;
elUzes doslodos

7 -Iegendo de selViyo
lelrosgrondes
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2 - CTT este ib;
elUzes doslodos

8 -Iegendo de selViyo
letas esteibs

s - CTT gr01de;
crUles em cimc

, -50 toporimos
Ie fro 5 gr01des

'" - CIT esteib;
elUzes em eimo

i:. topo nim 05
lelro 5 e sire itos

10 -

5 - C ORREIOS grcnde
em eimo

" - i:. bpon imos
eruzes em eimo

, - C OUEIOS estreito
em eimo

12 - 50 topen i mos
elUzes em boixo

Os tipos de base sao os que acima se ilustram; doze no total, dependendo da legenda que
apresentam no seu tope ("cn", "CORREIOS" ou outra), da dimensoo das letras, mais gordas ou mais
estreitas, e da posic;oo das cruzinhas decorativas. A maioria das marc as do tipo de 1944 pertencem "de
caras" a um destes tipos acima, mas algumas representam um desafio maior ou menor para poderem
ser cabalmente classificadas.

Os tipos mistos

exem plos do tpo 112

exem plos do tpo 211

Dos mais de 3.000 carimbos do tipo de 1944 que conhec;o so menos de centena e meia cabem no
grupo referido no par6grafo acima. Sao marcas em que a metade superior e a metade inferior pertencem
a tipos diferentes. Chamei-Ihes por isso "lipos Mistos". Podem ser do tipo 1/2, com a legenda "cn" do
tipo 1 (Ietras gordas) e 0 toponimo do tipo 2 (Ietras estreitas); ou do tipo 2/1, em que existe a situac;oo
inversa, conforme e visfvel nos exemplos acima.
Podem tambem ser dos tipos 3/4 ou 4/3, onde se aplicam as mesmas regras, mas com as estrelas
a ladear a legend a "cn", em vez de lad ear a data, como se verifica nos exemplos apresentados. lodos
estes quatro tipos sao relativamente frequentes entre a centena e meia de carimbos de tipo misto que
conhec;o.

exemplos do tipo SJ4

exemplos do lpo 4JS

De maior raridade sao os tipos mistos dos grupos 5 a 10, de que se mostram acima alguns
exemplos, que representam quase metade dos que tenho na minha colecc;:ao.

Ipo6J5

fipo7J8

tipo'DJ9

Os tipos do datador

16.M\R.56

30.12.83

16.111AR.56 19H

16.12.5622H

a - ...nes emletras

b - rres emdg:Jisrros

e - rres em letCl!i.
eomhorcrio

d - rre s em dg:r ismo~
eomhor6rio

88 11 07

89ABR07

12H 20031107
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e - ebb deeresoenle;
...nes em d~isrros

f - ebb deere soen~;

g - eb1c deereseenle;
eomhorcrio

h -com nO
daexpe d 9&

rres emle1ras

Juntando a designac;:ao morfol6gica 0 tipo de datador ficamos com uma descric;:ao quase
completa do carimbo que queremos classificar. Assim, uma marca do tipo 1a significa que e do tipo 1
("cn" e top6nimo em letras gordas) e tem 0 datador do tipo "a" (mes em letras). No tipo 6b ter6 a
legenda "CORREIOS" e 0 top6nimo em letras estreitas, e 0 datador com 0 mes em algarismos.

