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Editorial
Foi com grande regozijo que fizemos a reabertura oficial da sede do Clube Filatélico de
Portugal no passado dia 26 de Março pelas 14H00. Finalmente “renascemos das cinzas” provocadas
pelo insólito incêndio que deflagrou no dia 19 de Janeiro. Procuramos ser céleres na recuperação
da nossa sede, pelo que volvidos pouco mais de dois meses após daquela fatídica data tivemos a
enorme alegria de poder reabrir as portas da nossa sede.
Os nossos associados têm agora ao seu dispor uma Sede totalmente renovada e
recuperada, à altura da sua grandeza. Foi um trabalho árduo mas gratificante e temos orgulho na
obra feita. Aos nossos associados que ainda não tiveram a oportunidade de a visitarem renovamos
o convite que fizemos na nossa página electrónica para virem connosco apreciar a funcionalidade
e as novas condições que ela apresenta.
Agora que o pior cenário foi ultrapassado, devemos reconhecer que naquele “mau dia”
sentimo-nos impotentes perante a catástrofe que esteve para se abater sobre o nós. Em determinado
momento passou-nos pelo pensamento ver o nosso Clube sem a sua Sede. É uma sensação que
esperamos não voltar a viver. Hoje olhando para a nossa “nova Sede” acabamos por interiorizar
com um certo sentimento masoquista que “há males que vêm por bem”. Numa situação normal
não teríamos iso tão longe na recuperação e conservação da nossa Sede.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer mais uma vez a todos aqueles que
nos acompanharam e nos prestaram a sua prestimosa colaboração para se ultrapassar aquele
momento difícil do nosso Clube. Foram todos inexcedíveis na ajuda, e garantimos que não
mostraremos as fotografias que comprovam essa ajuda, pois serão obrigados a trabalhos caseiros
forçados. A maioria mostrou ser tão hábil no manejo do “pano de pó” tal como são filatelistas
exímios e competentes. Um bem haja a todos.
Este ano o nosso Boletim comemora o 65.º aniversário. É caso único no panorama da
nossa filatelia e um dos poucos que a nível mundial mantêm uma tão grande longevidade. É uma
vida dedicada à Filatelia Portuguesa, mantendo sempre uma regularidade impressionante na sua
edição, malgrado uma ou outra irregularidade despicienda e irrisória num trajecto fantástico. Esta
particularidade é a garantia da sobrevivência e da grandiosidade do nosso Clube.
A nossa revista é o rosto do Clube, assim como é o elo de união entre as centenas de
associados espalhados por Portugal e pelo Mundo, em que a maioria nunca conheceu a nossa
Sede. Porém, todos estão cientes que trimestralmente têm na sua caixa de correio o nosso Boletim.
É esta certeza que os une ao Clube e que por isso a ele devotam o seu carinho.
E é por estarmos imbuídos conscientemente dessa importância, que durante 65 anos, os
muitos directores e editores do Boletim do Clube Filatélico de Portugal desde o Eng.º Marques Pereira
(seu primeiro Director) até à actualidade dedicamos toda a nossa atenção para que regularmente
o nosso Boletim fosse editado, muitas vezes com grandes dificuldades pois as condições financeiras
não seriam as melhores. Porém com maior ou menor dificuldade todos estiveram à altura dos cargos
que exerceram oferecendo de forma gratuita o melhor que sabiam e podiam.
Actualmente temos um Boletim conceituado e galardoado no panorama da Filatelia
Nacional e Internacional, onde os nossos investigadores e articulistas podem apresentar os
seus trabalhos com as melhores condições possíveis. Essa é a força que faz muitos filatelistas
enveredarem para a divulgação dos seus estudos. A prova do que afirmamos é visível pelo número
de novos articulistas que entretanto têm aparecido com artigos aqui publicados. A todos o nosso
agradecimento, pois sem a sua colaboração não era possível alcançar estas metas.

Elder Manuel Pinto Correia
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Sobre selos de “ASSISTÊNCIA” de
Timor e S. Tomé e Príncipe
“ Não trato dos selos de Taxa de Guerra nem de Assistência, porque são selos de imposto que nada têm a que ver com a franquia
da correspondência. Devem ser incluídos nas colecções de selos
fiscais mas não nas de selos do correio, porque o facto de ser o seu
emprego obrigatório na correspondência, não lhe tira o carácter
fiscal.”
Carlos George no artigo “Selos de Timor” em Reimpressões,
Lisboa 1944

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabp.pt

TIMOR
1. Os selos de “Instrução” de 1934
A primeira referência feita a um selo de assistência
em Timor é a que vem referida no Diploma Legislativo n.º 7
(D.L. Nº7), datado de 3 de Fevereiro de 1934, que regulamenta a Instrução Pública.
Este extenso documento que nos dispensamos de
transcrever, considera em preâmbulo o problema da instrução em Timor, para em seguida nos 55 artigos que o compõem, referir os mais diversos aspectos e propostas de instrução pública da Colónia.
Para a parte que nos interessa, transcrevemos os artigos 51 a 55 (Inserção 1), englobados no título genérico de
«Do Sêlo de Instrução».
Da sua leitura verifica-se que:
a) Que o selo de “Instrução” tem uma taxa única de 7 avos de pataca
b) Aposição obrigatória em toda a correspondência interior da colónia nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro de cada ano.
“ Correspondência postal permutada na
colónia”
c) Que a sua inutilização é feita pela aplicação da marca do dia.
d) Provisoriamente são utilizados selos fiscais,
com a sobrecarga «Instrução»
Em Outubro, mês que antecede a obrigatoriedade
de aplicação do selo de “Instrução”, pode ler-se o seguinte
aviso publicado no Boletim Oficial (Inserção 2).
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Inserção 2

Inserção 1

Não encontramos nos B.O de Timor, qualquer portaria determinando o número de selos de «Instrução» que foram sobrecarregados, nem qual o tipo de sobrecarga que deveria ter sido aplicada. Conhecem-se no entanto cartas onde estes selos foram aplicados, em conformidade com o D. L. n.º 7.

Figura 1 (Dilly 09.11.1934)

Figura 2 (Dilly 21.01.1935)

A carta que se mostra na figura 3, lançada no correio em Dilly a 26 de Dezembro de 1935, esta
franqueada com o selo postal de 1 avo ao qual acresce o de “Instrução” de 7 avos, com a mesma sobrecarga que no caso anterior, mas com uma sobretaxa de 7 avos. Ainda não encontramos na legislação
autorização desta sobretaxa, aplicada num selo de ½ avo da contribuição industrial.
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Figura 3 (Dilly 26.12.1935)

Figura 4

Que o selo de “Instrução” ainda era obrigatório em Dezembro de 1935, atesta-o o aviso dos correios que se apresenta.
Se repararmos no texto publicado nas Inserção 1, que regulamenta e descreve todas as situações em que a aposição do selo de “Instrução” era obrigatória, verifica-se que este não era necessário
em recibos, o que parece ser demonstrado no documento da figura 5, datado de 31 de Julho de 1934.
Em Dezembro de 1935, já a sua aposição em recibos era obrigatória, como o demonstra os documentos das figuras 6, onde os selos de Instrução no valor de 7 avos foram aplicados.

Figura 5

Figura 6
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A explicação para esta aplicação em recibos, não contemplada no documento original pode
estar na leitura do artigo 55 do D.L. n.º 7

Inserção 3

2. Os selos de Assistência de 1936
A 4 de Janeiro de 1936 é publicado no Boletim Oficial n.º 1 o D. L . n.º 72, que cria o selo de Assistência. Na introdução é feita referência à reorganização da Instrução publica, feita em 1934 ao abrigo
do D. L . n.º 7, chamando-se agora a atenção para o aspecto da assistência hospitalar, médica e de
enfermagem.
Considerando ainda que o imposto de “Instrução” antes criado se destinava somente a uma
modalidade de assistência geral na Colónia, cria agora rubrica de «assistência e beneficência», determinando que as receitas cobradas pelo D. L . n.º 7 passem para este novo imposto, com esta denominação
mais abrangente, explicitando as regras da sua cobrança, em particular do “Selo de assistência”

Inserção 4

Em relação ao selo anterior verificam-se algumas diferenças, nomeadamente:
a) A taxa do selo passa de 7 para 10 avos de pataca
b) Nada é explicitado sobre qual tipo de correspondência abrangida, pois que o artigo b)
refere «em cada escrito»
c) Na falta de selos próprios serão sobrecarregados selos postais.
d) Mantém-se a aplicação obrigatória nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro de
cada ano.
e) É feita referência explícita aos recibos, pois o Art. 7º 1 f) diz: Em todos os recibos de importância superior a §5,00
Vários erros e imprecisões constam do documento acima, pelo que um diploma rectificativo
foi posteriormente publicado a 21 de Março de 1936, do qual referimos a parte relativa ao Selo de
Assistência:
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Inserção 5

Inserção 6

A diferença principal do texto corrigido em relação ao publicado inicialmente reside na criação
de duas taxas, de 10 e 20 reis, “a aplicar em selos da Contribuição Industrial e não em selos do correio”.
Para além deste ponto, é agora claro que o imposto é devido em TODA a correspondência postal, interior
e externa da colónia.

Figura 7

As estampilhas assim criadas ter-se-ão esgotado rapidamente, pois que a 17 de Outubro aparece
publicada a Portaria n.º 482, que se reproduz (Inserção 6).
		
Pela leitura da portaria acima transcrita, parece poder-se deduzir que por já não haver em stock
selos da contribuição industrial, a sobretaxa passou a ser feita em estampilhas de «Imposto de Selo».
Se seguirmos esta lógica, e como a aposição destes selos na correspondência somente começaria em Novembro, é provável que os selos utilizados nos correios em Novembro, Dezembro 1936 e Janeiro
de 1937, tenham sido os do «imposto de selo» e não os da contribuição industrial.
Somente conhecemos uma frente de carta do período atrás mencionado, onde não está aplicado o selo de imposto, pelo que pelo menos até este momento, não podemos tirar conclusões relativas
ao ano de 1936. Porém nos recibos relativos a ano de 1936, onde recorde-se a aplicação do selo de
Assistência era obrigatória, conhecemos o selo de assistência da Contribuição Industrial em recibo de
Agosto (Figura 8).
Nos anos seguintes, e nos períodos respectivos são conhecidas cartas com o selo de assistência
do imposto de selo sobrecarregado, tal como se ilustra na figura 9, 10 e 11.
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Figura 8

Figura 9

Figura 10 (Dilly, 1.12.1937)

Figura 11 (Dilly, 8.11.1938)

A situação de Guerra na Europa, tornava difícil a expedição de selos para Timor, pelo que foi
necessário recorrer ao habitual expediente da sobrecarga para fazer face a eventuais necessidades. É
neste contexto que se compreende o texto da Portaria 891-A datada de 30 de Março de 1940.

Inserção 7

O selo no qual foi aposta a sobrecarga ASSISTÊNCIA foi o selo de imposto de selo de 20 avos, que
por sua vez já tinha sido sobrecarregado do selo de 60 patacas (Figura 12). Deste período conhecem-se
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poucas cartas com os selos de assistência, de que ilustra uma na figura 13.

Figura 12

Figura 13 (Dilly, 26.12.1940)

Também estes selos se esgotaram pelo que foi preciso recorrer a nova emissão com a mesma
sobrecarga, autorizada pela Portaria n.º 983.

Inserção 8

Na carta da figura 14, expedida de Dilly para a Australia a 21 de Janeiro de 1941, já foi aplicado
um selo de Assistência impresso com base na Portaria n.º 983.
Em relação ao ano de 1941, a esperança de se encontrar alguma carta com o selo de assistência
era naturalmente pequena. Se pensarmos na guerra na Ásia, nas pressões aliadas e dos Japoneses sobre
Timor, que se concretizaram em Dezembro desse ano com ao desembarque das tropas australianas e em
Fevereiro de 1942 com a Invasão de Timor pelos Japoneses, restava-nos uma pequena janela temporal
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Figura 14 - Frente e verso

de pouco mais de um mês (Novembro de 1941 e alguns dias de Dezembro) onde tal ocorrência teria sido
possível. De facto assim foi, como o demonstra a carta da figura 15, que pela sua importância mostramos
frente e verso.

Figura 15 - Frente

Figura 15 - Verso. (Dilly, 5.12.1941)1

Do ponto de vista da aplicação do imposto de Assistência, o que a torna especial é o selo que
lhe foi aplicado (Figura 16), de um tipo totalmente diferente dos usados anteriormente, pelo recurso a um
selo da contribuição industrial do período monárquico.

Figura 16

Não duvidando da sua genuinidade, era no entanto necessário dar-lhe o enquadramento legal,
tal como foi feito com os selos de assistência que antecederam.
1 - Desta carta terá caído o selo de 1 pataca (o mais próximo do selo de Assistência), que por lapso foi colado ao contrário
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A procura no B. O. de Timor permitiu encontrar a portaria 1:013, datada de 10 de Maio de 1941,
publicada no Boletim Oficial n.º 19 da mesma data, onde logo na primeira linha do quadro são referidos
os selos que procurávamos. Que foram sobretaxados 42.523 selos não temos dúvidas, mas quantas cartas
haverá onde foram aplicados para pagamento do imposto de assistência?

Inserção 9

A carta apresentada acima tem outras facetas importantes que merecem ser descritas:
•
•

•
•

Deve ter apanhado uma das últimas malas expedidas de Timor, senão mesmo a última que partiu a 5 de Dezembro de 1941.
O trajecto que seguiu para chegar a Portugal aparece manuscrito pelo funcionário
do correio de Dilly e é explícito:
“Dilli, Singapura, Manila, Guam, Hawai, U.S.A, Açores, Lisboa, pelos aviões das linhas
aéreas de Timor Holandês, e depois pelo Clipper”
O porte aplicado na carta registada foi de 3,69 Patacas
Tendo partido de Dilli a 5 de Dezembro, transitou em New York a 19 de Maio de 1942,
tendo chegado a Lisboa a 30 de Maio e ao seu destino no dia seguinte.

Figura 17

Para a interpretação do porte desta carta, aguardamos que de Timor nos enviem a tabela de
portes de correio aéreo que veio publicada no Boletim Oficial de Timor n.º 37, de Setembro de 1941, que
não se encontra em nenhuma colecção dos Boletim Oficial de Timor que pudemos consultar em Lisboa.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
1. Os selos de Assistência de S. Tomé e Príncipe
Já depois de termos concluído o artigo sobre os selos de assistência de Timor, tomamos conhecimento com a carta que se ilustra na figura 18, originária de S. Tomé.