£2.Tf:~
~~~

~r;"~

l

~~ -6.11.6S ~
2~'

~1'tn.!\~~~

1·

1b

2::>

s·

4b

1h

f-'Odemos apreCiar acima algumas das muitas combinac;:oes posslveis. AS marcas mais comuns
sao as dos tipos 1be 2b; em ultimo lugar figuram as que tem datadores dos tipos "e" a "h". Nos tipos 5 a
8 os datadores mais comuns sao 0 "c" e 0 "d". Em todos os tipos de datador dos carimbos de 1944 0
numero normal de dfgitos do ana e de dois.

As variantes, ou subtipos
No capftulo anterior refiro que com 0 tipo morfol6gico e 0 modelo de datador ficamos com
uma descric;:ao quase completa do carimbo que queremos classificar. A palavra chave e "QUASE",
porque utilizando as duas vertentes de classificac;:ao atr6s referidas ainda h6 casos em que encontramos
marcas diferentes que cabem no mesmo grupo de tipo e datador, por exemplo dois carimbos distintos
um do outr~ mas que sao ambos do tipo 1b.
Para isso existe uma terceira classificac;:ao que s6 e utilizada nos casos em que e preciso
diferenciar obliterac;:6es que pertencem ao mesmo grupo, abrangendo no total menos de centena e
meia dos mais de 3.000 carimbos conhecidos do tipo de 1944. Estas "variantes", ou "subtipos" dividemse em tres grupos: variantes gerais (que se aplicam a todas as localidades que as apresentem), indicadas
pelas letras "a" a "y"; variantes particulares (que dizem respeito a uma s6 localidade), que sao sempre

indicadas pela letra "z"; variantes de cor, quando as marcas naG sao batidas a preto, podendo ser "az"
(azul), "ct" (castanho), "vd " (verde), "vm" (vermelho) ou "vt" (violeta).

lbo

lbb

lbe

'oe

soo

Sob

Os subtipos "a" a "c" referem-se a letragem do toponimo; a -Ietras maiores; b -Ietras menores; c
- letras afastadas. A distin<;:ao entre letras maiores e menores faz-se principalmente tomando em conta
a distancia a que 0 toponimo c ome<;:a e acaba em rela<;:ao aos bicos da meia-Iua inferior (tipos 1 e 2),
ou da meia-Iua superior (tipos 3 e 4); ocasionalmente as letras maiores sao mais altas e as menores mais
baixas (acontece por exemplo nalgumas marcas de Vila Nova de Gaia e Vila Pouca de Aguiar). 0
subtipo "c", com letras afastadas, e geralmente focil de definir mesmo sem comparar com outras
marcas da mesma localidade.

&bd

,be

,bf

lobe

lobf

log

lbh

lbl

.o\bl

loj

S/&dj

lok r
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Os subtipos do "d" ao "k" tem a ver com a legenda "CIT", quer a que figura no tope das
oblitera<;:oes dos tipos 1 a 4 Ce" a "k"), como a que aparece na meia-Iua (geralmente) inferior dos
carimbos dos tipos 5 a 12 Cd" a "f" e "j"); como se ve so os subtipos "e", 'T e "j" podem aparecer em
todos os tipos base. Assim sendo temos: d - "CIT" omitido; e - "CIT" maior; f - "CIT" menor; 9 - "C T T" com
as letras afastadas; h - "C T T" "C" afastado dos "IT"; i - "C T T" "CT" afastado do 'T'; j - "C.T.T." com
pontinhos; k - "c.T.T." gigante com pontinhos.

'em

'en

Seo

sop

sb

Sbq

Os subtipos do "m" ao "q" referem-se as pequenas inscri<;:oes existentes na meia-Iua superior e
as preposi<;:oes "DE", "DO", "DA", "DOS", "DAS" existentes nos nomes d e tantas localidades: m - "E", "P"
ou "R" maiores; n - "E", "P" ou "R" menores; 0 -I. II. III, IV em tipo romano; p - I, II, III, IV em tipo normando;
q - "DE", "DO", "DA", "DOS", "DAS" men ores que as restantes letras d o nome da localidade.

Os subtipos do "r" 00 "u" tem a ver com as cruzes ornamentais e com 0 numero de dfgitos do
ana: r - sem cruzes dos lados; s - com pontos em vez de cruzes; t - ana com tres dfgitos; u - ana com
quatro dfgitos.

loy

Finalmente,

OS

subtipos

Sow

SOy

''y''

lex

l/2bry

a "y" referem-se a variantes de fndole diversa: v - grafia alternativa;

w - 24 mm de diametro (0 diametro medio do tipo de 1944 e de 28 mm); x - 31 mm de diametro; y - com
numero de controlo (como 0 tipo de 1979).

·A LMEIRIM-A- seporado

·ARE OSAde!Centodo

em verde

oil,"

·CORHOIS"em yel
de ·CO RR EIOS"

·z- inYertdo

As variantes particulares sao de diverso tipo e, quase sempre, reflectem erros ou falta de jeito do
gravador, as vezes principiante. Vemos acima algumas das que existem, por vezes mais ou menos
comicas.

Conclusao
Como se pode ver acima a designa900 completa do tipo de um carimbo envolve um numero
(de 1 a 12), por vezes dois (nos tipos mistos, como 1/2 ou 4/3, etc.). Este numero e seguido de uma a
quatro letras, que representam: a primeira e sempre 0 tipo do datador; as restantes referem-se sempre
as variantes, ou subtipos, que a marco que pretendemos classificar apresenta, por exemplo 0 tipo
"12aju", de que vemos acima um exemplo (Direc900 dos Servi90s Financeiros / Quinta Reparti900)
significa que tem 0 tipo basico "12" (so toponimos, com as cruzes abaixo do equador), 0 datador e do
tipo "a" (mes em letras). e tem em simultaneo as variantes "j" ("C.T.T." com pontinhos) e "u" (ano com
quatro dfgitos).
Todo este arrazoado tem como unica finalidade proporcionar uma arruma900 mais simplificada
e sistematizada para as marcos datadas do tipo de 1944. Segui 0 princfpio do simplicidade e no pratica
mais de 90% das marcos que conhe90 sao classificadas open as com um numero e uma letra; menos de
10% entram nos complexidades acima descritas dos tipos mistos e dos subtipos. Para facilitar a
memorizo900. dos tipos 1 00 10. os tipos fmpares sao sempre em letras gordas e os pares em letras
estreitas. no pratica e como se so tivessemos de memorizar cinco tipos e lembrar que a variante com
letras maiores e fmpar e a que apresenta as letras mais magras e par.
Espero que as minhas ideias, amadurecidas 00 longo de quarenta anos de coleccionar carimbos.
noo tenham assustado os principiantes. nem ofen dido os marcofilistas de longa data, que teroo
eventualmente criado outras formas de classifica900, ate hoje nunca publicadas. Quaisquer sugestoes
e crfticas seroo sempre bem vindas, e desde ja agradecidas. podendo ser endere9adas para 0 e-mail
baratap@netcabo.pt.
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1. Introdu90o
Timor, a eterna paixoo dos portugueses, mas que nem
por isso tem merecldo, salvo raras excep<;:oes, a devida
aten<;:oo dos nossos investigadores, seja no que diz respeito
a historiadores ou filatelistas,
Foi com prazer e aten<;:oo que Ii 0 artigo publicado
no Boletim n° 420 do CFP da autoria do nosso Amigo Antonio
Abreu, "Timor 1943 - Correio Militar Japones (15/Jun./1943)" ,
Venho entoo, tambem eu falar um pouco sobre este tema
que actualmente faz parte dos me us estudos e paixoes
filatelicas , Noo e minha inten<;:oo corriglr, muito menos
criticar, venho sim, com os dados que tenho, com 0 material
que possuo, dar mals algumas informa<;:oes, espero eu, do
vosso gosto com 0 devido enquadramento historico, j6 que
a Filatelia tambem e Historia,
Como base para este artigo que aqui me proponho
apresentar, noo podia deixar de referenciar tambem 0 artigo
escrito pelo falecido Comendador Dias Ferreira no Boletim
n0294 de Dezembro de 1977 do CFP, "Correio em Timor durante
a ocupa<;:oo japonesa (1942-45)", Com 0 devido respeito
efectuarel algumas transcri<;:oes do mesmo por achar serem
essenciais ao entendimento do que realmente se passou
nesses 3 anos de ocupa<;:oo japonesa no que a Filatelia diz
respeito,

"Os selos de Timor durante a OCUpa9do japonesa
Escreve-nos 0 sr, Jose Ferreira da Rocha, marinheiro
portugues em aguas de Timor:
"Acuso a recep<;oo do seu radiogram a, Oesejo informa-/o de
que durante a ocupa<;oo japonesa de Timor tudo foi destruido
e noo se fizeram nem novos se/os, nem sobrecargas sobre
qua/quer emissoo naciona/ ou estrangeira,
Ora, como a destrui<;oo atingiu os "stocks" de se/os
da Colonia, noo havia formulas de fran quia para
correspondencias, As cartas ou quaisquer outras moda/idades
de comunica<;oo postal, eram entregues, pe/os portugueses
detidos nos campos de concentra<;oo, ao respectiv~
comando niponico que, por sua vez, as reexpedia de diversas
maneiras,
Noo houve, portanto, qua/quer emissoo ou
sobrecarga durante esses negros dias da ocupa<;oo, tendo a
"Co/una Negra " (so/dados japoneses) destruido pe/o fogo toda
a existencia, da Colonia, dos se/os nacionais, "
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"Merecendo-nos tao aliciante assunto uma investiga900 mais profunda procuromos saber a/go
mais. Porem, todos as portas estavam fechadas e os consu/tados recusavam-se a responder a
questionorios, nomeadamente 0 Museu Posta/ de T6quio.
Queriamos saber mais do que 0 Agente do C/ube em Timor sr Jose Maria Baptista que traba/hava
no SAP!, Lda, Fatubessi, Dili nos comunicava em 22 de Maio de 7964, porque come9aram a surgir duos
hip6teses quanta as comunica90es postais. Uma a civil a outra a militar; esta muito diffcll de esc/arecer
dada a diferen9a de /fngua japonesa, distancia a que nos encontrovamos e 0 tempo passado.
Porem, noo queremos deixar de arquivar 0 texto do carta que a seguir transcrevemos:
"Prezado Amigo e Senho('
Tenho a honra de acusar a recep900 de sua carta de 25 de Mar90 do corrente, cumpro-me
informar 0 seguinte:
o Edificio dos CTT foi saqueado pe/os so/dodos japoneses no manho de 20 Fevereiro de 7942,
todos os livros ese/os, etc, destruidos ou queimados, as linhas te/ef6nicas foram cortadas. Os Correios
deixaram de funcionar ate 0 chegada das nossas for9as e navios de guerra em fins de Setembro de
7945;
Durante a OCUpa900 japonesa noo houve servi90 do Correio a noo ser de e/es pr6prios com 0
Japoo etc. e noo consta de emprego de se/os nossos, pois nada existia;
2. Os se/os em poder do Caixa do Tesouro (Banco Naciona/ U/tramarino) tambem foi destruido por
ter arrombado os cofres do Banco;
3. Se/os com motivo de an cora ou qua/quer outra indica900 sao fa/sificados, nada consta co
desse respeito;
4. Toda a correspondencia entre portugueses em Timor foi suspenso ate a data de re-ocupa900,
em 3 de Setembro de 7945.
Subscrevo-me de V. Excia, com muita considera900 e estima. "
7.
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Desde of pouco ou nada viu a luz
do dia. Tanto na sua historia mais antiga
como na mais recente. nunca mereceu
grande aten<;ao a coloca<;ao em papel
dos acontecimentos que fizeram e fazem
Dflltlrtllil 'l~i ~t1 ( l n i ~i
a historia de Timor. Seja 0 desinteresse das
autoridades colonials. seja 0 analfabetismo frequente na popula<;ao timorense. p~r
esses mesmos motivos e pela escassez de
dad os, propus-me organizar em detalhe
este perfodo de 1942-45. Como exemplo
I,'H' /,i ./" ~ 1.lm;04;~/I ' /I...i" .,,, , '"" n..':,11 ,,',· / 'dly. It ,1It/"MIt... ', • •1, ,illt.. I, 1..'.:11'..... .\1,/.11,1••,
disso mesmo. temos 0 relatorio sobre 0 ter1"/'"
d, 1:1.1; ' .I!I:IL .
ritorio timorense. da autoria do seu Governador Manuel de Abreu Ferreira Carvalho.
realizado em 1947. que so chegou a Biblioteca Nacional em.... 1980, tendo sido em
1947 mandado recolher p~r ordens de
Salazar e 0 seu autor alvo de um processo
Fig. 1- Recibo de Subsido de Alimenta«;:ao para um Deportado disciplinar. Nao so um desinteresse tremenSocial (relativo a um cidadao que permaneceu em Timor e que do, mas ao mesmo tempo talvez a necessidade de esconder algo por parte das aua data da invasao japonesa era sapateiro)
toridades portuguesas (abandono dos
timorenses e cidadaos nacionais e incapacidade diplomatlca para fazer frente aos Aliados numa primeira fase e aosjaponeses numa segunda fase). Mesmo assim estamos a falar de um perfodo do qual se
consegue encontrar alguma. embora pouca. bibliografia. Lamenta-se tambem que cada um desses
autores de uma ideia diferenciada do que realmente se viveu nesse conturbado perfodo. conforme os
seus gostos polfticos.
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2. Enquadramento hlstorico
Anos antes do infcio das hostllidades, Japao e Australia ja se "enfrentavam" em Timor. A Australia
financiava a Companhia Ultramarina de Petroleos. 0 Japao era detentor de 40% do capital da Sociedade
Agrfcola Pat ria e Trabalho (sociedade idealizada e criada pelo antigo Governador Celestino da Silva.
o "Rei de Timor"). Timor tinha para Portugal uma importancia diminuta. secund6ria. tendo em conta a
distancia a que se encontrava da metropole foi usada nos anos 20 e 30 como Colonia Penal para onde
eram enviados os inimigos do Estado (intelectuais contrarios ao nosso Regime). ladr6es. criminosos
acusados dos mais vis crimes (fig.1).

No inicio da guerra na Europa, Salazar colocou-se a parte do conflito afirmando a sua
neutralidade. Claro que nos bastidores diplomaticos vendia-se 0 volframio a Alemanha e concedia-se
as bases no Arquipelago dos AGo res aos Aliados. Com 0 inicio da guerra na Europa a 1 de Setembro de
1939, Portugal e as suas colonias, apesar da cobiGa que as potencias beligerantes sempre tiveram
sobre elas, conseguiu manter-se a parte e Salazar conseguia com que Portugal fosse aceite como um
pais neutro (com os facto res dO bios que ja atras mencionei).
A 7 de Dezembro de 1941 deu-se para alguns um ataque barbaro, para outros um golpe militar
fantastico ... Pearl Harbour, base naval norte americana no Pacifico e onde se concentrava quase toda
a marinha norte americana, era fortemente atacada por uma forGa mista japonesa, com componente
naval e aerea. Ainda abalados por tao vii ataque, os EUA declararam guerra ao Japao, procedimento
que seria de imediato seguido pela Inglaterra, Holanda e Australia. 0 Pacifico, a Oceania e todo 0
Sudeste Asiatico estavam entao a ferro e fogo. Abria-se assim uma nova frente nesse imenso conflito
que ficou na historia como, a 2° Guerra Mundiai.

o Sudeste Asiatico, a India Oriental Holandesa e os milhares de ilhas que compoem toda aquela
zona do globo, fosse pela sua importancia estrategica, fosse pela importancia dos recursos ai possiveis
de obter, foram os alvos seguintes da ambiGoo do Imperio do Sol Nascente. Ja com grande parte da
China ocupada, com as facilidades encontradas na Indochina, rapidamente as forGas militares japonesas se colocavam com olhos nas Filiplnas, Java, Borneu, Papua Nova Guine .... seria apenas uma questoo
de semanas. Temendo esse avanGo, as forGas alladas (neste caso Australia e Holanda) tomaram posiGoes. A 17 de Dezembro de 1941, 0 entoo Timor portugues, foi invadido por forGas holandesas e australianas (300 soldados ao todo, tendo durante os meses de ocupaGoo nunca ultrapassado os 700 no seu
todo). As forGas aliadas foram comandadas pelo Coronel Van Straten (holandes). A operaGoo tinha 0
nome de codigo, Sparrow Force. A invasoo aliada sucede
em sequencia de um previo
acordo entre Portugal e varios governos aliados, "se ataque iminente, ocupaGoo do
territorio pelos Aliados". A pedido do Governador Ferreira
de Carvalho (1940-45), a invasoo da-se fora do porto de Dm.
Se 0 mesmo noo tivesse sucedido, 0 Governador achavase no dlreito de ripostar. 0
A peak
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mais rapido possivei. Tal situaGOo noo era bem encarada Fig. 2 - Movlmenfaerao das toreras mlllfares japonesas em foda a IIha de Timor
pela parte aliada, tendo em
conta a distancia entre Portugal e Timor e 0 avanGo meteorico das forGas japonesas (Manila, capital
das Filiplnas, cairia a 2 de Janeiro de 1942). 0 contingente foi preparado e enviado para Timor. Aqui
chamo a atenGoo para a importancia estrategica da Ilha de Timor. Se para os Australianos era a
primeira barreira de defesa do seu pais, para os japoneses era 0 ponto necessario para lanGar um
ataque Australia tanto aereo (raid aereo sobre Darwin a 19 de Fevereiro de 1942) como com forGas
navais/terrestres.

a

A 20 de Fevereiro de 1942 pelas 2 da manho teve inicio 0 que a multo era esperado. Uma Task
Force japonesa composta por cerca de 30 navios ja tinha sido detectada ao largo da IIha de Timor, 0
ataque estava iminente. Sobre 0 comando do Major General Takeo Ito, a 38th Infantry Group (unidade
militar de larga experiencia em assaltos anfibios, tendo ja participado na invasoo da China em 1938,
Hong Kong em Dezembro de 1941 e Ambon em Janeiro de 1942) estaria encarregue da invasoo. Dm foi
bombardeada na nolte de dia 20 preparando 0 assalto. Na parte suI, tendo 0 Comando aliado considerado ser Impossivel organizar qualquer defesa com ex ito, 0 Major General Ito decide actuar fazendo
desembarcar as suas forGas sem oposiGoo. Koepang (capital do Timor Holandes) foi assaltada por dois
Batalhoes, Dm teria a visita desagradavel de um batalhoo composto por militares da 2/228 Infantry sob
o comando do Coronel Doi (fig. 2 e 3).

5~

No que nos diz respeito, tirando uma ou outra bolsa de resistencia australiana ou holandesa, a
ocupa<;oo de Oni e rapidamente executada. A administra<;oo portuguesa proclama a sua neutralidade
e repudia a invasoo. 0 contingente militar enviado do Metr6pole, a bordo do "Jooo Belo" e escoltado
pelo "Gon<;alo Zarco", esta 00 largo do IIha de Timor, mas proibido de atracar serio mais tarde mandado regressar a Mo<;ambique.
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Apesar de 0 Comando japones afirmar 0 contra rio e ter prometido 0 controlo as for<;as portuguesas, foi de facto uma ocupa<;oo efectiva do territ6rio sobre administra<;oo portuguesa . Foram
desde logo subvertidos os valores do popula<;oo timorense. 0 respeito pelas tradi<;oes, pela hierarquia
pr6pria do povo timorense, tinho sido ate of 0 gronde arma do ocupo<;oo portuguesa, valores esses
desde logo alterados pelas for<;as ocupantes japonesas. Substitufram as chefias das tribos (regulos),
promovendo os Ifderes afastados no revolta de 1912 (durante 0 perfodo de governa<;oo
de Celestino do Silva), amea<;aram com a destrui<;oo das
colheitas e promoveram 0
6dio 00 "ocupante bronco". A
cria<;oo das "Colunas Negras",
constltufdas por indfgenas do
lado holandes, que devidamente organizodas, orientadas
e chefiadas por elementos
infiltrados das for<;as mllitares
japonesas (a famosa Kempy,
servi<;os secretos japoneses, 0
equivalente a Gestapo, for<;a
sinistra dos nazis), promoveram
o estodo de terror em toda a
pequeno extensoo do territ6I
rio do Timor Portugues. Um dos
epis6dios mais marcantes desto for<;a de terror foi 0 massacre de Aileu. Tendo em conta
,,~,
....... ,
main Japaneselandilg. .[Ialrleld &port III 0111.
o clima de instabilidade que se
vivia, 0 Comando japones afirfrontline. of
.. ,
minor landings later.
Inlluence
mou ser 0 unico com capaciand date.
Japanese
August
advances,
dade para acabar com tal clima, retirando assim mais
credibilidade as autoridades
Fig. 3 - Movimentat;:ao das fort;:as mllitares japonesas no lado portugues
portuguesas. Reconhecendo a
locallzo<;oo estrategica de Baucau, 0 Comando estabelece of uma base fortemente militarizoda, igualando Oni no sua importoncia. De salientar que parte do violencia promovida pelas for<;as japonesas, se
deve a resistencia provocada por algumas tropas australianos que resistiram aindo alguns meses em
Timor, sendo a sua ac<;oo apenas de fugas e mais fugas as patrulhas japonesas. A 2/2 Independent
Company (unldade australiana) ficaria famosa por esso ac<;oo de resistencia .
Em 31 de Malo de 1942 tem fim todos as comunica<;oes entre Lisboa e Timor. Encontram-se assim
isoladas do mundo exterior as autoridades portuguesas .. . iniciava-se um perfodo obscuro do hist6ria
dessa nossa distante ex colonia .. ..
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3. Correio Milltar Japones em Timor 1942-45
Sempre que um pafs efectua uma ac<;oo militar contra outr~ e ocupa 0 seu territorio, uma das
primeiras ac<;oes administrativas e 0 restabelecimento do Servi<;o Postal. Temos exemplos pelo mundo
fora, em coda catalogo que folheamos . A Hist6ria Postal Alemo, em termos de Ocupa<;oes Militares,
sera talvez, uma das mais ricas. No nosso coso temos 0 "Kionga", que para os "aventureiros" fiiotelicos
dara uma colec<;oo especializada do mais alto nfvel e que com uma simples sobrecarga afirmamos 00
mundo que 0 "Kionga" era nosso. 0 selo torna-se uma arma de afirma<;oo, de demonstra<;oo de poder
e atraves dele se transmite a na<;oo os idea is politicos, economicos, culturais, etc .. .. dos novos lideres.

o Japoo efectuou conquista ap6s conquista por todo 0 Sudeste Asiatico, aproveitando 0
desnorte das for<;as militares aliadas. Rapidamente chegou a fronteira do India. As ilhas das Indios

Holandesas caram uma apos outra (com alguma dificuldade na Papua e Borneu), sendo as i1hotas do
Pacifico presas faceis para a, de momento, bem oleada maquina de guerra japonesa. 0 Correio Japones
possura no entanto pouca quantidade de selos para colocar em circulm;:oo nestes varios pontos da
rapida expansoo do Imperio do Sol Nascente. Vejamos entoo a politica filatelica do Japoo:
"Officially the Japanese postal officials have never been philatelists, since it greatly displeased the Imperial
Government that precious time should be wasted on the printing of unnecessary postage stamps for
collectors. All the same there were, of course, a number of philatelists who occupied high positions in the
Japanese administration of which the postal seNice was a department. By way of example we may
mention the Commander-in-Chief of the Southern sector, Count Terauchi, who built up a splendid
collection from all the stamps that had been brought to him and which he had had overprinted.
The instructions received by the military staff in charge of the Post Office were very simple. The postal
seNices were to be set going again, while native labour might be used, but on no account Europeans.
Since the General Staff had omitted to have postage stamps printed and the stocks of Japanese stamps
themselves were inadequate for all the occupied territories, instructions were given to make use of the
local issues. If, however, the stamps in question showed the portraits of members of the Royal Family of
the colonial power, the stamps, before being sold, were first to be provided with an overprint. from which
it should be made clear to the native population that they had come under the "protection" of the
Japanese government. Only in cases where no local issues was found to be available were Japanese
postage stamps to be applied for. As a result of the exhaustion of the stocks of pre-war stamps, the delay
in the supply from Japan. etc, it was decided to have replacement series printed, this was usually done
at the printing works of the Kolff & Co, Batavia.
(. ... .) The population was rather shy of going to the post office to buy postage stamps, since there always
the risk not only to being kicked out by a bad-tempered soldier, but also of being detained for transportation
to the notorious Burma railways.
Moreover there were instructions that all the files had to be completely destroyed every seven or ten
days."
Esta era a politica filatelica do ocupante Japoo, os selos japoneses eram inadequados para uso
nos parses ocupados, logo procedia-se ao uso dos selos existentes localmente colocando sobre os
mesmos uma sobrecarga (fig. 4):
"Borneo, Celebes, the Molucas and the Lesser Sunda Islands were captured by the Japanese Navy, who
established their bases in these islands. The General Post Office for these "Naval districts" was at Macassar,
while the whole came under the Marine Ministry in Tokyo."
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Fig. 4 - Alguns exemplos da sobrecarga "Ancora" utilizada nos Distritos Navais japoneses

A hierarquia Postal japonesa que consistia em "Distritos Navais", com 0 "General Post Office"
em Makassar e dependendo toda esta estrutura do Ministro da Marinha em Toquio, a i1ha de Timor foi
considerada 0 VIII Distrito Naval. 0 que se passou em Timor entoo? Aquando da entrada das forc;:as
militares japonesas em Timor, foram encerrados todos os Postos de Correio Civis, sendo os mesmos
saqueados, as comunicac;:oes com a Metropole foram cortadas e com 0 encaminhamento da
correspondencia a ser efectuado pela marinha holandesa, entoo parte beligerante contra 0 actual
ocupante, tera sido 0 conjunto de todas estas circunstoncias que levou a inexistencia de qualquer tipo
de correspondencia com origem ou destino - Timor. E preciso dar atenc;:oo a estes aspectos para
perceber os proximos 3 anos da historia postal desta distante ex-colonia em que apenas iremos encontrar
Correio Militar Japones, unica correspondencia autorizada em todo 0 territorio timorense, no perrodo
1942-45. A populac;:oo portuguesa e mesmo a populac;:oo nativa viu a sua circulac;:oo ser proibida,
situac;:oo registada ja desde a invasoo ali ada, sendo colocados todos nas chamadas Zonas de Protecc;:oo
(zonas no interior da ilha aonde facilmente eram controlados pelas forc;:as militares japonesas,
controlados e intimidados com as famosas Colunas Negras), tais como Aileu, Liquic;:a e Maubara.
Debruc;:o-me agora sobre as particularidades do Correio Militar Japones, unico autorizado a
entrar ou a sair da IIha de Timor e as unicas pec;:as sobre as quais, os filatelistas se poderoo debruc;:ar.

6'

Porque nao foi utilizada em Timor a mesma politica que em outras partes do Imperio do Sol, usando os
selos locais e colocar-Ihes a "ancora", sfmbolo de ocupac;:ao? Algo que permanece por explicar e
mesmo numa troca de ideias com alguem residindo no Japao muitos anos e com conhecimentos na
area das ocupac;:oes japonesas durante a 2° Guerra Mundia!. nao se encontra uma explicac;:ao.

a

Como protegiam 0 seu Correio Militar? Depois do final da guerra e ao longo dos anos, filatelistas
especializados na area tem vindo a construir 0 livro de codigos pelo qual se regulava 0 Correio Militar
Japones, codigo ate entao desconhecido por parte das forc;:as alladas. Esse codigo compunha-se de
duas partes, uma com 0 nome da regiao (nomes ja por si codificados) aonde a unldade se encontrava
estacionada e por um numero, que permitia reconhecer a unidade remetente. Tenho na minha posse
esse Iivro de codigos, a publicar brevemente por um estudioso da materia nos EUA. Esse codigo (composto
por milhares de numeros equivalentes as unidades) permite-me conjugar 0 nome da regiao com 0
numero e assim reconhecer a unidade e onde ela prestava servic;:o, neste caso com especial importancia
as que prestaram servlc;:o em Timor.

a

As zonas de ocupac;:ao militar japonesa foram divididas, no que
filatelia diz respeito, em:
Manchuria, North China, Central China, South China, French Indochina, Southern Forces, Northern Forces,
Thailand, Malaya, Burma, North Borneo, Java, Sumatra, Philippines, South Sea, North Sea e North of
Australia Area.
Um exemplo para podermos entender: North of Australia Forces UMI 8943 unit
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Iniciando a descodificac;:ao, temos a localizac;:ao, Norte da Australia, UM!. que em japones quer
dizer "oceano", palavra codigo para Timor. Segundo passo, numero 8943, recorro entao aos meus
apontamentos e ficamos a saber que 0 remetente deste postal fazia parte da "2 Taiwan Infantry Regiment
of the 48 Division" a prestar servic;:o na IIha de Timor. Aqui convem esclarecer um ponto, torna-se diffcil
distinguir a zona concreta, a zona especifica onde a unidade prestava servic;:o, se no Timor Portugues ou
Timor Holandes. A 48° Divisao (descrito na Ordem de Batalha de Timor), estava instalada em Koepang e
Dni. A leitura do codigo encontra-se efectuada. Sabendo a zona militar, tendo 0 numero codificado da
unidade, tendo 0 livro dos codigos, descobrimos 0 remetente. Nunca esquecer que nos encontravamos
em situac;:ao de guerra total e 0 correia militar se encontrava sujeito a censura militar e que a utilizac;:ao
deste codigo, sendo 0 postal apanhado pelas forc;:as aliadas, nunca poderia Iigar as unidades a uma
determinada zona. A designac;:ao Umi e os numeros apenas foram descodificados apos 0 fim da guerra.
Depois de dar a conhecer as traduc;:oes dos posta is militares
(Fig. 5) que apresento, entenderemos como seria diffcil ligar
a unidade militar a um qualquer lugar especffico, podendo
desde ja salientar dois aspectos importantes, ausencia de
data, que naG permitia ter grande ideia se 0 postal seria
recente (qualquer data visfvel em qualquer postal deste
genero, fol colocada sempre a posteriori pelo destinatario)
e parecendo uma contradic;:ao sobre 0 que tenho escrito,
mas iremos ver citadas unidades militares nos remetentes,
mas todas elas de baixos escaloes, nunca fazendo referencia
a unidades de elevados escaloes.
Inlcio a apresentac;:ao de algumas das pec;:as da
minha colecc;:ao. Efectuei a selecc;:ao tendo como base
diferentes tipos de postais militares e diferentes unidades
militares. Os textos demonstram 0 que era a censura militar e
a restric;:ao de informac;:oes permitidas, ausencia de datas,
menc;:ao no remetente apenas as unidades de baixo escalao,
pouca informac;:ao, louvores ao Imperador Hirohito, as
saudades da famma e pouco mais, nada podia comprometer
a componente militar que entao se vivia. Todo 0 correia que
ostentasse 0 termo "Gunji Yubin" (Correio Militar) estava isento
de franquia, sendo 0 unico custo para 0 militar a aquisic;:ao
do Bilhete Postal.

Fig. 5 - 0 mais comum dos postais milltares
usados pelos soldados japoneses. Na linha
de topo na horizontal "Bllhete-postal", logo
abaixo do desenho "Correio Milltar" e por
tim 0 pequeno quadrado aonde 0 censor
colocava 0 seu "selo".

Os textos encontram-se num japones ja nao muito
utilizado, a forma dos caracteres foram alterados e a forma
de os escrever tambem, muito a custo consegui a traduc;:ao
dos mesmos, traduc;:ao essa que me foi fornecida em ingles e
agora passarei 0 texto para portugues, espero que nestas
andanc;:as nao se perca 0 contexte daquilo que foi escrito a
mais de 65 anos por cada um dos soldados do Imperio do Sol
Nascente, autores destes postais. A leitura dos mesmos e feita
da direita para a esquerda.

Fig. 6
l°coluna dlrelta - Fukuoka
City, Sofuku Shinmachi (um
departamento do cldade de
Fukuoka)
2°coluna Yoshinaga
Umekichi (destlnatarlo)
3°coluna - North of Australia Forces Umi 8943 unit
(Timor, 2 Taiwan Infantry do
48° DivisCio)
4°coluna - Shiga BaHalion,
Matsumoto unit, Yoshinaga
Shohei (unidade e nome do
remetente)
Nome do censor - Matsumoto

"J6 passou muito tempo
desde a minha ultima
carta. Espero que 0 poi e
todos estejam bem. Eu
estou bem e capaz de

-

efectuar 0 meu trabalho, noo se preocupem comigo.
Agora que estoo of no meio do Veroo provavelmente est6 muito calor. Voce est6 a ficar velho, enta~
por favor noo trabalhe duro e mantenha-se em boas condir;:oes.
Aqui aonde estou tambem est6 muito quente, mas de madrugada e 6 noite a temperatura desce.
Para todos - noo sejam derrotados pelo calor do Veroo e fiquem bem." (fig. 6)
Fig. 7
l°coluna direita - Shizuoka
Prefecture, Handa District
2°coluna - Handa town, sate
village (1° e 2° coluna com
enderec;:o destinatario)