Figura 18 (13 Janeiro 1947)

E foi assim que naturalmente passamos da Oceania para no Atlântico, pelo que começaremos
a descrever a carta. Escrita em S. Tomé a 13 de Janeiro de 1947, trata-se de uma missiva comercial de
uma firma de import-export daquela ilha, destinada aos Estados Unidos, à conhecida firma de armas
«Winchester», onde chegou no dia 14 de Março. E se o porte de 1$75 se encontra de acordo com a tabela postal em vigor, já o selo de assistência nos parecia algo de “ainda não visto”, ao qual se juntava
a questão várias vezes posta em relação a outras colónias, a da utilização de um selo de assistência em
correspondência para o estrangeiro.
Começámos por procurar o diploma que autorizava e criava os selos de assistência em S. Tomé,
que apareceu publicado no Boletim Oficial n.º 18 de 4 de Maio de 1946, sob o título de Diploma Legislativo n.º 246, que a seguir se reproduz na inserção 10 na página seguinte.
A leitura deste documento
revela a aplicação obrigatória do
selo de assistência a partir de 1 de
Julho de 1946 numa multiplicidade
de documentos e com a aplicação de varias taxas, para cujo fim
se mandaram confeccionar selos
de valores compreendidos entre
$50 e 2$50.
A sua aplicação em documentos postais, que é aquela que
nos interessa, vem descrita no artigo 3.º para correspondência postal
e telegráfica (Inserção 11)
Também o Artigo 4.º nos interessa pois nele é feita referência

Inserção 11
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Inserção 10

ao seu uso facultativo na correspondência para fora da colónia (Inserção 12). Passados alguns dias,
a 25 de Maio aparece publicada a Portaria Provincial n.º 882, que enumera as estampilhas nas quais
ia ser aplicada a sobrecarga «Assistência», assim como a sobretaxa a aplicar e a quantidade de
estampilhas a serem produzidas (Inserção 13).
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Inserção 12

Inserção 13

Da sua leitura resulta que foram utilizadas para serem sobrecarregadas dois tipos de estampilhas
diferentes, as de “Imposto de Selo” de cor verde, e as de “Contribuição Industrial” de cor carmim.
O grande consumo de estampilhas de assistência nos bilhetes de despacho da alfândega relativos às encomendas postais levou á publicação do Diploma Legislativo n.º 265 datado de 28 de Setembro
de 1946.

Inserção 14

Para suprir a falta de estampilhas, foi nesse mesmo dia 28 de Setembro determinada uma nova
sobrecarga em estampilhas fiscais, ao abrigo da Portaria Provincial n.º 916 (Inserção 15).
No ano seguinte, foi publicada a Portaria Provincial n.º 986 datada de 12 de Abril de 1947, autorizando uma nova sobrecarga em estampilhas fiscais (Inserção 16).
Neste último documento é determinado a sobrecarga em selos da taxa de 10$00, assim como
em estampilhas de imposto de selo da taxa de 400 réis do antigo regime. Estas ultimas estampilhas não
vêm referidas nos catálogos Afinsa, nem no catálogo dos selos fiscais de Portugal e Colónias de Paulo
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Inserção 15

Inserção 16

Barata, o que nos fará tecer algumas considerações sobre este tema na final destas linhas.
Continuava a falta de estampilhas de assistência, pelo que não surpreende a Portaria Provincial
n.º 1044 datada de 20 de Setembro de 1947

Inserção 17
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A prática de selos de recurso, e o inevitável esgotamento das estampilhas a serem sobrecarregadas terá levado a encomenda à metrópole de novos selos de «assistência». O atraso na entrega destes
selos esteve na origem da Portaria Provincial n.º 1071, onde nova sobrecarga foi determinada, desta vez
nos selos de estampilha fiscal de S. Tomé e Príncipe, diferentes dos até aqui utilizados.

Inserção 18

Figura 222 (2 Janeiro 48?)

E muito embora a utilização dos selos de assistência tenha continuado, terminaremos aqui a nossa análise, pois o nosso interesse reside na carta que se ilustrou, ou noutras do mesmo período temporal
(Dezembro de 1946 e Janeiro de 1947) que se venham a descobrir.

2. Considerações sobre as cartas com selos de Assistência
A carta que se apresentou na figura 21, é a segunda que temos conhecimento com estes selos,
a outra pertenceu à colecção de Phil Parker.
E se a imposição de selos de assistência era obrigatória na correspondência interna da colónia
expedida nos meses de Dezembro e Janeiro de cada ano, isso não terá impedido que o seu uso tenha
sido muito reduzido, pois passado meio século ainda não se conhece nenhum exemplar.

Figura 23 (Janeiro 1947)

Nos casos de correspondência para o exterior, e sendo o seu uso facultativo, ficamos ao bom
arbítrio de alguém que tenha querido contribuir para a causa da assistência sem que fosse a tal obrigado.
É o que sucedeu na carta da figura 21, o que a torna numa peça de grande raridade na história
postal de S. Tomé assim como do conjunto das colónias portuguesas.
2 - Os meus agradecimentos ao Luis Fernandes por ter facultado os fragmentos das figuras 22 e 23.
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3. As estampilhas de assistência de S. Tomé e os catálogos onde vêm referidas
P. P. 882
1946

P. B.
e Afinsa

P. P. 916
1946

P. B.
e Afinsa

P. P. 986
1947

P.B
Afinsa

$50/$50
(3921)

*****

$50/6$00
(1900)

******

$50/1$00
(10000)

46 AF4

$50/1$00
(4585)

2

$50/7$00
(2100)

******

$50/4000 Rs
(4000)

******

$50/2$00
(1695)

3

$50/8$00
(5000)

6

$50/3$00
(4196)

4

$50/9$00
(2000)

******

$50/4$00
(4224)

5

$50/10$00
(10000)

8

$50/$60
(948)

1

1$00/4$00
(2000)

9

AF.6

1$00/5$00
(3349)

10

AF.7

1$00/10$00
(1545)

13

AF.10

1$00/6$00
(9000)

11

AF.8

1$00/7$00
(4000)

12

AF.9

1$50/7$00
(2000)

14

AF.11

1$50/8$00
(3000)

15

AF.12

2$50/9$00
(1300)

19

AF.15

2$50/10$00
(4000)

20

AF.16

2$50/10$00
(2000)

20 AF16

2$50/6$00
(1000)

16 AF13

2$50/7$00
(1000)

17

2$50/8$00
(2000)

18 AF14

AF.5

P. P. 1044
1947

$50/8$00
(8000)

PB

P.P. 1071
1947

PB

$50 s/
S.Tomé
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Quadro 1

Apresentam-se no quadro o número da Portaria Provincial as estampilhas que foram usadas para
sobrecarregar, assim como a tiragem das mesmas, conforme referido nos Boletins Oficiais.

.

No quadro acima usamos as seguintes convenções:
Cor verde para os selos de “imposto de Selo”
Cor carmim para selos de “Contribuição Industrial”
PB numeração do catálogo de Paulo Barata
AF numeração do catálogo Afinsa 2011.
Algumas considerações devem ser tecidas ás inclusões dos selos de assistência nestes catálogos:
1.

Catálogo Afinsa.

É o catálogo de referência no mundo filatélico português, depois do desaparecimento do Simões
Ferreira. É de estranhar que dos 25 selos diferentes, que vêm individualizados nas Portarias Provinciais,
somente venham referidos 13, todos referidos como emitidos em 1946, quando houve emissões em 1947!
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2.

Catálogo Paulo Barata.

É o catálogo especializado de selos fiscais de Portugal e colónias.
A situação aqui é mais complexa e mais grave. É referido um selo, o n.º 7 ($50/8$00), que não existe!
Não são referidos cinco selos, que foram emitidos (assinalados no quadro com *****).
Para o leitor que consulta um catálogo especializado, e que na cotação vai procurar alguma
ajuda para avaliar do preço de um determinado selo, que pensar no facto de neste catálogo, e na rubrica de assistência de S. Tomé relativa ao ano de 1946, aparecerem todos os selos com o valor uniforme
de €25.00?
Não vou tecer qualquer consideração quanto ao valor absoluto que vem referido, mas que um
selo de tiragem 1.000 ($50/6$00) deve ter um valor superior ao selo de tiragem 10.000 ($50/10$00), parece-me de uma indiscutível evidência.
Tanto mais evidente quanto no caso destes selos de assistência, é referido em nota de roda pé o
dobro do valor para uma determinada variedade.
A conclusão que me parece ser de tirar, sobretudo quando um dos autores (Paulo Barata) refere
que a execução do catálogo resultou de trabalho feito “after ten years of intense work and research,..”
é que a consulta aos Boletins Oficiais (entre outras fontes) em muito teria ajudado os autores no rigor da
publicação.
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1833 - O vermelho e o CM

Na sequência do artigo intitulado “CM - A leitura de
uma marca postal” da autoria do Dr. Luís Frazão, publicado
no Boletim do CFP nº.416 de Junho de 2007, eis que surge
agora mais um CM, para baralhar ainda mais as teorias até
agora desenvolvidas por outros eminentes investigadores.

Adelino Melo Caravela

aamcaravela@gmail.com

Digo baralhar, porque este CM tem uma
particularidade, o ter sido aplicado pelo correio de Lisboa,
sobre uma carta que já vinha marcada pelo correio de
origem, condição que não se verifica em nenhum dos
outros CM’s conhecidos.
Trata-se de uma carta escrita na Póvoa de Varzim
a 14 de Fevereiro de 1833 e dirigida a Arraiolos, tendo sido
expedida pelo correio de Vila do Conde, onde foi aplicado
um raro carimbo nominal e outro de porte a pagar, com
taxa de 40 reis, correspondente a carta do 1º.escalão de
peso, numa distância superior a 40 léguas (légua de posta cerca de 3,9km). A cor dos carimbos
é a vermelha.
Estamos numa época em
que o país estava em guerra civil,
com os liberais a ocupar a cidade
do Porto, cercada pelas forças
absolutistas desde Julho de 1832 a
Agosto do ano seguinte.
Os partidários de D. Miguel,
operavam desde a Figueira da Foz
até Vila do Conde, o que dificultava
o normal funcionamento das
ligações postais terrestres, devido
às incursões efectuadas pelos
partidários de D. Pedro.
Pelo
que
adiante
se
verificará, vai ganhando consistência, a razão pela qual
alguns correios, mudaram para vermelho, a cor das marcas
até então utilizadas, mudança esta coincidente com o
período em que as zonas estiveram afectas ao domínio
dos absolutistas, o que pode ser comprovado pelas peças
abaixo descritas.
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Nas figs.1 e 1a - Carta escrita na Póvoa de Varzim, datada de 24 de Janeiro de 1833. Ostenta o
carimbo nominal e o de porte, em cor sépia, com a particularidade de o texto mencionar: 3 da tarde
muito fogo.

Figura 1 e 1a

O mesmo não verifica três semanas depois, certamente já com a vila sob controlo absolutista, em
que a carta (fig.2) com o CM, tem os mesmos carimbos na cor vermelha.

Figura 2

Esta situação ainda se mantém em Julho desse ano, comprovado numa outra carta com a
mesma origem (fig.3).

Figura 3
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Passemos agora à marca postal CM:
Segundo os artigos publicados, a diferença gira em torno de duas das principais hipóteses: Correio
(Condução) Marítimo(a) e Correio (Condução) em Mão.
De acordo com outras três cartas que conhecemos, expedidas por este correio, com os mesmos
carimbos a vermelho e sem qualquer outra marca de trânsito, nos meses de Abril, Maio e Julho, só a carta
da fig.2 recebeu em Lisboa o raríssimo CM. Nessa altura a capital estava ocupada pelos miguelistas,
situação que se manteve até Julho de 1833.
Todas as cartas são destinadas a Arraiolos (a18 léguas da capital), o que não acontece com as
outras, marcadas unicamente no correio de destino ou de trânsito (Lisboa).
Pelo texto da carta (fig.3a) ficamos a saber que: “No dia 10 do corrente chegou a Vila do Conde
um vapor com o general (conde de) Bourmont (Louis Auguste Victor de Ghaisne, militar e político francês,
contratado por D. Miguel para comandar as tropas realistas), quatro dos seus filhos, com um Brigadeiro
Francês o Barão de Tal……., um Engenheiro Inglês, os quais vinham de Londres com F….Lemos filho do
Visconde de Jerumenha, Diplomático naquela Corte. Tudo para o serviço do Exército segundo dizem,
porem até agora nada tem resultado. O vapor saiu no dia 13 para Lisboa, dizem que vai fretado ou
comprado para o serviço da esquadra”.
Daqui se pode depreender que haveria navios a atracar em Vila do Conde, assim como em
outras barras marítimas como Espinho, Aveiro ou Figueira da Foz, pelo que terá havido transporte de
malas do correio, sendo aplicado nas cartas o porte igual ao da via terrestre.

Figura 3a

A carta em apreço, está perfeitamente identificada para seguir pelas vias habituais, mas pareceme que o correio de Vila do Conde, aproveitaria o transporte marítimo, para de uma forma segura e
eficaz, fazer conduzir a carta até ao destino.
A regularização das comunicações postais não terão sido fáceis, até porque se mantinha a
instabilidade politica no país, pelo que esta forma de transporte continuou a ser utilizada mesmo depois
de terminar o Cerco do Porto, sendo conhecidas até ao final do ano de 1833, outras cartas com a marca
CM, mas agora em cor sépia.
A Convenção de Évora Monte, que pôs fim a estas lutas, foi em 26 de Maio de 1834.
Pelo atrás exposto, poderíamos ter a tendência para admitir que a marca CM quereria significar,
por exemplo, Condução Marítima ou Correio por Mar.
Então aquela marca deveria aparecer em todas as cartas por nós mencionadas, a menos que o
seu percurso fosse a via terrestre, o que era possível, mas não nos parece provável, especialmente para
os correios localizados a norte do Porto, como era o caso do de Vila do Conde
Outra linha de pensamento poderá estar de acordo com o desenvolvido no artigo do referido
Boletim, pelo que as cartas atrás referidas, teriam sido enviadas em mala, por via marítima até Lisboa.
As outras poderiam seguir fora da mala, embora neste caso, as que conhecemos, tem essa indicação
manuscrita pelo remetente (fig.4 - carta de porte singelo - 20.03.1803 - remetida de Borba para Elvas).
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Figura 4

Outra análise poderá ser feita para as cartas ditas avulsas, que seriam entregues em mão ao
capitão do navio ou a alguém da confiança do correio ou do remetente, para as fazer chegar ao correio
da capital, que justificava a recepção com a marca CM, podendo então significar Carta/Condução/
Correio em Mão. Idêntica terminologia, entre outras, era usada na correspondência transportada por
particulares (à revelia dos Correios e punível com multa, se descoberto).
Na fig.5 - Carta sem data, enviada ao major Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo (um dos
heróis do cerco do Porto e futuro marquês de Sá da Bandeira) para sua casa, em Santarém, com a
indicação “Em mão própria”.

Figura 5

Parece-me por agora, a hipótese mais plausível, pelo que este artigo será mais uma achega a
estas misteriosas marcas.
E de acordo com o final do artigo do referido investigador, “Talvez um dia…….”

Traga um amigo para associado do
Clube Filatélico de Portugal
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História Postal de Angola (18)
Os selos fixos de recurso “PAGO”
1 – Introdução

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

Tenho dedicado os meus últimos artigos ao estudo
das Sobrecargas REPUBLICA de 1913 das ex-colónias
portuguesas, faltando ainda apresentar os estudos relativos
às ex-colónias da Guiné, Índia, Macau e Timor. Porque
me faltam alguns elementos de pesquisa para completar
esses estudos, optei desta vez, até para não ser demasiado
repetitivo o tema, por voltar a escrever sobre os selos fixos
de recurso em Angola e especificamente sobre os famosos
carimbos “PAGO” utilizados para substituir os selos postais,
entretanto esgotados, no ano de 1894.
Este tema, já tratado num artigo mais abrangente
intitulado “Os selos de recurso no Séc. XIX” que publicamos
no Boletim n.º 386 (Dezembro 1999) do Clube Filatélico de
Portugal, merece uma nova abordagem face a novos
dados que entretanto foram sendo encontrados em
pesquisas recentes.
Esta nova abordagem ao tema em nada desvirtua
o que escrevemos no citado artigo, antes pelo contrário vem
complementá-lo, mormente na apreciação que algumas
instituições e administrações postais tiveram quanto ao
uso deste processo de franquia de correspondência em
determinado período em que faltavam selos postais em
Angola.
Como muitas vezes temos afirmado os serviços
postais de Angola (mas também de todo o Ultramar
Português) não primava por uma boa organização, antes
pelo contrário era caracterizado pela falta de rigor na sua
gestão. A falta de selos postais, motivada pelo laxismo dos
funcionário que só quando se encontravam em ruptura
de stock faziam as necessárias encomendas ao Ministério
do Ultramar, era uma situação recorrente que obrigava
muitas vezes ao recurso às sobrecargas locais, bem como à
utilização de selos fixos, que as diversas Convenções Postais
peremptoriamente proibiam.
Em 1894, uma vez mais aconteceu uma situação
prolongada de falta de selos postais em Angola, motivando
tal situação a situações de emergência com o inevitável
recurso a formas alternativas de franquiar correspondências.
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2 – Decreto de 2 de Junho de 1892
Tendo como finalidade suster o abuso recorrente às sobretaxas locais em selos postais, e de certa
forma se moralizar os serviços postais ultramarinos foi publicado em 2 de Junho de 1892 um decreto que
procurava regular as condições de fabrico, emissão, venda e troca de selos destinados
aos usos postais das colónias.
O art.º 1 decretava
que o fabrico de selos e demais fórmulas de franquia destinadas às províncias ultramarinas seria feito exclusivamente
pela Casa da Moeda e Papel
Selado e deveria subordinar-se às regras estabelecidas seguintes
a) – As qualidades de
tipo, valor, formato, cor, papel
e os processos de fabrico deveriam ser iguais aos utilizados
no Continente;
b) – O desenho deveria conter a efígie do Rei encimada pela palavra Portugal,
aos lados a palavra “Correio”,
aos cantos a taxa expressa em
Fig. 1 - Sobrescrito remetido de Luanda (29.04.94) para Lisboa (24.05.94) pelo
moeda local e na parte infePaquete Loanda. Selo fixo de recurso “PAGO” a que corresponde o porte de
rior a designação da colónia
100 reis (2.º porte para o Continente e Ilhas).
ou distrito postal;
c) – Cada província
teria selos e demais fórmulas com a designação respectiva, devendo haver porém selos e fórmulas com
a designação dos distritos postais do Congo, Lourenço Marques e Timor (à data na dependência de Macau);
d) – Só o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar poderiam alargar a
outros distritos postais ou territórios a criação de selos e fórmulas de franquia.
Pelo art.º 9 consignava-se que o Governo poderia permitir às companhias privilegiadas (Niassa
e Moçambique) em cujas concessões se compreendesse a cobrança dos rendimentos do
“correio”, o uso de estampilhas e outras fórmulas
postais com cunho especial, devendo a emissão
e circulação, em tudo quanto não fosse contrariado por aquela concessão, subordinar-se às
regras em vigor nas províncias ultramarinas com
relação ao serviço postal.

Fig. 2 - Sobrescrito remetido de Luanda (16.08.94) para Pedrógão (09.05.94) com trânsito por Lisboa (09.05.94) pelo Paquete
S. Thomé. Selo fixo “PAGO” batido a vermelho, a que corresponde o porte de 50 reis (1.º porte para o Continente e Ilhas).
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Pelo art.º 2 eram obrigadas as entidades ultramarinas a anunciar oficialmente nos respectivos
boletins oficiais a alteração ou substituição dos
selos ou outras fórmulas de franquia. Após essa
publicação dever-se-ia entender que os antigos
selos ou fórmulas de franquia poderiam ainda
circular durante 3 meses. O art.º 3 estipula que
após esses 3 meses deixassem de ter poder de
franquia os antigos selos, podendo os mesmos serem trocados nos 3 meses imediatos pelos novos
selos nas repartições postais.
Para o tema em estudo o art.º 4 é o mais importante pois impõe que os Inspectores das Repar-

tições de Fazenda façam as suas
requisições de selos e outras fórmulas de franquia trimestralmente e directamente à Secretaria de Estado
dos Negócios da Marinha e Ultramar. Os selos e demais fórmulas de
franquia a requisitar deveriam ser
calculadas de forma a garantirem
o consumo do trimestre sequente.
É evidente que o preceituado
neste artigo nunca foi levado à letra pelos inspectores de fazenda,
porque fizeram “tábua rasa” do legislado, porque quase que não existia estatísticas de consumo de selos
e fórmulas de franquia ou porque
muitas vezes terão sido induzidos
em erro pelos fieis de correio que se
forneciam de selos muito irregular e
Fig. 3 - Frente de sobrescrito remetido do Ambriz (30.04.94) para Lisboa
desproporcionalmente com as nepelo Paquete Loanda. Selo fixo de recurso “PAGO” batido a azul, a que
corresponde o porte de 50 reis (1.º porte para o Continente e Ilhas).
cessidades de consumo, guardando em stock grandes quantidades
de taxas elevadas que dariam para 3 ou 4 anos de venda, e não tendo frequentemente para o consumo
de um mês valores pequenos de 5, 10, 25 ou 50 reis, que eram mais procuradas.
A publicação do Decreto em apreciação era bem intencionada porém a história vem-nos provar que ele nunca foi respeitado na grande maioria das províncias ultramarinas. E Angola foi um paradigma desse incumprimento volvidos menos de dois anos após a sua publicação.

3 – Selo fixo de recurso “PAGO” e os aspectos legais sobre a sua utilização
Da investigação realizada não encontramos uma portaria ou qualquer aviso do Governo-Geral de
Angola ou de qualquer repartição postal publicada/o
nos Boletins Oficiais autorizando a utilização de carimbos com a palavra “PAGO” como alternativa à falta
de selos postais. A única menção conhecida, quando
escrevemos o anterior artigo, sobre a utilização de tais
carimbos era a seguinte, descrita no preâmbulo da Portaria n.º 577 de 16 de Agosto de 1894 (Figura 4)que autorizava a sobretaxa de selos de 2 ½ reis com um novo
valor de 25 reis para suprir a falta de selos;
Singularmente o processo passava por pagar
os portes em dinheiro recebendo a correspondência a
marca “PAGO” indicativa de que se encontraria pré-pago o respectivo porte. Como bem diz o preâmbulo
da Portaria, o recurso a este método para franquiar a
correspondência era altamente lesivo dos interesses do
Estado, pois tornava extremamente difícil o controlo das
receitas cobradas, assim como poderia propiciar a fraude e o roubo por parte de funcionários menos escrupulosos.
Actualmente o nosso conhecimento sobre este
processo é mais vasto, mercê de novas descobertas
que de certa forma dão uma nova panorâmica sobre
tão conturbado período dos serviços postais de Angola.
Pelos diversos exemplares de cartas circuladas
com a aposição do selo fixo de recurso “PAGO” a data
mais antiga que encontramos foi a de 15 de Abril de
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Fig. 4

1894. Porém o início da sua utilização foi muito anterior com iremos verificar adiante, assim como verificaremos que a sua utilização estava vedada ao abrigo do art.º 11.º n.º 1 da Convenção Postal.
Nas minhas pesquisas aleatórias no Arquivo Histórico Ultramarino acabei por me deparar com um
pequeno processo relativo ao uso do carimbo “PAGO” como selo de recurso, que tinham como interlocutores os Correios Ingleses, o Ministério do Ultramar e o Governador-Geral de Angola. Desse processo
expurgamos os seguintes ofícios:
GENERAL POST OFFICE, LONDON
20 July 1894
Regd. N.º 207.870
The Director General of Posts & Telegraphs
Lisbon
Sir
I have the honour to send you herewith the covers of two letters from Loanda (Figs. 5 e 6), addressed, respectively, to Mr. Fritz Richter ant to Messrs. Benchimol & Sobrinho at Manchester, wich are marked, as you
see, with the word “Pago” and reached this Country with the paid correspondence, but bear no postage
stamps to indicate prepayment.
As the letters thus fail to comply with the previsions of Article 11, paragraph 1,of the Postal Union Convention they have been treated here as unpaid. It is stated, however, that payment was accepted for the
letters in money, and I presume you will wish to enquire into the circumstances.
Perhaps you will be so good as to let me know the result of the enquires made.
I have the honour to be,
Sir,
Your obedient servant

Fig. 5 - Sobrescrito circulado de Luanda (28.04.94)
para Manchester (29.05.94), com trânsito por Lisboa
(24.05.94) pelo Paquete Loanda, Selo fixo “PAGO”
batido a violeta pelo porte de 100 reis (manuscrito). Um dos sobrescritos a que alude o ofício n.º
207.870 do General Post Office of London (n.º do
ofício manuscrito no sobrescrito). Foi porteado em
5d por as entidades ingleses não reconhecerem a
franquia de origem por meio da marca “PAGO”.

Fig. 6 - Sobrescrito circulado de Luanda (29.04.94)
para Manchester (29.05.94), com trânsito por Lisboa
(24.05.94) pelo Paquete Loanda, Selo fixo “PAGO”
batido a violeta pelo porte de 100 reis (manuscrito). Outro dos sobrescritos a que alude o ofício n.º
207.870 do General Post Office of London (n.º do
ofício manuscrito no sobrescrito). Foi porteado em
5d por as entidades ingleses não reconhecerem a
franquia de origem por meio da marca “PAGO”.

Como podemos verificar os Correios Ingleses não aceitam como válida a franquia das correspondências com o carimbo “PAGO” pois estaria em contravenção com o preceituado no art.º 11, parágrafo 1 da Convenção da União Postal, pelo que portearam com o dobro do porte as duas cartas
remetidas para Manchester.
Perante este ofício a Direcção Geral do Ultramar pelo seu ofício n.º 236 de 14 de Agosto de 1894
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remete ao Governador-Geral de Angola a carta dos correios ingleses solicitando que seja informada sobre a matéria em causa. Por aqui se aquilata de que este subterfúgio para franquiar as correspondências
não era do conhecimento do Ministério do Ultramar.
De ofício em ofício o pedido de esclarecimentos acabou por ser consignado ao Director dos
Correios em Luanda, Augusto Tito Gonçalves Martins que pelo seu ofício n.º 128/470 de 27 de Setembro
que transcrevemos, dirigido ao Inspector Geral dos Correios e Telégrafos de Angola justifica a aplicação
do carimbo “PAGO” nas correspondências.
Série de 1894
Direcção dos Correios em Loanda
N.º 128/470
Cumpre-me informar a V.Ex.ª em execução do seu despacho exarado em data de 17 do corrente no
ofício n.º 207870 do correio de Londres de 20 de Julho do corrente ano, ofício que junto, assim como as
duas cartas que o acompanham, que, tendo-se dado por esgotada a emissão dos selos na época a que
se refere a reclamação do correio de Londres, foi esta Direcção autorizada por ofício n.º 367de 4 de Abril
a substituir pela palavra – PAGO – os selos de franquia, usando-se por conseguinte tal sistema até que a
pagadoria das Obras Públicas, a 11 de Maio, forneceu o fiel com os selos necessários para o consumo
público.
Deus guarde a V. Ex.ª
Direcção dos Correios de Loanda, 27 de Setembro de 1894
Illmo. Exm.º Sr. Inspector Geral dos Correios Telegraphos de Angola
O Director Interino
Augusto Tito Gonçalves Martins
Fig. 7 - Sobrescrito circulado de Luanda (28.04.94)
para Londres (28.05.94), com trânsito por Lisboa
(24.05.94) pelo Paquete Loanda, Selo fixo “PAGO”
batido a violeta / vermelho pelo porte de 300 reis
(manuscrito). Foi porteado em 1sh e 5d por as entidades ingleses não reconhecerem a franquia de
origem por meio da marca “PAGO”. Sobrescritos remetido pelo ofício n.º 292.689 do General Post Office
of London (n.º do ofício manuscrito no sobrescrito)
para Lisboa reclamando em nome do destinatário o
reembolso do valor do porteado de acordo com o
teor de outro ofício similar aqui transcrito.