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3°coluna - Kato Kenichi (destinatarlo)
4°coluna - North of Australia
Forces, UMI 3766 (Timor, 3
Medium Artillery Regiment)
SOcoluna - Yokohama baHalion, Tamai unit (as pequenas
unidades japonesas ostentavam sempre 0 nome do ofici01 em comando)
6°coluna - Takada Teijl (remetente)

"J6 h6 muito que noo vos
escrevo, mas estou de
boa saude e cumprindo 0
meu dever. Noo tem
nada com que se preocupar. Provavelmente j6 comer;:ou a "Chery Blossom season" (epoca das
cerejeiras em flor, no Japoo 6rvore conhecida por Sakura, noo confundir com 0 fruto) no Japoo. Como
as flores do cerejeira que estoo a nascer em forr;:a tambem nos estamos a dar 0 nosso melhor. Aqui a
epoca das chuvas acabou e vamos entrar num perfodo seco. A nossa missoo tornou-se mais importante
e eu vou dar 0 meu melhor para alcanr;:ar os objectivos. Oesde que Tetsuharu (prov6vel amigo do
remetente) e eu estejamos bern, noo tem nada com que se preocupar.

Cumprimentos para todos os membros da famflia.Reparem que
(Fig. 7)

0

meu enderec;:0/c6dlgo mudou. "

Fig. 8

l"coluna direita
Yamaguchu
prefecture,
Nagafu
Town (endere90 destinat6rlo)
2"coluna - Mihara
Shlchlsuke (destlnat6rio)
3"coluna - North of
Australia Forces
4"coluna - UMI 8951
(Timor - 48 DiviSion
Medical Unit)
5"coluna - 10 Mar90 Yamamoto Yoshizou
(data e nome do remetente)
Nome do censor
Yamamoto
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"Obrlgado
pelas
imensas cartas. Espero que estejam bem.
Para 0 "Memorial Day" (decerto alguma comemorac;:ao militar) estamos muito ocupados debaixo do
lema "Fight without End"(este mote/lema, era muito popular na Segunda Guerra Mundlal e era posslvel
ve-Io em posters nos quartels, nas ruas, em qualquer lugar com muita visibilidade) . Tchau. "(Fig. 8)
Fig. 9

Parte da frente:
1"coluna dlrelta - Nagoya city, Nakamura district, Nakamura Town
2"coluna - block 4,89 (1" e 2" coluna, morada do destinat6rlo)
3"coluna - Hirose Hldeharu (destlnat6rlo)

3 caixas no lado esquerdo:
1" - Correlo Mllltar
2" - Selo censor
3" - Marco especial para enviar cartas

Guardei esta pec;a para 0 fim. porque e
real mente especial e tem varias curiosidades
(alem de ter ainda 0 seu conteudo (fig . 9a e 9b)).
A primeira e a de ser uma carta e noo um Bilhetepostal. Os soldados durante a guerra estavam
apenas autorizados a enviar posta Is, porque isso
tornava mais facil a vida do Censar. no seu trabaIho de censura de qualquer detalhe proibido. 0
envio destas cartas exigiam uma autorizac;oo especial e s6 militares com elevada graduac;oo 0
conseguiam fazer.
No envelope e visfvel a data. algo que s6 pode ter sido colocado pelo destinatario. ja que 0
mesmo estava proibido ao remetente. "18 " referia-se ao 180 ana de reinado do Imperador Hirohito. "3"
ao meso Marc;o e "4" ao dia. sendo assim. 18 de Marc;o de 1943.

Fig.9b

Fig. 90
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Parte de tr6s:
l°coluna da direita - Java Expeditionary Force
2°coluna - UMI 8942, Kanamura BaHalion (Timor 9 Company, 1 Taiwan Infantry Regiment)
3°coluna - Kanamura Matabe (remetente) (Fig.
9)

Continuam as curiosidades ace rca desta
pec;:a, nestes dodos percebemos 0 porque de
ser carta e nao postal, 0 Sr. Kanamura nao e mais
nem menos do que 0 comandante de Batalhao,
entendendo-se assim talvez, a autorizac;:ao
superior que conseguiu para enviar carta
fechada e nao um postal como 0 resto dos
militares,

Outro dado curioso e 0 uso do expressao
"Java Expeditionary Force", As forc;:as japonesas
comec;:aram a combater em Timor em 1942, Em
Agosto de 1942 a 48° Divisao comec;:ou a chegar
a Kupang, Dni e Mallaca, 0 grosse do 48° Divisao
chegou a Timor em Setembro de 1942, Tendo a
carta chegado 00 Japao em Marc;:o de 1943,
tendo sido esc rita em Janeiro de 1943, entao porque e que 0 remetente escreveu "Java Expeditionary
Force" e nao "North of Australia Force"? A 48° Divisao foi constitufda em Taiwan (por bravos jovens
oriundos dessa, entao, provfncia japonesa) e chegou a Timor via Java, Provavelmente nos primeiros
dias do Batalha de Timor a antigo denominac;:ao "Java Expeditionary Force" ainda se encontrava em
usc ou 0 remetente usou a antigo designac;:ao por erro? De acrescentar que esta unidade especifica,
recorrendo a ordens de batalha, se encontrava mesmo estacionada em DnI, nao querendo dizer com
isso que obrigatoriamente 0 remetente estivesse em DOi.

~
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"Por ocasiao do Ano Novo decidimos /utar com mais forc;;a do que nunca.
0 /mperador e a famma se encontrem bem.
Eu rezo por fodos os so/dodos cardos e agradec;;o a fodos que or ajudam a preservar 0 Japao.
Agradec;;o 0 vosso apoio 00 meu bata/hao.
N6s, so/dodos, estamos a /utar pe/a vitoria com toda a forc;;a posslve/ em nome do /mperador.
Para termos sucesso nos treinamos vigorosamente com 0 objectiv~ de derrotar os Americanos e
8ritanicos (expressao habitual mencionando estes dois adversarios, mas subentendendo todas as outras
nac;;oes inimigas). Continuem com 0 vosso apoio. Feliz Ano Novo. "
Escrita a 7 de Janeiro de 7943.

E meu desejo que

Uma pec;:a interessante, demonstrativa da fe que guiava 0 soldado japones, mas ao mesmo
tempo das particularidades deste correia sujeito a regras multo restritas tendo em conta 0 estado de
guerra que se vivia.
Mardjohan Hardjasudarma, conhecido filatelista com interesses na Hist6ria Postal de Timor, no
seu artigo "Portuguese Timor Mall and The Netherlands Indies" fornece dados sobre a existencia em
Timor de dois "Field Post Office" abertos pelas forc;:as militares japonesas, FPO 264 em DnI, que funcionou
de 23 de Marc;:o de 1942 a 17 de Agosto de 1945 ou mais tarde e 0 FPO ??? em Lautem que funcionou de
1 de Abril de 1943 a 30 de Junho de 1944. Dois FPO's que foram abertos no lado holandes, chegaram a
abrlr representac;:6es do lado portugues, foram eles a FPO 267 e 0 FPO 363, mas em 1943 ja nao se
encontravam abertos.
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Os factos a reter deste capftulo sao 0 uso de um c6digo na correspondencia militar japonesa,
composto por dois elementos, a palavra c6digo identificando a localizac;:ao, neste caso, UMI (oceano)
significava Timor e um numero identificando as unidades. C6digo s6 descoberto depois do final da
guerra, que diz respeito aos 4 anos de envolvimento militar japones, nunca descoberto pelas forc;:as
aliadas. Regras bem rfgidas, nada de datas, pouca informac;:ao, nada de carimbos, usc apenas de
Bilhetes-Postais e como vimos, apenas possfvel envelope fechado para militares de elevada graduac;:ao
e apenas com permissao superior. Improbabilidade de existencia de correia civil. que foi proibido pelas
autoridades japonesas, instituic;:6es publicas saqueadas levando a destruic;:ao dos selos existentes no
territ6rio, marinha holandesa impossibilitada de navegar devido ao estado de guerra com a Japao,
naG possibilitando 0 encaminhamento da correspondencia civil, se por acaso a mesma tivesse sid a
possfve!.
Apesar de no momento ainda naG possuir nenhuma pec;:a nessa area no meu estudo, naG posse
deixar de salientar a existencia tambem de uma base naval em DnI, com um c6digo especffico, pr6prio
da Marinha japonesa.

4. Conclusoo
A populac;:ao indfgena timorense em 1940 estaria perto de 450 mil. Calcula-se que no final da
guerra e da presenc;:a japonesa (rendic;:ao em Agosto de 1945, entrega do comando ao Governador
portugues, Ferreira de Carvalho a 5 de Setembro de 1945), 0 numero de mortos rondasse as 40 mil
(algumas fontes elevam esse numero ate aos 70 mil). No final do conflito, 90 europeus (incluindo
portugueses) tinham morrido par doenc;:a, assassinados ou simplesmente dados como desaparecidos.
"Ao cabo de tres anos e meio de ocupac;;ao estrangeira, Timor estava arrasada quase par comp/eto.
om sofrera 94 bombardeamentos aereos. 00 cidade restavam apenas dez casas! Por toda a parle
havia crateras e capim (. . .) Em Vila Salazar ou 8aucau as crateras tinham tornado intransitaveis todas
as ruas. oesapareceram toto/mente as povoac;;oes de Manatuto, de Lautem, de Aileu, de Maubisse, de
Ainaro, de Viqueque, do Ermera e outras. Vo/atilizaram-se ediffcios de circunscric;;oes e de postos, hospitais,
postos sanitarios, esco/as, missoes e quarleis. Apenas restavam Uqui9a e Maubara onde, desde fins de
7942, se haviam concentrado os porlugueses em zonas de protec9aO contra ataques japoneses au
incursoes aereas. " (Marcello Caetano, Paixao e RedenC;;ao de Timor, in Factos e Figuras do U/tramar,
AGU, Usboa, pags. 745-746)

o fim da guerra para 0 Povo de Timor foi complicado, viu-se envolvido numa guerra que nao era
sua, numa politica de guerra japonesa que naG permitia 0 recuo ou rendic;:ao e por outr~ lado uma
estrategia militar americana, que desvalorizou a reocupac;:ao da ilha. Mas nem assim 0 Povo de Timor
deixou de sentir 0 que ainda hoje sente.
Discurso do Regula de Viqueque, em 29 de Setembro de 1945,
expedlcionarias a Dfli

a chegada

das tropas

"Ex,m. 0 Senhor Governador: Noo sei dlscursar e muito menos fazer estilo, mas apesar disso, lim ito-me a
faze-fo com um imenso prazer e uma afegria indlzfvef a tim de, em nome de todo 0 Reino de Viqueque,
vir saudar V, Ex, ° e os membros do Estado Portugues que, por benevofencia divino, se tem conservado
sempre vivos ate hOje,
Foram bem duros os tres anos parecem um sonho!
Hoje, porem, voltamos 00 sossego e plena liberdade anterior. Agora ja posso, sem receio, ver cora a
cora a pessoa de V, Ex, °0 e todo 0 portugues do Colonia e trocar impress6es com eles,
EX.m, 0 Snr, Governador, meus senhores e minhas senhoras:
Todo 0 Reino de Viqueque espiritualmente vem hoje saudar V,Ex, ° e os membros do Estado Portugues
presentes, tanto no Colonia como no Metropole, e de joelhos vos imploro em nome do Mae Patria 0
perdoo de quaisquer faltas cometidas durante a invasoo japonesa, noo por propria vontade ou odio,
mas pelo temor do aplicar;;oo dos horrfveis cast/gos que muitos tivemos a infelicidade de experimentar,
Porem, todo 0 Reino de Viqueque, d/ante do Bandeira Nac/onal confesso a verdade que durante a
mesma invasoo, nem um so dos poucos portugueses que ali se refugiou, passou fome, ou Ihe foi roubado
fosse 0 que fosse, ou morto,
Em testemunho do sinceridade do Reino e do maximo respeito 00 Portugal inteiro, 0 mesmo Reino
roga a V,Ex,o se digne fevantar um doce olhar para 0 Sfmbolo do Patria que hoje aqui trago sempre
conservado limpinho e em optimo estado,
Para term in or este breve e incorrecto discurso, per;;o a todos que comigo levantemos em alta voz,
quatro vivas:
VIVA PORTUGAL
VIVA TIMOR
VIVA S,EX. ° 0 GOVERNADOR DE TIMOR
VIVA A LlBERDADE"
(in "Timor, Entre invasores 1941-1945", Maria do Gra<;a Bretes, Livros Horizonte, pog o 124)
Um especial agradecimento ao meu Amigo Sr, Horst Mueller, pols a sua ajuda foi fulcral na
tradu<;oo das pe<;as apresentadas,

Blbllografia:
- TImor 1942, Christopher C. H. Wroy, 1990
- Timor, Entre invasores 1941-1945, Moria do Grocro Bretes, Llvros Horizonte, 1989
- TImor, Ocupocroo japonesa durante a Segundo Guerra Mundiol, Carlos Vieira do Rocha, 2" Edlcroo revlsta
e ampliado, Sociedade Historlca do Independenclo de Portugal, 1996
- "Portuguese Timor mail and the Netherlands Indies", Mardjohon Hardjasudarma
- Doi Nippon In South East Asia, N. F. Hedeman and Roelf Boekema, The Hague 1948
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I - A evolucrco historica

o carro de combate (CC) em
estudo, necessaria mente incompleto, e par ora apenas 0
vefculo motarizado com lagartas, mais conhecido par tank,
o CC do era modern a nasceu
no decurso do 1°GG e finaliza
uma longa evoluc;:oo que
deve ter principiado com a
domesticac;:oo dos animais de
-- - ------~-~ --- - ~ - ---~Fig. 1
tracc;:oo, No Oriente ja 0 chamodo carro de guerra foi utililOdo desde as epocas mais remotas sendo privilegio de classe e de bravura, No entanto, nessa epoca, a sua relativa rapidez noo conseguia disfarc;:ar a sua extrema vulnerabilidade,
principalmente em relac;:oo infantaria bem organilOda, Aliado oeste inconveniente, 0 aparecimento do cavalaria acaba par afastar a sua utililOC;:oo como arma de guerra eficaz,
sendo aquela hoje considerada, por muitos, 0 verdadeiro poi
doCC, (Fig,1)

a

Curiosa mente ja Do Vinci idealizou um vefculo
aut6nomoblindado e armado; a ideia e retomada mais tarde
por Julio Verne que concebe ja um carro de combate de caracterfsticas modernas, a sua "maison a vapeur" (Fig,2) No
pratica porem a ideia s6 vem a ser retomada com
credibilidade em 1915, em plena 1°GG,com estudos simultoneos em Franc;:a e no Inglaterra, devido a premente necessidade tactica de encontrar uma arma ofens iva
capaz de penetrar nos linhas inimigas eric;:adas de
metralhadoras e arame
farpado que tantas vftimas causavam,
Desde logo se
definiram as caracterfstiFig. 2
cas essenciais do futuro CC que deve contar com tres elementos:
1 - um canhoo transportado,

2 - sobre um veiculo blindado,
3 - cujas lagartas permitam a movimenta<;:ao celere em qualquer terreno. (Fig.3)
Este triplo imperativ~ em breve foi solucionado; no verdade em Franc;:a 0 Gen. Estienne (Fig.4) considerado 0 poi dos blindados, junta mente com Brille,
pensa desde logo adaptar 0 pacifico e inofensivo
tractor agricola, nascendo entao 0 denominado carro
de assalto, experimentado em 1916 com a denominac;:ao de Schneider. Paralelamente em Inglaterra, apoiFig. 3
ados por Churchill, alguns engenheiros como Swinton e
Backon enveredam pelo mesmo caminho e produzem um primeiro prot6tipo tambem em 1916. A partir
de mead os deste ana os estudos passam a ser feitos em conjunto, apresentando a Franc;:a 0 carro
Schneider e a Inglaterra 0 Mark 1.
Cabe aqui fazer referencia a palavra "tank" nome por que e normalmente conhecido 0 CC. Esta designac;:ao tem uma hist6ria curiosa, derivada do necessidade de
preservar 0 segredo militar. Para tanto, os
servic;:os secretos ingleses procuraram encontrar uma maneira discreta de os carros britanicos chegarem 00 continente sem despertarem curiosidades inoportunas. E os primeiros carras acabaram por desembarcar encaixotados em grandes armac;:6es com a designac;:ao de tanks, isto e, reservat6rios de
agua. Este inocente nome fruto do sagacidade de qualquer perito em seguranc;:a acabou por permanecer, ate 00 presente, intimamente ligado 00 verdadeiro conteudo
das armac;:6es.
Apesar de se desejar que, para beneficiar do efeito de surpresa, se esperasse
pela construc;:ao de grande numero de engenhos, 0 comando ingles decidiu antecipar 0 seu aparecimento no teatro de operac;:6es, e e assim que em 15 de Setembro de 1916,em Flers no Somme, sao pela
primeira vez utilizados 49 Mark1. A artilharia adverso, apesar do surpresa, causou serio desgaste e
reduziu os resultados praticos esperados, tornando mesmo em certa medida, decepcionante a nova
arma. Porem, inesperadamente, 0 impacto psicol6gico nos tropas foi tremendo, causando verdadeiro
panico nos infantes inimigos. A Franc;:a s6 um pouco mais tarde apresenta em campo 0 seu CC
St.Chaumond.
Fig. 4

No decurso do conflito os modelos VaG suceder-se e aperfeic;:oar-se e esta evoluc;:ao jamais
parara ate 00 presente, dado que definitivamente se reconheceu a esta arma um elevado e indispensavel peso no arte do guerra. Curiosamente, a Alemanha face a aparentemente pouco rendosa
actuac;:ao dos primeiros CC dos aliados desinteressou-se praticamente desta nova arma e ate 00 final
do guerra open as apresentou alguns, poucos, A7V, pois 0 denominado LKII naG passou de prot6tipo.
Durante os 15 anos que se seguiram a paz 0 interesse sobre a nova arma naG cessa de crescer e
engenhosos prot6tipos sao construidos em varios poises, embora em pouca quantidade devido as
ainda enormes reservas sobrantes. Eassim que a Franc;:a estuda um CC com um canhao montado em
torre pr6pria, a Inglaterra em 1921 apresenta 0 primeiro CC anffbio e um pouco mais tarde os USA
lanc;:am um modelo original, 0 Christie, adaptavel a rodas e lagartas. A Franc;:a inova com radio montado a bordo.
1933 marco uma nova tendencia: CC ligeiros de espessa blindagem com metralhadoras e
velocidade de cruzeiro de cerca de 5Dk/h. E 0 coso do italiano Fiat Ansaldo, do Vickers ingles e do
frances Renault35. E em 1936 com 0 rearmamento geral, que aparecem os CC que iraQ participar
activo mente no 2°GG. Os progressos ate entao obtidos permitem ja a utilizac;:ao de motores mais
potentes, aparelhos 6pticos mais precisos, armamento mais poderoso e radios mais fortes e de maior
alcance pratico. No entanto nota-se ainda que se esta perante um compromisso experimental girando
entre os facto res poder (armamento), velocidade (motor) e peso (blindagem).
A Alemanha que se tinha desinteressado no l°GG grac;:as em parte as experiencias que realiza no
guerra de Espanha compreende enfim a real valia do CC e, ultrapassando a fase dos carros ligeiros, vira-

se decisivamente para carros mais pesados e
melhor protegidos. Eassim que inicia a 2"GG com
a denominada guerra relompago em que os CC
sao essenciais e se voo desenvolvendo ate ao
aparecimento dos espantosos Panther e Tiger. A
Franc;:a possui a linha Renault. 0 Somua. 0 C2 e 0
Hotchkiss3S.os USA na linha M3. M4 e MS.(Fig.S).
sendo 0 M4 ou Sherman 0 mais conhecido. (Fig.6)
A URSS par seu turno vai finalmente apresentar
um CC que par muitos e considerado 0 melhar
de todos os tempos. 0 T 34 (Fig.7) cujo poder
ofensivo contribui decisivamente para
desbaratar 0 exercito alemoo . Entre outros
modelos igualmente poderosos destaca-se 0
Stalin. mais potente e blindado mas mais lento.
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A Ing laterra envereda pela linha dos
Mathilda. Valentine. Churchill e Cruisers.
enquanto a Italia alem dos Fiat tem 0
CV33.0 CA40 e 0 CAM13/40. cabendo
ainda referir 0 Japoo com os seus HA95 e
CHI-HA17.
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Acabada a 2°GG os exercitos tem
tendencia para se equiparem com CC
pesados que rondam as 50 tons .•
continuando a URSS com 0 Stalin. os USA
com 0 novo Paton. a Inglaterra com 0
Centurion. 0 Chjftain e 0 Conqueror. a
Franc;a com a linha AMX e a Alemanha com
um derivado do Panther. Mas muitos outros
Fig. 6
paises desenvolvem tambem CC que iroo
ser testados igualmente nas inumeras
"guerras" regionais a que 0 Mundo tem estado sujeito.
nomeadamente na Coreia. no Vietnam e no Oriente. 0 processo
de aperfeic;oamento noo para mais po is 0 CC conquistou
definitivamente um lugar de extraordinario relevo na arte da guerra
grac;as ao seu enorme poder ofensivo em qualquer teatro de
operac;oes.
De salientar que a Ideia base (utilizac;oo de lagartas para
Fig. 7
transportar armamento com forte protecc;oo) tem vindo a ser
adoptada para a construc;:oo de outros veiculos com caracteristicas e utilizoc;oes diversas como
canhoes auto motrizes. veiculos de transporte. porta misseis ou ate mesmo pontes volantes. (Fig.B)
Noo devemos no entanto esquecer que 0 emprego do CC tem registado flutuac;oes consoante
as tacticas julgadas convenlentes nos diferentes teatros de operac;oes.
Na verdade 0 CC ao aparecer na lOGG destina-se essencialmente a
dominar 0 obstaculo quase Intransponivel do arame farpado. a poder
mover-se em todo 0 terreno e a conjugar. grac;as blindagem. 0 poder
de fogo e a mobilidade. apesar do utilizac;oo da artilharia adversa.
Embora. como apontamos. as primeiras experiencias. talvez por
precipitac;oo. terem sido algo mal sucedidas. a crenc;a na nova arma
'.".- - -,.- - - ....,.....v .....--- ....,......-.......... -.-................
noo esmareceu. mas as novas ideias sobre a sua utilizac;oo voo extremarFig. 8
se: uns advogam 0 emprego aut6nomo de farc;as blindadas poderosas
acompanhadas par elementos de infantaria e artilharia enquanto outros consideram que 0 cc e apenas
um melo de choque suplementar. logo secundario. posta a disposic;oo do infantaria.

a

Eno entanto a primeira tese que acaba par vingar na generalidade dos paises que comec;am a
estruturar poderosas divisoes blindadas. A guerra de Espanha foi efectivamente 0 grande e decisivo
campo de ensaios desta arma; e vem tambem provar que 0 CC ligeiro e facilmente varrldo do campo

de batalha pelos carros mais pesados
e pela artilharia. Ali prestaram provas,
entre outros, 0 T26 e 0 T28 do URSS, 0
Vickers do Inglaterra, 0 Fiat do Italia
e alguns modelos Pzk alemoes.
A 2c GG muitas vezes apelidada
de guerra de blindados devldo as
DIAMOND
gigantescas lutas travadas, declsivas
JUBILEE
para 0 esforc;:o de guerra de qualquer
29 SEP 1981
das partes intervenientes, mostra
ainda que a coordenac;:oo com a
ISLE OF MAN
aviac;:oo e de extraordinaria
importoncia; foi mesmo decisiva no
DIAMOND ruBlLEI! 1921 • 1981
chamada guerra relompago com que
c
a Alemanha iniciou a 2 GG. A propria
Fig. 9
guerra do Coreia vem mais uma vez demonstrar que, apesar dos inconcebfveis meios modernos de
combate e e continuara a ser elemento indispensavel em qualquer conflito armado. Referenciamos
entre outros, 0 velhinho M4,0 M26 eo M47 dos USA. No Vietnam, mesmo num terreno extremamente
dlffcil 0 CC fez jus 00 seu poder, podendo citar-se a actuac;:oo dos TlO e RT76 do URSS, os T59 e T63
chlneses e 0 novel M48 dos USA.
A chamada era atomica revolucionando a arte do guerra de novo faz
surgir divergencias no uso dos blindados opondo-se uma vez mais duos
correntes: a arma blindada equipada com CC poderosos, sera elemento
decisiv~, dizem uns; contrapoem outros que os blind ados so poderoo
sobreviver se utilizarem carros ligeiros. 0 tempo dira quem tera razoo.
Finalmente assinalaremos que, de acordo com a imutavel e universal
lei do acc;:oo e reacc;:oo, desde sempre se pensou no contra medida
Fig. 10
destinada a combater a nova arma. Assiste-se assim 00 sucessivo
aparecimento dos mais variados meios de destruic;:oo do CC, arma que parece tender para a arma
absoluta. Para alem do proprio CC, ele mesmo destruidor dos seus congeneres, a artilharia especializase coda vez mais (anti tanque), os avioes soo dotados de armas
poderosas e sofisticadas, as minas crescem de potencla e aparece
finalmente a arma especffica mais terrfvel: 0 lanc;:a granadas ou
bazooka (Fig.9), somente destronada mais recentemente pelo mfssil
teleguiado. Isto sem esquecer os meios fortuitos que 0 genio
humane sempre acaba por descobrir para combater uma ameac;:a
_. ____ __ __ ___ ______ ____ _ _
e que levaram a utilizac;:oo de uma "arma" rudimentar mas
t>Ierkaw·MK1 bet1le tri ilJ'lYD JOO MKl·mJlD
absolutamente temfvel e mortffera: 0 chamado cocktail Molotov
ou seja, uma simples garrafa chela de um Ifquido inflamavel. (Fig.1 0)
Embora a partir de 1945 se tivesse chegado a pensar
Fig. 11
serio mente que 0 CC face aos meios de combate descobertos, estava efectivamente condenado 00
insucesso, ele continua a resistir a todos os "ataques" e mantem a qualificac;:oo de um dos mais poderosos
e mortfferos meios belicos que 0 Homem jamais inventou e de que dispoe
para a sua propria destruic;:oo,

2- 0 Carro de Combate
Entrando agora no descric;:oo propria mente dita do CC podemos
em primeiro lugar dividi-Io em tres partes essencials: orgoo motor, casco
e torre. Obviamente coda uma destas tem tido soluc;:oes diversas, Assim
os motores tem variado de potencia sempre tendendo 00 seu
incremento. A sua forc;:a e transmitida por uma roda motriz que, mediante
um numero variavel de rodas que sustentam as lagartas fazem mover 0
CC. (Fig.11) 0 casco tambem tem evolufdo noo so em forma, tendendo
a ser coda vez mais baixo, como em espessura do blindagem. Estes
factores, aliados, destinam-se a uma melhor defesa do sua propria
integridade e do sua tripulac;:oo (Fig.12). Nesta mesma linha se situa a
constante mudanc;:a da silhueta da torre, elemento essencial para 0
transporte do armamento pesado. No verdade 0 CC tem como elemento

Fig. 12
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principal 0 canhao. dos mais variados
SHQIPERIA
2 LEK
calibres 00 longo dos tempos. mas
tambam a munido de metralhadoras
Fig. 15
auxiliares em numero variavel. No
ligac;ao do canhao com a torre tem sldo utilizados basicamente quatro
soluc;6es: placa curva. placa direita. placa Interna e projecc;ao circular, (Fig.13)
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Por sua vez 0 escapamento de gases a boca do co no tambam a alvo
de atenc;ao com 0 fito de diminuir a visibilidade aquando do disparo e podemos
encontrar tres tipos: simples. duplo e multiplo. (Fig.14) Por fim apontaremos as diversas espacies de
escotilhas de entrada do tripulac;ao no torre. podendo considerar-se existirem as portas simples. as
meias portas e as portas duplas.
(Fig,15)
Fig. 14
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o cc a normalmente classificado como ligeiro. madio ou pesado. consoante 0 seu peso. nao havendo uma bitola rfgida mas rondando
sucessivamente as 15 tons .. as 60 tons.
e as 120 tons. E tem servido de suporte para outro tipo de viaturas. geral~larcel Rochat
mente aproveitando essencialmenrue de Carouge 49
te 0 casco. Examinando mais atentaGeneva, Sw1tzerland
mente 0 CC desde 0 seu aparecimento em 1916. no 1c GG. podemos afirFIRST DAY OF ISSUE
mar que 0 seu desenvolvimento foi
Fig. 16
rapido e ja no ~GG se mostrou como.
talvez. a mais formidavel arma de
combate terrestre. 0 seu coda vez maior peso nos combates deveu-se a alguns homens que. quase
visionarios no altura. demonstraram com 0 tempo estarem certos quanta 00 seu emprego.
Refiro-me nomeadamente aos generais Estienne e Leclerc em Franc;a. 00 general Patton nos EUA
eo Maiakovski no URSS (Fig.16). No realidade a ~GG veio revelar todo 0 trabalho desenvolvido entre
as duos guerras. aparecendo no terreno uma mirfade de CC de todos os tamanhos e feitios. Poderemos
destacar. sem qualquer ordem de importancia. nos EUA 0 mais utillzado M4 Sherman. com uma tripulac;ao de 5 hom ens. um peso de 5ton .. um canhao de 75mm. uma metralhadora coaxial e uma anti aarea,
A Inglaterra baseia-se entre outros. no A'Churchili com 5 tripulantes. um peso de 39ton .• um canhao de
57 mm e 2 metralhadoras. A URSS apresenta 0 talvez mais famoso CC de todos os tempos 0 T 34. com 5
homens. um peso de 27ton.uma pec;a de 85mm e 2 metralhadoras. A Alemanha tem 0 PZK Tigre com 5
homens. um peso de 55ton .• um canhao de 88mm e 3 metralhadoras. sendo uma coaxial. A Italia tem
como suporte 0 M13/40 com tripulac;ao de 4 homens. um peso de 14 tons .• um canhao de 47 mm e 4
metralhadoras. uma coaxial. 0 Japao evidencia 0 T97 Chi-ha. com 4 homens. um peso de 15 tons .. um
canhao de 57mm e 2 metralhadoras. Por ultimo. a Franc;a tem 0 R35 com 2 homens. um peso de 10 tons.

um canhao de 37 mm e uma metralhadora. Mas muitos outros tiveram
acc;:ao preponderante no conflito, nao
cabendo aqui descrimina-Ios todos.
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Fig. 17

determinante. Recorde-se a batalha
de Kursk, considerada a maior bataIha de blindados
da Historia; (Fig.17);
a saga do general
Estienne do Tchad
ao Reno (Fig.18), 0
desembarque na
Normandia, a bataIha de Bastogne
(Fig.19)
e
0
imparavel avanc;:o
sovietico
ate
Berlim (Fig.20), para

'. -- ---- -~

3 CBRTOM nfPiMOr.1

A infeliz grandiosidade da 2°GG
deu origem a episodios grandiosos e
inesquecfveis em que 0 CC foi quase
sempre participante activo e

Fig. 18
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_
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Fig. 19

naO falar ja da tom ada do Monte Cassino. Ainda hoje a
quase totalidade dos parses intervenientes comemoram
estes e outros eventos especfficos, tendo tido especial
incidencia 0 50° aniversario do fim das hostilidades.
(Fig.21)
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Tambem as "guerras · regionais sao muitas vezes
relembradas mostrando quase sempre 0 CC como elemento decisivo. De igual modo as comemorac;:6es do
Dia do Exercito nos varios parses nao esquecem 0 CC
como de vital importancia nos exercitos modernos. Como
era inevitavel 0 CC tambem aparece na medalhrstica e
na estatuaria. (Fig.22) Na actualidade 0 CC continua a
Fig. 20
ser desenvolvido e aperfeic;:oado de modo a assegurar a
sua ja invejavel posic;:ao nos campos de batalha. Sao mesmo de relembrar, entre outros, os recentes
conflitos do Afeganistao, do Iraque e
o eterno estado de guerra de Israel que
/
G...
levou este pars nao so a transformar
6,
R
)
modelos ja consagrados como tam7
bem a criar os seus proprios modelos
T
47.70.2602
como e 0 caso do Merkava.
I
~

De destacar tambem os modernos CC da Franc;:a, 0 Leclerc, 0 M 1
Abrams dos USA. 0 MX3 Vickers ingles,
o T90 russo, 0 japones Hyundai e 0 alemao Leopard.

E infelizmente uma triste conquista tecnologica a que 0 Mundo vem
assistindo, mas nao deixa de ser um
pouco reconfortante que ao mesmo
tempo tudo se tente fazer para que os
meios belicos sejam desactivados,

M /{,..,~
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Fig. 21
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merecendo especial relevo organizac;:6es como a ONU ou a Cruz Vermelha
(Fig.23), de modo a ser alcanc;:ada no ·
Mundo a almejada PAZ.

Fig. 22

Fig. 23
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Abstract
The article now presented is the fourth
approach to the content analysis of some books
related to maritime mail and ship companies of the XIX
and XX centuries. The preceding articles were published
in Boletim do Clube Filatelico de Portugal; the first in
n0 423 of March 2009, the second In n0 424 of June 2009
and the third in n0 425 of September 2009.
Th is fourth text will present several books of
some of the maritime lines that demanded Portuguese
harbours under the flags of Great-Britain, France and
Germany. We will also have Portuguese references
related to the postal conventions between Portugal
and those quoted countries of the XIX and XIX centuries.
These books are relevant to the understanding of
maritime postal rules established in those past years
between Portugal and each one of those countries.
These publications are possible to be bought in great
international bookshops, specialized auctions,
flea markets and second hand bookshops.
The matters of the text are organized in
reference to quoted countries and contains functional
information about the ship companies, fleets, ships, ports
of call, routes and a lot of details such as those ones
related to the mall services and postal maritime history.
The analysis presents, as usual, several general
references to some publications and to bibliographical
data, contents and some detailed approaches
whenever relevant for the main specialized books.
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Introdu~ao

THE UlUTISH "AeKe-1 S[ItVI E TO UIlAZIL, THE IliVEn PLATE