Cortesia do Dr. Luís Frazão

Era esta a informação (parte) que há já muito tempo procurávamos para balizar a utilização dos
carimbos “PAGO”. Fica agora evidente que o período de carência de selos de prolongou entre 4 de Abril
e 11 de Maio de 1894, período esse em que foi utilizada a marca “PAGO” para franquiar as correspondências. Mas este ofício apenas diz respeito ao que se passou em Luanda. Porém outros correios em Angola
usaram este tipo de franquia, mormente a estação postal do Ambriz conforme se pode constatar pela
figura 3.
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Pelo ofício n.º 619 de 27 se Setembro de 1894 do Governador-Geral de Angola, cujo teor transcrevemos, é remetido para o Ministério do Ultramar o processo contendo os esclarecimentos sobre a
utilização dos carimbos com a palavra “PAGO”.
Objecto: Devolve informado o processo n.º 236 sobre o sistema adoptado no correio de Loanda por
ocasião de não haver estampilhas.
Tenho a honra de devolver a V. Ex.ª, devidamente informado, o incluso processo postal n.º236 de 1894,
relativo à palavra “pago” – adoptada pelo correio de Loanda, em substituição de estampilhas, por as
não haver.
Deus guarde a V.Ex.ª
Loanda, 27 de Setembro de 1894
Ill.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar
Na presença do processo remetido de Angola são proferidos os seguintes parecer e despacho
em 14 de Novembro de 1894 pela 3.ª Secção da 3.ª Repartição da Direcção Geral do Ultramar:
Parecer
O que consta do presente processo é uma infracção manifesta dos preceitos do decreto de 2 de Junho
de 1892, cujo fim foi principalmente pôr termo à prática de sobretaxar nas Províncias Ultramarinas, selos
de diversas taxas para acudir às necessidades do consumo.
E maior infracção se me afigura ser de todas as leis e regulamentos postais pôr um carimbo de “Pago”
nas correspondências substituindo assim a aposição dos selos de franquia, que, requisitados em devido
tempo como é mister e o referido decreto determina, devem sempre chegar para as necessidades do
público.
O que é preciso para a regularidade do serviço e para as conveniências do público é que cesse quanto
antes, e não mais se repita, a pratica de sobretaxar os selos de correio.
Brevemente terei a honra de submeter á apreciação de V. Ex.ª um projecto de regime para este serviço
de fornecimento de selos e outras fórmulas de franquia tendente a exercer uma fiscalização rigorosa
sobre este importante assunto e a evitar que haja de se recorrer ao expediente tumultuário de que trata
o presente processo.
Enquanto porém tal regime não é estudado e proposto tenho a honra de propor que desde já se trate
de fornecer a todas as províncias e distritos autónomos uma porção de selos e outras fórmulas de franquia que, pelos cálculos das requisições
feitas, deva chegar para o consumo
provável de seis meses; e que por meio
de Portaria se recomende de um modo
terminante o cumprimento exacto e
pontual de todas as disposições do já
citado Decreto de 2 de Junho de 1892,
nomeadamente no que respeita à exclusiva fabricação de selos na Casa da
Moeda e á regularidade nas requisições
deles a esta Secretaria de Estado
14 de Novembro de 1894
Despacho
As multas pagas pelos destinatários das
cartas cujos invólucros acompanharam
o presente processo foram devidas à
falta de selos, para evitar a repetição
da qual faço proposta em separado.
Parece que eles têm direito a ser indemnizados como pede o Correio Inglês,
Fig. 8 - Sobrescrito remetido de Luanda (29.04.94) para Lisboa
mas para simplificar o expediente do
(24.05.94) pelo Paquete Loanda. Selo fixo de recurso “PAGO”.
embolso tenho a honra de propor que
seja convidado o Correio de que se trata a fazê-lo directamente levando a sua importância, que é de 400 reis ao débito das contas das colónias
portuguesas.
14 de Novembro de 1894
Álvaro da Costa Ferreira
Pelo parecer entende-se que se cometeram erros graves e que serão tomadas medidas rigorosas no futuro, propondo-se de imediato que às colónias sejam fornecidos selos que cubram as suas
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necessidades até 6 meses de
consumo, até que se legisle de
forma a corrigir todas as anomalias.
Pelo despacho exarado entendeu-se que se deveria indemnizar os reclamantes
pelo portes pagos em Londres
propondo-se que fosse os Correios de Angola a fazê-lo. Porém como não foi dada resposta em tempo útil aos Correios Britânicos sobre o seu primeiro ofício datado de 20 de
Julho de 1894, estes voltaram a
insistir pelo seguinte ofício:
GENERAL POST OFFICE, LONDON
3rd September 1894
Regd. N.º 292689
The Director General of Posts &
Fig. 9 - Sobrescrito remetida de Luanda para o Ambriz com selo fixo de recurso
Telegraphs
“PAGO” batido a preto (único conhecida nesta cor). Sobrescrito sem marca
Lisbon
de dia de estação expedidora nem da estação de destino. Faz parte de um
Sir
processo de inspeção à estação postal do Ambriz em 1894 (Arquivo Histórico
In forwarding to you herewith
Ultramarino)
the covers of two letters sent
from St. Paul de Loanda to London and not prepaid by means of postage stamps, I have the honour to
state that the Department has been requested to refund to the addresses the charges raised on the delivery of the letters, on the ground that when they were dispatched from St. Paul de Loanda, no postage
stamps were procurable in that Colony, and that the word “Pago” stamped on the covers was intended
to denote what the postage had been prepaid in money.
The Director General of Posts and Telegraphs
Lisbon
A Repartição dos Correios em Lisboa, a quem foi endereçado o anterior ofício, remete-o em 7 de
Setembro para a 3.ª Repartição da Direcção Geral do Ultramar para os fins convenientes, pois entende
aquela repartição dever ser esta a responder directamente aos Correios Ingleses. Novamente é remetido
ao Governador-Geral de Angola em 26 de Setembro outro ofício para ele se pronuncie sobre a matéria
de facto. Não havendo resposta ao solicitado a Direcção Geral do Ultramar insiste em 14 de Novembro
para que o Governador-Geral de Angola se pronuncie sobre os factos e que devolva todo o processo.
A resposta a esta solicitação apenas se processará a 11 de Maio de 1895 pelo ofício n.º 390 que
transcrevemos na íntegra:
Província de Angola
N.º 390
11 de Maio de 1895
Objecto: Devolve informado o processo 285 de 1894 referente às informações pedidas pelo Correio de
Londres acerca de umas cartas provenientes desta província, cujos sobrescritos em vez de selos postais
levaram a palavra Pago.
Tenho a honra de devolver a V. Ex.ª o incluso processo referente às informações pedidas pelo Correio
de Londres acerca dumas cartas provenientes desta província cujos sobrescritos em vês de selos postais
levaram a palavra “PAGO”.
Devo dizer a V. Ex.ª que em 2 de Março de 1894, não havendo estampilhas postais para selar as correspondências, foi por este Governo Geral permitido que em substituição das referidas estampilhas, e até
que chegasse da metrópole nova remessa, se carimbassem as cartas com a marca de PAGO recebendo
o tesoureiro a respectiva importância.
Foi um meio, embora ilegal, de que se lançou mão por ser absolutamente impossível encontrar outros, a
fim de evitar prejuízo aos interesses da fazenda e dos particulares.
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Hoje, em que o serviço de requisição e
remessa de selos se acha devidamente
regularizado, devem cessar estes expedientes de momento que suscitaram o
reparo do Correio Inglês.
Deus Guarde a V. Ex..ª
Loanda, 11 de Maio de 1895
Ill.mo Ex.mo Sr. Ministro e Secretário de Estado da Marinha e Ultramar.
Álvaro da Costa Ferreira.
Perante este ofício do Governador-Geral de Angola ficamos novamente
confusos quanto ao início da utilização
dos carimbos “PAGO” para franquiar
as correspondências. Como verificamos
pelo ofício n.º 128/470 atrás transcrito, o
Director do Correios de Luanda afirma
que pelo Ofício n.º 367 de 4 de Abril emanado do Governo-Geral foi autorizado a
utilizar aquele método, e que o praticou
de 4 de Abril a 11 de Maio. Pelo ofício
agora transcrito o Governador-Geral diz
que em 2 de Março autorizou que em
substituição dos selos postais se utilizasse
a marca “PAGO”. Estamos inclinados a
aceitar a versão apresentada pelo Director Geral dos Correios pois ele refere
taxativamente o número do ofício e a
data do mesmo.
No que concerne ao fim da utilização da marca “PAGO” acreditamos,
porque é a única fonte que encontramos (Ofício 128/470 do Director dos
Correios de Luanda) que seja o dia 11
de Maio. Porém assaltam-nos algumas
dúvidas, porque pelo que apuramos
em processos distintos no que concerne à sobretaxa de selos autorizada pela
Portaria 577 atrás referida, verificamos a
falta endémica de selos em Angola durante o ano de 1894. Senão atentemos
Fig. 10 - Mapa dos selos consumidos no ano económico de 1893/94
ao mapa apresentado na figura 10. elae das existências em 30 de Junho de 1894
borado pela Repartição de Fazenda Provincial em Luanda a 16 de Julho de 1894.
Ele reproduz o consumo de selos durante o ano económico de 1 de Julho de 1893 a 30 de Junho de 1984,
bem como as existências de selos a 30 de Junho de 1894. Podemos constatar pela coluna “Observações”
que a 4 de Julho de 1894 não existiam em stock, no Cofre Geral, selos das taxas de 2 ½, 5, 10, 20, 25 e 50
reis. E mais curial é a situação pois a Repartição de Fazenda tinha sido recentemente abastecida de selos
que despachados dia 23 de Maio pelo Paquete Ambaca chegaram a Luanda a 15 de Junho. O remessa
destes selos está confirmada pela nota manuscrita apensa ao processo n.º 241/94 da 3.ª Repartição da
DGU que reproduzimos na figura 11. Se verificarmos atentamente o mapa referido, com excepção dos
selos de 100 reis, todos os restantes selos constantes da nota manuscrita, foram de imediato fornecidos às
diversas estações de correio restando quantidades irrisórias em stock. Tal situação obrigou a Repartição
de Fazenda de Angola a fazer uma nova requisição de selos a 14 de Julho, com carácter de urgência,
à qual foi atribuída o número de série “2” (Fig. 12). Supondo que os selos recebidos a 15 de Junho pelo
Paquete Ambaca diziam respeito à requisição n.º 1 (anterior à que agora foi remetida) ficamos na dúvida
como foram fornecidos selos à Direcção dos Correios de Luanda a 11 de Maio.
Na dúvida e na esperança que apareçam correspondências circuladas com a marca “PAGO”
fora do período balizado, entre 4 de Abril e 11 de Maio, pelo Director dos Correios de Luanda, vamos
aceitar como bom este período.
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Quanto ao
reembolso solicitado pelos Correios Ingleses, tendo como
pressuposto as reclamações dos dois
lesados não conseguimos apurar se os
Correios de Angola
o terão feito. Porém
tendo em conta o
ofício n.º 48 datado de 21 de Agosto
de 1894 do então
1.º oficial em comissão, exercendo as
funções de Director
Interino dos Correios
de Luanda, dirigido ao Chefe da 3.ª
Repartição da DGU
podemos dele inferir
que esse reembolso
foi efectuado. Este
ofício tinha como
assunto
principal
as justificações que
Fig. 11 - Requisição n.º 1
levaram a sobretaxar selos de acordo
com a Portaria 577 de 16 de Agosto de 1984, porém em dois parágrafos é focada a problemática das
marcas “PAGO” que pelo interesse de que reveste vamos transcrever:
“A portaria acima referida auctoriza uma sobretaxa de 25 reis em 5.000 sellos de 2 ½ reis.
Não foi sem que previamente me mostrasse adverso á sobretaxa que tal resolução foi adoptada e se
adeverso a ella, que se impunha como única forma de sahir de difficuldades sérias que se apresentavam
pois o sello da taxa de 25 reis é o de maior consumo por ser a franquia estabelecida na província, para
ella concorri foi para evitar a repetição de factos que presenciei, logo à minha chegada à província
d’Angola, pois que tendo-se esgotado a emissão dos sellos da taxa de 50 reis o Governo da província
auctorizou a palavra =pago= nas correspondências e a cobrança da franquia em dinheiro, auctorização
que não foi respeitada nem na metrópole nem nos payses estrangeiros, pontos onde cobravam os portes
aggavados com as respectivas multas.
Reclamações me foram feitas por casas comerciaes que me apresentavam como prova do que acima
deixo dito, os sobscriptos das cartas que os seus correspondentes lhes devolviam para tal fim. Devo mesmo acrescentar que foi necessário encaminhar este negócio por certa forma conciliadora e que obtive
não só, que cessassem as reclamações, como que, das que se iam fazer, se não effectuassem.”
Antes de dar como concluído este tema, volto a referir-me Estação Postal do Ambriz, que também utilizou a marca “PAGO” para franquiar a correspondência, achando oportuno introduzir aqui um
pequeno excerto do relatório remetido ao Chefe da 3.ª Repartição do Ministério da Marinha e Ultramar
pelo 1.º Oficial em comissão, Augusto Tito Gonçalves Martins, encarregue de aquilatar das condições de
funcionamento dos serviços de correio em Angola:
“Desde 21 de Janeiro do corrente ano que neste correio se labuta com grande escassez de selos de taxa
inferior a 100 reis sem que as requisições feitas para o correio de Luanda sejam atendidas.
Oficiei em 3 do corrente ao Exm.º Sr. Governador-Geral instando pela mesma requisição, pois se está
aqui exigindo franquias superiores aquelas a que tem direito o correio. Não obtive até à presente data
resposta ao meu ofício e creio que ela não será satisfatória pois, segundo V. Ex.ª poderá verificar pelo
sobrescrito junto, em Loanda não há igualmente selos de taxas menores, a prova está na forma como o
Correio daquela Capital expede as suas correspondências para dentro da província (Fig. 9). Forma prática, é facto, mas que se presta, sem que eu julgue que se pratique, a fraudes grandes pela dificuldade
que há na fiscalização dos rendimentos postais.
Procurarei, quando for a Loanda, ver o que dá causa a esta falta de selos que tanto prejudicam, a meu
ver, os interesses públicos.
Uma grande parte das correspondências que neste vapor seguiram para a metrópole, procedente des-
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te Correio do Ambriz, vão
acompanhadas das suas
importâncias, em notas do
Banco de Portugal, e dirigidas ao digno Administrador dos Correios de Lisboa
para serem franquiadas
com selos da metrópole,
pois o pago que entre nós
poderá ter desculpa não
pode ser admitido, como
V. Ex.ª sabe para países estrangeiros. Julgo que esta
minha resolução terá aprovação de V. Ex.ª.”
O texto é demasiado
elucidativo, pelo que escusamos tecer mais comentários, pois brevemente
voltaremos com um artigo
sobre esta Estação Postal.
E mais não foi possível
apurar, porém parece-nos
que com estas achegas
estarão os filatelistas mais
esclarecidos sobre a utilização da marca “PAGO”
nas correspondências de
Angola em determinado
período do ano de 1894,
assim como, com as implicações nefastas que uma
irregularidade
praticada
pelo serviços postais, com
beneplácito das entidades
governamentais, acarreta-

Fig. 12 - Requisição n.º 2

ram para os utentes.

Este tipo de actuação dos serviços postais ultramarinos, reprováveis à luz dos regulamentos postais, porque denotam falta de profissionalismo e impreparação dos funcionários, são para os filatelistas
actuais um desafio à pesquisa e investigação e que de certa forma nos transmite um prazer especial
quando vislumbramos as respostas para as nossas dúvidas. Continuamos a afirmar que a filatelia ultramarina deve ser encarada de forma distinta à filatelia regulamentada do Continente. São dois “Mundos”
diferentes que devem ser analisados e estudados de forma distinta. Comparar os serviços postais ultramarinos aos serviços postais metropolitanos na análise do “modus operandi” é comparar “amendoins” com
“caviar”.
Preferimos descascar os “amendoins”!!!!

Bibliografia

		Boletim Oficial de Angola n.º 33 de 18 de Agosto de 1894
		
		
		
		

Boletim do Clube Filatélico de Portugal n.º 386, Dezembro 1999
Processo n.º 236 da 3.ª Secção da 3.ª Repartição da DGU
Processo n.º 241 da 3.ª Secção da 3.ª Repartição da DGU
Processo n.º 248 da 3.ª Secção da 3.ª Repartição da DGU

34

Um novo tipo de Papel Selado
de 80 reis(1)
Em leilões realizados há alguns anos surgiram dois
exemplares de papel selado propriamente dito que não
constam do livro de referência da autoria do Dr Rui Pires2.
Conforme se pode ver pela Figura 1:
•

José Manuel M. Cardia Lopes

•

•

O desenho do selo a tinta de óleo é uma oval irregular ao alto, impressa a azul, com as armas reais
em albino e as inscrições “IMPOSTO DO SELO”, “80
REIS” e “1902”; à parte o valor e a cor – azul em vez
de negro – é em tudo idêntico ao do bem conhecido papel selado de 100 reis para os anos de 1902
a 1910 (Rui Pires, IS8);
As dimensões das folhas (20x30 cm), o número de
linhas (25), a numeração impressa a tinta de óleo
à direita, o papel (azul) e a marca de água (BRAZÃO CPP, PRADO) estão de acordo com o estabelecido no Artigo 6º do Decreto de 9 de Agosto de
1902 e são idênticos aos que aparecem no papel
selado de 100 reis com a mesma data de 1902 (Rui
Pires, IS8);
Os exemplares que possuo foram utilizados em 25
e 29 de Julho de 1902 (sobre os dois exemplares
foram posteriormente coladas, e inutilizadas, diversas estampilhas fiscais).

Acresce que as folhas que adquiri foram lamentavelmente arrancadas de um documento mais extenso pois
apresentam os furos por onde passava o fio que atava o
processo.
___________________
1 - Uma primeira versão deste texto foi enviada, em 2007, à APCPV para
eventual publicação na revista “Papeis de Valor”.
2 - Descrição dos lotes em questão tal como apareceu nos catálogos dos
leilões:
•
43º Leilão do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto
(1 de Abril de 2006), Lote 708: “Folha de papel selado c/ STO
oval, azul, com data de 1902 (raro nesta cor) e quatro folhas
c/ STO dupla oval, verde de 1901, fazendo parte do mesmo
documento”.
•
18º Leilão do Clube Filatélico de Portugal (24 de Junho de 2006),
Lote 724: “1902 – Documento com duas folhas com STO azul,
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Figura 1 - Cabeçalho e marca de água de uma das folhas de papel selado referidas no texto

Creio poder concluir que se está perante um novo tipo de papel selado ainda não considerado
pelo Dr Rui Pires. Logicamente ser-lhe-ia atribuída a designação IS8. Mas uma vez que IS8, IS8a e IS9 já
estão consagradas pelo uso para o papel selado de 100 reis dos anos de 1902 a 1911 (ver Figura 2), que
designação lhe dar?

Figura 2 – Papeis selados catalogados por Rui Pires (1997): IS6 80 reis negro; IS6a 80 reis verde; IS7 100 reis castanho;
IS8 100 reis negro; IS9 100 reis negro. No centro dos quatro primeiros figuram as armas reais impressas a albino enquanto
que no último, IS9, a coroa real foi substituída pelas letras RP.

Para além das questões relativas à “veracidade” deste novo tipo de papel selado, à sua descrição e inclusão numa colecção, levantam-se algumas novas questões:
• Com que finalidade foi emitido este tipo de papel?
• Porque só agora aparece?
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•

Qual a sua raridade relativamente aos tipos de papel selado já conhecidos?

Vamos tentar encontrar uma resposta para estas questões.
No início de 1902 ainda vigorava a Carta de Lei de 29 de Julho de 1899 da qual se transcreve, da
“Classe 12ª - Processos forenses e outros documentos que devem ser escritos em papel selado”, a única
verba onde surgem taxas de 80 reis3:
176

Processos forenses, judiciais, administrativos ou eclesiásticos excluídos os
documentos e os actos que por estas tabelas devem ser escritos em papel
da taxa de 100 reis, cada meia folha
Compreendem-se nesta verba os editais, suas cópias e anúncios bem como
as cópias, notas e contrafés que os escrivães e oficiais de diligência devem
entregar aos citados, intimados ou notificados; as cópias dos autos de penhora ou relações de bens penhorados ou arrestados que devem ser entregues ao depositário; as certidões de avaliação de bens; e as relações de
bens em inventários.

80 reis

A todas as restantes verbas corresponde a taxa de 100 reis. Em suma: o papel selado de 80 reis
era relativamente pouco utilizado entre 1899 e 1901, quando comparado com o seu congénere de 100
reis. O que está de acordo com a frequência com que exemplares de uma e outra taxa aparecem em
leilões. É o caso dos (nomeadamente os dos tipos oval ao alto com as armas reais em albino nas taxas de
80 reis verde (Rui Pina IS6a) e 100 reis castanho (Rui Pina IS7).
Acresce que os documentos que eram escritos em folhas de papel selado de 80 reis em geral
não aparecem isolados mas sim incluídos em processos (a menos que tenham sido arrancados, por vezes
para serem apresentados como sendo documentos completos).
Esta taxa de 80 reis desaparece com a Carta de Lei de 24 de Maio de 1902 que estabelece, para
o papel selado propriamente dito, uma única taxa de 100 reis. Posteriormente o Decreto de 9 de Agosto de 1902, que estabelece o Regulamento do Imposto do Selo, fixa as características do papel selado
(dimensões, número de linhas, etc). Um pouco mais tarde as Portarias de 10 e de 14 de Outubro de 1902
estabeleceram um prazo – até 31 de Outubro – para a troca e para a utilização, sujeita a condições, do
papel selado de tipos anteriores.
Perante isto parece-me poder-se concluir que o papel selado que temos vindo a tratar (STO oval
irregular ao alto, impresso a azul, com as armas reais em albino e as inscrições “IMPOSTO DO SELO”, “80
REIS” e “1902”) foi emitido no início de 1902 e terá sido retirado após 9 de Agosto desse ano, data em que
deixou de ter utilização. Com um período de circulação curto, utilizável apenas em alguns documentos
menos frequentes e usualmente incluído no interior de processos, terá escapado até agora à atenção de
muitos coleccionadores.
A apoiar esta hipótese está o facto de possuir na minha colecção documentos datados de 30
de Abril e de 9 de Maio de 1902 e escritos em papel selado STO negro de 100 reis com a data de 1902
(Rui Pina IS8). Sendo assim o papel selado caracterizado pela oval irregular ao alto, com as armas reais
em albino e as inscrições “IMPOSTO DO SELO” e “1902 terá efectivamente sido emitido no início de 1902,
substituindo o tipo anterior (Rui Pina IS7) antes da publicação da Carta de Lei de 24 de Maio e do Decreto
de 9 de Agosto. Aparentemente a Casa da Moeda, em vez de continuar a emitir os tipos anteriores (STO
oval verde, IS6a e STO oval castanho, IS7), terá optado por imprimir logo no início do ano o papel selado
de acordo com o novo desenho, que estaria nessa altura a ser proposto ao Governo e que veio a ser consagrado no Decreto de 9 de Agosto de 1902. Aliás sem qualquer atropelo à legalidade pois o Artigo 23º
do Regulamento do Imposto do Selo, em vigor no início de 1902 (Decreto de 23 de Dezembro de 1899),
estabelecia que “O Governo pode alterar, quando o julgue conveniente, o tipo e formato do papel e
impressos selados”. No entanto, logicamente, a Casa da Moeda foi obrigada a emitir, com o novo desenho, papel selado das duas taxas que vigoravam no início de 1902, 100 reis e 80 reis, distinguindo-as na
cor: negro para a taxa de 100 reis e azul para a taxa de 80 reis. Depois de 9 de Agosto apenas continuou
a imprimir a taxa de 100 reis (Rui Pina IS8).
____________________
3 - No Apêndice Documental transcrevem-se parcialmente os documentos legais citados no texto.
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É uma hipótese que, eventualmente, poderá ser confirmada por quem tiver acesso aos arquivos
da Casa da Moeda.
Apêndice Documental
Carta de Lei de 29 de Julho de 1899 aprovando novas tabelas do imposto do selo e que da mesma lei fazem
parte. (publicado no Diário do Governo de 4 de Agosto de 1899) (...)

Classe 12ª - Processos forenses e outros documentos que devem ser escritos em papel selado (...)
176

Processos forenses, judiciais, administrativos ou eclesiásticos excluídos os
documentos e os actos que por estas tabelas devem ser escritos em papel
da taxa de 100 reis, cada meia folha
Compreendem-se nesta verba os editais, suas cópias e anúncios bem
como as cópias, notas e contrafés que os escrivães e oficiais de diligência
devem entregar aos citados, intimados ou notificados; as cópias dos autos
de penhora ou relações de bens penhorados ou arrestados que devem ser
entregues ao depositário; as certidões de avaliação de bens; e as relações
de bens em inventários.

80 reis

177

Articulados e seus duplicados, minutas, alegações forenses, petições de
agravo, respostas em inventários no caso do Artº 712 e seus paragrafos do
Código de Processo Civil, respostas sobre a forma de partilha e respostas a
despachos de petições e promoções, cada meia folha

100 reis

(...)

(...)

100 reis

Decreto de 23 de Dezembro de 1899 aprovando o Regulamento do Imposto do Selo e que do mesmo decreto faz parte. (publicado no Diário do Governo de 30 de Dezembro de 1899)(...)
Regulamento do Imposto do Selo (...)
Papel Selado
Artº 17º
§1º (...) marca de água com a inscrição Imposto do Selo e a designação do ano em que for fabricado e na
parte superior, apostas pela Casa da Moeda a tinta de óleo a mesma inscrição e a designação da respectiva
taxa cercando o selo em relevo branco das armas nacionais; mas o Governo poderá, em qualquer época,
dispensar a referida marca de água ou substituí-la por outra que assegure a fiscalização.
§ 2º O papel selado, com exclusão do destinado a letras e do aproveitável para alguns actos designados nas
verbas 266, 269 e 270 4 da Tabela 2, será das taxas de 80 e 100 reis e terá as dimensões 30 cm de altura por 20
cm de largura, com 25 ou 30 linhas, não podendo ser escrito em maior número de linhas respectivamente. (...)
Artº 23º
O Governo pode alterar, quando o julgue conveniente, o tipo e formato do papel e impressos selados. (...)
Portaria de 5 de Setembro de 1900 explicando que a numeração do actual papel selado foi estabelecida em
substituição da antiga marca de água para o papel selado que trata da classe 12ª 5 da tabela Nº 1 que faz
parte da Lei de 29 de Julho de 1899 que não é por isso extensiva ao papel com selo a tinta de óleo conforme
os preceitos do Regulamento de 23 de Dezembro do mesmo ano. (publicada no Diário do Governo de 6 de
Setembro de 1900)
Carta de Lei de 24 de Maio de 1902 aprovando a tabela do imposto do selo, que da mesma lei faz parte, e
estabelecendo várias disposições sobre o referido imposto. (publicada no Diário do Governo de 19 de Junho
de 1902) (...)

Tabela Geral do Imposto do Selo
Nº Ordem
(...)

(...)

100 reis

10

Alvarás extraídos de processos judiciais, cada meia folha

100 reis

11

Alvarás de quitação de legados pios, cada meia folha

100 reis

(...)

(...)

100 reis

156

Translados, cada meia folha

100 reis

____________________

4 - Verba 266 – Recibos e seus duplicados entre particulares (...); Verba 269 – Os vales ou ordens do correio; Verba 270 – Letras sacadas
no Continente e Ilhas.
5 - Contratos de arrendamento selados a tinta de óleo.

38

Decreto de 9 de Agosto de 1902 aprovando o regulamento do Imposto do Selo e o dos Serviços da Inspecção
Geral dos Impostos, os quais dos respectivos decretos fazem parte. (publicado no Diário do Governo de 11 de
Agosto de 1902) (...)
Artº 5º
O papel selado é de duas espécies: o papel selado propriamente dito e o papel de letras.
Artº 6º
O papel selado propriamente dito terá 25 linhas cada lauda e as dimensões 30 cm de altura por 20 cm de
largura. O selo será estampado na parte superior, cercado pela inscrição “Imposto do Selo, 100 reis” a tinta
de óleo.
§1º Além das armas reais e da inscrição conforme este artigo, o papel terá numerção a tinta de óleo e
designação do ano. (...)
Artº 10º
O governo pode alterar, em qualquer época, o formato do papel selado bem como dispensar a numeração
ou substituí-la pelo modo mais conveniente lhe pareça aos interesses do estado
Portaria de 10 de Outubro de 1902 providenciando relativamente à troca de papel selado cuja validade
caducou.
(publicada no Diário do Governo de 11 de Outubro de 1902) (...)
1º Os tribunais, repartições, funcionários vendedores de valores selados e quaisquer outros individuos poderão
efectuar a troca deste papel selado pelo do tipo único estabelecido no respectivo regulamento até o dia 31
de Outubro corrente, na Casa da Moeda e Papel Selado e em todas as recebedorias do reino, não sendo
aceito o que for apresentado depois daquele dia. (...)
3º Considerar-se-ão regularmente selados os livros e quaisquer documentos para os quais se tenha utilizado,
desde o dia 1 de Setembro findo até ao começo da vigência da presente portaria o papel selado de 30 linhas,
desde que o número de linhas aproveitadas não exceda as 50, isto é, a soma das linhas do papel selado em
vigor ou desde que pelo número total de linhas escritas tenha sido pago imposto igual ao que resultaria do
emprego do papel do tipo actual por se haver satisfeito a diferença por meio de estampilhas fiscais.
Portaria de 14 de Outubro de 1902 prorrogando o prazo fixado no 3º perceito da portaria sobre a troca do
papel selado. (publicada no Diário do Governo de 20 de Outubro de 1902) (foi prorrogado até 31 de Outubro)
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Subsídios para o estudo da marcofilia
de Cabo Verde
1 – Introdução

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

Depois dos momentos muito difíceis que se
seguiram ao incêndio na sede do Clube Filatélico de
Portugal tinhamos previsto tirar uma folga no dia em que
se celebra o 25 de Abril. Recuperada e reaberta a Sede,
correndo naturalmente o período de consulta dos lotes para
o nosso 27.º Leilão, depois da azáfama da descrição dos
lotes e montagem do respectivo catálogo em papel e sua
divulgação na página electrónica do Clube, terminamos
ontem a paginação do n.º 431 do nosso Boletim, pronto
para ser enviado para o “ftp” da Gráfica para que amanhã
se proceda á sua impressão.
A boa intenção de folgar um dia não passou disso
mesmo, porque habituamo-nos a um ritmo de trabalho
intenso e depois não conseguimos habituarmo-nos a um
merecido repouso. Na televisão celebra-se o “Dia da
Liberdade” onde os políticos, profissionais de “pacotilha”,
esgrimem as suas armas numa tentativa desenfreada de
se fazerem ouvir, cada um convencido das suas razões,
olhando apenas para o seu “umbigo”, incapazes de
se unirem em torno de um projecto nacional que salve
os Portugueses das agruras de uma crise económica e
financeira. O País vai-se afundando e estes “iluminados
políticos” vão alegre e inconscientemente desfilando a sua
petulância impregnada de incompetência, aplaudidos
por uma turba de sequazes à espera das iguarias que o
“poder” lhes pode proporcionar. Tirem-nos deste filme.
Cansado desta “feira de vaidades” decidimo-nos
refugiar na filatelia, organizando os milhares de fotocópias
e imagens que fui obtendo nas pesquisas efectuadas no
Arquivo Histórico Ultramarino.
Durante essa sistematização encontro um
interessante relatório redigido por António Augusto da
Silveira e Costa, Delegado da Direcção Geral dos Correios,
nomeado em finais de 1886 para em Cabo Verde preparar
os serviços de correio para a implementação do serviço de
Vales Postais. Parecendo-nos estar este número do nosso
Boletim menos composto, decidimos dedicar este dia a
acrescentar algo mais, no pressuposto que a matéria seria
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do agrado dos nossos leitores e daqueles que se dedicam ao estudo da marcofilia caboverdeana.