niE WEST CUAST (VIA THE STItArt~ OF MAC HlAN) ANI>
rUl FALKLAND ISLANf)~

1808-1880

A situac;:ao geografica de Portugal, no extremo situado
entre 0 sui e 0 ocidente da Europa, implica que as grandes
companhias marftimas internacionais fizessem escala
funcional natural nos seus portos. Acresce a esta
circunstancia que a localizac;:ao no oceano Atlantico das
ilhas da Madeira, dos Ac;:ores e mais abaixo de Cabo Verde
Ihes permitia servir de escalas intermedias nas ligac;:6es entre
o norte da Europa e a America do suI.
A Inglaterra, a Franc;:a e a Alemanha, cujas frotas da
marinha mercante foram extensas no perfodo de tempo

abrangido por este estudo - sEkulo XIX e primeira metade do XX - tiveram durante 0 espac;o de tempo
em aprec;o IInhas de transportes marftimos que utilizavam as aguas territoriais atras mencionadas, seja
no sentido Norte-Sui e vice-versa ou nas ligac;oes igualmente de duplo sentido com 0 Mediterraneo,
Canal de Suez, oceano Indlco e extremo oriente.

o texto que ora se apresenta abrange alguns dos livros fundamentais com estudos especfficos
sobre companhias marftimas inglesas, francesas e alemos cujas rotas inclufram escalas por Portugal
continental, Madeira, Ac;ores e antigo Ultramar. Em muitos dos casos analisados os barcos dispunham
de agentes postais embarcados e, quando assim noo era, transportavam malas posta is fechadas e/ou
aceitavam correia a bordo, vulgo correspondencias avulsas. Acresce a circunstancia de que a partir
de 1 de Julho de 1892 - data de entrada em vigor da Convenc;oo Postal Universal de Viena - as
correspondencias entregues a bordo passaram a ser franquiadas com selos da bandeira do respectiv~
barco ou do pafs em cujas aguas territoriais 0 mesmo se encontrava, implicando a possibilidade da
utilizac;oo de selos de nacionalidade diferente da do barco (cf. n03, art°11 ° da Convenc;oo Postal
Universal de Viena de 4 de Julho de 1891).
Estas circunstancias de aceitac;oo, transporte e encaminhamento de correspondencia fazem
com que a historia postal marftima de Portugal seja uma realidade com transversalidades decorrentes
de nela intervirem inumeros pafses com os quais Portugal foi tendo relac;oes ao longo dos ultimos
seculos.
A anteceder a apresentac;oo dos livros sobre historia postal marftima referem-se alguns dados
fundamentais para a compreensoo das relac;oes postais internacionais do seculo XIX, nomeadamente
os relativos aos acordos e convenc;oes envolvendo os pafses a que pertencem as linhas marftimas ora
estudadas.
Os livros que se seguem estoo publicados em portugues, ingles e frances sendo possfveis de
obter nas grandes livrarias internacionais, nos leiloes, nas feiras de velharias e em alfarrabistas. Contem
na generalidade dos casos a historia das companhias marftimas em analise, a sua frota, ilustrac;oes de
barcos, mapas, tarifas posta is, correspondencias e respectivas marc as, permitindo deste modo 0 efectuar
de pesquisas e analises de natureza historico-postal com base na identificac;oo de barcos e de rotas de
encaminhamentos postais.
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I - Tratados e Convencroes Postais
Em 9 de Outubro de 1874 assinou-se em Berna um tratado relativo 0 criac;oo da Unioo Geral dos
Correios, ct. Colleccc;:ao official da legis/ac;:ao portugueza Anno de 7875 (1876). Lisboa: Imprensa Nacional,
D. do G. n0130 de 12 de junho de 1875, de que Portugal foi signatario, dando infcio a uma nova relac;oo
entre as administrac;oes postais de todo 0 mundo. 0 tratado entrou em vigor em 1 de Julho de 1875
sendo que ate essa data as relac;oes posta is se baseavam
em acordos e convenc;oes bilaterais, que, varlando
casuisticamente, implicavam uma enorme complexldade
no tratamento das correspondencias internacionais. A
partir de 1 de Abril de 1879, data de entrada em vigor da
LUis EUGENIO FERREIRA
Convenc;oo de Paris assinada em 1 de Junho de 1878, a
designac;oo deste organlsmo passou a ser de Unioo Postal
Universal, ct. Collecc;:ao official da legis/ac;:ao portugueza
Anno de 7878 (1879). Lisboa: Imprensa Nacional. D. do G
TRATADOS E CONVENIOS POSTAIS
n071 de 29 de marc;o.
ASSINADOS POR PORTUGAL
ArE ACONVEN(:Ao DE BERNA
As relac;oes postais entre Portugal, a Inglaterra, a
Franc;a e a Alemanha, entre outros pafses, pautaram-se ate
a implementac;oo pratica dos princfpios de Berna de 1874
por acordos bilaterais que definiam as regras de aceitac;oo,
tratamento, tarifas, transporte e encaminhamentos posta is,
de que os marftimos eram materia natural.
Os textos integrais dos acordos soo extensos,
constando em regra de colecc;oes de legislac;oo oficial,
Diorio do Governo, Diorio de Lisboa e ate de separatas
para 0 efeito. Caracterizam-se de seguida duas obras que
aos mesmos se reportam . A saber:
1 - FERREIRA Lufs Eugenio (1992). Subsfdios para a
hist6ria do correia em Portugal Tratados e convenios
postais assinados por Portugal ate 6 convenc;:ao de Berna.
SL: SE (Grupo de Amigos do Museu dos CIT?) . 57 pags.

o livro em analise apresenta diferentes tratados de natureza postal assinados por Portugal com
inumeros pafses desde a criac;oo do offcio de Correio-Mor em 1520, por D. Manuel I, ate 00 tratado de
Berna de 1874. Para coda tratado Ferreira faz uma abordagem sobre 0 envolvimento socio-polftico do
epoca, caracteriza as tarifas posta is e os sistemas de transportes. Sao apresentadas 00 longo do texto
18 ilustrac;oes com mapas, pinturas, gravuras, etc., noo constando desta publicac;oo os textos integrais
das convenc;oes, devido a sua extensoo.
2 - CASTRO, Jose Ferreira Borges de, BIKER, Julio Firmino Judice (1856-1879). Col/ecc;oo dos
tratados, convenqoes, contratos e actos publicos ce/ebrados entre a coroa de Portugal e as mais
potencias desde 7640 ate 00 presente (... J. Lisboa: Imprensa Nacional. XXX Tomos formando 31 volumes.
Continuados por Biker a partir do Tomo IX sob a designac;oo de Supplemento col/ecqoo (... J.

a

II - Companhias Marltimas Mundiais
1 - BONSOR, N. R. P. (1983). South Atlantic seaway An i1ustrated history of the passenger lines and
liners from Europe to Brazil, Uruguay and Argentina. Jersey: Brookside Publications. 525 pags.

o livro em aprec;o consiste numa historia das companhias marftimas, rotas e respectivos paquetes
que navegaram desde a Europa ate a America do suI, de nacionalidade italiano, inglesa, francesa,
olema, portuguesa, espanhola, holandesa, austrfaca, argentina, polaca e panamiana. As companhias
portuguesas abordadas sao a Companhia de Navegac;oo a Vapor Luso-Brasileira, a Real Companhia de
Navegac;oo a Vapor Anglo-Luso-Brasileira, a Companhia Nacional de Navegac;oo, a Companhia Colonial
de Navegac;oo e num pequeno texto a Transportes Marftimos do Estado.
Para coda paquete sao fornecidos inumeros dodos desde 0 nome, datos de construc;oo e do
viagem inaugural, tonelagem, dimensoes, tipo de construc;oo, tipo de motores, mudanc;as de nome,
mudanc;as de companhia, velocidade, construtor, destin~ final, etc.
A consulta deste vasto repositorio e possfvel a partir de fndices por companhia e por nome de
barco.
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III - Linhas Maritimas Inglesas
As relac;oes entre os correios portugueses e ingleses sao antigas e sobre as mesmas, no seculo
XIX, foram assinadas convenc;oes em 1810, 1859 e 1866, regulando os portes, os encaminhamentos e a
forma de tratamento postal. A saber:
Convenqoo (... J sobre 0 estabe/ecimento de
paquetes, assinada em 79 de Fevereiro de 787 O. In
CASTRO, Tomo IV (1857:416-423).
Convenqoo postal assinada em 6 de Abril de
1859. In VASCONCELLOS, Jose Maximo de Castro Netto
Leite e (1860). Col/ecqoo official do legislaqoo
portugueza (...JAnno de 7859. Lisboa: Imprensa Nacional.
THE REV. J. N. T. HOWAT
No Diar. do Gov. de 3 de Jun., n° 129.
Convenqoo addicional assinada em 6 e 28 de
Junho de 1866. In Col/ecqoo official do legislaqoo
portugueza Anno de 7866. (1867). Lisboa: Imprensa
Nacional.

SOUTH AMERICAN
PACKETS

Existem livros com estudos de correia marftimo
ingles cujo conteudo abrange as relac;oes postais com
Portugal no seculo XIX. Vejamos alguns:
1 - HOWAT, The Rev. J. N. T. (1984). South american
packets The british packet service to Brazil, the River Plate
the west coast (via the Straits of Magel/and) and the
Falkland Islands, 7808-7880. York, England: Postal History
Society in association with William Sessions Limited. 283
pags.
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livro atras referido descreve e caracteriza os
servic;os de transportes e comunicac;oes marftimas entre a Inglaterra e a America do Sui a partir do
altura em que D. Jooo VI transferiu a corte portuguesa para 0 Rio de Janeiro por motivo do invasoo
francesa de Portugal em 1807.

Os capftulos abrangem 0 movimento dos diferentes tipos de paquetes a partir de 1808, da
Royal Mail Steam Packet da Lamport and Holt da South American and General Steam Navigation
Company, da Tait and Company, da Pacific Steam Navigation Company e um servic;:o marftimo desde
Montevideu ate as ilhas Falkland. Ao longo das rotas com
partida da Inglaterra os navios passavam por Lisboa,
Madeira e S. Vicente/Cabo Verde a caminho de
Pernambuco (actual Recife), Bafa (actual S. Salvador), Rio
de Janeiro, Montevideu e Buenos Aires, entre outros portos.
THE POSTAL HISTORY OF THE P.tO
SERVICE TO THE PENINSULA

Os servic;:os marftimos apresentados contem
tabelas com dias de partidas e chegadas de barcos (tables
of sailings) - inicialmente veleiros e mais tarde va pores incluem listas de barcos, caracterfsticas dos mesmos,
identificac;:ao de capitaes de navios, datas e locais de
construc;:ao, legislac;:ao, tarifas posta is, marcas de dia e
carimbos, etc.

ByR Kirkr. u

l

o livro termina com 2 apendices contendo listas
de navios e de agentes dos paquetes, bibliografia alargada
e 11 paginas de fndices por companhla de navegac;:ao, por
navios e geral.
2 - KIRK. R. (1987). The postal history of the P. & O.
service to the peninsula. London: Royal Philatelic Society.
VIII+ 116 pags.
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o conteudo do livro atras citado e, na sua essencia,
o estudo do servic;:o postal marftimo efectuado pela
Peninsular and Steam Navigation Company e pela Peninsular
and Oriental Steam Navigation Company entre 1834 e 1862
na sua rota para Portugal e Espanha. A linha fundamental estudada incide sobre a ligac;:ao entre Falmouth,
mais tarde Southampton, Vigo, Porto, Lisboa, Cadiz, Gibraltar e volta, incluindo no entanto este livro
referencias a outros destin~s.
o estudo contem tabelas de partidas e chegadas dos barcos, carimbos, caracterizac;:ao da
frota envolvida, enquadramento historico, social e economico, legislac;:ao postal. avisos ao publico e
algumas tarifas posta is. 0 livro apresenta inumeras ilustrac;:oes de documentos da epoca, cartas,
carimbos, gravuras de navios e term ina com sete paginas de fndices, sen do um deles sobre os barcos
envolvidos no transporte de correia e outr~ geral.
3 - No Boletim do Clube Filatelico de Portugal n0424 de Junho de 2009 ja foi analisado 0 seguinte
livro, igualmente sobre estas materias:
REGO, Michael (SD) (1987). The Royal Mail Steam Packet Company. Hampstead Norreys: Philip
Cockrill. Cockrill Series Booklet N°49. 88 pags.

IV - Linhas Maritimas Francesas
As relac;:oes entre os correios portugueses e franceses no seculo XIX foram objecto de
convenc;:oes em 1844, 1865 e 1868 (artigos adicionais), regulando os portes, os encaminhamentos e a
forma de tratamento postal.
Convenc;:oo (...J para 0 estabe/ecimento de uma linha de paquetes a vapor sobre 0 Oceano
Atlantico (...J assinada em 19 de Junho de 1844. In CASTRO, Tomo VI (1857:550-579).
Convenc;:oo postal assinoda em 24 de Dezembro de 1865. In Col/ecc;:oo official da legislac;:oo
portugueza Anno de 7865. (1866). Lisboa: Imprensa Nacional. D. de L. n0147, de 4 de Julho de 1866.
Artigos addicionaes a convenc;:oo postal de 24 de Dezembro de 7865 entre Portugal e a Franc;:a
assinados em 3 de Novembro de 1868. In Col/ecc;:oo official da legislac;:oo portugueza Anno de 7869.
(1870). Lisboa: Imprensa Nacional. D. do G. n0195, de 30 de agosto de 1869.
A obra fundamental do correia marftimo frances consiste no conjunto de 9 volumes do autoria
de Raymond Salles. Para 0 efeito em estudo os volumes fundamentais sao 0 Tomo III (abrangendo
Leixoes, Lisboa, S. Vicente/Cabo Verde e 0 prolongamento ate Luanda), e 0 Tomo VI (incluindo a
passagem por Moc;:ambique pela Compagnie des Messageries Maritimes). Os outros volumes sao por
vezes uteis em situac;:oes em que existem enlaces e transbordos ao longo das rotas das respectivas
carreiras marftimas.

1 - SALLES, Raymond (1961-75). La poste maritime franqaise historique et catalogue. SL: Edife par
I'auteur. IX Tomes.
Tome I Les entrees maritimes, depuis 7760 et les bateaux a vapeur, depuis 7833. (1961).
Tome II Les paquebots de la Mediterranee de 7837 a 7939.
(1962).
Tome /II Les paquebots de I'Atantique Sud Bresil - Plata de
7860 a 7939 Cote Occidentale d'Afrique de 7889 a 7939.
(1964).
Tome IV Les paquebots de rAtlantique Nord Antilles Amerique centrale et Pacific Sud Etats-Unis. (1965).
Tome V Les paquebots de I'extreme-orient Saigon - Hong
Kong - Shangai Yokohama - Kobe. (1966).
Tome VI Les paquebots de I'Ocean Indien Reunion - Maurice
- Australie - Nouvelle Caledonie - Bombay - Oceanie Madagascar. (1968).
Tome VII Index alphabetique des cachets postaux et marques
maritimes. (1969).
Tome V/II Les marques d'echange franco-britanniques 78437887 et les marques d'echanges franqaises "F" 7858-7875.
(1972).
Tome IX "Les agences des postes de France a terre" ou "Les
agences postales consulaires franqaises en amerique" "et
aux Antilles" de 7860 a 7887. (1975).
SALLES, Raymond (1964). La poste maritime franqaise
historique et catalogue. Tome III Les paquebots de
I'Atantique Sud Bresil- Plata de 7860 a 7939 Cote Occidentale
d'Afrique de 7889 a 7939. SL: Edite par I'auteur. 221 p6gs.

o livro supra aborda as linhas francesas (J, K, L e M) de Bordeus e Marselha para 0 Rio de Janeiro
e Buenos Aires, com passagem por Lisboa e por S. Vicente/Cabo Verde, as linhas do Brasil e de 10 Plata,
as vias inglesas de entrada em Franc;:a e as linhas do costa ocidental de Africa com partida de Bordeus
para Matadi e de Marselha para Loango com prolongamento ate Luanda. Os conteudos apresentados
incluem as rotas, portos de escala, hor6rios das carreiras (tables de marche), marcos de dia e carimbos,
legislac;:ao, valores comerciais do epoca, perfodos de funcionamento dos servic;:os, companhias
marftimas, barcos, tarifas posta is, etc. Relativamente aos agentes postais consulares 00 longo das rotas
sao referidos os de Lisboa, Pernambuco, Bafa, Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos Aires.

v - Linhos Maritimas Alemos
,
\

1886-1986
A CENTURY OF
GERMAN SHIP POSTS

By

EDWIN DRECHSEL

As relac;:6es entre os correios portugueses e
alemaes no seculo XIX foram objecto de convenc;:6es
em 1864 (com a entao Prussia), 1867 (artigos adicionais)
e 1872, regulando os portes, os encaminhamentos e a
forma de tratamento postal. A saber:
Convenqoo Postal assinada em 26 de Abril de
1864. In Col/ecqoo official da legislaqoo portugueza Anno
de 7864. (1865). Lisboa: Imprensa Nacional. D. de L. n0146,
de 5 de Julho de 1864. Nao aborda especificamente a
utilizac;:ao de vias marftimas.
Artigos addicionaes a convenqoo postal
celebrada em 26 de abril de 7864 entre Portugal e a
Prussia assinados em 24 e 30 de Maio de 1867. In
Col/ecqoo official do legislaqoo portugueza Anno de
7867. (1868). Lisboa: Imprensa Nacional. Nao aborda
especificamente a utilizac;:ao de vias marftimas.
Convenqoo postal assinada em 9 de Maio de
1872. In Col/ecqoo official da legislaqoo portugueza Anno
de 7873. (1874). Lisboa: Imprensa Nacional. D. do G. n072,
de 31 de marc;:o de 1873. 0 arfO 2° diz que" (... ) As malas
serao sempre expedidas pela via mais r6pida, e, no coso
de haver diversas vias com igual rapidez, a administrac;:ao
remettente poder6 escolher uma ou outra via."
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1 - DRECSHEL Edwin (1987). 7886-7986 A century of german ship posts. Perth, Scotland : Published
by the Pall Mall Stamp Co. Ltd. for Christhie's Robson Lowe Ltd. Poole Hill, Bournemouth. 114 pags.
A publica<;oo supra contem um numero elevado de reprodu<;oes de marcas e carimbos de
barcos das linhas marftimas alemos, com identifica<;oo das rotas marftimas a que pertencem e com
perfodos de tempo de utiliza<;oo conhecidos. Para alem da reprodu<;oo das marcas com graus de
raridade de comum, escasso e raro apresenta reprodu<;oes de pe<;as. As marcas postais sao
acompanhadas de textos que enquadram a aplica<;oo das mesmas face as linhas e as companhias
marftimas que efectuavam 0 servi<;o marftimo.
2 - PENNYCUICK, K. (1977). German maiboat services
Hamburg to East Africa 7890-7974. SL: Reprinted by the author,
with some additions, from "The London Philatelist", Vol 85, 1976.
44 pags.
A publica<;oo acima referida aborda os servi<;os
marftlmos da DOAL (Deutsche Ost Afrika Linie) na sua rota
para Africa com partida e regresso a Hamburgo, via Estel
canal de Suez atraves do Medlterraneo e via Oeste. Sao
apresentados horarios das carreiras (timetables), listas de
barcos e respectivas caracterfsticas, marcas de dia utilizadas
na marca<;oo da correspondencia, identifica<;oo dos barcos
a partir das marcas de dia, ilustra<;oes de barcos e de
correspondencias, mapas, etc.
Nas rotas em torno de Africa sao apresentados
diferentes portos de escala ao longo dos anos, incluindo a
passagem por Lisboa. lbo, Porto Amelia. Mo<;ambique.
Quellmane. Chinde. Beira, Louren<;o Marques. Mo<;amedes e
Lobito. Inclui igualmente referencias a utiliza<;oo de barcos
em rotas locais passando por Concei<;oo. Chiloane e
Inhambane.
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German MaiIboat Services
Hamburg to East Africa
1890-1914
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3 - NORTH, Stephen J. (2002). German mai/boats from Europe to East Africa 7890-7905. Wantage.
Oxfordshire: SE. 30 pags.

German Mallboal8 from Europe 10 East AfrIca
1890-1905

o livro em analise contem os servi<;os marftimos
da DOAL (Deutsche Ost Afrika Linie) na sua rota para
Africa com partida e regresso a Hamburgo. via Suez.
Sao apresentados os horarios das carreiras. lista de
barcos. datas de constru<;oo e entrada em servi<;o dos
mesmos e respectiva tonelagem.

Stephen J. North

Ao longo das rotas sao inclufdos os portos de
Lisboa e Delagoa Bay (Louren<;o Marques).
4 - No Boletim do Clube Filatelico de Portugal
n0424 de Junho de 2009 ja foram analisados os seguintes
livros. sobre as linhas marftimas alemos:
COCKRILL. Philip (SD. Reprinted 1980). The
Woermann steamship line of Hamburg. Nether Stowey:
M .S.Todd House of Antiquity. Series Booklet N°ll. 34 pags.
COCKRILL Philip. GOTTSPENN, Arno (SD). German
"seepost" cancellations 7886-7 939 Part I The european.
north & south Atlantic routes. Nether 5towey: Mervyn S.
Todd House of Antiquity. Series Booklet N°46. 116 pags.
COCKRILL Philip, GOTTSPENN. Arno (SD). German
"seepost" cancellations 7886- 7939 Part /I The african.
asian & australasian routes. Nether Stowey: M. S. Todd
House of Antiquity, Series Booklet N°47. 116 pags.

Conclusao

o perfodo temporal abrangido por estes livros inc ide essencialmente no seculo XIX e na primeira
metade do XX. correspondendo ao espa<;o de tempo em que os transportes marftimos mais associados
estiveram ao transporte e encaminhamento do correia internacional que chegou aos nossos dias.

Desse transporte ficaram-nos correspondencias cujas marcas posta is, datas, anotac;:oes manuscritas,
etc, nos revelam percursos, tempos de viagem, transbordos, percalc;:os de circunstancia postal,
economica, social, politica ou outra.
Dos livros caracterizados cinco contem horarios de carreiras (tables de marche - timetables),
permitindo desta forma a reconstruc;:oo de rotas posta Is e respectiva descric;:oo e/ou explicac;:oo. Este
facto associado a identificac;:ao de barcos e explicac;:oo de tarifas permite perceber a natureza dos
servic;:os postais e os modos de funcionamento dos meios de transporte associados as comunicac;:oes
da epoca.
As carreiras analisadas - inglesas, francesas e alemos - foram algumas das que muito usaram 0
espac;:o geografico de Portugal continental, Madeira, Ac;:ores e antigo Ultramar. Por essa razoo as
correspondencias que nos ficaram apresentam marcas, selos, etiquetas e anotac;:oes manuscritas de
natureza funcional e administrativa que contem elementos de historia postal maritima contemporanea
dos factos.
PALAVRAS-CHAVE I KEYWORDS - acordo, agentes de navega<;:oo, books, conven<;:oo, correio maritimo, historia
postal maritima, horarios, livros, maritimemail,maritimepostal history, navire, paquebot, paquete, ship companies,
tables de marche, tables of sailings, timetables, tratado, vapor, veleiro.
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Sobrescrito
PB~T V~~R ~
U. S. A. TO EUROPE AND RETUIIN OVER
expedido do Brasil (Rio
THE r.ORTBERN .. SOUTRE1IN nOUTES
de Janeiro) para Mo<;:ambique (Louren<;:o Marques). Fez transito por
Lisboa onde sofreu 0
acidente em 22 de
Fevereiro de 1943. razao
pela qual recebeu. com
cor vermelha, a marco
do Correio Portugues
"Salvados do Yankee
Clipper" e uma outra a
preto "Lisboa Central 3,°
Sec<;:ao / 17 Mar<;:o 1943"
(data do prosseguimento do encaminhamento ap6s 0
acidente ocorrldo).
Sup6e-se ter seguido por Fran<;:a. onde teria recebido a
marco francesa de cor violeta "Courrier Hidro Avion Yankee
Clipper / Correspondences recuperees" . Transitou pela Africa
do Sui onde foi acerto e censurado. pois apresenta cinta de
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fecho "CENSOR". Efinalmente e remetido para 0 seu destin~, Moyambique, via Ressano Garcia, conforme
marco datada de 6.4.43 - 15H / AMBULANCIA.

o acidente consistiu num desastre tragico que teve lugar com 0 Boing B 314 Yankee Clipper, de
motrfcula NC 18603, da Pan American Airways, cerca das 18H30 no Rio Tejo, mais precisamente no sftio
de Cabo Ruivo, na cala de Alcochete. 0 Comandante Sulivan, ao fazer a manobra para amarar, tocou
com a asa esquerda do avioo nas aguas do rio, 0 que levou ao seu afundamento tragico, tendo falecido
24 das 39 pessoas que seguiam a bordo.
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Porem nas tarefas seguintes de busca e salvamento, bem como nas inerentes as tecnicas de
avaliayoo de acidentes aereos, mergulhadores verificaram que a aeronave estava partida em duas
partes, distanciadas de 300 metros, encontrando ainda 2 cadaveres entre os destroyos. Tambem uma
Brigada da Pan American procedeu a recolha dos motores.
A correspondencia, na sua grande maioria embarcada em New York com destin~ as "tropas
Americanas" estacionadas na Gro-Bretanha, comeyou a flutuar e a aglomerar-se em varios locais,
sendo recolhida pelas autoridades e entregues aos Correios, que por sua vez, as reenviaram para os
locais a que estavam endereyadas. Contudo, somente a partir de 5 de Maryo os C.T.T. comeyaram 0
aplicar as sobreditas marcas. A maior parte do correio, devido a acyoo da agua do mar, ficou
irremediavelmente deteriorado e sem os respectivos selos.
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I - Sinopse historica
A 9 de Marc;:o de 1916, foi entregue pelo Ministro
Alemao em Lisboa, Barao Friedrich Rosen, ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros, Dr. Augusto Soares, 0 ultimo
documento diplom6tico: a declarac;:ao de guerra da
Alemanha a Portugal.

Armando Bordalo Sanches
desenhos de Eduardo Sliva
cfportugaIOlnall.telepac.pt

Era a natural reacc;:ao da Alemanha, 6 requisic;:ao feita
pelo Governo Portugues dos navios alemaes surtos nossos
portos do Continente, IIhas e Colonias.
Portugal que durante quase 2 anos - no contexte de
uma neutralidade de conveniencia ditada pelos altos
interesses da secular alianc;:a Luso-Britanica -, tinha prestado
aos Aliados servic;:os relevantes, podia finalmente libertar-se
dessa penumbra e assumir por meritos proprios adquiridos,
uma intervenc;:ao beligerante ao lado das Nac;:6es Aliadas na
Europa.
Ao convite formal do Governo Britanico datado de
15.07.1916, para Portugal cooperar militarmente com os
Aliados Europeus, que teve do Governo e do Parlamento
Portugues um acolhimento imediato, seguiu-se a deslocac;:ao
ao nosso Pais de uma Missao Militar mista de oficiais britanicos
e franceses, com 0 objectiv~ de definir com 0 Governo e 0
Estado Maior a utilizac;:ao de forc;:as militares portuguesas no
confronto belico.
Esta Missao, que chegou a Lisboa a 30.08.1916, era
composta por:
• 3 oficiais britanicos 0 Major-General Barnardiston; 0
Tenente Calthrop, seu ajudante e 0 20 Tenente Robinson que
servia de interprete; e,
• 3 oficiais franceses:- 0 Tenente-Coronel de cavalaria Paris, antigo Adido Militar de Franc;:a em Madrid; 0 Major
de artilharia (chef d'escadron) De l'Epervier e 0 Alferes de
infantaria Giraudoux;
Para a recepc;:ao desta Missao nomeou 0 Ministro da Guerra,
Sr. Norton de Matos, uma Comissao assim constituida:
• 0 seu Chefe de Gabinete, Capitao Miguel de
Almeida Santos; 0 Chefe do Estado-maior do Exercito, General
Antonio Rodrigues Ribeiro; 0 General Tamagnini e 0 Major
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Roberto Baptista, respectivamente, Comandante e Chefe do Estado-maior da Divisao de Instruc;ao; e,
varios oficiais que anteriormente tinham estado adstritos ao Quartel-general da citada Divisao ou que
ja tinham sido indigitados para seNir no Quartel-general da Grande Unidade que, viesse a ser enviada
para Franc;a.
Nas diversas e sucessivas reunioes que se foram desenvolvendo, muitas foram as impressoes
trocadas e multiplas analises sobre pormenores de organizac;ao da Forc;a Expedicionarla Portuguesa
foram sendo ponderadas.
Ate que, na sessao de 11 .11.1916, 0 Ministro da Guerra transmitiu uma proposta recebida do
Governo Britonico, cujos pontos essenciais assentavam:
• na cooperac;ao das tropas Portuguesas em Franc;a sob as ordens do Comando superior Britanico;
• a instruc;ao complementar dessas tropas em Franc;a, bem como do fornecimento do material
e dos transportes, que ficariam a cargo do Governo Britanico;
Em sessao conjunta de 21 .11 .1916 foi discutido e aprovado um Ante-Projecto de Convenc;ao
Militar com 0 Governo Britonico, baseado na Convenc;ao Militar Luso-Britonica de 1914, que apos
aditamentos e algumas emendas propostas pelo Governo Portugues, se converteram no Acordo
assinado em 3 de Janeiro de 1917, pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros, Dr. Augusto Soares e por Sir
Lancelot Carnegie.
Foi 0 artilheiro frances, De l'EpeNier, que tivera entretanto, a oportunidade de visualizar
pessoalmente, algum do nosso antiquado material de artilharia de" sftio e prac;a ", que manifestou pela
primeira vez, em nome da Missao Francesa, que todo ou parte deste equipamento fosse cedido a
Franc;a.
Este desejo nao pode contudo, ser atendido pela Comissao Portuguesa, devido aos argumentos
invocados pelo oficial que nela representava 0 Campo Entrincheirado de Lisboa, local onde se
encontrava aquele equipamento de artilharia (canhoes).
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Posteriormente, tomou as Missao Francesa conhecimento do valor e dos meritos dos artilheiros
portugueses, 0 que originou certamente a nova insistencia, agora por parte do Governo Frances atraves
do seu Ministro em Lisboa, em 26.12.1916, para que fosse destacado para Franc;a 0 pessoal necessario
para guarnecer 20 a 30 Baterias de Artilharia Pesada.
Foi esta a genese do Corpo de Artilharia Pesada Independente, que veio a ser constitufdo em
17.05.1917, nos termos de uma " Convenc;ao Militar para 0 Emprego de Forc;as Portuguesas de Artilharia
Pesada na Linha Francesa de Operac;oes em Franc;a ", assinada pelo Ministro da Guerra Portugues, Sr.
Norton de Matos e pelo Ministro da Guerra Frances, Sr. Paul Painleve.
Pelo interesse historico deste documento e para melhor compreensao do presente estudo, passamos a
transcric;ao das disposic;oes mais significativas: " Convenc;ao Militar com a Franc;a "
Extracto das disposic;oes principais:
ArfO 1° - 0 Governo Frances fornecera todo 0 material necessario, inicial e de reserva, com excep<;:oo
do fardamento, roupa e cal<;:ado, que seroo fornecidos pelo Governo Portugues.
ArfO 2° - As baterias seroo agrupadas, etc.
Art° 3° - 0 Corpo de Artilharia Portugues operara na de frente ocidental, nas posi<;:oes que forem
determinadas pelo Comando Frances. Quando as considera<;:oes de ordem tactica 0 exigirem, este
Corpo de Artilharia podera ser fraccionado e os seus diferentes grupos empregados em sectores de
opera<;:oes diferentes. Os grupos destacados continuaroo a permanecer sob as ordens do Coronel
Portugues em tudo que diga respeito a disciplina geral, a administra<;:oo e a justi<;:a militar.
ArfO 4° - (Missoo Francesa II pequeno Estado Maior II junto do Coronel).
ArfO 5° - Todas as despesas feitas pelo Governo Frances com as batarias portuguesas de Artilharia Pesada,
tais como ra<;:oes, forragens e equipamentos seroo cobradas do Governo Portugues pela forma que
mais tarde for acordada pelos dois governos.
No que diz respeito aos animais, armamento e outro material, somente as despesas inlciais ficam a
cargo do Governo Portugues. As substitui<;:oes e repara<;:oes ficam a cargo do Governo Frances.
ArfO 6° - Todo 0 material distribu{do as batarias portuguesas sera, desde a sua distribui<;:oo, considerado
como propriedade do Governo Portugues.
No fim da guerra, as batarias regressaroo a Portugal com todo 0 armamento, equipamento e todo 0
outro material que Ihes sera distribu{do.
No que diz especialmente respeito a material de artilharia, a natureza deste material sera objecto, no
fim das hostilidades de um acordo entre 0 Governo Frances e 0 Governo Portugues.
ArfO 7° - (A alimenta<;:oo e assegurada pelo Governo Frances sendo 0 seu custo cobrado do Governo
Portugues nas condi<;:oes indicadas no artigo 5°).
ArfO 8° - (0 Governo Frances adianta as importancias preclsas para vencimentos e outras despesas as
quais seroo cobradas do Governo Portugues nas condi<;:oes do artigo 5°).

ArfO 9" - (0 Governo Portugues obrlga-se a mandar mensa/mente as reservas de homens, unlformes,
roupas e ca/r;:ado: 0 Governo Frances obrlga-se a manter em perfelto estado os animals, armamento
e outro materia/ dlstrlbufdo).
ArfO 70° - (Os doentes e ferldos seroo tratados nos hospitals e formar;:oes sanltar/as francesas, mas 0
Governo Portugues fornecera um medico por coda batarla para auxi/iar os medicos franceses, a/em