2 – O relatório de António Augusto da Silveira e Costa
Não vamos aqui reproduzir na íntegra o mencionado relatório, que pela sua extensão e por
conter alguma informação menos importante, seria fastidiosa a sua leitura para alguns dos nossos leitores.
Vamo-nos dedicar quase que exclusivamente à parte que se refere ao funcionamento das estações
postais e sobre as marcas que utilizavam em finais de 1886.

Figura 1

O funcionário atrás referido foi nomeado por portaria de 5 de Novembro de 1886 para ir a Cabo
Verde instruir no serviço de vales os Directores dos Correios da Praia e S. Vicente de acordo com o ofício
n.º 108 da 2.ª Repartição da Direcção Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes. Embarcou em 6 de
Novembro a bordo do paquete Cabo Verde tendo desembarcado às 7H00 da manhã do dia 14 de
Novembro na Cidade da Praia.
Embora a missão a cumprir estivesse perfeitamente definida entendeu António Costa alargar o
seu trabalho fazendo um levantamento das condições em que se encontra o serviço postal em Cabo
Verde. Chegado à Cidade da Praia, não estando na ilha o Governador por ter seguido em viagem
para a Ilha Brava, decidiu seguir para aí pois era sua intenção apresentar-se ao Governador para dele
obter todas as informações que o habilitasse a melhor desempenhar a sua comissão. Assim, nesse mesmo
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dia seguiu para a Ilha Brava a bordo do iate Visconde da Praia Grande de Macau. A 18 de Novembro
regressa com o Governador à Cidade da Praia a bordo da canhoneira Rio Lima e começa a instruir o
Director Interino dos Correios da Praia sobre o serviço de vales, cujo início estava aprazado para o dia 1
de Dezembro.
A 30 de Novembro depois de devidamente instruído o Director dos Correios da Praia segue para
S. Vicente. E é assim que se inicia um périplo pela maioria das estações postais de Cabo Verde, com
excepção das de Santo Antão e Fogo, procurando inteirar-se das condições de funcionamento dos
serviços postais, depois de obtida a permissão do Inspector dos Correios para fazer essas visitas. Visitou
todas as estações postais com excepção das referenciadas – Santo Antão e Fogo –, e com muita
pena nossa, pois obstou a que tivéssemos uma panorâmica geral das condições de funcionamento da
totalidade das estações.

Figura 2 - Reduzida a 80 %
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Devo ainda realçar que a visita deste funcionário iria determinar um caso atípico na filatelia
ultramarina. Em todas as colónias portuguesas estava em vigor as tabelas de portes constantes do acordo
de 27 de Janeiro de 1876 quando as Províncias Ultramarinas foram admitidas na União Geral dos Correios.
Nas correspondências remetidas para o estrangeiro eram cobrados 100 reis pelo porte simples. Entendeu
António Augusto da Silveira e Costa que não era correcta a cobrança daquele porte pois se deveria
cobrar os portes segundo a tabela 2 anexa à Lei de 7 de Julho de 1880, em vigor em Portugal, devendo-se
assim harmonizar a cobrança dos portes praticada no Continente e nas Colónias. Por esta tabela o porte
simples a cobrar para o estrangeiro passou a ser de 80 reis. A aplicação desta tabela em Cabo Verde
originou uma desconformidade de portes a cobrar em relação a outras colónias que a não aplicavam.
Este tema será abordado num próximo artigo.
É ainda de realçar no relatório que vimos referindo as condições em que se processava o
transporte das malas de correio. Segundo o relato de António Costa logo à saída de Lisboa se percebia
estar este serviço muito mal organizado, pois estava a bordo do Paquete Cabo Verde quando chegaram
as malas com as correspondências destinadas à Madeira e aos portos da África Ocidental Portuguesa,
transportadas num barco a remos, e como chovia abundantemente e com as vagas alterosas as mesmas
chegaram todas encharcadas. Nem um simples oleado a cobri-las nem o menor dos cuidados para
evitar que se danificassem. No Funchal, por exemplo, viu muitos jornais sem as respectivas cintas, muitas
delas soltas e rasgadas, de modo a que era impossível reconhecer a quem pertencias os jornais. Muitas
cartas com os sobrescritos de tal modo danificados que não havia forma de ler o nome e morada dos
destinatários, e viu ainda alguns registos e valores declarados com jóias de ouro e pedras finas soltas tão
danificados, sendo difícil determinar-lhes o verdadeiro endereço.
Em S. Vicente viu a correspondência ser tratada do mesmo modo. Até o livro destinado à
escrituração dos vales postais (serviço que iria começar em 1 de Dezembro) chegou em mau estado
com as folhas molhadas e a encadernação estragada. Na Praia voltaram-se a repetir as mesmas cenas.
Nesta estação postal teve a oportunidade de observar quando da chegada do Vapor Bolama, que fazia
a ligação da Guiné para Cabo Verde, algumas cartas que entraram na estação com os selos inutilizados
com um carimbo (administrativo) onde se lia “EMPREZA NACIONAL – VAPOR BOLAMA” e que assim foram
distribuídas aos seus destinatários ou se fizeram transitar para outras estações. Tendo chamado à atenção
da situação, foi-lhe respondido tratarem-se de cartas lançadas na caixa de correio a bordo do vapor, e
que aí, para auxiliar o serviço postal inutilizavam por esta forma os selos.
Já vimos casos análogos a este serem depreciados pelos chamados filatelistas “puristas” e
“fundamentalistas” para quem tudo aquilo que não seja regulamentar é enviado para pastas que vão
rotulando de “ESTRANHOS”, “APÓCRIFOS”, “DUVIDOSOS” e outros títulos mais, que a sua imaginação
criativa vai desenterrando, depois de uma noite de sono repousado, de um dicionário usado como de
recurso à falta de uma boa almofada.

Figura 3 - Reduzida a 80 %

		
Depois desta pequena incursão sobre o relatório de António Augusto de Oliveira e
Costa vamo-nos dedicar ao motivo deste pequeno artigo que por certo será do interesse de muitos
filatelistas. Como atrás frisei este funcionário dos correios visitou todas as estações postais do arquipélago
de Cabo Verde com excepção das de Santo Antão e Fogo. Pelas estações por onde passou teve o
cuidado de pedir aos chefes das estações que numa folha de papel fizessem a aposição de todas as
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marcas de correio que aí utilizavam. É esta amostra das marcas em uso que vamos levar até aos leitores,
acrescentando reparos e particularidades do serviço postal, bem como algumas estatísticas que nos são
apresentadas.

3 – As estações postais visitadas
3.1 – Praia
Na Praia, capital da província situada na Ilha de Santiago, a Repartição dos Correios estava
instalada numa pequena sala, onde o funcionário dos correios é obrigado a permanecer durante
muitas horas sem as mínimas condições. O movimento postal era pequeno. Apenas recebia as malas
transportadas pelos paquetes portugueses, que todos os meses, nos dias 13 ou 14 ali chegam e pelo
vapor que faz a ligação inter-ilhas que por ali passava a 16 de cada mês. Recebia as malas que todas as
2.ªs e 3.ªs feiras vinham das delegações instaladas na Ilha, que segundo o relatório, pouco mais do que
4 a 6 cartas trariam. Número idêntico trazia as malas que os navios de cabotagem transportavam das
Ilhas do Fogo e Brava. A expedição de malas também era diminuta com excepção das malas para a
Metrópole. Pela estatística referente ao ano económico de 1885/86 o rendimento do correio da Praia era
de 1.090$412 reis, ou seja 1/3 do rendimento do correio de S. Vicente.
Interessante é a constatação de que a maioria da correspondência circulava fora do circuito
oficial. A maior parte da correspondência, tanto da Ilha de Santiago como das outras ilhas do arquipélago,
transitavam pelos passageiros e tripulação das embarcações sem pagarem os portes devidos aos Correios.
Esta estratagema de fuga ao pagamento dos portes do correio, em Cabo Verde, era ancestral pois já
em 7 de Junho de 1843, através do Boletim Oficial n.º 77 tinham sido tomadas providências, pelas quais se
estabeleciam pesadas multas para quem fosse apanhado a transportar correspondência epistolar, e se

Figura 4 - Reduzida a 80 %

recomendava aos capitais dos navios que exercessem uma vigilância redobrada às ilicitudes.
Na estação postal da Praia não existia um livro de registo das correspondências registadas. Existiu
um até 14 de Julho de 1882 e o último lançamento tinha a data de 23 de Maio de 1883. Este livro foi
julgado inútil pelo então Chefe de Estação e desde essa data não mais foi escriturado.
Nas correspondências recebidas não era colocada a marca de dia, de tal modo era impossível
saber quando deveriam cair em refugo. Na formação das malas a expedir eram cometidos erros graves,
pelo que transcrevo de seguida o que foi relatado pelo funcionário postal em comissão:
“Na mesma mala seguiam para o continente cartas porteadas differentemente e em cada estação
exigiam o porte que melhor lhe parecia. – Sem conhecimento das disposições que constantemente tem
modificado o regimento da União Postal, não sabendo as vias por que podem seguir as correspondências;
com absoluta falta de quaisquer documentos que o elucidem por isso que os poucos documentos que eram
enviados, raros chegavam às mãos de quem d’elles se deveria servir, os empregados vêem-se em sérios
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embaraços para portear qualquer carta. E em sérios embaraços me vi eu para conseguir que ao menos
as correspondências originárias da província e com destino ao Continente tivessem uma taxa uniforme.”.
Este relato faz-nos pensar mais uma vês nos chamados “puristas” e “fundamentalistas
regulamentares” que dando voltas às suas cabeças e às dos outros por consequência, procuram uma
explicação para o inexplicável e depois de muitas canseiras porque não encontram justificações à luz
dos regulamentos colam os mais disparatados rótulos a determinados espécimes filatélicos.
A Direcção dos Correios da Praia tinha 3 delegações: uma em S. Domingos, na freguesia de S.
Nicolau Tolentino; outra em S. Lourenço, na freguesia do mesmo nome e outra em S. Salvador (Picos) na
freguesia de S. Salvador. Tinha ao seu serviço um escuteiro que conduzia as malas para estas delegações,
para além das malas para Santa Catarina e para o Correio do Tarrafal entregando-as nos Picos ao
escuteiro que vinha do Tarrafal, recebendo deste as que dali vinham. Um outro escuteiro transportava as
malas para as delegações de Pedra do Badejo na freguesia de Santiago e para a delegação Calheta

Figura 5

de S. Miguel na freguesia de S. Miguel. Estes escuteiros faziam duas carreiras por semana saindo da Praia
às segundas e sextas e regressando às quintas e segundas feiras.
Além de um Director a estação postal da Praia tinham ainda um servente com um vencimento
mensal de 7.200 reis, verba não orçamentada, pagando o Director dos Correios com a receita do correio,
entregando depois apenas o valor líquido apurado.
Na figura 1 podemos apreciar as marcas em uso na estação postal da Praia.
3.2 – S. Vicente
A Estação Postal de S. Vicente é aquela, de entre as estações do arquipélago de Cabo Verde,
a que tem maior relevância no serviço postal, e a corroborar esta afirmação está o rendimento postal do
ano económico de 1885/86 de 3.071$844, o triplo do rendimento da estação da Praia e quase o dobro
do rendimento de todas as estações postais de Cabo Verde.
Estação central, o movimento de correspondência passava quase todo por ali em trânsito. Era a
única estação onde o serviço de fazia mais cuidadosa e regularmente, existindo a quase totalidade dos
livros de escrituração cuidadosamente escriturados e em dia.
Além de um Director a estação tinha um empregado, para além de um contínuo que também
servia como distribuidor.
As marcas em uso na estação postal são as que se reproduz na figura 2.
3.3 – Brava
A Direcção do Correio de Brava estava consignada ao Director da Alfândega. As condições não
eram melhores segundo o relator António Costa. Por exemplo, encontrou as correspondências espalhadas
pelo chão por não haver sítio melhor onde se pudessem guardar. Não tinham um único impresso, de tal
modo que os recibos das cartas registadas e os documentos que as acompanhavam às estações de
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destino eram todos manuscritos. Toda a escrituração da estação era feita apenas num único livro a que
chamavam de “conta corrente”.
As marcas em uso na estação são as reproduzidas na figura 3. Como podemos observar as
marcas existentes eram muito rudimentares, pois nem uma marca de dia existia. A marca obliteradora

Figura 6

era um carimbo mudo de círculos concêntricos, muito mal conservado e limpo, para além de uma marca
de registo em borracha.
3.4 – Maio
Também a Direcção do Correio da Ilha de Maio estava cominada ao Director da Alfândega.
Além de um livro de conta corrente tinha um livro de selos. Tal como a estação de Brava não tinha impressos disponíveis pelo que eram todos manuscritos.
As marcas em uso são as apresentadas na figura 4. Se a marca obliteradora da estação de Brava não estava
nas melhores condições que dizer desta
marca. De um carimbo de círculos concêntricos apenas resta uma mancha muito difusa. Pior marca que esta não é possível encontrar.
3.5 – Boavista
A Direcção de Correio da Boavista também estava a cargo do Director
de Alfândega. Havia um livro de conta
corrente e um livro de registo do movimento de selos com escrituração em dia.
As facturas e recibos da correspondência
registada eram manuscritas e as cópias
devidamente numeradas e empacotados.
As marcas em uso na estação
estão reproduzidas na figura 5 e compreendiam apenas uma marca de dia (dupla oval) e um carimbo de registo de correspondência em borracha, muito bem
conservados.
3.6 – Sal
Também era ao Director da Alfândega do Sal a quem estava entregue