dos medicos do quadro do Corpo).
ArfO 77° - (A admlnlstrar;:oo do justir;:a e do exc/uslva competencla dos oficials portugueses. Ju/gamentos
nos tribunals do (C.E.P.) ". Fim da transcric;:oo.

o CAP.I.- Corpo de Artilharia Pesada Independente, denominado pelos franceses por CAL.P.Corps d' Artillerie Lourde Portugais, foi enviado para Franc;:a e posta 00 servic;:o do Exercito Frances.
A sua designac;:oo ficou a dever-se 00 facto de ter sido criado independente ou autonomamente
do C.E.P.- Corpo Expedicionario Portugues a Franc;:a.
Visando uma adequada instalac;:oo, partiu para Franc;:a a 10 de Maio de 1917, uma Missoo de oficiais e
sargentos, que viriam a integrar 0 Corpo, encarregada de preparar-se em Franc;:a tecnica, administrativa
e moralmente de forma a poder receber e orientar convenientemente, os contingentes que em Portugal
fossem mobilizados e posteriormente viessem a ser enviados para Franc;:a para as novas unidades de
Artilharia.
Esta Missoo foi constitufda por 1 Coronel, 4 Majores, 8 Capitoes, 5 Tenentes e Alferes e 10
Sargentos, sendo os 4 Majores destinados: 3 aos comandos de 3 Grupos tacticos a 3 baterias coda um
e 0 quarto a uma Reserva de grupo, ou, ainda a func;:oes, sendo necessario, de 2° Comandante. As
baterias seriam 10, das quais 9 para os 3 Grupos tacticos e 1 de deposito.
Os dias que decorreram desde a apresentac;:oo da Missoo na Legac;:oo Portuguesa em Paris e 0
ultimo dia de Maio, foram ocupados em visitas oficiais as varias autoridades militares francesas das
quais 0 Corpo viria a de pender enos indispensaveis e urgentes preparativ~s para a instalac;:oo desta
Misseo nos proximidades de um campo de instruc;:eo onde pudessem iniciar os seus trabalhos.
No visita efectuada 00 General Comandante do " Reserve Generale d' Artillerie Lourde (R.GAL.)
", surgiu a ideia de criar um campo de instruc;:oo provisorio para treinos, ate a chegada das tropas
portuguesas, perto de Bailieul-sur-Therain, aproveitando as unidades de artilharia francesas que
periodicamente para ali se deslocavam, quer para repouso dos arduos trabaihos do" front ", quer para
se prepararem e aperfeic;:oarem para as novas exigencias do guerra.
A 1 de Junho de 1917 saiu a Missoo de Paris e foi instalar-se nos duos aldeias de Bailleul-surTherain e Froidmont tendo ficado os oficiais e sargentos alojados nas casas dos habitantes, sendo a sua
alimentac;:eo em Grupos, nos " popotes " privativas desses grupos.
Aqui comec;:ou, num campo de instruc;:oo apropriado, a instruc;:oo do pessoal do Missoo, utilizando
4 pec;:as de um grupo frances que estava em descanso em BailieuL que tinham 0 calibre de 32 cm e que
eram designadas pelos nomes de Bourrasque, Tempete, Simoun e Cyclone.
Nomeou 0 Comando da Misseo, logo nos primeiros dias, 2 comissoes de oficiais, para que fossem
sendo estabelecidas as directivas para 2 Regulamentos portugueses - um de manobra e outr~ de tiro , que depois de impressos, pudessem servir de guia 005 oficiais e prac;:as que viessem de Portugal.
No infcio de Setembro de 1917 apresentaram-se 3 subaiternos milicianos como 1° reforc;:o 00
pessoal graduado dos Comandos dos Grupos e a 10 chegaram mais 7 subalternos destinados aos quadros
das baterias.

o primeiro contingente de tropas que saiu de Portugal a 10 de Outubro de 1917, a bordo do"
Pedro Nunes ", desembarcou em Brest (Porto de Desembarque do C.E.P.) e chegou, em comboio especial,
a Rochy-Conde ( proximo de Bailleul ), conforme Figura 1, a 17 do mesmo mes, era constitufdo por 20
oficiais, 44 sargentos e 714 homens. Em Rochy ficaram 180 homens, seguindo os restantes para os quarteis
de Beauvais.
A 22 de Outubro, para alem de ter sido iniciada a construc;:oo de novas barracas em BailieuL
partiram para 0 campo de Instruc;:oo de Mailly a fim de receberem instruc;:oo na pec;:a de 19 cm e para
obterem dodos para a ordenanc;:a desta pec;:a, 2 capitoes, 2 subalternos e 4 sargentos, onde se mantiveram ate 28. iniciou-se nesta data a transferencia para BailieuL do 1° fracc;:oo das tropas que se
encontrava em Beauvais, no caserna conhecida por " Hospfcio dos Pobres ", que inclufa 1 oficiai e 174
prac;:as; prosseguiu esta mudanc;:a a 31.10, com a safda da 2° fracc;:oo de tropas alojada na caserna "
Toupin ", que agrupava, 1 oficial e 175 prac;:as e concluiu-se, a 4.11. com a transferencia do resto do
contingente.
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A Ordem do Corpo de 4 de Novembro de 1917 organizou-o com as, 10,
e a bate ria de dep6sito, afectando a
coda uma os efectivos que, segundo
as notas de Lisboa, ja de la vinham repartidos e classificados.

~,

3°, 4°, 7°, 8° e qc baterias

o Corpo ficava assim composto, pelo Comando e Estado-maior, por
3 Grupos mistos a 3 baterias, sendo uma
de 32cm e 2 de 19 cm ou de 24 cm e
por mais uma bateria de dep6sito.
A previsao dos efectivos para
coda Grupo era a seguinte: 1 Major, 2
subalternos adjuntos, 1 subalterno tesoureiro, 3 capitaes, 9 subalternos, 4
medicos, 41 sargentos e 467 cobos e
soldados, alem do pessoal privativ~
dos caminhos-de-ferro; e, para a bateria de dep6sito, 1 capitao, 1 subalterno, 2 sargentos e 43 cobos e soldados,
atingindo deste modo, um total geral
(com exclusao do pessoal de caminho
de ferro) de, 62 oficiais, 125 sargentos
e 1 444 prac;:as.

o C.

A. P. I. em BailleuI. -

A pe~a de

32 cIII

(Bri!.l!lou t)

Figura 1

o equipamento de artilharia atribufdo 00 Corpo era 0 que os franceses designavam par A.L.G.P.
(Artillerie Lourde Grande Puissance ou Artillerie Lourde Grande Portee, traduzida no .. gfria .. francesa
das trlncheiras por, Artillerie Luxe Gens Pistones), que correspondia no realidade a possante artilharia de
costa, desviada do sua natural func;:ao e adaptada a marcha e 00 tiro sobre vagoes de caminho de
ferro.
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Estas unidades portuguesas tinham de ter a sua dlsposic;:ao 0 material de tracc;:ao e rolante
necessarios para manobrar e viver constantemente
em vagoes.
Vimos que os calibres do material distribufdo
as unidades do Corpo eram de 19, 24 e 32 cm. As que
possufam os dois primeiros calibres eram clossificadas
como unidades de potencia media e as armadas com
calibre 32 cm, classificadas de unidades de grande
calibre ou de grande potencia.
Coda pec;:a de 32 cm com 0 respectiv~ trem
de combate constitufa um comboio; e, que apesar
de uma bateria de 19 cm completa apenas poder
constituir um comboio de 27 vagoes com duos
locomotivas pequenas (con-cous), se podia
fraccionar.
Todos estes equipamentos de artilharia,
montados sobre .. reparos-truks", que podiam entrar
em bateria em qualquer ponto do via ferrea, atirar as de 19 e 24 cm a 12 e 18 kms e as de 32 cm, para
alem dos 20 Kms -, e chegavam a deslocar-se a uma
velocidade superior a 30 kms/hora, eram vulgarmente
deslgnados pela sigla .. A.L.V.F ... ( Artillerie Lourde
Voie Ferre), conforme Figura 2.

l' c~ a

de 19'" ( A. I.. V. F.)
Figura

No posse de material de artilharia desta
envergadura, encontravam-se estas unidades em
6ptimas condic;:oes de participar sempre que fosse
necessario, no combate 00 inimigo e no destruic;:ao
de objectiv~s que as outras nao conseguissem
dominar (por insuficiencia de potencia dos projecteis
ou por falta do alcance necessario).

Atribuiu-se oeste Corpo de Artilharia Portugues, essenciolmente. a func;:oo ou misseD especffica
de bater:
• pontos de apoio forte mente organizados, localidades. gares importantes. n6s de comunicac;:oo,
pontes e vias de reabastecimento. parques e bivaques. artilharia em posic;:oo (especialmente bocas
de fogo em abrigos resistentes). parques de aviac;:oo e instalac;:oes de baloes cativos.
A 15 de Janeiro de 1918 desembarcou em Franc;:a um 2° contingente de tropas. transportado no
vapor frances" Roma ", 0 que elevou 0 efectivo total do Corpo para, 70 oficiais e 1 258 prac;:as,
IIgeiramente inferior 00 perspectivado pelo Comando e atras quantificado.
A carencia existente de transportes para 0 C.E.P. levou 0 Ministro do Guerra Portugues. Sr.
Norton de Matos. em 5.11.1917. a sugerir a ideia deste contingente vir a ser transportado por um novio
frances. Apesar do Governo Frances ter anufdo a esta sugestoo. s6 em Janeiro de 1918 pode disponibilizar
o " Roma ". conforme Figura 3. que foi comboiado por 2 contratorpedeiros.
Soa.veall'de \,"nyar::c
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Figura 3

Foi tambem nesta data. que assumiu 0 Comando do C.AL.P. 0 entoo Tenente-Coronel de
artilharia. Tristoo do Camara Pestana. em substituic;:oo do Coronel Homem Teles exonerado a seu pedido.
Quando tudo fazia preyer um breve emprego em combate do Artilharia Pesada Portugueso. foi
de subito recebida. no mes de Fevereiro de 1918, a notfcia de que 0 CAP.1. ia ser incorporado no C.E.P.
em reforc;:o do Artilharia Pesada deste Corpo Expedicionario.
Apesar das longas e insistentes diligencias que foram feitas pelo Comandante do CAP.I.. junto
do nosso Governo para que tal transferencia noo fosse concretizada. quer directamente em sucessivos
telegramas, quer por intermedio do Comando do C.E.P. e do nosso Ministro em Paris. que pessoalmente
bastante interesse tomou pelo assunto. 0 nosso Governo manteve-se, porem. intransigente confirmondo
que 0 CAL.P. se deveria fundir com 0 CAP. (Corpo de Artilharia Pesada) do C.E.P.
No dia 5 de Abril e enviado um telegrama de Lisboa aprovando a resoluc;:oo de por uma parte
do Corpo a disposic;:oo do G.Q.G. (Grand Quartier Generale) Frances e pedindo relat6rios diarios. ou 0
mais frequente possfvel, sobre a acc;:oo das tropas que fossem utilizadas no frente.
De acordo com 0 General de Divisoo Herr. Inspector Geral de Artilharia Francesa e Comandante
do R.GA (Reserve Generale d'Artiilerie), foi resolvido que junto do Exercito Frances flcasse apenas 0 1°
Grupo. do Comando do Major Luciano Cordeiro, devendo 0 restante pessoal do C.AP.1. partir com
brevidade para 0 Havre. onde embarcaria para Inglaterra. para ali receber instruc;:oo.
A 6 de Abril e recebida uma ordem emanada do G.Q.G. Frances pondo a disposic;:oo do IV
Exercito as 2° e 3° baterias desse 1° Grupo. destinadas a fazer parte do Agrupamento de St. Remy-surBussy. perto de Suippes.
No dia 10. em cumprimento das ordens respectivas. portia para 0 Havre 0 destacamento do
pessoal do C.AP.1. que excedia 0 efectivo do 1° Grupo. tendo seguido para 0 Campo de Horsham, em
Inglaterra.
A 11 de Junho e 0 1° Grupo (composto pelas 1°. 2° e 3° baterias) informado de que ja noo fazia
parte do Agrupamento de St. Remy. ficando a disposic;:oo do G.Q.G. e devendo somente receber
ordens do 1° Divisoo do R.GA (Reserve Generale d'Artilierie). A 25 do mesmo mes recebe 0 1° Grupo
ordem para partir para Inglaterra e juntar-se as restantes tropas do CAP.1. que ja la se encontravom.
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o Ministerio do armamento Frances, julga-se que a instancias do R,GA, come<;:ou porem, a
mostrar verdadeiro interesse para que 0 10 Grupo noo seguisse para Inglaterra e doC ter proposto que 0
mesmo fosse utilizado nos trabalhos de organiza<;:oo do defesa do Campo Entrincheirado de Paris, a
cargo daquele Ministerio, Para esse efeito, deveria ser integrado num Corpo Internacional que se estava
a organizar para a guarni<;:oo daquele Campo, Oportunamente, receberia armamento e material de
artilharia e voltaria a zona de guerra,
Atendendo a estes factos, foi no dia 4 de Julho suspenso a ordem de partida para Inglaterra,
continuando 0 mesmo no Centro de Sommessous, utilizado temporariamente em trabalhos de sapadores,
de guarni<;:oo, de polfcia, etc" desarmado e aguardando as ordens do novo destin~,
A 20 de Setembro chega a resposta do Governo Portugues as propostas feitas pelo Ministerio
do Armamento Frances, autorizando 0 10 Grupo a ingressar no Corpo Internacional de Trabalhos, No
posse de tal autoriza<;:oo, desloca-o 0 Comando Frances, a 8 de Outubro, com 0 nome de, "
Destacamento de Trabalhadores Portugueses " para a regioo de Saint-Hilaire Le Grand 00 norte de
Chalons-sur-Marne, ficando 0 mesmo com 0 dep6sito no Campo de Piemont - Armement, estrada de
Cupperly a Suippes, onde tambem se instalariam os Estados Maiores do Corpo e do Grupo,
Tiveram estas tropas uma interven<;:oo activo no constru<;:oo de uma nova linha-ferrea de Suippes
a St, Martin L'Heureux, juntamente com Kabilas civis, prisioneiros e tropas especiais itallanas,
Conclufda esta tarefa, foram novamente deslocadas, para a regioo de Autry - E,M, a 1° e 2°,
baterias, e para Minancourt, a 3° bateria - para efectuarem servi<;:os em dep6sitos de muni<;:oes
avan<;:ados, carregando e descarregando muni<;:oes a fim de completarem os escaloes de
reabastecimento das baterias que deveriam cooperar num ataque que se preparava nessa regioo,
A 10 de Novembro, j6 novamente em Piemont, recebia 0 Grupo mais uma vez ordem para
seguir para Inglaterra, para a Escola de Artilharia Pesada posta 6 disposi<;:oo dos Portugueses,
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A 11 de Novembro - 2 horas ap6s a assinatura do Armistfcio - portia 0 comboio conduzindo este
Grupo de Artilharia, Ao chegar 00 Havre, foi-Ihe dada ordem de suster a sua partida para Inglaterra, A
15,11 partiu para a zona do C.E,P, indo acantonar em Crecques, sobre Lys, a sui de Roquetoire onde
entoo se encontrava instalado 0 Comando do C,E,P,
Seguiu, finalmente, a 3 de Abril de 1919, para Cherbourg (Porto de Embarque do C.E,P,), onde
embarcou a 16 de Maio, no navio ingles " N,W, Miller ", que 0 transportou para Portugal.
Encerrava-se, assim,
artilharia do CAP.I./CAL.P,

0

brilhante e turbulento trajecto percorrido por esta for<;:a portuguesa de

o balan<;:o final do quadro dos seus efectivos - de acordo com os dodos publicados em 1933
pelos Servi<;:os de Estatfstica e Estado Civil do C,E,P,-, foi 0 seguinte:
a) Efectivos que embarcaram para Fran<;:a:
:- Oficiais do quadro permanente e milicianos""" " """"""""""""""""""""",70
:- Pra<;:as (sargentos, cobos, soldados, etc") """ " "" " " """"""""""""" " " ,, 1 258
b) Perdas sofridas em Fran<;:a:
:- Mortos (por doen<;:a ),," " " ""'" """"""'" " " """ " " "'''' " """"""" " " " '" """""'" """,5
Em combate" """"" """""""" " """""" ". " ," " ''' ',.,''''''''' ,',. ,'''''''' '''''' ''''' '' '''''''' '.,."",,2
:- Feridos
Por desastre" "" " " " "".""""" " "" .,.,.,.,.,.,."""" "" " ."",."" """ .""""""" """ """"" "" ,3

II - 0 Servicro Postal Militar
Foi gra<;:as 6 epopeia sucintamente atr6s descrita, vivid a e sofrida pelos membros do CAP,I./
CAL.P" em terras de Fran<;:a, que a Filatelia Portuguesa, em geral e, a Hist6ria Postal (Marcofilia e
Correio Militar), em especial, ficaram mais enriquecidas, com a Inclusoo em ambos dos diversos carimbos
do Servi<;:o Postal Militar que as suas correspondencias ostentam no para metro temporal compreendido
entre, 10,5.1917 e 16,5.1918,
Ao contr6rio do que se verificou no C,E,P" este Corpo de Artilharia noo possuiu no verdadeira
acep<;:oo do termo, um Servi<;:o Postal pr6prio e devidamente organizado, Presumimos que esta lacuna
ter6 sido motivada:

:- Pelo facto do Corpo de Artilharia Portugues se encontrar ao servic;:o do Exercito Frances e por
conseguinte, dependente do Comando Frances; e,
:- Pelo reduzido numero das forc;:as militares que 0 constitufam.
Como consequencia, 0 movimento postal da sua correspondencia, designadamente, a
Expedic;:oo e Recepc;:oo, cuja tramitac;:oo interna estaria obrigatoriamente sujeita ao previo controlo
dos Comandos dos Grupos das baterias existentes, s6 poderia ser efectuado por via ferroviaria, em
malas pr6prias, atraves da Rede Postal Civil Francesa; e que, para beneficiarem do privilegio de Isenc;:oo
de Franquia nas correspondencias por si expedidas, tiveram de usar marcas especfficas Portuguesas e
Francesas, ambas legendadas em Frances.
Em artigos ineditos sobre este tema que escrevemos na Revista do Clube Nacional de Filatelia
do Porto, " A Filatelia Portuguesa "- n° 7 de Fevereiro de 1986 e n° 60 de Dezembro de 1994 -, inventariamos
e descrevemos os carimbos que entoo conhecfamos, ou seja, os Tipos, CAL.P. 1, 2, 3 (3a, 3b, 3c e 3cc)
e 4, que em baixo nova mente reproduzimos.

Tipo .. C.A.L.P. 1 "

Tipo" C.A.L.P. 2 "

Tipo .. C.A.L.P. 3a "
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Tipo " C.A.L.P. 3b "

Tipo .. C.A.L.P. 3c "

Tipo .. C.A.L.P. 3cc ..

Tipo .. C.A.L.P. 4 ..

Actu a liza mos, neste artigo, os dois anteriormente referidos, com a divulgac;:oo de 3 novos
c arimbos, conforme Figuras 4,5 e 6 e de uma rara correspondencia enviada do 3° Grupo do CAL.P. mas,
ja d o Campo de Horsham em inglaterra, conforme Figura 7.
FIgura 4
1917 - CARIMBO OVAL (42/3 x 33 mm), NAO
NUMERADO, NAO DATADO E BATIDO A VIOLETA, LEGENDADO EM FRANCES - " 11"
TERRITORIAL/COMPANHIE DE MARCHE "-, E
USADO COMO RECURSO, PRESUMIDAMENTE, ENTRE 10.5.1917 E JUNHO/JULHO DE
1917, PELOS OFICIAIS E SARGENTOS DE ARTILHARIA DA MISSAO MILITAR ENVIADA A
FRAN<;A NAQUELA DATA, TIPO " A.L.V.F. 1 ".
Remetido por Alexandre d/ Azevedo (que
posteriormente incorporou 0 3" Grupo do
C.A.L.P.), membro da A.L.G.P. (ArtilherIe
Lourde Grand Puissance) n." 700, em Paris
- Outubro de 1917-, para Lisboa, 31.10.1917.
Isento de Franquia ao abrIgo da Porta ria n'
862 de 27.1.1917 e do Art.' 10' do
Regulamento para 0 Servl90 de Campanha
de 1912. Unlco exemplar que conhecemos.

Figura 5
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1917 - CARIMBO DE DUPLO ciRCULO (D=35mm
e d=25 mm), NAO NUMERADO, NAO DATADO
E BATIDO A VERDE, LEGENDADO EM FRANCES
"A.L.V.F.
6° GROUPE DU 74/LE
COMMANDANT" -, USADO, PRESUMIDAMEMTE,
ENTRE JUNHO/JULHO DE 1917 E JANEIRO DE
1918, TIPO " A.L.V.F. 2 ".
Remetldo pelo Tenente de Artilharla Camilo
de Lima Salazar (que posteriormente transitou
para 0 2· Grupo do C.A.L.P.), membro da
A.L.G.P. n.· 700, em Paris e afecto a A.L.V.F./ 6·
Groupe du 74, aos 18.11.1917-, para 0 Porto.
Isento de Franquia nos mesmos mol des do anterior. Cortesia do Eng.· Cesar Palha
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1917 - CARIMBO DE DUPLO ciRCULO (D=35
mm e d=25 mm), NAO NUMERADO, NAO
DATADO E BATIDO A VIOlETA, LEGENDADO EM FRANCES - " A.L.V.F. - 3°
GROUPE DE 19/LE COMMANDANT" -,
USADO, PRESUMIDAMEMTE, ENTRE JUNHO/JULHO DE 1917 E JANEIRO DE 1918,
TlPO " A.L.V.F. 3 ".
RemeHdo pelo Capltoo de Artllharia, L. A.
Gusmoo, membro da A.L.G.P. n.· 700, em
Paris e afecto
A.L.V.F./ 3· Groupe de
19, aos 26.9.1917-, para Colares -4.10.1917.
Isento de Franquia nos mesmos moldes
dos anteriores. O.B.S.:- Todos os carimbos que conhec;:o da A.L.V.F.- 3· Groupe
de 19, estoo batidos a violeta; e todos da
A.L.V.F.- 6· Groupe du 74, batidos a verde.
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Figura 7
1918 - CARIMBO DE DUPLO CfRCULO (D=34
e d=23 mm), NAO NUMERADO, NAO DATADO E BATIDO A VIOLETA, LEGENDADO EM
FRANCES E USADO PEO 3· GRUPO DE ARTIlHARIA ENTRE JANEIRO DE 1918 E 16 DE
MAIO DE 1919, TlPO " C.A.L.P. 3c ".
Remetido pelo Tenente Freitas Pacheco
(que esteve afecto a A.L.V.F./6· Grupo do
74 ate Janeiro de 1918, ao C.A.L.P./2· Grupo, ate Abril de 1918 e a partir desta data
ao C.AL.P./3· Grupo), aos 12.8.1918-, para
o Porto -7.9.1918.
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No ultimo Boletim do Clube Filatelico d e Portugal, 0
nosso associado e cola borador Professor Hernani Matos, teve
a gentileza de nos presentear com um exc elente a rtigo sobre
repicagem de inteiros postais portugueses, em resposta a um
repto lanc;ado anteriormente em artig o da autoria do Eng.o
Horacio Novais.

Hemanl de Matos
Membro do Bureau cia Comlallo
flP de Intell'Ol Postals
hemanimatosOgmail.com

o artigo, mu ito b e m delineado p elo nosso ilustre
assoc ia do, foi p o r erro de pagina c; a o, e d ita do sem a
totalida de das tabelas de inteiros repicados que faziam parte
do Quadro I - Caracterizac;:oo das repicagens conhecidas de
alguns bilhetes-postais portugueses, d o qual a penas foi
impressa a 1.0 pagina.
Assim apresentamos ao autor do citado artig o, Professor
Hernani Matos, as nossas desculpas pelo involuntario lapso
ocorrido, que de certo modo prejudicou 0 excelente trabalho
apresentado.
Apresentamos agora na sua globalidade 0 conteudo
do referido Quadro I. acompanhado de algumas ilustrac;6es
que destacamos do anterior artigo.
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Bllhete-postal (OM 68) de 6 c, Hpo "Ceresft •
do servl~o naclonal, usado Intemamente n
Clrculado de ABRANTES (9-3-1923) para 0
I GRANDES ARMAZENS DE M6vEIS DE MA
correspond6ncla, por noo ser necessaria
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artolina creme, Impressoo empastada em rosa escuro. Bilhete- postal
periodo (8- 1-1923 a 10-2-1924), em que 0 porte naclonal era 15 C.
RTO (?). Repicagem a preto, do tipo FcrVv, do CASA Luis ALVES MILHO
EIRA E FERRO, de Abrantes, destinada a facllltar a expedic;:oo de
crever 0 remetente e usa do como formularlo de uso geraL.
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QUADRO I - Caracteriza~io das repicagens conhecidas de alguns bllhetes-postais portugueses
Numer8!;io
(O.M.)

Entidade

Localidade

Tipo

Cor

1a

Empreza Horas Romanticas

Usboa

Vv

Pre

1d

David Corazi - Editor

Usboa

Vv

Pre

4e

Gazeta de Portugal

Usboa

Vh

Pre

Porto

Vh

Pre

Vizeu

Fc

Pre

Vizeu

Flev

Pre

Usboa

Vv

Pre

Usboa

Vh

Pre

Coimbra

FcVh

Azu

4e
7c
7c
7h

Chard ron, Lugan e Genelioux,
Sucessores
Loja do Principe RealI A. A. Solitario
- Vizeu
Loja do Principe Reali A. A. Solitario
- Vizeu
Pereira de Mattos. Deposito de
saban stearina chci e cafe

9 -tipo M
9d -tipo B

Anjos&
~,

c. A '

Casa Minerva
f>ar;JeIaIia. ch8 e Vrho do POOl

T1ragem

modelo

(ex.)

DataI;io
21-11-1878
IMP}
28-5-1880
(MP)
4-3-1885
(DR)
23-7-1886
(DR)
6-10-1882
(MP}
8-11-1982
(MP}
8-7-1883
lOR}
3-5-1890
(MP)
24-5-1989
(MP)

ge -tipo D

Anjos &C. A

Usboa

Vv

Pre

5-7-1890
(MP)

9f-tipo A

Anjos &C.A

Usboa

Vv

Pre

19-1-1892
(MP)

Porto

Vh

Pre

Usboa

FdVh

Pre

Usboa

Vv

Pre

Porto

FdVh

Pre

Porto

Vh

Pre

13

Unha de vapores entre Antuerpia e
Porto da Companhia NEPTUN.
Aaente J. H. Andresen
Dejante &
Vinhos - Mesa, Porto, Madeira e
Moscatel de Serubal
Academie Royale des Sciences de
Usbonne
Marx Salomon, proprietcirio e
neQociante de vinhos

c."

13a
14a
14b
19a

I

Autoriz8!;80-

Atelier Santos, a/faiate

Retrosaria, como se concIui cia leitura do texto manuscrito.

Funclonalidade
Formulilrio de guia de rernessa.
Formulario de uso geral
Circular de angariagao de assinatura
Formulttrio de uso geral
Qualquer
Qualquer
ParticipaQiio de abertura do dep6sito
Aviso de rernessa de coleCQlio de
amostras.
Formulario de contacto
Aviso de chegada de viajante e
encarregado de cobranQas. Variedade
de reoicaaem diferente da seauinte.
Aviso de chegada de viajante e
encarregado de cobranQas. Variedade
de reoicaaem diferente da anterior.
Aviso de pagarnento de frete e mais
despesas

189 .....
(DR)
23-2-1894
(MP)
20-2-1896
(MP}
25-4-1894
(MP)

Requis~iio

de fomecirnento de vinhos

Agradecimento pelo envio de obras
Qualquer
ParticipaQilo de envio de amostras de
fazenda

Numer~io

Tlpo

Cor

20

M. Gomes, livreiro editor

Lisboa

Vhv

Pre

22

Armazims Grsndella

Lisboa

Vh

Pre

23

British Episcopal Church Oporto

Porto

Vh

Pre

23

Charles Coverley & C_O

Porto

Vh

Pre

23

Companhia Real dos Caminhos de
Ferro Portuguezes

Lisboa

Vh

Pre

23

Empreza Theatro Principe Real

Porto

Vh

Pre

Lisboa

Vh

Pre

Thomar

Vv

Pre

Guarda

Vh

Pre

27-10-1903
(MP)

Formulfirio de uso gersl

Porto

Vv

Pre

13-10-1898
(MP)

Aviso de salda de vapor

Porto

Vh

Pre

8-3-1903
(MP)

Aviso de pagamento de frete e mais
des pes as

22-11-1901
(DR)
9-2-1900
(MP)
14-2-1901
(MP)

ConvocalDria de assembleia gersl
extraordinSria de subscritores aualificados
Aviso de chegada de socio com coIecyAo
de amostras cIos artiQOs da casa

2

23

H. Vaultier

23

Joaquim Jose Soeiro

23
23

Jose de Lemos, fazendas ,
quinquilharias, mercearias. bebidas,
tabacos etc
Jose de Sousa Faria,
Despachante Official na Alfandeaa
Linha de va pores entre Antuerpia e
Porto da Companhia NEPTUN.
Agente W. Stove

23a

British Episcopal Church Oporto

Porto

Vh

Pre

23a

Cupertino, Ribeiro e Companhia

Lisboa

Vh

Pre

23a

E. Pinto Basto & C.·

Lisboa

Vh

Pre

23a

Oporto v. Cascaes. lawn Tennis
Matches

Porto

Vh

Pre

23a

Companhia Real dos Caminhos de
Ferro Portuguezes

Lisboa

Vh

Pre

23b

Barbosa & lnoao, Successores,
Agentes Bancfirios e
Commerciantes

Estremoz

Vh

Pre

----

Z

Tlragem
(ex.)

Localidade

23

,

Autorlz~io-

Entidade

(O.M.)

modelo

M.F. nO 1

150.000

Da~io

29-12-1894
(MP)
13-12-1895
(MP)
15-1-1903
(DR)
16-7-1902
(MP)
Maio de
1901
(DR)
1-7-1896
(DR)
27~1905

(MP)
20-9-1903
(MP)

Funclonalldade
Qualquer
Aviso de expedil;ao de mercadorias
Convocat6ria de assembleia geral
ordinaria de subscritores qualificados
Aviso de chegada de mercadoria por
barco a vapor.
Aviso 'de chegada de mercadoria
Anuncio de proiongamento de estadia
no Porto, da companhia de Opereta
Italiana BONAZZO-MIl21
Formulario de uso geral
Formulario de uso geral

Reconhecimento de

recep~Ao

de carta

Anuncio de Partida de Tanis entre
Lisboa e Cascais
M.F. n"1

150.000

Maquinas, ferramentas. artigos e acessorios para automoveis. como se infere da leitura do texto manuscrito.

Maio de
1901
(OR)

Aviso de chegada de mercadoria

14-11-1904
(MP)

Formulfirio de uso geral
-

0()

0.

Numerl9io
(O.M.)

Entldade

Localidade

TIpo

Cor

23b

British Episcopal Church Oporto

Porto

Vh

Pre

23b

Companhia Carris de Ferro do Porto

Porto

Vh

Pre

23b

Companhia Real dos Caminhos de
Ferro Portuguezes

Lisboa

Vh

Pre

23b

E. Pinto Basto & C.'

Lisboa

Vh

Pre

23b

oporto C. & L T. Club

Porto

Vv

Pre

24

Academia Royale des Sciences de
Lisbonne

Lisboa

Vv

Pre

29B

Joso Ferreira da Silva

Atcobac;:a

Vh

Pre

29C

Companhia Real dos Caminhos de
Ferro Portuguezes

Lisboa

Vh

Pre

Lisboa

Vh

Pre

290
29E

300

32
32

Credit Franco-Portugais. Agence de
Lisbonne
J. L Alves Junior, Deposito Geral de
cerveias allernAes engarrefadas

M.F. n01

F.M n01

Tlragem
(ex.)

150.000

100.000

Dat~

Funclonalldade

7-6-1904
(DR)
20-4-1899
(DR)
Maio de
1901
(DR)
14-2-1901
(MP)
5-1-1904
(DR)
11-6-1898
(MP)
20-3-1899
(MP)
Novembro
1898
(DR)
28-1-1899
(MP )
18-5-1898
(MP)

Convocat6ria de assembleia geral de
subscritores
Convlte a accionistas para pagamento
da 2" prestaoao de acoaes
Aviso de chegada de mercadoria
Reconhecimento de recepc;:Ao de carta
Anuncio de Encontro Lisboa-Porto em
desDortos atteticos e football
Agradecimento pelo envio de obras
Formu/ario de uso geral
Aviso de chegada de mercadoria
Formuillrio de contaclo
Anuncio de cervejas alemas
engarrafadas
EstAncia de ·05 Lusladas·, invocada a
prop6sito do IV Centenario do
Descobrimento do Caminho Marltirno
para a India

Pre

Vh

Pre e
Dou

1898 (DR)

Lisboa

Vh

Pre

24-10-1899
(MP)

Formulario de contacto

Lisboa

Ferod

Pre

16-12-1899
(MP)

QualquerJ

36

A. L Freire, Gravador

Lisboa

Vh

Pre

36a

J. W. Burmester, casa de vinho do
Porto fundada em 1750

Porto

Vh

Pre

38

Hermann Burmester & C.°

Porto

Vh

Pre

39

Academle Royale des Sciences de
Lisbonne

Lisboa

Vv

Pre

3 Sempre que a repicagem e do tipo F, isto
funcionalidade do bilhete-postal equalquer.

modelo

Vhv

Porto

1898 - Lusladas, Canto IV, Est
XCVII
Credit Franco-Portugais.
Agenee de Lisbonne.
Frick & Rogenrnoser. Bureau
technique et Depot d'aeessoires
pour las Industries

Autorlzaqiio-

4-10-1900
(MP)
31-5-1907
(MP)
18-1-1904
(MP)
28-8-1896
(MP)

Qualquer
Formulario de contaclo
Anuneio de carreira regular mensal de
paquetes para a Africa Oriental
Formul8rio de contaclo

e quando foi efectuada apenas na frente do bilhete-postal, no verso deste nlio hIi impressiio nenhuma, pelo que ·u

Numerac;io

(O.M.)
39
42
44a
44a
45
45
45

localidade

Tlpo

Cor

Credit Franco-Portugais. Agence de
Porto

Porto

Vh

Pre

Leitao & C·

Leiria

Vh

Pre

Centro de Novidades. Papelaria,
Livraria e Typographia.
Fernando Mliranda
Companhia de Seguros 'Portugal
Previdente'
Bibliotheque de rlnstitut Royal de
Bacteriologie Camara Pestana
Credit Franco-Portugais, Agence de
Llsbonne
Credit Franco-Portugais. Agence de
Porto

Barcellos

FrVh

Pre

Lisboa

FdVh

Pre

Lisboa

Vh

Pre

Lisboa

Vh

Pre

Porto

Vh

Pre

45

Hermann Burmester & Co.

Porto

Vh

Pre

45

J. P. da Conce~ao

Porto

FV

Pre

48a

Duarte C. Pinto da Silva
Armazem de Mercearia e Deposito
de SabAo e Bacalhau

Lisboa

Vh

Pre

48b

British Co-operative Stores

Porto

Vh

Pre

49

Banco Nacional Ultra marino.
Lisbonne

Lisboa

Vh

Azu

Banco do Minho

Braga

FcVh

Pre

52
52
52a

Grande Comissao Central do
Anniversario da Republica
Credit Franco-Portugais, agence de
Porto

Lisboa

FdVh

Pre

Porto

Vh

Pre

52a

Hermann Burmester C.o

Porto

FrVhv

Pre

52a

UniAo Comereial

Porto

Vh

Pre

53

Ferreira, Limilada - Editores

Lisboa

Fr

Pre

56b
,

Entldade

57a

APortugal Previdente
Companhia de Seguros
Credit Franco-Portugais. Agence de
Lisbonne

Autorlzaqio-

Tlragem

modelo

(elL)

Oataqlo
12-11-1906
(MP)
17-9-1908
(MP)
7-3-1909
(MP)

Funclonalldade
Formul8rlo de contacto
Formul8rio de uso geral

,
Formulario de uso garal
Formulilrio de desistencia de seguro
efectuado. por parte do selJurado

8-6-1910
IMP)
30-7-1910
(MP)
11-10-1909
(MP)
19.......
(DR)
10-1-1910
IMP)
19-11-1912
(MP)
10-5-1912
(MP)
10-10-1910
(MP)
16-4-1911
(MP)
22-9-1911
(DR)
4-10-1911
(MP)
11-10-1911
IMP)
12-9-1911
(MP)
24-9-1912
(MP)

Agradecimento pelo envio de obras
Formulario de contacto
Formulario de contacto
Formul8rio de contacto
Formul8rio de uso geral
Formullirio de uso geral
Formulario .de contacto
Formullirio de contacto
Aviso de saque
Aviso de altera9so da data prevista
para 0 cortejo cfvico
Formulario de contacto
Aviso de chegada de rnercadoria por
barco a vapor
Formulario de contacto
Qualquer

mrma

Lisboa

FdVh

Pre

Llsboa

Vh

Vio

FonruliDl em ~ o~
a
CorllJanhIa da modaIdade de pagamenIo de
pnimi:J de &eQY!'Q escoIhida Deb seat.nldo
25-5-1912
(MP)

Formulario de contacto

00
011

Numeral;io

Entldade

Localidade

TJpo

Cor

57c

J. P. da Concei~Ao

Porto

Fr

Pre

59

Caminhos de Ferro Portuguezes

Vh

Pre

59a

Affonso, A1lmeida & C."

Braga

Vh

Pre

59b

J. P. da ConceiQiio, Lda

Porto

FrVv

Pre

59c

Banco do Minho

Braga

FcVh

Pre

59c

Manoel Roseiro. Armazem de
fazendas

Molelos de
Todela

FrVv

Pre

(O.M.)

61a
61a
61a

Afonso, Almeida & c."
Antonio Gaspar D'Oliveira Ruas,
com fBbricas de Drodutos resinosos
Caminhos de Ferro do Estado.
Direc~lio do Mlnho e Douro.
Servico do Movimento

Autorizal;iomodelo

R43

Tlragem
(ex.)

2.000

30~1919

Vv

Pre

Leiria-Bou~a

FrVv

Pre

10-5-1923
(MP)

Porto

Vv

Vio

21-1-1919
(MP)