Figura 7
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a Direcção de Correio. Além do livro de conta corrente e de selos postais, havia um livro que servia para
escriturar a correspondência registada e oficial expedidas, e no mesmo livro era registada a estatística
da correspondência ordinária saída. As facturas eram manuscritas por falta de impressos, e não ficavam
arquivadas cópias das mesmas e dos talões de registo.
Como curiosidade é relatado que a 29 de Janeiro de 1885, e aqui chamo a atenção do Dr.
Luís Frazão para este pormenor, porque interessa ao estudo que vem realizando, a estação recebeu a
seguinte remessa de inteiros postais com a efígie de D. Luís I: 10 de 10 reis, 50 de 20 reis e 50 de 30 reis.
O relator constata que só no dia em que ali esteve (1 de Dezembro de 1886), ou seja quase dois anos
depois, é que se venderam os primeiros. Os bilhetes postais não figuravam no livro de registo dos selos mas
sim na conta corrente a seguir às cartas porteadas.
As marcas utilizadas na estação postal são as reproduzidas na figura 6, estando as mesmas em
bom estado de conservação.
3.7 – São Nicolau
Tal como nas outras estações menores que temos vindo a enumerar a Direcção de Correios de
São Nicolau estava entregue também ao Director da Alfândega. Tal como as outras tinha um livro de
conta corrente, um livro de conta corrente de franquias postais, estampilhas fiscais e papel selado, numa
mistura de repartição de fazenda e repartição postal. A condução das malas era feita através do porto
da Preguiça, por contrato, pagando-se a terceiros o montante de 1.000 reis mensais. Havia também um
distribuidor de correspondência.
As marcas usadas nessa época são as reproduzidas na figura 7 e compreendiam apenas uma
marca de dia oval, assim como um carimbo de borracha batido a violeta para a correspondência
registada.
3.8 – Santo Antão e Fogo
Conforme dissemos anteriormente, o relator não conseguiu desembarcar nas duas ilhas em
referência, pelo que ficamos impossibilitados de hoje podermos reproduzir as marcas em uso nas estações
postais, que tal como a maioria estavam entregues ao Director da Alfândega. Em Santo Antão havia dois
escuteiros, um que fazia o trajecto da Vila da Ribeira Grande para a Ponta do Sol (porto principal da ilha)
e outro da mesma Vila da Ribeira Grande para o concelho de Paul. Haviam ainda um encarregado de
participar aos funcionários públicos a saída das embarcações.
Como podemos verificar uma boa parte das estações postais estavam muito mal servida quer em
impressos e livros de escrituração do serviço postal, assim como as marcas postais em uso eram obsoletas
e nada condizentes com o que as boas normas regulamentares preconizavam.

4 – São Vicente e a história de um carimbo de dupla oval
O episódio que se segue neste artigo sobre marcofilia de Cabo Verde e não só, não faz parte do
relatório que vimos citando, mas antes de um processo com o n.º 8 datado de 12 de Janeiro de 1889e
arquivado no Arquivo Histórico Ultramarino. Provavelmente porque a marca de dia usada em S. Vicente
não estivesse nas melhores condições, ou porque seriam necessários mais carimbos, em 24 de Novembro
de 1887, o Correio da Ilha de S. Vicente solicitou o fabrico de dois carimbos (marca de dia) tendo para
isso remetido um modelo do carimbo que se pretendia, conforme figura 8.

Figura 8 - Reduzida a 70%
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Volvido mais de um ano, isto é em 5 de Dezembro de 1888 chegaram finalmente a S. Vicente os
carimbos tão ansiados. Porém, para espanto do Director dos Correios de S. Vicente os carimbos recebidos
não estavam de acordo com o modelo solicitado conforme se pode constatar pela figura 9.

Figura 9

Não calando a sua indignação o Director dos Correios da Ilha de S. Vicente, Roberto Duarte
da Silva Júnior reclama em 5 de Janeiro de 1889, pelo ofício n.º 4, para o Chefe da 2.ª Repartição da
Direcção Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes com o seguinte argumento, que entendemos ser
perfeitamente justificável. Rezava assim a sua reclamação:
“Estes carimbos não foram feitos segundo o modelo que juntei à requisição. Para evitar confusões, a
designação “CABO VERDE” parecia-me de toda a importância por haver muitas terras, mesmo em
Portugal, com o nome de S. Vicente”.
Para os amantes da marcofilia de Cabo Verde fica uma importante referência. Este tipo de
carimbo apresentado na figura 9 chegou a Cabo Verde a 5 de Dezembro de 1888 e deverá ter começado
a ser utilizados nos dias imediatos.

5 – Epílogo
Relatórios como o que acabamos de utilizar para escrever este artigo, são imprescindíveis para
dar a conhecer a realidade dos serviços postais das nossas ex-colónias. São evidentes as carências de
organização, equipamentos, materiais, capacidade economica e profissional nos serviços postais. É
perante estes factos que actualmente os filatelistas devem ser mais comedidos quando interpretam à luz
dos regulamentos os pormenores de um espécime filatélico. Exige-se um maior cuidado nas interpretações
e afirmações que se vão proferindo.
Esperamos que este artigo acrescente algo mais ao vosso conhecimento, pois deu-nos um imenso
prazer ocupar o “Dia da Liberdade” escrevendo-o, enquanto nos areópagos da política alguns persistem
em discussões estéreis, cada um gritando o mais que pode, tentando abafar o voz do mais próximo. E
assim se vão entretendo!!!!!.......

67 anos
ao serviço da Filatelia
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CTT/MKT-MPS-MFIL/A EPOPEIA DO BACALHAU/2011-02/3

Saboreie
esta viagem.
“A Epopeia do Bacalhau” vai levá-lo a bordo de um
navio do Sec.XVII. Junte-se aos homens do mar,
aprenda técnicas e, quando chegar a bom porto,
desfrute de uma bela receita de bacalhau. Esta é
uma obra com valor filatélico, deliciosamente
irresistível para coleccionadores.
Adquira um dos exemplares desta edição limitada,
numa Estação de Correio ou em www.ctt.pt
50

A Tarja Fosforescente nas séries
“Paisagens e Monumentos” e

“Instrumentos de Trabalho”
O aparecimento das tarjas fosforescente nos selos
portugueses ocorre com a introdução de máquinas obliteradoras nos Correios, que as usam para facilitar o manuseamento mecânico da correspondência.

Carlos Maia

carlosmaia@oniduo.pt

A sua entrada em funcionamento, ainda que experimental, ocorreu em 3 de Novembro de 1975. A Portaria 695/75
de 25 de Novembro de 1975 (datada de 30 de Outubro) regula esta emissão definindo que “sejam lançados em circulação,
cumulativamente com os que estão em vigor, destinados ao
tratamento automático das correspondências, selos com as
seguintes características: Impressão de uma tarja fosforescente colocada verticalmente sobre a mancha impressa.” Define
depois que “No primeiro grupo utilizam-se as taxas de $50, 2$
e 6$ e bilhetes-postais simples de 1$50 da emissão ordinária
“Paisagens e Monumentos Nacionais”, seguindo-se, oportunamente, as restantes taxas e emissões extraordinárias a lançar
ou os saldos das emissões já lançadas.”
A partir de então, algumas taxas, de algumas séries, foram contempladas com esta inovação. A série de
“Paisagens e Monumentos” foi portanto a primeira delas.
As máquinas obliteradoras foram fornecidas aos
CTT em 1975 pela empresa NEC Portugal. Tratou-se de cinco máquinas Sequenciadoras Faceadoras e Obliteradoras
(SFO’s) que funcionaram nos três Centros de Tratamento
dos CTT, localizados em Lisboa, Vila Nova de Gaia e Taveiro.
O sobrescrito, ao passar na máquina obliteradora,
identifica a localização do selo através da tarja fosforescente, e carimba-o.
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Sendo a aposição da tarja fosforescente
um processo automático, é de esperar o surgimento de algumas falhas, fruto das grandes quantidades impressas e da sua produção ao longo de vários anos, originando as tão desejadas variedades
que os filatelistas procuram.
A visualização desta tarja nem sempre é fácil. Em muitos casos é visível a olho nu. Outras vezes,
basta a visualização do selo na horizontal, fazendo
incidir a luz pela frente. O mais eficaz é o recurso à
lâmpada de Wood que utiliza a chamada “luz negra” e que facilita a identificação da tarja.
Dada a dificuldade em obter imagens de
qualidade que permitam visualizar as tarjas fosforescentes, optámos por “trabalhar graficamente”
a maioria delas para que a explanação possa ser
mais perceptível.

Nos selos da série “Paisagens e Monumentos”

No caso da taxa de 10$00 a tarja tem uma
largura de apenas 3mm.

Tarja fosforescente normal

As tarjas foram colocadas nas folhas completas de 100 ou 50 selos, verticalmente.
Porque a dimensão vertical desta faixa era
de 20,4 cm e a dimensão dos selos de 20,6 cm, verifica-se que nos selos da linha superior e inferior, a
tarja é curta no topo ou na base, respectivamente.
A distância à margem varia também ligeiramente
de acordo com a certeza na impressão da tarja.

Esta foi, como referido anteriormente, a primeira série base portuguesa a receber a aposição
de tarjas fosforescente, sendo considerada uma
edição experimental.
Em 3 de Novembro de 1975 foi emitida o
primeiro conjunto de selos com estas características, composto pelas taxas de $50, 2$00 e 6$00.

Selo da margem inferior

Segundo refere Manuel Ribeiro Marques
Mendes no seu trabalho “Selos Postais Portugueses
Fluorescentes e Fosforescentes”, foram as seguintes
as quantidades que receberam a impressão da tarja.
Taxa Impressão Segurança / Tiragem (milhares)

Taxa
$50

Impressão
Segurança
1975
1975F

2$00
6$00

Tiragem
(milhares)
357.730
3.000

1975

215.280

1975F

24.000

1975

12.680

1975F

1.000

Selo da margem superior

Uma excepção verifica-se na taxa de
10$00 com impressão de segurança de 1977. Nestes, a tarja é colocada de forma individual em
cada selo, com uma dimensão de 2,2 cm x 3 mm,
razão pela qual todos os exemplares se apresentam com a tarja interrompida em cima e em baixo.

A quantidade impressa destes selos com
tarja fosforescente foi manifestamente reduzida,
particularmente se consideradas as quantidades
emitidas, nessas taxas, nesse mesmo ano.
A aposição das tarjas fosforescentes resultou na colocação de uma faixa vertical, de cor
amarelo esverdeado, com uma largura de 5 mm.,
ao longo da folha de selos, incidindo sobre o lado
esquerdo dos selos.

Selo de 1977
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possuir. Este fenómeno não é de fácil identificação
uma vez que, em muitas situações, o selo existe,
nessa data, com e sem tarja. Situação a reter é a
que acontece na taxa de 2$00. Existe um conjunto
significativo de selos emitidos sem impressão de segurança e que, ao contrário do que seria de esperar, não apresentam tarja fosforescente.

Selo sem impressão de segurança

Por outro lado, podem encontrar-se exemplares em que a tarja fosforescente se encontra ligeiramente deslocada, para a direita ou esquerda, podendo, em alguns casos, surgir uma parte da tarja no
lado direito do selo, como é o caso da figura.

Selo de 2$00, sem impressão de segurança e sem tarja

Uma das características que varia com as
sucessivas impressões é a qualidade, cor ou nitidez
da impressão, não sendo, muitas vezes de fácil percepção. Neste caso e da análise de alguns milhares de selos, somos levados a concluir que se trata
de selos que deveriam ter recebido a impressão de
segurança de 1974 (é esta a que maior probabilidade apresenta) ou 1975 (sem tarja fosforescente)
e que, por alguma razão não se verificou. O facto
de se conhecerem muitos selos destes com carimbo datado de 1977, como o par da imagem, reforça esta conclusão.

Selo de 1$00, impressão de segurança CTT1977,
com tarja deslocada

Outra situação curiosa e muito pouco frequente é a que se encontra nos selos de 1978 (sem
impressão de segurança) nas taxas de 1$00 e 2$00.

Também na taxa de 1$00 é possível encontrar alguns selos sem impressão de segurança
e sem tarja fosforescente ainda que neste caso a
garantia não seja completa.

Muito provavelmente, uma dupla aplicação da tarja, com deslocamento da folha, originou
esta situação que as imagens retratam.

De facto, verifica-se que, em algumas situações, a tarja fosforescente é tão fraca que, mesmo com recurso à “lâmpada de Wood” é muito
difícil a sua visualização.
No que diz respeito aos bilhetes-postais que
integram esta série base, a tarja fosforescente foi
colocada nas taxas de 1$50 (na emissão experimental já referida) bem como nos bilhetes postais
impressos com os selos das taxas de 2$00 e de 3$00.
A taxa de 3$50 foi impressa como adicional em
1983 igualmente com tarja fosforescente.

Selo de 1$00 com dupla tarja

Assim, nestes selos, surgem duas tarjas, perfeitamente individualizadas, uma na esquerda (a
normal) e uma outra mais à direita. A dimensão das
tarjas é idêntica.

Fragmento de Bilhete Postal com tarja

Embora a análise deste material não seja
ainda muito exaustiva, foi já possível identificar algumas situações curiosas, como é o caso que a
imagem retrata, onde se verifica uma deslocação
da tarja para a esquerda.

Selo de 2$00 com dupla tarja

Outro aspecto digno de registo é a ausência de tarja fosforescente em selos que a deveriam
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apresenta-se também em formato de “L invertido”.
E refere-se a esta taxa a variedade mais conhecida, sendo possível encontrar selos com tarjas
designadas por comprida e por curta. A diferença
reside, de facto, na dimensão da tarja horizontal.
Fragmento de Bilhete Postal com tarja deslocada

Nos selos da série “Instrumentos de Trabalho”
A série base conhecida por “Instrumentos
de Trabalho” foi lançada em 15.02.1978. Também
nesta série foram colocadas tarjas fosforescentes,
agora com outro formato. A cor manteve-se amarelo esverdeado, variando as tonalidades de acordo com a impressão.

Selo de 20$00 com tarja “comprida”

Tarja fosforescente normal

Selo de 20$00 com tarja “curta”

Na chamada “tarja comprida” a espessura da tarja é também maior. As dimensões, neste
caso, são de 30mm x 3,5mm na horizontal e de
22mm x 3,5 na vertical. No caso da “tarja curta” as
dimensões são de 17,5mm x 2,5mm na horizontal e
de 22mm x 2,5mm na vertical.

A tarja foi aplicada em todos os selos de
tamanho pequeno. Mais tarde e como referiremos
adiante, também o selo de 20$00 recebeu a aposição da tarja.
Desde logo e ao contrário da série base de
“Paisagens e Monumentos Nacionais”, a aposição
da tarja foi descontínua, ou seja, surge em cada
selo de forma individual.