14-10-1919
(MP)

(MP)

Cameiro & Irmao

Viana do
Castelo

Vh

Pre

61a

Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses

Lisboa

Vh

Pre

R 58

5.000

61a

Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses

Lisboa

FrVh

Pre

R 58

10.000

Coverley, wan & Westray

Porto

Vh

Pre

Porto

FrVv

Pre

MOD. 7

2.000

Porto

Fr

Pre

Porto

Fr

Pre

61a
61a
61a

Domingos Gon~alves de Sa &
Filhos.
Domingos Gon~alves de Sa & IIhos.
Tele!Jramas: Bacalhau - Porto
Monteiro Borges.
Imagens. Pararnentos. Tudo 0 que
a Egreja se destina.

24-8-1912
(MP)
Dezembro
de 1915
(DR)
1918
(DR)
30-11-1914
(MP)
5+1913
(MP)
28+1914
(MP)

Braga

61a

61a

D~

61a

Oporto British Club

Porto

Vh

Pre

61a

Oporto British Club

Porto

Vh

Pre

Janeiro de
1919
(DR)
Junho de
1919
(DR)
26-10-1920
(MP)
24-5-1919
IMP)
3-6-1919
IMP)
9-11-1919
(MP)
14-4-1919
(MP)
17-12-1919
(DR)

Funclonatldade
Qualquer
Aviso de remessa nlio retirada
Amincio de oferta de saMe de primeira
para venda
Formul8rio de uso geral
FonnulSrio de aviso de saque
Formu18rio de uso geral
Aviso de saque de facbJras vencidas.
sao conhecidas duas variedades de
repicagem diferentes.
Anuncio de oferta de pes Iouro e agua
raz para venda.
FonnulSrio de res posta, utilizado pela
RepartiQjjo de Reclama~oes e
InvestiQacoes.
Formu18rio de contacto com os clientes.
sao conhecidas duas variedades de
. .... diferentes.
co
FonnulSrio de resposta, utilizado pela
Repa~o de Reclama~Oes e
Invest!gacoes.
FonnulSrio de resPosta' utilizado pela
RepartiQjjo de Reclama~oes e
Investioac6es.
Aviso de chegada de rnercadoria par
barco a vapor.
Aviso de chegada de bacalhau, com
1PRIPOSlB de venda e indicaciio de orecos.
Qualquer
Qualquer.
Convocatoria aos essociedos do Club.
Convocat6ria aos associados do Club.

Numerac;io
(O.M.)

Entldade

Localidade

TIpo

Cor

61e

Jose de Deus - Comerciante

Rio Maior

Fr

Pre

61e

Loja Popular de Joaquim Teodoro
Duarte e Campos

Estremoz

Fr

Pre

61e

TIpografia Castro Irmao

Lisboa

Vh

Pre

62

Agiincia Esperantista Silva e
Carreira

Usboa

Vh

Pre

Braga

Vv

Pre

Usboa

Vh

Pre

Porto

Vh

Pre

A Mobiladora de Nunes & Freitas

Guarda

FrVh

Pre

Cooperative do Marco de
Canavezes S.A.R.L
Loja Popular de Joaquim Teodoro
Duarte e Campos
Luis Alves Milho. Grandes armazens
de m6veis de madeira e ferro
Mario da Cunha Mota
Plantas e Sementes

Marco de
Canavezes

FrVh

Pre

63
63a

670
68
68
68
68
68

Banco do Minho

4

Conselho da Escola A/ema de
5
Usboa
Sociedade Portuense de Comercio,
Lda

Severino Manoel de Bastos, F.oS

68

Succ. res , Arrnazem de mercearias,
cereais e~umes

74

Livraria Sa da Costa

74a
74a

A~da, Silva & C.A.
Armazem de Mercearias
Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses da Beira Alta (ERRO
DE 'MPRESSAO)6

Autorlzaqiomodelo

TIragem
(ex.)

Dataqio

Funclonalldade

13-2-1921
(MP)

Qualquer

30~1921

(MP)
2~1920

(MP)
25~1919

(DRJ_
12-9-1921
JMPl
11-7-1921
(DR)
12-9-1921
(DR)
20-4-1925
IMP)
16-2-1934
IMP)
1~1922

Qualquer
FormulArio de contacto com os clientes.
Anuncio de venda de vinhetas de
propaganda esperantista
FormulArio de uso gera.
Inquerito aos pais dos alunos
Aviso de altera~o do endere'tO
Formulario de uso geral
Forrnu/Srio de contacto
Qualquer

Extremoz

Fr

Pre

Abrantes

FcrVv

Pre

Porto

Fr

Mul

Rocio
d'Abrantes

FV

Pre

1-8-1922
(MP)

Formuliuio de contacto

Usboa

Vv

Pre

3-8-1929
(MP)

Qualquer

Covi.hA

Fr

Azu

6-3-1931
(MP)

Qualquer

Figueira da
Foz

Fs

Pre

28-11-1930
(MP)

Qualquer

--

(MPl
9-3-1923
. (MP)
1-12-1922
(MP)

-

------

------

ForrnulArio de uso geral
Qualquer

----

Repicagem efectuada no postal de resposta
Repicagem efectuada tanto no postal de envio, como no postal de resposta, os quais foram separados.
6 Este erro de impressilo e devido ao facto de 0 bilhete-postal ter sofrido repicagem, desviado de urn angulo de 180", em rel~ a posi9ilo que devia ocupar. A
repicagem que devia figurar por debaixo da legenda "Deste lado e no verso a correspondencia", aparece invertida por cirna da legenda "Endere~o" e
apanhando assim 0 selo do inteiro postal.
4

S

o
o

Numerac;iio

Tlragem

modelo

(ex.)

Localidade

Tlpo

Cor

74a

J.A Mineiro

Caldas da
Rainha

Fr

Azu

10-5-1930
(MP)

74a

J. A. Mineiro

Caldas da
Rainha

Fr

Azu

9-8-1930
(MP)

74a

Joilo Vieira.
Fabrica Mecanica de Salsicharia

PortimAo

Fr

Pre

Lisboa

Fr

Azu

Oatac;io

24-12-1930
IMP)
1-7-1929
(MP)

Funclonalldade
Qualquer.
Variedade de repicagem diferente da
seguinte
Qualquer.
Variedade de repicagem diferente da
anterior
Qualquer

74a

Jose de Mendon~a

74a

Sampalo Torres & C.A, L.OA
Armazenistas de Tacidos de A1godilo.

Porto

FrVh

Azu

1-10-1931
(MP)

Aviso de saque de facturas vencldas

74b

Tabacaria Lemos, Papelaria e
Livraria

Guimaraes

FrVv

V (F)
Pre
IV)

21-2-1925
(MP)

Forrnulario de contacto

74b

Banco do Minho

FcVh

Pre

Modeio 14

25-11-1924
IMP)

Aviso de saque de facturas vencidas

74b

Banco do Minho.
Filial de Lisboa

Lisboa

FdVh

Pre

1303-27

10-11-27
(MP)

Nota de credito

74b

Dr. A C. de Freitas

Lisboa

Vh

Pre

78b

Sociedade de Ferragens, Limitada

Porto

Fr

Pre

79

Silva Guimaraes & C. A . Fabrica a
vapor de pentes de chifre e
ceUul6ide. Armazem de ferragens,
cutelarias e calcado.

Guimaraes

FrVh

Pre

30-4-1932
(MP)

Aviso de saque

79a

Jose Moreira de Bessa, Lda.
Ferro e ferragens.
Ac;o especial para molas

Porto

Fr

Azu

21-5-1932
(MP)

Qualquer

Gouveia

Vh

Pre

Figueira da
Foz

FrVh

Pre

Porto

Fr

Azu

79a
80
80

7

Autorlzac;iio-

Entldade

(O.M.)

7

Secreta ria Judicial da Comarca de
Gouveia
Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses da Beira Alta
Jose Moreira de Bessa, Lda.
Ferro e ferragens.
Aco especial para molas

Filatelista, como se deduz da leitura da missiva no verso do bilhete-postal.

1924
(DR)
30-3-1928
(MP)

7-4-1932
IMP}
22-10-33
(MP)
19-4-1934
(MP)

Qualquer

Anuncio de venda de selos
Qualquer

Aviso de pagarnento de custas de
autos
Aviso para mandar cobrar factura
Qualquer

i

Numerac;io
(O.M.)

Entidade

Localidade

TIpo

Cor

Crrculo de Cultura Musical
Companhia dos Caminhos de Ferro
PortuQueses da Beira Alta

Lisboa
Figueira da
Foz

FdVv

Pre

FrVh

Pre

BOd

Jose de Mendonc;:a

Lisboa

Fr

Azu

81

Comissao de Festas Exaltac;ao de
Santa Cruz

Estremoz

Vh

Pre

83

Bento dos Santos Costa & C. a, L da

Guimariiis

Vv

Azu

80d
BOd

a

Autorlzac;io-

modelo

Tlragem
(ex.)

Oatac;io

Funclonalidade
Solicitac;ao de inscric;oes de s6cios

21-5-1935
(MP)
7-1-1935
(MP)
193 ...
(DR)
30-8-1939
(MP)
193 .. .
(DR)
Marc;o
1940
(DR)
7-7-1939
(MP)
22-5-1939
(MP)
10-12-1937
(MP)
6-9-1942
(MP)
11-3-1942
(MP)

Aviso para mandar cobrar factura
Qualquer
FormulBrio de contaclo
Formulario de contaclo
Formulario de encomenda de
mercadoria

B3

Fassio, Limitada

Lisboa

FdVh

Pre

83

Geog Lewandowsky

Lisboa

Vh

Pre

83

G. me & Joao Graham & C.'

Vila Nova
de Gaia

FdVh

Pre

83

Jules Oeligant, Lda

Lisboa

Fr

Vem

83

Missoes de Angola e Congo

Porto

Fr

Pre

91a

Livraria Barateira

Lisboa

FrVhv

Pre

94a

Armazens Teixeira, Rocha & C.A

Lisboa

Fr

Pre

98

Guimaraes & Torquato, Sucr., L da
Malhas e Miudezas

Porto

Fr

Pre

23-4-1947
(MP)

Qualquer

98

Villarinho & Ricardo, L. da

Lisboa

FrVh

Pre(F)
vioM

8-2-1946
(MP)

Formuilifio de contaclo

98a

Administrac;ao da Companhia de
Seguros e

•

FdVh

Pre

21-4-1949
(MP)

Participac;:ao de rescisao de segura

104-0

Sociedade d' Optica, Lda

Porto

FrVv

Pre

104 - J

Sociedade d' Optica, Lda

Porto

FrVv

Pre

104-AJ

Sociedade d' Optica, Lda

Porto

FrVv

Pre

8-9-1947
(MP)
19-3-1948
(MP)
17-3-1948
(MP)

Aviso de alterac;lio do enderec;o
Registo de observaltoes
meteorol6aicas
Qualquer
Qualquer
Formulario de uso geral
Qualquer

Requisic;iio de lentes
Requisic;:ao de lentes
Requisic;lio de lentes

Considemmos "Administr~ao de Companhia de Seguros", como entidade responsavel pela repicagem, pois e esse 0 texto da repicagem impressa no rosto do
bilhete-postal, no local reservado ao destinatano. A Companhia de Seguros varia e as localidades manuscritas que temos na nossa colec~ao, sao Lisboa e Porto.
9 Tal como nilo sabemos exactamente qual e a entidade responsavel pela repicagem, tambem nao sabemos 0 nome da localidade, onde a mesma esta sediada.
8

....
Q-

...

Q

N

NumerllGlo
(O.M.)
1OB-C
(rosa e
preto)
110-2
113
115-12
116
116

Entldade

Localidade

Tlpo

Cor

Mutuallsta ~oreana

Lisboa

FrVh

Pre

FrVv

Azu

FrVh

Azu

Jose Carvalho AlfeirAo

Ferreira do
A1ent~

Autoriza1;Jornodelo

Tlragem
(ex.)

Datac;1o

Funclonalldade

24-4-1948
(MP)

Aviso de salda de navio

1-2-1949
(MP)
3-9-1949
(MP)
1-1949
(DR)
31-1-1953
(MP)

Forrnulario de contacto

Armazens Mizita.
Maihas atoalhados e miudezas
Companhlas Reunldas Gas e
Electrlcldade
Admlnistrat,;ao da Companhia de
Selluros 10

Lisboa

Vh

Pre

11

FdVh

Pre

A. Henriques & C.·, Lda

S. Joao da
Madeira

FrVh

Azu

8-8-1952
(MP)

Aviso de contabilidade
Qualquer.
Sio conhecldas duas variedades de
repicaaem diferentes.

Chapeus

Porto

Mod. 11-12
26782

8.000

Nota de credito
Aviso de pagamento a fiador
Participat;iio de rescisao de segura

I

I

116

Bandarra. Revista literaria.

Porto

Fr

Azu

18-2-1954
(MP)

116

Cunha & Mouta, Sucr.

Braga

Vv

Pre

21-7-1953
. (MP)

Informarvio de credito de conta

116

GuimarAes & Torquato, Sucr., Lda
Armazem de Miudezas, Maihas e
Atoalhados

Porto

FrVh

Pre

11-5-1954
(MP)

Nota de credito

116

Papelaria Fernandes

Lisboa

FrVh

Pre

23-10-1951
(MP)

Recibo de pagamento de fasclculos da
obre • Favorites e favoritos Celebres'
do dr. Sousa Costa

116

Porto Editors, L. DA

Porto

FrVv

Pre

116

Companhla dos Caminhos de Ferro
Portugueses

Vv

Pre

121-A
(Sepia e
preto)
121-C
(Verde e
preto)
131-A
(Castanho)

10
11

Vide 7.
Vide 8.

MOD.
37.500.3.1951

F-90

David Branco e FUhos

Lisboa

Vv

Pre

G. & J. Graham & Ca.

Vila Nova
de Gaia

FdVh

Pre

241211

L'Urbaine
Companhia de Se!luros

Lisboa

FrVv

Pre

MOD. V-14 0

90.000

1.000

7-1-1952
(MP)
5-1955
(DR)

Nota de Debito
Aviso de Chegada

18-9-1952
(MP)

Aviso de saque de facturas vencidas

30-4-1952
(MP)

Registo de observarviies
meteorol6gicas

31-8-1956
(MP)

Aviso de cobranrva de premio de segura

I

Numeratiio

Entidade

(O.M.)
133
134-8
137-26

Companhia dos Caminhos de Ferro
PortulJueses
A. Henriques & C.' L. da
Saitos e Solas "Enfim"
Camara Municipal de Faro
Servicos Municipalizados de Aguas

138

Livraria Lemos

138

Agencia Maritima "Ocidente",
SAR.L.

138

Jeremias Ferreira Moutinho

138

Junta Nacional do Vinho
Jose Pires
Armazem de tripas secas e
salgadas, licores, xaropes,
conservas e acessorios para fogoes
NUcIeo da ~ Auldiar Fenlnina da
Cruz VermeI1a PortuQuesa de Estremoz

138

138

Localidade

Tlpo

Cor

Vv

Pre

S. Joiio da
Madeira

FrVh

Cas

Faro

FcdVh

Pre

Guimarlies

FrVv

Azu

Porto

FrVv

Pre

MilheirosMaia
Usboa

Autorlzaqio-

Tlragem

modelo

(ex.)

F90

144.000

Aviso de escalas de barcos

Fr

Pre

Qualquer

Estremoz

FdVh

Azu

FrVh

Cas

Lisboa

Vh

Pre

Sintra

Vv

Pre

Vh

Pre

13

500

Vh

Pre

11

500

Vila Nova
de Gaia
Vila Nova
de Gaia

148

Jornal Filatelico

Usboa

148

M. Albuquerque

London

FrVh
(Postal de
envio).
FdVh
(Postal de
resposta)
Fr
(Postal de
envio). Fd
(Postal de
rasposta)

Aviso de saque de facturas vencidas

Formuiario de contacto
MOD.

S. Joiio da
Madeira

Banco Borges e Irmao

Formulario de contacto

Estremoz

A. Henriques & C.' L. da

146-0

Aviso de pagamento

Aviso de pagamento de avencas

140-3

Banco Borges e Irmao

Nota de Credito

Pre

Pre

146-B

1-2-1958
(MP)

Pre

FrVh

camara

Aviso de chegada

Vh

Usboa

144-72

11-1956
(ORl

FrVh

Companhia de Seguros "Portugal"

140-4

Funclonalidade

21-2-1958
(MP)
3-12-1974
(MP)
20-12-1971
(DR)
196.... .. .
(DR)

138

Saltos e solas "EnfllTl"
Colonia Balnear InfantH de "0
Secula"
Mu~ do ConceIlO de Sirtra
Servicos Municipalizados de Aguas

D~io

5171253766

2.000

11-66
(DR)

Aviso de anulamento de contracto

1-&-1959
(MP)

Nota de Credito

2-9-1958
(MP)
13-1-1961
(MP)
11-1-1961
(DR)
11-1-1961
(DR)

Convocateria para radiografia
Aviso de pagamento
SolicitaC;:iio de acolhimento de cheques
Aviso de devoluc;:ao de endossos

Pre

6-8-1962
(MP)
(Postal de
envio)

Convite para inscrjc;:ao em almac;:o
(Postal de envio)
Formuiario de inscric;:ao no almac;:o
(Postal de res posta)

Pre

1-12-1975
(MP)
(Postal de
envio)

Qua!quer

-'
Q
.j:o,

Numerac;io
(O.M.)

Autorlzac;iomodelo

Localidade

Tlpo

Cor

Higr6metro 16nico H2

Lisboa

FrVh
(Postal de
envio).
FdVh
(Postal de
resposta)

Azu

162

Banco Esplrito Santo e Comercial de
Lisboa

Lisboa

Vh

Pre

Div. 15

162a

Caixa de Previdencia

FdVh

Pre

Mod. 636

163

Casa do Povo de Matra

Matra

FrVh

Pre

Porto

FrVh

Pre

Vh

Pre

149

163a

Entldade

J. Dias Cardoso

Associa~iio

Portuguesa de Filatelia
Tematica

163a

Companhia de Seguros Mundial

164

A Filantr6pica

Lisboa

Vh

Pre

164

Caixa de Previdilncia e Abono de
Familia e dos Servk;os MedicoSociais do Distrito de Lisboa

Lisboa

FrVh

Pre

170

XXXII Dia do Sela - Beja

Beja

FrVh

Pre

170

Lubrapex80

Lisboa

Vh

Pre

170

Electrolux
Assistencia Tecnics

Lisboa

FrVh

Pre

171

Glaxo Farmacilutica, Lda

Lisboa

Vh

Azu

177

Sociedade Portuguesa de
AnestesiolaQia

Lisboa

FrVh

Pre

182

Institute Pasteur de Lisboa

189

CP

191

Banco Esplrito Santo e Co mercia I de
Lisboa

196
196
200

Ach. Brito & C. A, L. DA
Banco Esplrito Santo e Comercial de
Lisboa
Banco Esplrito Santo e Comercial de
Lisboa

Lisboa

Lisboa

Tlragem
(ex.)

50.000

Mod. 801

Pre

Vv

Pre

Mod. 22-006
(F90)

Vh

Pre

L.T. 1512

Funclonalldade

13-11-1969
(MP)
(Postal de
envio)

Requisi~iio de equipamento (Postal de

10-74
(DR)
24-10-78
.(MP)
28-7-1977
(MP)
6-7-1976
(MP)
6-11-1975
(MP)
1-2-1978
(MP)
641977
(MP)

Mod. 140

Vh

Oataqao

27-10-1986
(MP)
16-10-1980
(MP)
16-5-1980
(MP)
1-3-1981
(MP)
23-4-1979
(MP)
12-9-1980
(MP)
23-11-1981
(MP)
200.000

Circular a clientes (Postal de envio)
resposta)

Formullflrio de contacto
Aviso de ·marca~iio de consulta medica
Aviso para pagamento de dlvida
Solicita~ao

de pagamento de
quotizaoiio

Aviso de cobran~a de recibos
SolicitaOiio de comparencia
Formulario de contacto com
beneficiarios
Historiar a Dia do Sela
Convite de participaQiip em Programs
Social
Or~arnento

Aviso de lan~amento de produtos no
mercado
Divulgaoiio de Actividades
Aviso de lanoamento de produto no
mercado
Aviso de chegada

5-82 (DR)

Aviso de cobranoa de letras

24-7-1984
(MP)

Qualquer

Porto

Frd

Pre

Lisboa

Vh

Pre

L.T. 1512

197.000

7-83 (DR)

Lisboa

Vh

Pre

DIV.15/1

50.000

5-84 (DR)

Aviso de

cobran~a

de letras

Formulario de contacto

I

Numerac;;10
(O.M.)
200
202

Entfdade
Companhla de Seguros Mundial
Confianca
Banco Esplrito Santo e Comereial de
Llsboa

Autorlzaoio-

Tlpo

Cor

Vh

Pre

Mod. 801

Llsboa

Vh

Pre

L.T. 15/2
MOD. 414.4

Localidade

202

Delegat;lio de ~vore da A.F.A.

~vora

FrdVv

Pre

202

Dia da Filatelia JuvenH

Beja

Fr

Pre

202

Dia do Sela - 27 Outubro 1984

Beja

FNh

Pre

Tlragem
(ex.)

rnodelo

D~

Funclonalldade
Aviso de cobrant;:a de recibos

100.000

9-84 (DR)

Aviso de cobrant;a de latras

22-10-1988
(MP)
1-12-1984
(MP)
27-10-1984
(MP)

Historiar 0 Dia do Selo
Qualquer
Historlar 0 Dia do Selo

GRANDE"' COMMISSAO CENTRAL DO ANNIVERSARIO OA REPUBLICA
S~de-Conu.rn

,r

1- ~P i '~
WZ
.. ~

,ill u l: P ,7 11

DIBSle lado e no vorao a oorroapondODol"

Ao Oidadao

Presidente d.a_Camara IItuniIDP_RLd.L

-~

-,

Muulclpnl «Ie Lisbon

r

,1/

Tendo-se resolvido transferir para 0 dia 5 d'Outubro p. f.
o cortejo civico que primitivamcnte se tinha annunciado para 0 dia
8, apresso-me a communicar este facto a V. Ex.' para seu conhecimento e mais effeitos.
Lisboa,

22

de Setembro de

191 I.

o Presldente
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Bllhete-postal (OM 52) de 10 rs, D. Manuel II, c/ sobrecarga "REPUBUCA". Cartollna creme. Impressao a verde escuro. Bllhete-postal do servlcro nacional, usado
Intemamente no periodo (15-10-1880 a 30-6-1912), em que 0 porte interno era lOr. Circulado entre LIS BOA (23-9-1911) e COIMBRA (24-9-1911). Repicagem a preto,
do tipo FdVh, de GRANDE COMISSAO CENTRAL DO ANNIVERSARIO DA REPUBLICA, de Lisboa, funcionando como aviso de alteracroo do data prevista para 0
cortejo civico. Data do repicagem: 22-9-1911.
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Carlos Kullberg
carlos.kuliberg@Sapo.pt
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lodas as colecyoes de selos ficam enriquecidas com a
apresentayao de variedades resultantes de "erros e defeitos",
Nao h6 duvida que, naG questionando 0 seu valor, as referidas
variedades muito atraem a atenyao dos coleccionadores e
ate dos observadores naG especializados,
A origem destas peyas filatelicas est6 malOrltariamente relacionada com as fases de impressao (impressao omitida, deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de
tinta, impressao no verso, impressao dupla, tripla .. ,), falhas na
preparayao das chapas (fend as, letras trocadas, letras defeituosas ... ) e falhas na aplicayao do denteado (omissao, duplicayao, deslocayao),
Obviamente que 0 valor de cad a uma das peyas, sempre bastante superior ao do selo normal. est6 na razao directa
da procura e na razao inversa do numero de exemplares conhecidos.
Numa colecyao de Moyambique podem-se encontrar
centenas de variedades por "erros e defeitos", umas assinaladas nos respectivos cat610gos e outras, por opyao ou desconhecimento da sua existencia, ate agora por eles ignorados.
Considerando 0 interesse que pode ter a observayao
das mesmas, j6 foram aqui apresentadas muitas das existentes
numa colecyao especializada de Moyambique (Boletins nrs,
421/24), complementando-se agora 0 referido trabalho com a
apresentayao de uma serie de "erros e defeitos" em selos de
Moyambique" - Distritos e Companhias Majest6ticas", tendo
por base a ordem das respectivas emlssoes, independentemente de estarem ou naG referidos nos cat610gos.
COMPANHIA DE MOc;AMBIQUE

Nos anos de 1892 a 1941 circularam na majest6tica
Companhia de Moyambique os seus selos proprios, emissoes
de 1892 a 1941 num total de 35 com 273 selos . Por forya das
circunstancias, nas primelras emissoes (1892 e 1894) foram
utilizados selos de Moyambique (1886 e 1893) com sobrecarga
"COMP", DE MOC;AMBIQUE" .

1892- Selos de Moc;:ambique - D. LUIs I (1886) com sobrecarga "Companhia de Moc;:ambique" 5 reis preto e 100 reis castanho com denteados totalmente deslocados (flg-71 ), 5 reis preto, 40 reis
castanho e 200 reis azul violeta, selos de Moc;:ambique com dupla impresseo (flg-73), 10 reis verde
quadra apresentando um selo com dupla impresseo ('lg-74), 25 reis Iilos com sobrecarga deslocada
(fig-75) . 100 reis castanho folha de 28 selos com posic;:eo irregular dos cunhos provocando alterac;:6es
dos denteados (flg-76)
.
__-.:-0---.

1895 - Tipo "Elefantes" - Serie de
15 valores (2- 1f2 reis a 1.000 reis) em quadras de selos neo denteados ('lg-77) .
1895 - Tipo "Elefantes" - 5 reis
amarelo laranja, 10 reis lilos malva e 75
reis carmim com taxa omitida (flg-78).

Fig. 76

1895 - Tipo "Eiefantes" - 50 reis
azul, par canto de folha com taxa invertidaf
deslocada (fig-79) .
1895 - D. LUIS I (50 reis azul) com sobrecarga PROViSORIO - Selo com dupla impresseo e denteado deslocado (flg-72) .

Fig. 77

........•..•.....•....•..•.....•..

1895 - D. LUIS I (50 reis azul) com sobrecarga PROVISORIO - Selo com sobrecargo deslocada e selo com sobrecarga dupla
(flg-80).
1898 - Centenorio do Caminho
Marltimo para a India - 100 reis castanho sflaranja com sobrecarga invertido, 300 reis azul sflaranja com algarismo "8" do sobrecarga partido (fig-82) .
1898 - Centenorio do Descoberto do Caminho Marltimo para a India -

~.

Fig. 79

10 reis 1i16s vermelho, 20 reis lil6s cinzento e 80 reis verde com sobrecargas deslocadas (fig-83).
1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga local REPUBLICA - 10 reis verde amarelo e 15 reis
verde-escuro com sobrecargas duplas (fig-84) .
1911 - Selos tipo "Elefantes" com sobrecarga local REPUBLICA - 10 reis verde e 130 reis castanho
s/omarelo com sobrecargas invertidas (fig-85) .

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga local REPUBLICA - 5 reis amarelo sobrecarga com
defeito de impressao, 20 reis lil6s cinzento com taxa deslocada (fig-86) .
1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga local REPUBLICA - 50 reis castanho com defelto na
sobrecarga (fig-87) .
1911 - Selos Tipo "Elefantes com sobrecarga REPUBLICA (Casa da Moeda) - Serie de 15 valores
(2-1 /2 a 700 reis) nao denteados (fig-88) .
1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga REPUBLICA (Moeda) - 20 reis 1i16s cinzentos, 25 reis
carmim, 50 reis castanho e 75 reis lil6s com sobrecargas invertidas (flg-81) .

1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga
REPUBLICA (Moeda) - 20 reis 1i16s cinzento bloco de 8
selos canto de folha com sobrecargas deslocadas
(fig-89) .
1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga
REPUBLICA (Moeda) - 130 reis castanho s/amarelo,
400 reis azul s/amarelo, 500 reis preto s/awl e 700 rels
violeta s/amarelo com sobrecargas deslocadas (flg91) .
1911 - Selos tipo
"Elefantes" com sobrecarga REPUBLICA (Moeda)
- 15 reis verde com
sobrecarga
dupla
e
denteado deslocado (fig92) .

1911 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga REPUBLICA (Moeda) - 75 reis lilos com taxa omitida.
500 reis preto s/azul par com taxa deslocada (fig-93) .
1916 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos - Serie de 15
valores (1/4c s/2-1/2 reis a 70c s/700 reis) nao denteados (fig-94) .
1916 - Selos Tipo "Elefantes" com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos - 1/2c s/5
rels amarelo com denteado deslocado (Fig-95). 1c s/l 0 rels verde com sobrecarga deslocada (Fig-96).
1-1/2c s/ 15 reis verde par margem de folha nao denteado com dupla impressao do taxa (fig-97). 1-1/
2c s/l5 reis verde par com denteado deslocado e variedade do algarismo "5" do taxa (flg-98). 5c s/50
reis castanho amarelo base de folha com selos nao denteados (fig-99). 5c s/50 reis castanho amarelo
(x3) com desloco<;ao das sobretaxas (fig-90). 7-1/2c s/75 IIlos rosa par e folha de 28 selos apresentando
013° selo com variedade no posic;:ao dos algarismos " 1/2" do sobretaxa (fig-l00). 7-1/2c s/751110s rosa
com sobretaxas deslocadas (fig-l02). lOc s/lOO reis azul s/azul com sobretaxas deslocada. invertida e
dupla (fig-l03). 11-1/2c s/ 115 reis castanho s/rosa com sobretaxas deslocada e invertida ('ig-l04). 13c
s/130 reis castanho s/amarelo com sobretaxas deslocadas (fig-lOS). 20c s/200 reis 1II0s s/rosa com 3
diferentes deslocac;:6es das sobretaxas (fig-l06). 20c s/200 reis IIlos s/rosa com sobretaxa dupla (fig107). 20c s/200 reis 1II0s s/rosa par com sobretaxas deslocada / omitida ('ig-l08). 70c s/700 reis violeta
s/amarelo par com taxas deslocadas (fig-l 01) .

~

~
Fig. 94

Fig. 102

Fig. 100

Fig. 108

Fig. 106

1917 - Selos Tipo "Elefantes"
com sobrecarga local "Cruz
Vermelha" - 2-1/2 reis cinzento com
sobrecarga dupla (fig-l09) .
1918 - Selos Tipo "Elefantes"
de 1911 com sobretaxa local- 1/2c
s/700 reis violeta s/amarelo folha de
28 selos apresentando diversas sobretaxas com 0 algarismo "2"
partido (fig-l11) .
Fig. 101

1918/25 - Motivos Indfgenas - 25 diferentes selos nao
denteados (1/4c a 20E) das referidas emiss6es (fig-ll 0).

110

Fig. 111

Fig. 112

Fig. 110

1937 - Motivos Locais - 15
c. carmim e preto quadra com
impressao no verso, por contacto com a
folha anteriormente impressa (fig-112)
1937 - Motlvos Locais - 85 c.
vermelho e preto e 1 E. azul e preto, nao
denteado (fig-113) .

1939 - Selos "Motivos Locais" com sobrecarga "Visita Presidencial" - 40 c. verde azul e preto
com sobrecarga a preto, 85 c. vermelho e preto com sobrecarga dupla, 2 E. 1i16s e castanho par com
sobrecargas duplas (fig-115) .
1940 - Centen6rio da Fundac;:ao Nacional - 1$75 azul. par topo de folha nao denteado (fig-116) .

Fig. 116

1916 - PORTEADO Tipo de 1906 com Valor em
Centavos - Serie de 10
valores com selos noo denteados, 6 centavos castanho violeta com
denteado deslocado, 13 centavos azul par margem de folha noo denteado
Fig. 115

(fig-ll7) .

1932 - IMPOSTO POSTAL - Selo de "Motivos Locais" com sobrecarga "Assistencia POblica" e
sobretaxa - 2c s/3c ocre e preto quatro selos com diferentes variedades na pontua<;:oo da sobrecarga
(fig-118), selos com sobrecargas/sobretaxas invertldas e diferen<;:as na pontua<;:oo (fig-114) .
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Fig. 118
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COMPANHIA DO NIASSA

Por Decreto de 22 de Novembro de 1894 a
majest6tica Companhia do Niassa foi autorizada a
emitir os seus pr6prios selos posta is, emissoes de 1898 a
1925 num total de 16, com 140 selos que circularam de 1898 a 1929. Por for<;:a das circunstancias para
as duas primeiras emissoes (1898) foram utilizados selos de Mo<;:ambique (D. Carlos I _ a __
1893/94 e D. Carlos I 1898) com a sobrecarga "NIASSA".
1898 - Selos de Mo<;:ambique (D. Carlos I 1893/94)
com sobrecarga NIASSA - 50 reis azul claro com
sobrecarga invertida (fig-119), 50 reis azul claro com
altera<;:oo das dimensoes dos selos motivada pela
Fig 119
coloca<;:oo irregular dos pentes de dentear (fig-121), 75
.
reis carmim, 150 reis carmim e 300 reis azul s/Iaranja quadras
com denteados deslocados (fig-122) .

Fig. 122

1901- Selos com a
effgie de D. Carlos I nas molduras e centr~s com girafas e
camelos - Serie de 13 valores
(2- 1/2 a 300 reis) com 0 centro invertido, pe<;:as muito
apreciadas pelos colecciona-

11

dores e ate p~r simples observadores ('lg-123). Quadras das taxas de 75, 80 e 200 reis com 0 centro
invertido, pec;:as bastante raras em quadras e ate em pares, pelo facto de quando "c onseguidas" ter
havido a preocupac;:ao de se obterem series completas e assim destacados um a um todos os selos de
cada uma das folhas ('ig-124).

1903 - Selos da emissao D. Carlos I de 1901 com
sobretaxa local - 130 reis s/300 reis preto e verde com sobretaxa
dupla; pec;:a bastante rara, ex-Viegas ('lg-125).
1903 - Selos da emissao D. Carlos I de 1901 com
sobrecarga PROVISORIO - 25 reis preto e laranja com sobrecarga
invertida, pec;:a pouco vulgar. Para exemplificac;:ao da anomalia
e apresentado um selo com a sobrecarga normal seguido do
selo com 0 erro ('lg-120) .

~.[j~iil

Fig. 120

112

1918- Selos de D. Carios I (1901) com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA - V2 c. s/5 reis preto e liIas malva com sobretaxa
dupla, pec;:a rara (fig-126), 3-1/2 c. 5/25 reis preto e laranja com
sobretaxa/sobrecarga Invertida ('lg-128), 3-1/2 c. s/25 reis
(PROVISORIO 1903)) preto e laranja sobretaxa com duplo algarismo "1" (fig-129), 7-1/2 c . s/75 reis preto e carmim com sobretaxa/
sobrecarga invertida (fig-130), 40 c . s/65 reis 5/80 reis preto e lilas
claro com sobretaxa/sobrecarga invertida ('lg-131), 50 c. s/115
reis s/150 reis preto e castanho laranja com duplo trac;:o anulando
"115 reis" (fig.- 132), 1$00 s/130 reis s/300 reis preto e verde com
sobretaxa/sobrecarga invertida e duplo trac;:o anulando "130 reis" deslocado (fig-133), 1$00 s/130 reis s/300
reis preto e verde com defeito de impressao na sobretaxa "1 $00" (fig-l34), 1$00 s/130 reis s/300 reis preto e
verde com trac;:o deslocado, inutilizando indevidamente "REPUBLICA" (fig-135).

Fig. 128

Fig. 133

Fig. 130

Fig. 129

Fig. 134

Fig. 131

Fig. 132

Fig. 135

Fig. 139

Fig. 136

Fig. 140

Fig. 141

1925 -Imposto Postal- Selos de Mo<;ambique "Monumento ao
Marques de Pombal " com sobrecarga NIASSA - 30 c castanho (busto)
e 30 c castanho (plano) com sobrecargas invertidas (fI9-127).
Numa analise ao trabalho efectuado e face as circunstancias,
podemos afirmar que embora seja praticamente Impossivel apresentar
todas as variedades por erros/defeitos existentes em selos de
Mo<;ambique, as 613 pe<;as retratadas como exemplo (Revistas 421/
424 do CFP e presente artigo) do que nos oferecem os 1.676 selos
emitidos em Mo<;ambique, Distritos e Companhias, marcam uma
posi<;ao de relevo na filatelia do Territ6rio. A percentagem e
aparentemente grande, mas tendo em conta naG 56 0 numero de selos (300 mil / 10 milh6es) de cada
um dos 1.676 exemplares, como igualmente 0 enorme numero de variedades por denteados e papeis
mencionadas nos catalogos da especialidade os quais apresentam algumas das conhecidas anomalias,
e natural e aceitavel a percentagem. A prop6sito das cota<;6es atribuidas a alguns erros/defeitos
catalogados, tenho uma opiniao que naG acompanha os valores expressos, considerando 0 numero de
exemplares conhecidos, e naG 56. No respeltante a Mo<;ambique, vivi nos anos de 1956/1976 0
aparecimento das variedades por erros indiscutivelmente naG provocados, tendo por origem a Casa
da Moeda e detectadas, umas por funcionarios dos cn de Louren<;o Marques e outras pelo publico em
geral. As quantidades existentes sao de 50 e 100 exemplares, conforme 0 numero de selos por folha .
Aparecendo na lista de existencias na Casa Forte dos cn de Louren<;o Marques fornecida em 1975
como "esgotados" e naG havendo conhecimento do aparecimento de qualquer outra folha, e seguro
aceitar 0 referido numero de 50/1 00 exemplares de cada um dos assinalados erros. Em contra-partida,
para exemplo, uma bonita e conhecida serie da Companhia do Niassa que apresenta os 13 valores com
o centro invertido tem estes "erros" bastante bem cotados, embora sem sombra de duvida, tenham
sido especulativamente "fabricados" e em quantidades que naG se podem precisar. Assim, ha
realmente uma dualidade no criterio de avalia<;ao.

II53-ZIJII PORTUGA1.

PORTESj\INTERNOS DE
CORRESPONDtNClAS
FRANQUIADAS
.

1853-2009 - Portugal
Portes Internos de
Correspondencias Franquiadas

o nosso associado J. Miranda da Mota acaba de editar
o livro com 0 titulo em epigrafe, em colabora<;ao com 0
Nucleo de Fllatella e Coleccionismo do Vale do Neiva. A sua
comercializa<;ao estara a cargo do Nucleo.
o livro foi apresentado publica mente durante a
LUBRAPEX'2009 que se realizou em Evora. Numa primeira analise
parece-nos estar em presen<;a de uma obra que muito
facilitara os trabalhos e estudos dos filatelistas.
Em conversa com 0 autor da obra, foi-nos dado conhecimento que brevemente sera editada
um segundo volume com as tabelas de portes para 0 estrangeiro. Ficamos a aguardar por mais uma
obra tao necessaria aos filatelistas.
Felicitamos 0 Eng.o Miranda da Mota pel a excelencia da obra realizada, aproveitando para
agradecer a sua gentileza pela oferta de um exemplar.
~,
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Amerlco Rebelo
americobenfiquista@hotmail.com

Segundo dados escritos da
epoca, Vila Nova de Gaia (fig. 1 Brasao da Cidade) pertencia
provavelmente a uma povoo<;ao ou
castelo Celta isto na epoca do
Imperio Romano. Este nome e
provavelmente de origem Celtica,
dado que eles tinham (fig. 2) por
hebito usarem nos seus nomes
proprios . Vila Nova de Gaia (fig. 2
Fig. 1
Bandeira da Cidade de Vila Nova de
Gaia), nasce da jun<;:ao de dois povos que
eram separados pela Ribeira de Santo Antao,
Um povo chamava-se Gaia, que recebeu no
Ano de 1255 0 seu primeiro Foral das Moos do
Rei D. Afonso III (fig. 3), No ana de 12880 Rei D.
Dinis (fig. 4) outorga a Carta Forale Popula<;:ao
de Vila Nova. Depois de Ihes ter sido
concedido 0 foral. os dois povos mas tiveram
Fig. 2
la<;:os comerciais muito importantes entre si.
Gra<;:as a esses la<;:os de interesses comuns Manuel II (fig . 5)
concedeu um novo foral as duas vilas

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Os Selos (fig. 3, 4 e 6) sao da emissao de - 1955 - REIS
DE PORTUGAL - 10 DINASTIA. cujo desenho foi de Antonio Lino.
A impressao foi talhe doce na Bradbury Winkiinson & Co. Ltd.
De Londres. As folhas tin ham por 100 selos (10 Xl0). Foram
postos em circula<;:ao de 17 MAR 1955 e retirados a 31 OUT
1958. 0 Papel e liso, e 0 Denteado e de 13 V2 X 13. A emissao
e composta por 9 valores: 10c. D. Afonso - 20c. D. Sancho I 50 c. D. Afonso 11- 90 c. D. Sancho 11- 1$50 D. Afonso IV - 2$00
D. Pedro I - 2$30 D. Fernando.

o Selo (fig. 5) e da emissao - 1910 - D.MANUEL II, cujo
desenho foi de Domingos Alves do Rego. A impressao foi da

lipografia da Casa da Moeda. As folhas tinham por 100 selos (10 X10). Foram postos em circulac;:oo de 1
JAN 1910 e retirados a 30 MAR 1913. 0 Papel e esmalte e porcelana, eo Denteado e de 14 X 15 de
pente. A emissoo e composta por varias taxas com diversos papeis e cores.
Em Portucale ouve ao longo dos anos varios confrontos entre Suevos e Visigodos, acabando
este com 0 Imperio Romano, aparecendo depois os Mouros. Ap6s a ocupac;:oo dos Arabes, V. N. Gaia
teve um papel muito importante nas guerras entre Cristoos e Muc;:ulmanos, servindo sempre de fronteiras
entre estes dois povos. No seculo IX os Galegos invadiram Gaia, atacando 0 Castelo de Gaia na tentativa
de 0 recuperarem . Ap6s este epis6dio surge a tallenda de Gaia que conta 0 seguinte:
Naquela epoca 0 Rei de Galiza era D. Ramiro I, que velo a Vila de Portucale, a procura da sua
esposa a Rainha Gaia que tinha cometido adulterio. Ap6s varios confrontos com 0 Rei Mouro, D. Ramiro
I acaba por 0 vencer, destruindo depois 0 Castelo de Gaia e matando depois a sua mulher a Rainha
Gaia, e afogando-a de seguida no Rio Douro ".
No ana de 868, Vlmara Peres, conquistou Portucale, passando Gaia a pertencer
a Diocese de Coimbra, passando de po is a pertencer a Diocese do Porto no Seculo XII,
ap6s a construc;:oo da Se Catedral do Porto. Um dos objectiv~s do Rei D. Afonso III era
a criac;:oo de uma povoac;:oo em frente a cidade do Porto, que tivesse uma dimensoo
comerclal mais forte do que a da cidade do Porto. Para isso criou diversas altandegas,
sendo desenvolvido assim um comercio na regioo muito competitiv~ , isento de
quaisquer impostos. lodas estas iniciativas eram vedadas ao poder do Bispo do Porto,
po is caso contrario 0 comercio noo tinha tido a expansoo que teve. No ana de 1367
Fig. 6
os dois concelhos (Vila Nova e Vila de Gaia) fundem-se num s6 e surge assim 0 concelho de Vila Nova
de Gaia, p~r foral de D. Fernando (fig.6)
Ate ao ana 1806 noo havia qualquer ligac;:oo entre as duas margens do Rio Douro, Porto e Vila
Nova de Gaia. Nesse mesmo ana construi-se a celebre Ponte das Barcas, que era feita com borcas
ligadas entre si de uma margem do rio a outra margem. Esta ponte ficou celebre, mas pela parte
negativa, na epoca das invasoes francesas . Segundo varios depoimentos de alguns escritores, os
soldados Franceses soltaram uma das barcas, e com a avalanche da populac;:oo, houve uma tragedia,
caindo ao Rio Douro centenas de pessoas, que morreram afogadas. Mais tarde no ana de 1843, concluise a Ponte de Pensil, que foi considerada a primeira iigac;:oo entre as duas margens. No ana de 1877 foi
inaugurada a primeira travessia a Norte do Rio Douro. Para comemorar esta efemeride os cn de Portugal
emitiram uma emissoo de selos no ana de 1977 alusiva ao 10 Centenario do Caminho-de-ferro a Norte
do Rio Douro. (fig.7)

1977 - 10 Centenario do Caminho-de-ferro a Norte do Rio Douro

Fig. 7
Desenho: Dos Servic;:os Artfsticos dos cn
Impressoo: Offset na INCM
Folhas: 5 X 10 selos
Circulac;:oo: De 4 NOV 1977 ate 31 DEZ 1983
Papel: Esmalte
Denteado: 12 X 11 V2

o Museu da Serra do Pilar (fig .8) e considerado um ex-libris
da Cidade de Vila Nova de Gaia, po is foi teve um papel muito
importante no ana de 1808, na epoca das Invasoes Francesas, pois
foi deste lugar que 0 Duque de Wellington comandou as tropas
que libertaram a cidade do Porto ap6s 0 cerco efectuado pelos
Franceses a cidade do Porto. Mais tarde, nos anos de 1832 e 1833,
este monumento foi mais uma vez importante pelo facto de ter
sido deste local que os soldados de D. Pedro V foram comandados
para derrubarem as tropas Miguelistas. Na idade media a Cidade

Fig. 8
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de Vila Nova de Gaia teve um papel muito importante nas ligac;:oes entre 0 Norte e 0 Sui de Portugal,
estando sempre bem servida de vias-ferreas e terrestres. Segundo varios historiadores 0 nome de
Portugal nasce em Vila Nova de Gaia, pelo facto de ter havido na sua encosta uma povoac;:ao Romano
cujo 0 nome era .. Cale - Portus Cale .. Esta povoac;:ao era a ultima paragem antes do terminos do
estrada que fazia a passagem para 0 Rio Douro. Grac;:as a essa terra nasce 0 nome de .. Portus Cale ..
(Porto de Cale) e mais tarde Portucale. Passados alguns anos Portucale passou-se a chamar-se Portucale
Castrum Antiquum, para nao se confundir com a cidade do Porto, que estava a nascer na outra margem
do Douro. 0 nome Castrum Antiquum era dado ao antigo Castelo de Gaia, que teve um papel muito
importante na historia desta cidade. Nessa epoca Vila Nova de Gaia teve um papel muito importante
como entreposto vinlcola muito em especial com 0 famoso Vinho do Porto. Os selos que estao na (fig.
9), sao da emissao de: 1970 - VINHO DO PORTO

1970 - Vinho do Porto

•.••..•.... - ....... _---
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............................. Fig. 9

Desenho: Candido da Costa Pinto
Impressao: Offset na Casa da Moeda
Folhas: De 50 selos de cad a taxa
Circulac;:ao: De 30 DEl 1970 a 31 DEl 1983
Papel: Lustrado
Denteado: 11 V2
A vila de Avintes, (fig. 10), e uma freguesia que faz parte do concelho de Vila
Nove de Gaia. Tem uma particularidade na Historia de Portugal que constituiu ate
aos principios do seculo XIX" 0 COUTO" de Avintes que significava 0 seguinte:
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Couto, e uma palavra derivada do latim Cautum (cotum, coto, couto, e coito).
No princfpio do seculo IX, havia nas cidades lugares Imunes. Este termo tambem
significava: ordenac;:ao, multa, apreensao de bens, protecc;:ao legal, limite e marco,
po is dependia da forma como as medidas eram usadas.
Fig. 10

Filatelicamente a Vila de Avintes foi homenageada pelos Correios de Portugal
no ano de 1947 com um selo de ($50 - fig. 10) que faz parte da emissao: 1947 - Costumes Portugueses. (2"
emissao) No selo no canto superior esquerdo tem a palavra .. Avintes ..

1947 - Costumes Portugueses - 2.° emissao
Desenho: Maria de Lourdes de Melo e Castro
Impressao: Heliogravadas na Courvoisier SA de la Chaux de Fonds
Folhas: de 10 X 10 selos
Circulac;:ao: De 1 MAR 1947 a 8 AGO 1950
Papel: Porcelana com fios de seda colorldos
Denteado: 11 V2
Foi emitido tambem um Bloco

Fig. 11

Na parte literarla a Vila de Avintes foi escolhida para fazer parte do cenario para 0 livro .. 0
Codlgo de D' Avintes ", uma satira baseada no "0 Codigo da Vinci" cujos autores foram os seguintes
escritores: Rosa Lobato Faria, Alice Vieira, LUisa Beltrao, Mario lambujal, Jose Jorge Letria e Jose Fanha.
Vila Nova de Gaia fol elevada a Cidade no ana de 1984. Presentemente e considerada 0 terceiro
municipio mais populoso de Portugal. Duas das grandes figuras de Vila Nova de Gaia foram os escultores
Antonio Teixeira Lopes, e Antonio Manuel Soares do Reis.
Filatelicamente, os cn de Portugal emitiram uma Emlssao de Selos no Ano de 1971 alusiva ao
Tema" ESCULTORES PORTUGUESES".

1971 - Escultores Portugueses

:

Desenhos: Ant6nio Duarte
:
Gravura: Alvaro Lucas
liliO
Impressoo: A talhe-doce na Casa da Moeda
:
Folhas de: SO selas (5 X 10)
:
Circula<;:oo: De 7JUL 1971 ate 31 DEZ 1983
Tiragem: $20 - 12,000,000: 1$00 - 10,000,000: 1$50 - 2,000,000
Fig, 12
2$50 - 2,000,000: 3$50 - 2,000,000: 4$00 - 1,000,000: 6$00 - 1,000,000
Papel: Liso
Denteado: 13 V2 e 12 X 12 V2'

!

.

-------------------!

Ant6nio Teixeira Lopes, (selo de 1$00 - fig, 12) nasceu a 27 de Outubro de 1866 em Vila Nova de
Gaia, e faleceu a 21 de Junho de 1942, em Soo Mamede de Ribatua, concelho de Alij6 e distrito de Vila
Real. Ant6nio Teixeira Lopes era filho de Jose Joaquim Teixeira Lopes, tambem
escultor e de Raquel Pereira Meireles Teixeira Lopes, tendo um irmoo que
era arquitecto Jose Teixeira Lopes, que 0 ajudou muito nos seus trabalhos.
Trabalhou durante muitos anos na oficina do pai, em 1882 foi estudar para a
Academia de Belas Artes, tendo como professores 0 escultor Soares dos
Reis e 0 Pintor Marques de Oliveira. Mais tarde no ana de 1885 foi para Paris,
tendo-se matriculado na Ecole des Beaux-Artes, para acabar os seus estudos,
sendo os seus professores Gauthier e Berthet, Durante este tempo participou
em varias exposic;:oes, em Portugal e Franc;:a,
tendo sido galardoado com varios premio
e menc;:oes honrosas. No Ano de 1895, com
um projecto de autoria do seu irmoo,
construi 0 seu atelie na Rua Marques de Sa
da Bandeira em Vila Nova de Gaia, aonde
Fig. 13
hoje e a Casa Museu Teixeira Lopes, (fig.13)
e onde estoo expostas muitas obras da sua autoria, Foi tambem professor
de escultura na Escola de Belas Artes do Porto, Das inumeras obras que
existem, destaco a seguinte: (fig.14), " ESCULTURA - A INFANCIA DE
CAlM"
Esta replica encontra-se no Museu Municipal Santos Rocha, na
Figueira da Foz, E uma pec;:a da autoria de do artista Ant6nio Teixeira
Lopes. E uma replica, feita pelo autor, atraves da sua escultura em
marmore de Carrara, Foi executada em Paris, e premiada no "Salon de
Paris" de 1889, 0 original desta escultura encontra-se no Museu Nacional
Soares dos Reis e tem as dimensoes de 103 x 73 x 58,5 cm, tendo 0 autor
Fig. 14
reproduziu varias replicas, que se encontram expostas em diversos museus nacionais. Atraves desta
escultura, 0 autor representa uma figura da Biblia " Caim", que foi 0 primeiro filho de Adoo e Eva, dado
que tiveram dois sendo 0 mais novo Abel. Caim, foi " 0 PRIMEIRO SER", a nascer no Mundo, de uma
gravidez natural. 0 autor reproduz um menino jovem, com um olhar carregado de
muita expressividade, despido, e sentado numa rocha. 0 rosto e apoiado sobre a
moo esquerda, 0 cotovelo esquerdo esta em cima da perna, esquerda que esta
em cima da outra, 0 brac;:o direito esta apoiado sobre
a pedra.
Ant6nio Manuel Soares do Reis, (fig, 15) (autoria
de Ant6nio Teixeira Lopes), nasceu em 1847 na
freguesia de Mafamude de Vila Nova de Gaia, tendose suicidado em 1889 no seu atelie em Vila Nova de
Gaia. Iniciou os seus estudos com 13 anos de idade na
Academia Portuense de Belas Artes, concluindo 0 seu
curso no ana de 1866. Entre 1867 e 1870 esteve a
residir em Paris e no ana de 1872 foi para Roma. Mais
tarde em 1873 regressou a Portugal. indo viver para 0
Porto, Em 1880 foi dar aulas para a Academia
Portuense de Belas Artes. Durante a sua carreira foi
galardoado com varios premios quer a nivel nacional
e internacional. Casou em 1885 com Amelia Macedo,
A 16 de Fevereiro de 1889, pelas 8.00 da manha,
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suicidou-se no seu atelie com dois tir~s de uma pistola, nunca sendo conhecidas as causas para esta
tragedia. Das suas obras a que destacar as seguintes esculturas: 0 DESTERRADO (fig. 16)
Esta estatua, denominada "0 Desterrado", de autoria de Antonio Soares dos Reis (1847-1889)
encontra-se no museu Soares dos Reis no Porto, foi esculpida em marmore de Carrara e tem as seguintes
dimensoes: A. 178 cm; L. 68 cm; P. 73 cm.
Filatelicamente, os cn de Portugal emitiram uma Emissoo de Selos no Ano de 1974 alusiva ao
Tema " EUROPA - CEPT - ESCULTURA ". (fig.17)

1974 - Europa - CEPT - Escultura
Desenhos: Dos Servic;os Artisticos dos cn
Impressoo: Offset na INCM
Folhas de 100 selos (lOX 10)
Circulac;oo: De 29 de ABR 1974 a 31 DEZ 1983
Tiragem: 1$00 - 9.000.000; 4$00 - 2.000.000;
6$00 - 1.000.000
Papel: Esmalte
Denteado: 13 Y2
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Fig. 17

Felix de Avelar Brotero nasceu em Santo Antoo
de TOjal, Loures, a 25 de Novembro de 1744, e faleceu
em Lisboa a 4 Agosto de 1828. Doutorou-se na Escola
de Medicina de Reims, noo exercendo a profissoo. No
ana de 1790 regressa a Lisboa, sendo nomeado Lente
de botonica e Agricultura na Universidade de Coimbra.
No ana de 1811 0 Rei D. Jooo VI nomeou como Director
do Museu Botonico da Aju~
da. Mais tarde no ana de
1820 e eleito as Cortes
Constituintes pela Provincia da Estrema-dura. Escreveu varias obras sobre
a tematica Botonica e
Agricultura. A 30 de MarC;o de 1887, e inaugurada
Fig. 19 - EstCitua Flor
uma estatua (fig .20) em
Fig. 18 - EstCitua de D.
Agreste, que se enconAfonso Henriques, que
marmore de Carrara no
tra no Museu Soares dos
se encontra no CasJardim Botonico da UniRels
(Porto)
telo de Gulmaroes
versidade de Coimbra,
cujo autor foi 0 escultor Gaiense Soares dos Reis. Filatelicamente, os cn de
Portugal emitlram uma Emissoo de Selos no Ano de 1944 alusiva ao 2° CenFig. 20
ten6rio do Nascimento de Felix Avelar Brotero (fig.21)

1944 - 2.° Centen6rio do Nascimento de Felix Avelar Brotero
Desenhos: Jaime Martins Barata
Impressoo: Tipografia da Casa da Moeda
Gravura: Gustavo de Almeida Araujo
Folhas de 100 selos (lOX 10) - Circulac;oo: De 23 NOV 1944 a 6 JAN 1948
Papel : Liso Medio ou fino - Denteado: 11 Y2 X 12

Fig. 21

Fig. 22 - Carta circulada de Lisboa para New
York por aviCio em 10 DEZ 1946. Circulou com
um selo de 1$75 da emissCio de 1944 - 2"
CENTENARIO DO NASCIMENTO DE FELIX AVELAR
BROTERO e um selo de 3$50 (Castelo de Ourem)
da emissCio de 1946 - CASTELOS DE PORTUGAL

A Cidade de Vila Nova de Gaia e
muito rica na sua historia e preserva um
importante patrimonio cultural e natural.
:;)1..'" St.
Uma das suas grandes riquezas e 0 Vinho
do Porto, pois e conhecido mundialmente
e atrai muitos turistas. Associado ao Vinho
do Porto, temos 0 Rio Douro que tambem
e uma das grandes atracc;:oes desta
loa , Bu@on S treet
cidade, po is proporciona a todos os
visitantes magnfficos passeios. Uns dos
barcos emblematicos do Rio Douro soo os
Barcos Rabelos, que foram utilizados para
transportar as pipas do Vinho do Porto, do
_..c .. ..
Alto Douro aonde se encontravam as
vinhas ate Vila Nova de Gaia, aonde se armazenava 0 vinho.
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Filatelicamente, os CIT de Portugal emitiram uma Emissoo de Selos no Ano de 1981 alusiva ao
tema BARCOS DOS RIOS PORTUGUESES. De salientar que nesta emissoo encontra-se um selo de 8$50
alusivo ao Barco Rabelo (fig.23)

1981 - Bareos dos Rios Portugueses
Desenhos: Armando Alves
Impressoo: Offset na INCM
Folhas de: 50 selos (5 X 10)
Circulac;:oo: De 23 FEV 1981 a 31 AGO 1989
Papel - Esmalte
Denteado: 12 X 12 V2
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Vila Nova de Gaia e muito rica em Parques Naturais e Jardins, 0 que permite a todas as pessoas
estarem em contacto com a natureza e os seus ecossistemas, como par exemplo 0 Parque Biologico, 0
Park & Zoo Santo Inacio a Estac;:oo Litaral da Aguda. A nfvel da restaurac;:oo e comercio geral Gaia Vila
Nova de Gaia tem uma grande diversidade e com muita qualidade. E uma cidade moderna, mas
preserva muito a sua tradic;:oo, pois e um marco muito importante na sua historia. A Longo dos anos
conseguiu conquistar uma independencia e uma autonomia total, de acordo com 0 desenvolvimento
das suas infra-estruturas sociais, culturais, recreativas e economicas.

Casa Barbot

Casa Museu Teixeira Lopes

Bibliografia
Enclclopedla Descubra 0 Mundo - Portugal - Patrimonlo da Humanldade
Enciclopedla Descubra 0 Mundo - Portugal - Terras, Gentes Rlquezas
Dlclonarios Houalss - Slnonlmos e Antonlmos do Clrculo de Leltores
Revlstas " Parques e Vida Selvagem " do Parque Blologlco de Gala
Varias revistas e artlgos relaclonados com Vila Nova de Gala
Selos e Postals de 2008 - Afinsa Portugal - 24° Ediyoo
Dlverses Enclclopedlas sobre a Historia de Portugal
Rotelro dos Museus - 2004

Cais de Gaia

Exposi~ao

de desenhos e sobrescritos comemorativos do CFP

No ambito dos festejos do 66.° anivers6rio do Clube Filatelico de Portugal e da homenagem ao
Comendador Dias Ferreira. decorreu na semana de 17 a 24 de Outubro. na sede do Clube Filatelico de
Portugal, a exposic;:ao de desenhos originais que serviram de base a ilustrac;:ao de sobrescritos
comemorativos emitidos pelo nosso Clube.
Em 1953 e por um longo perfodo de 22 anos. 0 nosso
Clube, emitiu sobrescritos comemorativos alusivos aos
v6rios eventos filatelicos que eram realizados em Portugal.
Sempre que havia um carimbo comemorativo. 0
Clube Filatelico de Portugal emitia 0 respectiv~
sobrescrito para 0 assinalar. A vida filatelica de entao
est6 praticamente retratada num fabuloso conjunto de
sobrescritos que artisticamente foram sendo preparados
para os 6vidos filatelistas de entao. sempre prontos a
adqulrir uma novidade.
Neste valioso espolio que comp6em os 16 quadros
expostos (256 desenhos originals e respectlvos
Vista Geral da sala principal
sobrescrltos). encontramos exemplares comemorativos de 1.os dlas de clrculac;:ao. mostras. exposlc;:6es
e congressos filatellcos. Pequenas e grandes manifestac;:6es filatelicas tlnham sempre um tratamento
Igualit6rlo.
As sucesslvas direcc;:6es do Clube nao se flcaram pela emlssao de banals sobrescrltos
comemoratlvos com legendas de circunstancla. Foram bem mals longe. Para os tornar mais atractlvos
aos olhos dos filatelistas decldiu atrlbulr-Ihes uma vertente artfstlca. Assim convldou uma serle de
pintores da epoca. e noutras circunstancias socorreu-se da vela artfstlca de um ou outro assoclado
para Ilustrar pec;:as de grande beleza. Uma duzla de ilustradores que consegulmos identlficar contrlbuiu
para esse trabalho. a saber:
120

Antonio J. Francisco Campestre
Artur Bordalo Silva (Real Bordalo)
Carlos do Carmo
Carlos Carvalho Costa
Castanheira da Silveira
Dias Ferreira (arranjos)
F. Feio (APA)
Fatima
Jorge Lanzinha
Latina
Marcelo de Morais
Rafael EstevCio Rosa

A todos eles a nossa gratldao pelo magnffico espollo que nos
legaram. A Filatella e 0 Clube flcaram mals rico com 0 seu trabalho.
Nao podemos esquecer. na abertura desta exposic;:ao a flgura
incontorn6vel do Comendador Dlas Ferreira. Fol grac;:as a ele, que
arqulvando e anotando nomes e factos nos permltlu recuperar este
magnfflco espollo que agora foram apresentados.
Artur Bordalo da Sliva
A partir de 1975, com a emissao do sobrescrito comemoratlvo do
1.° dia de circulac;:ao dos selos do XXX Anivers6rio das Nac;:6es Unidas (Sobrescrito n.o 897). a fraca
capacidade financeira. Impossibilitou a emissao regular destes sobrescrltos. A atestar este facto aqui
fica para a posterldade a nota que Dias Ferreira nos deixou colada ao referldo sobrescrito:
"Sobrescritos do CFP
Nota
A partir de dada altura a sua safda passou a ser muito irregular. Foram atribufdos numeros diversos na
mira de que editarfamos os que faltavam 0 que se noo verificou. Portanto, a co/ecr;:oo esta completa
no que foi possfvel reunir e que agrupa varios albuns"
A semana passada tivemos 0 grato prazer de ter na nossa sede um desses pintores. Artur Bordalo
Silva. hoje conhecldo como Real Bordalo. apreciado e reputado aguarelista. que pede recordar os
seus prlmelros passos na plntura. quando ainda assinava as suas obras com 0 simples nome de "Bordalo" .
Foi um reencontro emotivo com 0 seu passado. quase cafdo no esquecimento.
Vamos envidar os nossos esforc;:os para que seja possfvel 0 reencontro com mais alguns dos
outros pintores.

o DIA DO NOSSO ClUBE
Dia 24 de Outubro foi um momenta marcante na hlstoria do nosso Clube. Na presen<;::a de dezenas
de associados prestamos uma singela homenagem a "alma mater" deste Clube 0 Comendador Dias
Ferreira.
As cerimonias iniciaram-se com a abertura de um posta de correios, onde foram recebidas
correspondencias para serem obliteradas com 0 carimbo comemorativo homenageando 0
Comendador Dias Ferreira . Associaram-se tambem a cerimonia 0 novel Clube Nacional de Filatelia.

Presidente da Direc900 Elder Correia, obliterando 0 1.0 sobrescrito com 0 carimbo comemorativo

Dias Ferreira deixou-nos fisicamente, mas esto e estaro sempre presente na historia desta
colectividade, pelo imenso trabalho e dedica<;::ao que sempre Ihe dispensou. Nao era pessoa para
representar em palco, sob os holofotes que 0 conduzissem a fama . Era antes uma pessoa que preferia 0
trabalho de bastidores, modesto na sua forma de estar, mas sempre a pedra basilar de toda a estrutura
deste Clube.
12

Interven900 do Presldente de Dlrec900 Elder Correia e descerramento do retrato do Comendador Dlas Ferreira
p~r Elder Correia e Dr. Jorge de Oliveira

o descerramento de um retrato, na sala que ostentava jo 0
seu nome, naG foi mais do que um simples gesto de reconhecimento,
pela enorme importancia que teve na vida deste Clube.
Foram oradores nesta home nag em 0 Presidente do Clube assim
como 0 ex-Presidente Dr. Jorge de Oliveira, que teceram os elogios
merecidos a obra e a figura incontornovel de tao ilustre
personalidade da nossa Filatelia. Por naG poderem estar presentes
solldarizaram-se com 0 acto os nossos associados Carlos Calheiros,
Felix Guillamon e Pedro Vaz Pereira em nome da Federa<;::ao
Portuguesa de Filatelia. Esteve tambem presente em seu nome e em
representa<;::ao da Sec<;::ao Filatelica e Numismotica do Clube dos
Galitos, 0 nosso associado Jorge Fernandes.
Aproveitamos tambem 0 momenta para apresentar 0 novo
trofeu que ostenta 0 seu nome. Pela relevancia que jo atingiu este
evento, que ciclicamente realizamos na nossa Sede, e pel a
incomensurovel notoriedade que 0 nome de Dias Ferreira ostenta
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o novo trofeu

Com. Dias Ferreira

no Filatelia Portuguesa, era de toda a justi<;:a que
personagem.

0

trofeu a atribuir tivesse a grandeza de too ilustre

Entrega do Trofeu Comendador Dlas Ferreira aos actuals detentores Drs. Eduardo e Luis Barrelros

Um nosso associado, que exigiu anonimato, ofereceu-se para dotar a competi<;:oo com um trofeu
de excelencia que honrasse 0 nome do Comendador Dias Ferreira. Pe<;:a de fino trabalho de ourivesaria,
com cerca de 1Kg de prata, ostenta em grava<;:oo manual 0 retrato de Dias Ferreira e as inscri<;:oes de
todos os vencedores anuais dos eventos realizados. Aproveitamos a oportunidade para fazer a sua
entrega aos actuais detentores deste trofeu, os irmoos Eduardo e Luis Barreiros.
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Pelas 20 horas realizou-se 0 habitual jantar comemorativo do aniversario do Clube Filatelico de
Portugal onde foram atribufdas as medal has aos associados que completaram 25 e 50 anos de actividade
associativa.
Foram ainda entregues os trofeus "SELOS DE OURO", aos laureados
que se distinguiram este ana nas diversas areas do associativismo e da
implementa<;:oo da nossa Filatelia . Estoo todos de parabens pela
excelencia do seu trabalho em prol desta too apaixonante expressoo de
entretenimento.

Atribui900 das medalhas de 25 anos de associado a Joaquim Neves Anjos, e de 50 anos a Jose Matos
Serra e Eng.· Antonio Martins de Abreu respecHvamente

Selos de Ouro 2009
Em reuniao de lOde Outubro de 2009 realizada na Sede do Clube Filatelico de Portugal, a comissao
de atribulC;ao dos "SELOS DE OURO" para 0 ana de 2009, constituida pelo Dr. Jorge de Oliveira, Armando
Bordalo Sanches, Joaquim Sousa Lobo e Eng,O Manuel Sousa Loureiro, decidiram atribuir de acordo com
o respectiv~ regulamento os seguintes galard6es aos filatelistas que se distinguiram nas diversas areas,

5elo de Ouro - Dedicacrao e Excelencia
Jose Lima Andrade dos Santos Correia. Prestigiado filatelista com largos
anos dedicado filatelia, como expositor, jurado e dirigente filatelico, 0
Clube Filatelico de Portugal sempre foi 0 seu clube filatelico do "coraC;ao",
sendo eleito como seu dirigente em muitas e sucessivas Direcc;6es, 0 Ze
Correia, como e normalmente conhecido, tem dedicado muito do seu
tempo
causa do Clube Filatelico de Portugal. sendo hoje uma "pedra
basilar" da sua organizaC;ao, Sempre disponivel para qualquer tarefa que
Ihe seja atribuida, tem desenvolvido um trabalho impar, Pela excelencia
desse trabalho em prol do CFP e pela extrema dedlcaC;ao que a ele devota
bem merece esta distinC;ao,

a

a

5elo de Ouro - Fllatelista do ano
Drs. Eduardo Barreiros e Luis Barreiros.
Conceituados filatelistas e notaveis investigadores filatelicos, sao uma
dupla de sucesso no panorama da Filatelia Portuguesa, As suas
colecc;6es com excelente apresentac;ao, raridade do material e
elevado rigor no ambito da investigaC;ao e pesquisa, tem maravilhado
o "Mundo Filatelico", Caminhando em passe seguro, tem-se imposto na
filatelia pela excelencia dos seus conhecimentos, vertidos numa vasta
e importante vertente litera ria, muito apreciada pelos filatelistas, pelo
que e de insofismavel justic;a a atribuiC;ao deste galardao,

5elo de Ouro - Melhor Livro
Marcofilia de Mocrambique * 1875/1975. Da
autoria do nosso associado Dr, Altino da Silva
Pinto, e uma obra impar no panorama literario da Filatelia Portuguesa,
Baseado na sua impressionante colecC;ao de marcofilia moc;ambicana, esta
obra e a realidade de um sonho ha muito acalentado, Realizar um estudo
sobre a marcofilia moc;ambicana nao era tarefa facil, po is a deficiente
organizaC;ao postal. aliada a elevada diversidade das tipologias das marcas
assim 0 determinava, E certo que uma obra de marcofilia nunca esta
terminada, porem esta obra e um marco na filatelia, porque ate a
actualidade nunca filatelista
algum se tinha abalanc;ado a
faze-la, Na verdade este
trabalho s6 poderia ser
realizado pelo Dr. Altino Pinto,
fruto dos seus elevados
conhecimentos e persistencia, Pelos seus conteudos, pela
sua excelente qualidade grafica e rigor informativ~, esta
obra merece 0 reconhecimento publico,

5elo de Ouro - Melhor Artigo
Selos de Mocrambique * Erros e defeitos. Artigos publicados
nos Boletins do CFP sao de autoria do nosso associado
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Comendador Carlos Kullberg. Artigos de excelente concepc;:ao, que
contribuem com muitos novos dodos e esclarecimentos sobre as
deficiencias de impressao em selos de Moc;:ambique. S6 uma colecc;:ao
completfssima como a do autor permitiria a elaborac;:ao de tao completos
artigos. A atribuic;:ao deste premio era uma tarefa ingrata pela excelencia
dos muitos artigos em concurso, porem estes impuseram-se pelo exaustivo
trabalho de investigac;:ao e pesquisa. Merece pois 0 reconhecimento
publico com a outorga deste premio.

5alo de Ouro - Associado do ana
Eng.o Jorge Miguel do Sliva Fonseca Cirne. Mais uma vez 0 nosso associado
Jorge Cirne se distinguiu durante 0 ultimo ano. A sua juventude e
disponibilidade para com a causa filatelica sao um paradigma. Esta sempre
disponfvel para colaborar com as Direcc;:oes do Clube Filatelico de Portugal.
Sendo-Ihe solicitado, logo se disponibilizou para reformular a nossa pagina
WEB. 0 resultado do sua disponibilidade e dedicac;:ao esta patente no
nosso renovado "site". Para alem disso e de vital importancia 0 seu elevado contributo no preparac;:ao
e apresentac;:ao dos nossos leiloes. 0 extraordinario trabalho, desenvolvido em prol engrandecimento
do Clube Filatelico de Portugal, e razao para 0 merecido reconhecimento publico.

Trofeu Comendador Dias Ferreira 2009
Teve lugar no passado dia 19 de Dezembro, no sede do Clube Filatelico de Portugal, a final do
setima edic;:ao do Trofeu Comendador Dias Ferreira, patrocinado pel a Filatelia do Chiodo.
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Estiveram presentes as 20 participac;:oes apuradas para esta final, todas elas de grande qua lidade filatelica, naG fossem as que mereceram a atenc;:ao dos nossos associados durante as tres etapas
eliminat6rias. A votac;:ao foi muito diversificada, pois estavam em competic;:ao as melhores. Era opiniao
unanime dos nossos associados presentes de que a qualidade das participac;:oes era de tao elevado
nfvel, que se tornava muito diffcll eleger alguma no acto de votac;:ao.
Mais uma vez a participac;:ao dos nossos associados fol elevada, destacando-se 0 gosto especial
de poderem julgar os trabalhos apresentados. Reconhecem que muitas vezes sentem uma dificuldade
imensa no hora do decisao do seu voto, mas que e gratificante poderem sentir e apreciar a filatelia que
Ihes e apresentada.
Apurado 0 escrutfnio dos votos saiu vencedora, por laraga margem, a excelente colecc;:ao, do
Dr.a Isabel Vieira, intitulada "Obliterac;:oes sobre selos Borja Freire". Colecc;:ao de relevante importancia, muito bem apresentada e de excepcional raridade, mereceu justamente a preferencia dos nossos
assoclados.

Aspecto geral da final do Trofeu Comendador
Dias Ferreira

Comissao de apuramento dos resultados em
plena sessao de trabalho

Ao apuramento do votac;ao seguiu-se a passagem de testemunho do novo trofeu Comendador
Dias Ferreira. Os anteriores vencedores e detentores do trofeu Drs. Eduardo e LUIs Barreiros fizeram a sua
entrega 6 Dr. Isabel Vieira. parabenizando a vencedora. Durante um ana a Dr. Isabel Vieira sera a "guardia"
de tao prestigiado trofeu. que tera novo regulamento para 0 ana de 201 O.

,
l..A passagem de testemunho dos Drs. Eduardo e LUIs
Barreiros nova vencedora Dr. Isabel Vieira

a

Or. Isavel Vieira e 0 Presidente do Direcc;:ao Elder
Correia frente a colecc;:ao vencedora

7. a ediyoo do Trofeu Comendodor Dios Ferreiro - Clossificoyoo finol
1.. - Isabel Vieira
Obllterm;oes sobre selos de Borja Freire
2.· - Elder Manuel Pinto Correia
Correlo Aereo de Angola - Escudo de Angola
Eduardo e Luis Barreiros
1914/18 - Portuguese {ndla / German and Austrian Prisoners In Goa
4.· - Carlos Silverio
Os Selos Personalizados em Portugal
5.· - Manuel Costa
Marcofllla Prlvada do Camlnho de Ferro de Luanda
6.· - Rene Rodrigues do Silva
Champanhe e Espumantes
Eduardo e Luis Barreiros
1a. Guerra - Correlo Mllltar de Angola
8.· - Jose Luis Queir6s
Sobrescrltos de 25 rels D. LUIS I. Flta Dlrelta
Elder Manuel Pinto Correia
DO-X' Voo Europa-America (1930-1932)
10.· - Isabel Vieira
D. LUIS I. Fita curva nao denteado
Gullherme Sepulveda Rodrigues
Companhla Naclonal de Navegac;ao
12.· - Tiago Albano Correia
Cartas com combolos
Luis VirgHio Frazao
Cabo Verde - Prlmelras emlssoes
Altlno do Sliva Pinto
Moc;amblque - Marcos de Censura do 1. a Guerra
15.· - Hor6cio Magiolly Novais
o Banco do Mlnho e 0 seu correspondente em Vila Flor...
16.· - Armando Bordalo Sanches
Portugal no 2. a Guerra Mundlal
17.· - Manuel Jose Jardim Janz
D. Manuel II - Angola
Altlno cia Sliva Pinto
Vlnhetas de Correlo Aereo de Moc;amblque 1946/47
19.· - Luis Armando Barroso
Germanla. Coroa Imperial - Estados Llvres
20.· - Manuel Sousa Loureiro
Duplo Centen6rlo

20 votos
14 votos
14 votos
13 votos
12 votos
11 votos
11 votos
10 votos
10 votos
8 votos
8 votos
7 votos
7 votos
7 votos
6 votos
5 votos
4votos
4 votos
3 votos
Dns
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Mostra Filatelica integrada no CENTENARIO DO AERO CLUB DE PORTUGAL
Colabora~ao tecnica do Clube Filatelico de Portugal
Decorreu como estava previsto de 11 a 20 de Dezembro de 2009 a mostra de Aerofilatelia.
conforme foi divulgado no numero 425 (SETEMBRO) do Boletim do
Clube Filatelico de Portugal. Esta mostra. teve a gentileza do
Conselho de Administrac;:oo do ANA - AEROPORTOS de PORTUGAL
no cedencia do Museu do ANA pora se realizar. assim como toda
a colaborac;:oo dos Servic;:os Partilhados no pessoa do sua
Directora Sra. Dra. Madalena Oliveira.
No dia 10 de Dezembro pelos 17hOO houve a abertura
solene
do
"l.. ,.t Pot ...
exposlc;:ao com as presenc;:as dos Presidentes do
AERO CLUB DE PORTUGAL Sr. Dr. Manuel do Silva
Salta e do CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL Sr. Dr. Elder
--.-.........
.. Manuel Pinto Correia. que discursaram sobre 0 acto
solene que se estava a assistir.
~

-_

lNUlIl:l(.O

No assistencia algo numerosa viam-se
muitas fardas do Marinha. Forc;:a Aerea e muitos
pilotos do TAP entre os convidados. os quais ap6s a
sessoo solene percorreram demoradamente a
exposlc;:oo tendo como como cicerone 0 Presidente
do CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL Dr. Elder Correia.
explicando e respondendo as perguntas dos
convidados. No dia 11. abertura oficial do exposic;:oo esteve presente um posta de correio. aonde foi
aposto no correspondencia apresentada um carimbo comemorativo criado para 0 evento.
Simultaneamente foi emitido pelos Correios de Portugal um Inteiro postal para comemorar 0 evento
que se mostra no figura acima.
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Presldente do Aero Club de Portugal entregando
a medalha comemorativa do evento 00 Presidente
do CFP

Presldente do CFP apresentando aos convldados
as colecc;:oes presentes no comemoracrco do
Centenarlo do Aero Club de Portugal

Foram expositores:
Graham Alexander Cosh: "Varations on German Aerophylately" (1890-1930)
Fernando M. Oliveira: • PORTUGAL CONNECTION"
JoCio Manuel Lopes Soeiro: CORREIO AEREO Portugues
Jose Antonio Oliveira da Costa: Dirigfveis
Francisco Milheiras Boleto: " Os PRIMEIROS VOOS DA TAP"
Classe de um QUADRO:
Elder Manuel Pinto Correia: 1929-1932 A Viagem do D.O.X.
Jose Antonio Oliveira da Costa: 0 Cerco de PARIS
Elder Manuel Pinto Correia: Correio Aereo de Angola- Escudo de ANGOLA
Rene Rodrigues da Sliva: Selos Errados no aerofilatelia
A todos partipantes foram entregues medalhas do AERO CLUB como premio do sua
participac;:oo

Fernando M. Oliveira (Coordenador do evento)

Convivio de associados do CFP em Braga
Conforme estava previsto decorreu no passado dia 22 0 convivio com os nossos associados do
Norte do Pais, no bonita cidade de Braga. Marcaram presen<;:a um elevado numero de associados, bem
como alguns filatelistas ligados 00 Nucleo Filatelico de Braga, que muito nos honraram com a sua
presen<;:a.

o perfodo do manha foi dedicado 00 nosso Clube. Falamos sobre projectos futuros, e auscultamos
as opinioes dos nossos associados sobre 0 que pretendem ver implementado no nossa gestao. Ha uma
unanimidade nos suas opinioes de que 0 novo "site" do CFP aproximou muito 0 Clube aos associados
que vivem distante do sua sede. Foram alvitradas opinioes no sentido de abrir novas areas de informa<;:ao
00 nfvel do site, uma delas permitindo que os associados possam apresentar pequenos estudos sobre os
melhores exemplares filatelicos das suas colec<;:oes.
Oepois desta primeira parte do nosso encontro seguiu-se um almo<;:o, que permitiu um bom
momenta de troca de conhecimentos e estreitamento de la<;:os de amizade entre os participantes.

o olmoc;:o

Montogem do colecc;:ao no quodro

o perfodo do tarde foi dedicado 00 debate filatelico, com a apresenta<;:ao por muitos dos
presentes de colec<;:oes ou parte das suas colec<;:oes. Coda interveniente fez a apresenta<;:ao do sua
participa<;:ao, explicando os pormenores do mesma, seguindo-se de imediato um debate, por vezes
bastante acalorado, com os restantes participantes sobre 0 tema apresentado. Foram quase tres horas
de intercambio de conhecimentos filatelicos, de total agrado por parte de todos os presentes.
Foi unanime a opiniao de que se devera no futuro repetir, com maior frequencia, este tipo de
evento, po is para alem de estreitamento de la<;:os de amizade, este tipo de convfvio e estimulante e
propiciador de uma aprendizagem muito importante, enriquecedora do nosso conhecimento filatelico
em areas que por vezes nao dominados e somos totalmente alheios.

Apresentoc;:ao do colecc;:ao

o

debate filotelico

Assim sendo, e porque esta primeira experiencia no abordagem de uma nova forma de 0 Clube
interagir com os seus associados, superou as nossas expectativas, bem como a do numero de
participantes, vamos come<;:ar a preparar 0 nosso pr6ximo convfvio no regiao Centro. Em breve daremos
notfcias sobre este Encontro.

A nossa Biblioteca
Edltado 0 n° 3 do Correio de Alem Tejo
Foi lanc;:ado no passado dia 30
de Outubro, em Estremoz, 0
numero 3 de "Correio de Alem
Tejo", revista da Associac;:ao
Filatelica Alentejana, que tem
Hernani Matos como Director,
Jorge Branco como DirectorAdjunto e Eduardo Sousa como
Chefe de Redacc;:ao.
A revista, de formato A4 e com
52 paglnas, e de distribuic;:ao gratuita aos s6cios e
passaro em 201 0 a quadrimestral, com edic;:oes
previstas em Janeiro, Maio e Setembro.
No seguimento dos dois anteriores numeros
editados esta revista continua a primar pela boa
qualidade tecnica, para alem da excelencia dos
artigos filatelicos. Parabens ao seu editor Hernani
Matos por mais este numero de boa filatelia.

"La Emision de Granada 1936"
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Foi recentemente editada a
obra "La Emisfon de Granada 1936"
da autoria de Vicent Baixauli
Comes e Felix G6mez-Guillam6n
(nosso associado ha muitos e bons
anos).O livro brochado, editado a
cores, com 258 paginas, e um
estudo exaustivo da emissao
GRANADA 1936, com principal
enfoque nas variedades de cliches, utilizac;:ao
postal e um enquadramento hist6rico-postal
relativo a epoca em que esteve em circulac;:ao a
emissao.
Para os estudiosos da materia, esta obra e
uma excelente ferramenta de trabalho. Ao nosso
associ ado Felix Gomes-Guillam6n agradecemos, a
deferencia que teve para com 0 Clube Filatelico
de Portugal. ao fazer a oferta de um exemplar a
nossa Blblloteca. Felicitamo-Io tambem por mais
esta obra editada.

Vale do Neiva Filah~lico

o Nucleo de Filatelia e
Coleccionismo do Vale do Neiva,
acaba de editar 0 n.o 2 da revista
"Vale do Neiva Filatelico " .
Revista, com 28 paginas de
excelente concepc;:ao grafica,
em linha com 0 primeiro numero
editado, assim como com bons
conteudos.
Saudamos
viva mente a regularidade na edic;:ao de uma
revista filatelica.
Esta de parabens 0 Nucleo de Filatelia e
Coleccionismo do Vale do Neiva pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo em prol da
filatelia, principal mente na vertente juvenil.
o Clube Filatelico de Portugal agradece a
oferta para nossa Biblioteca do exemplar agora
edltado, fazendo votos de que 0 Vale do Neiva
Filatelico, seja um projecto de continuidade, bem

necessario no panorama da nossa Iiteratura
filatelica.

o Timbre
Acaba de ser editado 0
numero 2 da II serle da revista 0
~-; () 111111111.
Timbre
da
Confraria
.-Timbrol6gica
Meridional
~
"Armando Alvaro Boino de
_
Azevedo, sob direcc;:ao de Rui
Mendes. Revista com 24 paginas
onde podemos encontrar 3 bons
artigos filatelicos. Esta de
parabens a Confraria e 0
Director de 0 Timbre, Rui Mendes, pela revista que
acabam de editar. 0 CFP agradece 0 exemplar
oferecido a nossa Biblioteca.
-- - - -

Bolelim Filatelico da Fundacrao do Pessoal cia BP
NATAL-2009

____

"0.."',
I..:..~

Durante 0 4.° trimestre foram
editados mais dois Boletins (n.os
63 e 64) da Fundac;:ao do Pessoal
da BP. Sob direcc;:ao do nosso
associado Carlos Calheiros Silva
os dois boletins sao um manancial
de informac;:ao fllatelica muito
diversificada. 0 CFP agradece as
ofertas dos dois boletins a nossa
Biblioteca.

Bonecos da Gastronomia
Sob 0 patrocfnio da Camara
Municipal de Estremoz acaba de ser
o.o.GASTRONOMIA
editada esta muito interessante
obra, simbiose de gastronomia,
barrfstica, poesia e fotografia. Sob
o slogan "Uma ideia de Hernani
Matos, modelada pelas Irmas
Flores, poetizada por Ant6nio
Simoes e fotografada por Jose
Cartaxo", e-nos apresentada uma excelente obra
que nos do a conhecer um pouco da cultura
popular estremocense . Estao de parabens os
autores desta incursao litera ria pela cultura de uma
regiao "sui generis".
IIONfCOS

Afonso Costa (1871-1937)
Eurico Carlos Esteves Lage
Cardoso, distinto filatelista e com
uma vasta e diversificada lista de
obras literarias ja publicadas,
acaba de editar a obra com 0
tftulo em epigrafe. Em ana em que
se comemora 0 Centenario da
Republica, 0 autor aborda numa
6ptica muito pessoal a vida da
personagem mais polemica da 1.a Republica. Esta
de parabens 0 Dr. Eurico Lage Cardoso por mais
esta obra editada . 0 CFP agradece reconhecidamente a oferta de um exemplar a sua Biblioteca.

Coordena~ao de R. Rodrigues da Silva

Os cn tem um novo site e, como eles
pr6prios afirmam, "onde moram surpresas para
toda a famnia". Em www.irrequietos.com. oleitor
deparara com jogos, passatempos, postais e
outras actividades para comparticipar, explorar
e aprender. Acresce que quem visitar este espac;:o
habilita-se a ganhar vales de cinco mil euros em
viagens. Vamos experimentar?

Em Londres, vai realizar-se, no pr6ximo ano,
um importante acontecimento filatelico
comemorativo do centenario do subida 00 trono
de Jorge V - 0 mais filatelista dos reis ingleses. 0
referido festival. a levar a efeito entre 8 e 15 de
Maio de 201 0, tera a designac;:ao de "LONDON
2010" e sera presidido pela rainha Isabel II. A
colecc;:ao privada desta rainha - a mais exaustiva
do mundo dedicada aos selos do Gra-Bretanha e
do Commonwealth - estara fortemente
representada. 0 ana de 201 0 sera ainda marcado,
no Reino Unido, pel a celebrac;:ao do 170 0
aniversario do lanc;:amento em circulac;:ao do
Penny Black, em Maio de 1840.

Tudo indicia para que 0 ana de 201 0 venha
a ser, quanta a exposic;:oes filatelicas, um ana de
excelencia. Alem do "LONDON 2010" e do nossa
"PORTUGAL 2010", sem duvida, as de maior
significado, temos ainda a referir a "ANTUERPIA
201 0", a levar a efeito em Antuerpia - Belgica,
entre 9 e 12 de Abril; a "PLANETE TIMBRE 2010", a
realizar em Paris - Franc;:a, de 11 a 20 de Junho; a
"PHILALUX 2010", no Luxemburgo entre 1 e 4 de
Julho; e "JOBURG 2010", a realizar no cidade de
Joanesburgo (Republica do Africa do Sui) de 27 a
31 de Outubro. Estes ultimos eventos terao como
comissarios a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia.

Segundo informac;:ao prestada pela revista
"Convergencias", de Outubro p.p" os Correios de
Portugal vao investir 1,43 milhoes de d61ares no
lanc;:amento de operac;:oes expresso de
encomendas, entre outros servic;:os, numa parceria
com os Correios de Angola. Estes tem vindo a
organizar 0 Servic;:o Postal Universal a disponibilizar
6s populac;:oes, tendo como base pianos de

intervenc;:ao, concretamente nos areas dos
recursos humanos, comercial e marketing, servic;:os
financeiros posta is, tecnologias de informac;:ao e
comunicac;:ao, recuperac;:ao do rede postal, bem
como no area do gestao financeira.

Informac;:ao acabada de receber, diz-nos
que os albuns de Portugal no Net, do criac;:ao e
responsabilidade do nosso cons6cio Carlos
Kullberg, durante 0 passado mes de Outubro, foram
vistos por 76 803 interessados - 0 que da uma
invejavel media diaria de 2 474 visitas. Estaremos
perante um recorde filatelico portugues?
Com ou sem recorde, Carlos Kullberg
merece sinceras felicitac;:oes. PARABENS.

o Clube Filatelico do Eliseu (Paris-Franc;:a)
que, em Maio passado, sob 0 alto patrocfnio do
presidente do Republica Francesa, Nicolas Sarkozy,
organizou a sua primeira exposic;:ao filatelica, tem
ja projectos adiantados no sentido de, em Maio
de 2010, promover nova exposic;:ao e, em
simultaneo, realizar um leilao de pec;:as filatelicas
de grande prestfgio (Ier para grandes e bem
recheadas carteiras).
A edic;:ao deste ana dos Grandes Premios
de Arte Filatelica teve lugar, em data recente,
em Paris, durante 0 63 0 Salao Filatelico do Outono.
o grande laureado foi Portugal. com a serie
dedicada 00 cavalo lusitano. 0 Grande Premio
do Arte Filatelica frances foi atribufdo 00 selo
Bordeaux, ilustrado e gravado por Pierre Albuisson.
o Grande Premio do Arte Filatelica para as
colectividades territoriais foi outorgado ex-aequo
a duos emissoes: 0 bloco "Os Quatro Irmaos"
(Mayotte), do autoria de Sylvie Cadalbert, e 6 serie
"Jacques Brei" (Polinesia Francesa), ilustrada por
Yves Beaujard.

Dos 69 pafses/territ6rios do Oceania,
alguns dos quais mudaram de nome, federaram-se
ou separaram-se, um vai desaparecer dentro de
poucos anos: Kiribati (antigas ilhas Gilberts,
independentes desde 1979). Revistas e jornais de
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grande circulac;:ao, a proposito das alterac;:oes
climaticas, recordam-nos que, no final dos anos
90, algumas ilhas da Republica do Kiribati foram,
em definitivo, submersas. 0 mais grave e que, em
breve, este pars vai ser completamente inundado
pelas aguas do Pacffico, visto ter-se chegado ao
ponto de nao retorno. Kiribati sera assim 0 primeiro
pars a "morrer". A populac;:ao esta ja a ser
transferida para a Australia e para a Nova Zelandia.
Em termos filatelicos parece que chegou 0 tempo
de comec;:ar a coleccionar os setecentos e tal selos
de um pars que, dentro de poucos anos, tera
inteiramente desaparecido - acontecimento que
nao sucedla desde 0 sumic;:o da Atlantida. Ao
tempo, no entanto, nao existiam selos postais ...
para coleccionar.
Uma cotuna com esfas caracterisficas nao pode, nem
deve, depender unicamenfe do cotabora~ao de urn
ou dols soclos. Esfo aberla a fodos. Ajude-nos a vatorizoto com a sua contribui~ao.

Filatelia Joaquim A. S. Mayas

www.filatelia.tv

Portugal e Ex-Colonias
Selos
Provas
Erros

Reimpressoes
Historia Postal
Etiquetas
Marcofilia
E mais ...

R. do Crucifixo. 76 - 2° sala H
1100 - 184 Lisboa PORTUGAL
Tel. +351- 21 346 76 61
Fax +351- 21 3259090
e-mail: j.macas@filatelia.tv
Horario: 10hOO as 13hOO e
das 15hOO as 18hOO

Bolsa Filatelica

Espacro a disposlcrao dos leitores que podem
aqui inserlr 0 seu anuncio ao precro economlco de 1,80 por linha

Mario Serrano. 126, St Johns Way. Thetford -Norfolk IP24, 3 NS. Inglaterra. Desejo correspondentes
para trocar selos usados, base Yvert.
Pretendo Portugal, ex-Colon las e outros. Dou Gra-Bretanha e outros.

Por 200 selos de grande formato portugueses (de 1 ate 5 repe-throes) dou 200 selos de grande
formato da Belgica, Franc;:a, Holanda e Polonia.
Oeineuvllle, 25/64
Quai Van Beneden
B-4020 Uege - Belgique

Exchange new mint sets used 200/200, silver coins, bank-notes. I reply to all letters.
Peter Maciag.
P.O.Box 251. PL-90-oo1 Lodz 1 - POLAND

Ajudamos a desenvolver colecc;:oes de Portugal - Ac;:ores - Madeira - Ultra mar Portugues - Palops
novos e usados. Atendemos listas de faltas. Fac;:a a sua colecc;:ao ao longo do tempo sem multa
ginastlca financeira e beneficle do nosso servlc;:o ~UMA REMESSA POR MESH. Solicite Informac;:ao.
Antonio Caetano "Filatella"
Rua Salguelro Maia n° 30 - 4°0t • 2835-346 Lavradlo • Portugal

Site: www.filateliacaetano.net Email: geral@filatellacaetano.net
Tef. 21 0819196 • Fax: 21 0835219 • Tim: 93663 76 39

Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
NOVOS SOCIOS
Portugal
4115 - Fernando Manuel Milheiro Marinho * R. Dos Baldaques, 48 - 2° * 1900 - 085 * LlSBOA *
fmmmarinho@gmail.com * T.60 - 1, 2A - U.
4116 - JOClO Manuel Martins Gomes * Her. Qr" Joao de Ourem * Moradia Jardim do Mar, lote 11 * 8700 - *
OLHAo * jgomes@ualg.pt * (M) T.60,66 - N.- Livros CTI- 114,91- PO,ln
4117 - Serafim Manuel Sampaio Silva * Bairro Atalaia Nascente, Lote 2; bloco A-2° Esq. * 7500 - 110 * VILA
NOVA SANTO ANDRE * serafim1607@hotmail.com * (P) T.60 - 1, 10 - U.- 114,90 - PO,ln
4118 - Diogo Andre Paiva Almeida * R. LUIS do Cunha, Lote 29 - ric Dt° * 3030 - 302 * COIMBRA *
diogoalmeidalO@gmail.com • (P) T.60 - U. - 114
4120 - Manuel Joao Senos Matias * R. Alexandre Conceic;:ao, Lote 10 • 3830 - 109 • ILHAVO •
mmatias@geo.ua.pt * (M) T.v.C.60 - 1- N.U .- Agua, Mar - 114,90 - In,Po
4121 - Artur Real Chaves Bordalo do Silva • R. Joao Frederico Ludovice, 18 - 2° Df' '1500 - 356 * LlSBOA
4122 - Rui Andre Viegas dos Santos Gonculos' Rua Antero de Quental, 91 • 8000 - 210' FARO' T.60 - 1,2A
-N.U.
4123 - Joao Manuel Duarte Semiao' R. Engo Antonio Torres, 44 • 2000 - 495' PERNES * joao.semiao@iol.pt
* (M) T.60 - 1,2A, 19 - N.U.- Felinos - 114,91 - PO,ln
4124 - Nuno Alexandre M.G. De Mendonc;:a Peixoto * R. Sao Joao Soromenho, 17 - ric Esq. * 1250 - 232'
LIS BOA * nunoapeixoto@sapo.pt * (P) 60- 1,2A, 19 -Notas- PO,ln,Es
4126 - Rui Miguel Matos Alves' Av. Grao Vasco, 36 - 3° Frente '1500 - 338 * LlSBOA *
ruimatosalves@hotmail.com • 60 - N.- D. Carlos (Mouchon)
4128 - Joao Nuno dos Santos Mac;:as • Rua do Juventude, 7 - 2° Dt° • 2615 - 121 • ALVERCA
jsmacas@gmail.com * (P) T.v.60 - 1,2A, 114
4129 - Pedro Miguel F. N. Pereira do Silva * Urb. Rotunda Park, Lt 6 - 4° A • 8500 - 309 • PORTIMAo *
pedro.m.silva@clix.pt • (M) 60- 1- N.-Macau,C.verde (apos 1974) - 114
4130 - Augusto Crespo Carmo Gonc;:alves * R. Antonio Nunes Sequeira,32 - 3°A • 2735-056 * AgualvaCacem *C.60 - 90
4131 - Antonio Jorge do Cruz Lopes * Apartado 11 • 4711 - 909 * BRAGA' ajcruzlopes@gmail.com • (A)
T.C.60- 1 - N.-Postais de Braga,Relogios de pulso - 90,114
4132 - Artur Campos Meireles Fonseca • Av. 5 de Outubro, 10 - 3° Dr" • 6200 - 727 * TORTOSENDO *
arturcmf@gmail.com * (P) T.C.60,66 - 1- N.U.- Carteiras,Folhas -,114 - PO,Fr,ln
4134 - Alfredo Oliveira do Silva * R. Dos Papoilas, 102 * Bairro do Amial- Paranhos * 4250 - 360 * PORTO *
60 - N.U.- TlO,T49
4135 - LUIS Miguel Barata Gonc;:alves * R. Jorge Croner de Vasconcelos, N 2 - 4°C * Santa Marta do Pinhal
* 2855 - 596 * CORROIOS * luisgoncalves1977@hotmail.com * (M) T.V.C.60- 1- N.U . - Navios,lnfante
D. Henrique - 114
4136 - Jose Francisco do Poc;:o Serrano * Rua do Lagoa, 10 * 7940 - 177 * CUBA * Lcuba_l O@hotmail.com
* (P) T.C.60.73.67- 1- N.U.- 114
4137 - Miguel Salvador Fonseca * R. Gonc;:alves Crespo, 18 - 2° DtO *2795 - 091 * LINDA A VELHA *
cboyoba@hotmail.com * (P) T.C.60 - 1- N.U.- 114
4138 - Rui Fernando Correia Carvalho * R. Sociedade Filarmonica Uniao Arrentelense, 23 - 1° B *2840 - 744
* SEIXAL * rU.ca@netcabo.pt * (P) T.C.60 - 1,2A,9,Nova Zelandia - N.U.- 114,90- PO,ln

Brasil
4133 - Moises Quintaes do Silva * R. Leoc6dio Figueiredo, 590 c/46 * 21675090 Guadalupe * Rio de
Janeiro * BRASIL

Holanda
4119 - Henk IJ. Veen * Tweede Stationsstraat 258 * 2718AC Zoetermeer • HOLANDA *
veenkolonie@planet.nl * (A) 60 - 1- U.- 114 - In,Po

India
4125 - Narendar Kumar * Saboo eye clinic; Old Club Road * KHAMMAM - 507001 (A.P.) * INDIA *
narendarkumarsaboo@yahoo.co.in * (M) T.v.C.60 - N.U.- India Portuguesa.ln
4127 - Dinyar Madon * Jeroo Building; 137 Mahatma Gandhi Road * 400 001 MUMBAI * INDIA *
dinyar@dinyarmadon.com * (P) C.60- N.U.- Portuguese, French & British India,lndian States,ln
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Selos emitidos no 4° trimestre de 2009
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Data de emissao - 2009/ 10/ 02.
Design - Jooo Machado (selos), Atelier Acacio

Santos (bloco).
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel - 102 g/m2.
Nota: Por motivos tecnicos 0 selo do taxa de
2,00 (audic;oo) e impresso em popel Satimat
1l0g/m2.
Formato - Selos: 30,6 x 40 mm, Bloeo: 135 x 105 mm.
Denteado - 13x " Cruz de Cristo
Valor facial dos selos e tiragem - 0,32 - 350 000,
0,68 - 250 000, 0,80 - 220 000, 1,00 - 265 000,
2,00 - 285 OOO.Bloco:Com 1 selo 2,50 - 80 000
Folhas: Com 50 ex.
FDC's C5 e C6 - LlSBOA / PORTO
Lisboa / Porto / Funchal / Ponto Delgado.

Data de emissao - 2009/10/05.
Impressao - offset.
Impressor - INCM .
Desenho de - Folk Design / Vasco MArques.
Fotos - Modas e Bordados, 1976, Arquivo Diorio

de Notfcias, 0 Radical, 1911, Arquivo do Voz do
Operario, DGARQ/Torre do Tombo.
Papel - 103 g/m2 .
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo" .
Formato - Selos: 30,6 x 40 mm, Bloco: 125 x 95 mm
Valor facial dos selos e tiragem- 0,32 - 330 000
0,32 - 330 000 0,57 - 200 000 0,68 - 230 000
0,80 - 200 000 1,00 - 245 OOO.Blocos Com 2 selos
2,30 - 60 000.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - 0,32 - 330 000 0,68 - 230 000 0,80200 000 2,00 - 265 000. Bloco: Com um selo
2,50 - 60 000.
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

H .

***
MULHERES DA REPUBLICA

***

CORREIO ESCOLAR

Data de emissao - 2009/ 10/09.
lIustracroes - Martina Marques Teixeira Santos
(Selo de 0,32), Joel Filipe Silva Carmo (Selo de
0,47), Manuel Pedro A. B. Paiva Martins (Selo de
0,68).
Design - Ant6nio Magalhoes.
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel - 102 g/m2.
Nota: Por motivos tecnicos 0 selo do taxa de
2,00 (audi<;:oo) e impresso em popel Satimat
llOg / m2.
Formato - 40 x 30,6 mm.
Denteado - 13x " Cruz de Cristo".
Valor facial dos selos e tiragem - 0,32 - 330 000
0,47 - 230 000 0,68 - 230 000.
Folhas: Com 50 ex.
FDC's - Lisboa / Porto / Funchal / Ponto Delgado /
Figueira do Foz / Oliveira de Azemeis / Soo
Mamede de Infesta.

Folhas: Com 50 ex.
FDC's C5 e C6 - LlSBOA / PORTO
Lisboa / Porto / Funchal / Ponto Delgado.
***

MACAU
60° Anivers6rio da Implanta9ao da
Republica Popular da China

***
NATAL
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Data de emissao - 01 /1 0/2009 .
Desenho de - Wong Leung Chung .
Folha - folhas de 16 selos quatro de coda com 0
valor facial de 1,50, 2,50, 3,50 e 4,00 patacas.
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Popel com Fibras Opticas.
Formato do selo - Selo 30 x 40 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 60 x40mm).
Picotagem - nos selos 13,33 x 13 e no bloco 13x 13
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Beijing PSPH
Tiragem: coda selo 300.000 e bloco 1.090.000.

Data de emissao - 2009/ 10/21.
Design - Jooo Machado
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel - 102 g/m2.
Nota: Por motivos tecnicos 0 selo do taxa de
2,00 (audi<;:oo) e impresso em popel Satimat
llOg / m2.
Formato - Selos: 30,6 x 40 mm, Bloco: 135 x 105 mm.
Denteado - 13x " Cruz de Cristo".
Valor facial dos selos e tiragem - 0,32 - 330 000
0,47 - 230 000 0,68 - 230 000 0,80 - 200 000
Bloco: Com 2 selos 1,50 - 60 000.

***
Trabalho do Encontro de Arte Oriental e
Ocidental

Data de emlssoo - 09/10/2009.
Oesenho de - Sou Farong (Adapt. DSC).
Folhas - 16 selos com 0 valor facial de 1.50 e
5.00 patacas.
Papel - Popel com Fibras 6ptlcas.
Formato do selo - Selo 40x 60 mm .
Plcotagem - nos selos 13 Y4 x 13 Y4 .
Impressoo - Offset Litografia.
Impressor - Cart~r Security Printing. Franc;a.
Tiragem: 200.000.

LI
***

120° Anivers6rio do Fundacrao do Escola
Secund6ria Pui Ching

Data de emissoo - 20/12/2009.
Oesenho de - Wong Ho Sang. He Jie.
Folha - 3 selos em folhas de 12 selos de valor
facial de 1.50 patacas.
Bloco contem 1 selo de 10.00 patacas.
Papel - Popel c om Fibras 6pticas.
Formato do selo - 44 x 33 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 60 x40mm).
Picotagem - nos selos 13.18 x 12.86 e no bloco 13
x 13.33.
Impressoo - Fotogravura.
Impressor - Beijing PSPH.
Tlragem: cada selo 1.350.000 e bloc0250.000.
***

10° Anivers6rio do Estacionamento do
Guarnicrao em Macau do Exercito de
Libertacrao do Povo Chines

Data de emissoo - 29/11/2009 .
Oesenho de - Lai leng .
Folha - folhas de 16 selos com 0 valor facial de
1.50. 2.00. 2.50 e 3.50 patacas (MOP).
Bloco contem 1 selo de 10.00 patacas.
Papel - Papel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 40.5 x 30 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
40.5 x 30mm).
Plcotagem - nos selos 14 x 13 Y4 e no bloco 14 x
13V4.
Impressoo - Offset Litografia.
Impressor - Jon.Enschede Security Print. Holanda.
Tlragem: cad a selo 200.000 e bloco 200.000.
***

10° Anivers6rio do Retorno de Macau
P6tria.

a

Data de emlssoo - 20/12/2009 .
Oesenho de - Ng Wai Kin.
Folha - 6 selos em folhas de 12 selos de valor
facial de 1.50 patacas.
Bloco contem 1 selo de 10.00 patacas.
Papel - Papel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - 40 x 30 mm.
Formato do Bloco - 105 x 124.5 mm (Em forma de
escudo)(Formato de selo : 40 x 6Omm).
Picotagem - nos selos 13 x 13.33 e no bloco 13 x 13.33.
Impressoo - Offset Litografia .
Impressor - Beijing PSPH.
Tiragem: coda selo 200.000 e bloc0200.oo0.

Centro de CiEmcia de Macau

Data de emissao - 19/12/2009.
Desenho de - Lai leng .
Folha - folhas de 16 selos com

0 valor facial de
1,50, 2,50, 3,50 e 4,00 patacas.
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Popel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 40.5 x 30 mm.
Formato do Bloco - 139 x 90 mm (Formato de selo
40.5 x 30mm).
Picotagem - nos selos 14 x 131M e no bloco 14 x
131M.
Impressao - Offset Utografia.
Impressor - Jon.Enschede Security Print, Holanda.
Tiragem: coda selo 200.000 e bloco 200.000.
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Pagamentos por Transferencia Bancaria
(Novas Contas)

Para

0

Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1
Leiloes - NIB:

0010 0000 3805 4370 0016 1

Payments by Bank Transfer (New accounts)
Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes)
Pogo por transferencia de banco (Nueva cuenta)
Per Bankliberweisung (neues Konto)
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1

BIC/SWIFT: BBPIPTPL

Auction / Enchere / Subasta / Auktion
IBAN: PT500010 0000 3805 4370 0016 9

BIC/SWIFT :BBPIPTPL

Payment I Paiement I Pogo I Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)
+ 6 Ofo
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.2 -1150-020 LlSBOA - Tele!.: 218123936
www.c!portugal.com·c!portugal@maiLtelepac.pt
Expedlente -

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

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

20,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

30,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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de Bordo do Dlrlgivel LZ126 LOS ANGELOS no sobrevoo cia IIha TERCEIRA

SABE 0 QuE

EA

AEROFILATELIA ?

Quer ajuda para colecclonar elta classe FIP ? Contacte 0 seu Clube ou 0 Delegado Portuguis do F.P.F. no Federa~ao Intemaclonalde Fllatella

FERNANDO M. OLIVEIRA

e-mall:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540

Nao deixe para amanha a que deve fazer hoje.
A perda de audi~ao e urn processo gradual. Entre os primeiros sintomas e a consulta ao espedalista
decorrem, em media, 7 anos. Quanto mais tempo 0 cerebro estiver sem ouvir determinado tipo de
sons, mais facilmente perde a capaddade de os reconhecer e identificar, tornando mais difidl
a reabilita~ao auditiva.

E possivel ultrapassar
as dificuldades auditivas.

Como reconhecer
a perda de audic;:ao?

Aquilo que parece urn problema, com
impactos negativos a tantos niveis, tern
solu~jjes muito simples.
as avan~os da tecnologia oferecem solu~jjes
para quase todos os problemas auditivos.
Solu~jjes que, quando recomendadas
e aplicadas por Audiologistas qualificados,
permitem levar uma vida normal, com
aparelhos de tamanho reduzido, mas
com grandes capaddades tecnol6gicas.
Sao varios os facto res que contribuem para
o sucesso da adapta~ao ao aparelho
auditivo, como a idade ou tipo e grau da
insufidemda. Ha, contudo, uma evidenda
que nao podemos ignorar, quanto mais
rapida for a consulta com 0 espedalista,
mais rapido e mais facil e 0 processo de

a processo come~a de forma tao gradual que nao se da por is so.
A culpa e sempre dos outros porque falam baixo ou do telefone
que tern urn toque que nao se ouve. Ha sempre uma des culpa, mas
o problema vai-se agravando.
Para alem da dificuldade em reconhecer a perda auditiva, muitas
pessoas recorrem a aparelhos baratos de amplifica~ao audit iva,
por vezes apresentados como verdadeiros aparelhos auditivos
[dispositivos medicos], adquiridos sem 0 conselho de
Otorrinos ou Audiologistas qualificados.
Devido as dificuldades de comunica~ao resultantes da perda de
audi~ao, verifica-se uma tendenda acentuada para 0 isolamento
sodal. Torna-se difidl manter uma conversa em locais com ruido;
o desconforto cresce e leva a que a pessoa com dificuldades
auditivas comece a evitar 0 convivio e a procurar momentos de
"paz" e isolamento. Interpreta~oes erradas do sentido das
conversas levam a reac~oes adversas por parte dos interlocutores
e a alguma frustra~ao, podendo provocar situa~oes complicadas
do ponto de vista profissional.

reabilita~ao.

... .. .....

Atendimento por tecnicos qualificados.
..

.. I ..

Empresa certificada ISO 9001-2000 . •

.- . -

.

.-

...

..

Garantia de satisfar;a.o total. • - •• .~------------------------------------------------------------------,

I

Marque a sua consulta e exame auditivo gratuitos
no Centro Auditivo Widex mais proximo de sit

Valido com a apresenta~ao deste cupao.

Centros Audltlvos Wldex em todo 0 pars: www.widex.pt

NlimeroVerde
Con suite-nos

,e
11 consulta gratis

Repara~60 lmedlata

4 anos garantla

Cert~~~a~~~~i~~gg~de

,------------------------------------------------------------------~

~

d'o

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