Não se conhece informação sobre a data
de entrada em circulação destes selos com tarja,
nem se consegue determinar com exactidão qual
das duas foi a primeira a ser lançada. A análise de
selos e correspondência da época permite supor
que terão sido colocados em circulação no início
de 1985, - altura em que a taxa de 20$00 passou a
ser a franquia para correio interno normal - primeiro os de tarja curta (Janeiro?) e depois o de tarja
comprida (Maio?).

As tarjas colocadas nos selos de menor
dimensão apresentam um formato que podemos
designar por L invertido. A dimensão da tarja vertical é de 19mm x 2,5mm e a da tarja horizontal de
22mm x 2,5mm. Assim, a tarja encontra-se na margem esquerda e superior do selo. Estas dimensões
são variáveis, podendo a largura das tarjas aproximar-se dos 3,0mm.

Uma outra situação bastante curiosa é a que
se encontra em alguns selos de 5$00 que a imagem
traduz, e onde é possível identificar duas tarjas:

Exceptua-se o caso da taxa de 16$00 em
que a tarja foi colocada no ângulo contrário, ou
seja, apresenta-se do lado direito e superior do selo.

•
•

Uma tarja contínua, na vertical, com 5mm de
largura e que em tudo se assemelha à usada
na série de “Paisagens e Monumento”;
A tarja usada normalmente nesta série.

Tarja fosforescente específica dos selos de 16$00

Nos selos de maior dimensão, apenas a
taxa de 20$00 recebeu a aposição de tarja fosforescente, nas impressões mais tardias. Esta tarja

Selo de 5$00 com tarja dupla
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Somos assim levados a concluir que, por
alguma razão desconhecida, as folhas impressas
foram sujeitas à aposição da tarja usada na série
anterior. Identificado o erro, os selos “voltaram à
máquina” para aposição da tarja correcta.

a que algumas vezes a impressão da tarja é quase imperceptível. Ainda assim conhecem-se alguns
selos, nomeadamente nas taxas de $50 e 5$00, em
que de facto a tarja não existe ou é parcial.

À semelhança do que foi referido na série
“Paisagens e Monumentos”, também nesta série
é possível encontrar selos com tarjas deslocadas,
mais facilmente nas taxas de maior circulação
e que, por essa razão, foram impressas em maior
quantidade. Eis alguns exemplos:
Caso particular relaciona-se com a taxa
de 10$00. Neste caso, existem dois tipos de selos
em que a ausência de tarja se verifica comprovadamente.
Um deles na dita “impressão fina”.
Selo de 5$00 com tarja deslocada

Um outro, mais curioso, detectado numa
impressão diferente, em papel mais fino e esbranquiçado e que a imagem abaixo mostra.

Selo de 6$50 com tarja deslocada

Selo de 16$00 com tarja deslocada

Todos os selos deste tipo, visualizados até
ao presente, possuem uma particularidade suplementar: apresentam um traço verde como o que a
imagem documenta.

Situação limite destas falhas na produção
é a que a imagem junta apresenta.

Selo de 5$00 com tarja invertida

Neste selo, a tarja fosforescente encontra-se
invertida face à normal, fazendo supor que a folha foi
colocada ao contrário na impressão da tarja.

Conhecem-se alguns exemplares em cada
uma destas situações.

Também no selo de 6$50 foi possível encontrar um exemplar nestas condições, que apresentamos a seguir.

Nos bilhetes-postais a colocação de tarja
fosforescente verificou-se em todas as que incluíam
a impressão de selos desta série, não tendo, até
ao presente, sido identificada qualquer variedade
digna de referência.

Como já foi referido, é difícil verificar, com
certeza, a ausência de tarja nos selos, atendendo
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O tipo de tarja aplicada foi a usada nos
Bilhetes-Postais da série de “Paisagens e Monumentos”, ou seja, uma tarja vertical na esquerda do selo
impresso.

demonstrado que, sem avultados investimentos, é
possível realizar estudos de interesse para a filatelia
e para a História Postal, motivando os jovens a se
iniciarem nestas áreas.

A aposição de tarjas fosforescentes nos
selos, com o objectivo de facilitar o tratamento
automático da correspondência, revela-se como
um novo campo de estudo e que permite a identificação de diversas variedades, umas mais curiosas que outras, e que se tornam dignas de destaque em colecções, especializadas ou não. Fica

Esperamos ter dado o nosso contributo.
PS: as imagens foram trabalhadas de forma a ficarem perceptíveis
as tarjas fosforescentes.

Carlos Manuel Maia
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Payments by Bank Transfer
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Pago por transferencia de banco
Per Banküberweisung
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4150 0018 1
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
Auction / Enchère / Subasta / Auktion							
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4370 0016 9
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
												

Payment / Paiement / Pago / Zahlung
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Feldpost / Correio Militar

Inteiros postais e postais ilustrados de Natal
isentos de franquia, circulados durante a
1.ª Guerra Mundial
A árvore sagrada germânica
A tradição do abeto de Natal tem as suas raízes
muito mais longínquas do que o próprio Natal.

Luís Manuel S. Fernandes
cocareca@sapo.pt

Os romanos enfeitavam as árvores em honra de
Saturno assim como as culturas célticas, os druidas tinham
o costume de decorar velhos carvalhos para as festividades
celebradas no dia mais curto do ano em Dezembro. Para
estes povos a árvore era tida como a expressão da energia
de fertilidade da Mãe Natureza e por isso lhe rendiam culto.
Reza a lenda que foi S. Bonifácio no Sec. VIII quando
pregava na Turíngia (Alemanha) que substitui o carvalho
pelo abeto como símbolo divino devido ao seu perfil
triangular e que de acordo com a tradição cristã representa
a Santíssima Trindade.
Outras versões existem, porém a árvore de Natal
terá na realidade surgido na Alemanha entre os Sec. XVI e
XVIII, e é igualmente a partir dessa altura que se vulgariza na
Europa Central.
No ano de 1843 em Inglaterra confeccionam-se os
primeiros postais de Natal, o sucesso destes rapidamente
se espalhou, na Alemanha não foi diferente e nem mesmo
as guerras representaram qualquer entrave ao envio dos
mesmos.
Todos estes postais tiveram vários motivos, no
entanto o costume da árvore de natal estava por demais
enraizado na cultura alemã, as famílias alemãs todos os
anos no Natal tinham em suas casas árvores decoradas
com frutos, doces, flores de papel, velas e muito mais, por
isso a árvore de Natal é representada em muitos postais
alemães.
Não era de estranhar que os soldados mesmo em
guerra não abdicassem de ter a sua árvore de Natal na
trincheira, esta tradição entre os soldados alemães era tão
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intensa, que foi pelas mãos destes que chegou aos EUA aquando da guerra da independência.
Durante a grande guerra de 1914/18, foram utilizados pelos soldados alemães tanto postais
ilustrados particulares como oficiais da Cruz Vermelha, como eram correio militar estavam isentos de
franquia, e em todos consta manuscrito ou impresso a palavra Feldpost ou Feldpostkarte.

Postal da Cruz Vermelha com *Feld* manuscrito com marca de ALTONA /
(ELBE) 2 em 19.12.16

Postal ilustrado com *Feld* manuscrito antes de Post-Karte, com marcas
de GROSSEN… em 20.12.15, e em violeta da censura do Esquadrão K.
Regimento No.18.

Os símbolos da vida e do divino estão presentes no espírito dos soldados alemães, o abeto de
natal tem mesmo de ser uma presença obrigatória na caserna.
Crenças antigas ligavam as árvores a entidades imaginárias que simbolizavam uma aliança entre
o céu e a mãe terra.
Os germânicos colocavam os presentes para as suas crianças sob a árvore sagrada, mas agora
são os soldados que esperam pelos seus presentes. Durante a guerra os produtos escasseiam e o Natal é
a época pela qual todos eles anseiam para ter mais algum conforto.
Os germânicos cortavam pinheiros que levavam para os seus lares onde os enfeitavam, são essas
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recordações que estão bem vivas na memória dos soldados e afinal
não será a guerra que os vai impedir de ter uma árvore na trincheira.
Inteiro do Comité local de Nuremberg da Cruz Vermelha *Postkarte*
com marcas de KD. FELDPOSTSTATION Nr.20 em 26.12.16 e em violeta da
censura S. B. / Magazin Fuhrpark – Kolonne Nr.14 / Etappen – Inspektion 5.
Armee e do censor nº.?8

Postal ilustrado de Natal, com *Feld* manuscrito e com marca de
K.D.FELDPOSTSTATION Nº 103 em 27/12/14.

Postal ilustrado com *Feldpost* manuscrito e com marca de MAIZIERES-AZOUDANCE em 20.12.14.
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O abeto é uma das poucas árvores com uma força
enorme que representa a vida com o seu verde em pleno mês de
Dezembro
Os soldados recordam o Natal passado no aconchego
do lar e aproveitam uma pausa na batalha para fazerem a sua
arvore, nas suas recordações e tradições esta será um elo de
ligação entre eles que estão na trincheira com os que estão no lar.

Inteiro do Comité local de Nuremberg da Cruz Vermelha *Postkarte* com marcas de FELD-POSTSTATION N.3 / DER 6.
ARMEE em 25.12.15. e em violeta da censura Landsturm Inf. Batl. Mittelfranken / 4. Kompagnie e do censor nº.2

Postal ilustrado com *Feldpost* manuscrito com marcas FELD-POSTEXPED/
K.B/VI/INFANT.DIVISION em 26.12.14 e da censura em violeta S.B./I.B. 10 ….

Postal ilustrado de Natal, com *Feldpost* manuscrito com marca de FELD-POST...PED / D.5.BAYER.JNF. DIV. em 19/12/15
e de censura em violeta do Bast. 19. Inf. Regt.
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Postal ilustrado isento de franquia com marcas da censura em violeta e FELDPOSTEXPEDITION/RESERVE – DIVISION/
DER/24 em 24.1.16

O Natal foi no início a homenagem dos homens à
natureza. O abeto trazia a felicidade, pendurava-se nele tudo o
que se desejava que não faltasse durante o Inverno. O simbolismo
da árvore nunca deixou de falar ao coração dos homens e os soldados
como homens de fé, estejam onde estiverem, recordarão sempre as
festas de Natal, a festa da família. São alimentos saborosos, brinquedos
para as crianças ou os cânticos da noite de Natal.

Postal ilustrado isento de franquia *Feldpostkarte* manuscrito e marca da 24./RESERVE-DIVISION em 12/12/14

Inteiro do Comité da Cruz Vermelha de Oberpfalz em Regensburg
*Feldpostkarte* marca de NUREMBERG em 13.3.18
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Inteiro da Cruz Vermelha da Alta Baviera *Feldpostkarte* com marcas
de KD. FELDPOSTSTATION Nr.131 em 25.12.16 e em violeta da censura S.
B. / K. B. Ldw. Inf. Rgt. No. 10 / 6.Komp e censor nº.25

Diz a lenda que Lutero após um passeio pela floresta no
Inverno, em uma noite de céu limpo e de estrelas brilhantes,
levou essa imagem à família sob a forma de Árvore de Natal. Esta
tinha uma estrela brilhante no topo e era decorada com velas.

Postal ilustrado isento de franquia com marca FELD-POSTSTATION …. em
18/12/14 e em violeta de uma instalação sanitária (hospital?)

Postal ilustrado com *Feld* manuscrito sobre Pátria com marcas de ALTENBURG/(SACHIS.-ALT.)2b em 23.12.14 e de censura?
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Postal ilustrado de Natal com vinheta da Cruz Vermelha da Bósnia, marca
KUUK MILIT.POST/SARAVEJO 2 em 24.XII.14 e da censura em violeta
FELULVIZSCALVA/ UBERPRUTT/BUDAPEST 89

E a tão esperada noite chega finalmente, com as suas festividades e de acordo com as tradições
será na caserna que comemoram o Natal. Após tanto tempo de penúria e sacrifício, nessa noite haverá
alguma abundância e alegria.
Num fugaz regresso a casa no frio da noite, o reencontro com o calor da família é junto da árvore
de Natal
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Compilação dos Sobrescritos Inteiros Modernos
2.ª Parte
Tipos Especiais de Correio
In Memoriam
Américo Mascarenhas Pereira e Joaquim Lêdo,que
tanto pugnaram pela divulgação dos inteiros postais.

José Manuel M. Cardia Lopes
Horácio M. Novais
hora.nova@hotmail.com

Conclui-se neste escrito a compilação dos
sobrescritos inteiros modernos iniciada na 1ª parte (1), em
que foram estudados os sobrescritos de correio normal e
festivo. Descrevem-se agora os sobrescritos inteiros de
correio azul, correio verde, correio registado e aerogramas
emitidos até 2010. Apresenta-se também uma adenda –
corrigenda ao publicado na parte anterior. Tal como então
referimos, a realização de um trabalho desta natureza
torna-se deveras difícil, sobretudo porque não existem
praticamente dados publicados na literatura e não é
viável obter informações pertinentes por parte da entidade
emissora, CTT – Correios. Deste modo, tornou-se importante
a colaboração de colegas filatelistas que, ao darem as suas
achegas, contribuíram para melhorar o presente trabalho;
agradece-se assim a Alberto Areal, Luís Fernandes, Joaquim
Cortes e René Rodrigues da Silva.
A metodologia que se seguiu na classificação dos
sobrescritos teve em consideração acima de tudo o ponto
de vista filatélico. Assim, as principais características que
foram usadas nesta catalogação foram o selo impresso
ou, na sua ausência, aquilo que o substitui mostrando
que o porte está pago, o formato do envelope e outras
particularidades impressas na frente ou no verso, desde
que sejam indispensáveis na distinção entre exemplares.
Não descrevemos à exaustão tudo o que se encontra
impresso nem recorremos a certas características, como
tipos diferentes de caracteres, ou outras não impressas,
como formas distintas de abertura fácil ou tamanhos
diferentes da pala de fecho. Espera-se poder publicar
no futuro um estudo especializado nesta índole. No que
respeita ao código de barras, presente em grande parte
dos sobrescritos inteiros a partir de finais do século passado,
convém dar uma breve explicação: cada código possui
13 algarismos, sendo os 3 primeiros característicos do país
(560 para Portugal) e os 4 seguintes da empresa (5220 para
CTT – Correios) que são, por conseguinte, comuns a todos
os inteiros portugueses. Deste modo, apenas citamos os
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restantes 6 algarismos que são específicos de cada produto comercialmente equivalente; o último é um
dígito de segurança que varia com um passo igual a 7.

3. CORREIO AZUL
O correio azul é uma forma de correio prioritário com prazos máximos de entrega pré-definidos,
consoante o destino. Teve o seu início em 4 de Fevereiro de 1991, tendo sido esse o 1º dia de circulação
dos sobrescritos inteiros abaixo referenciados na entrada A01a. Deve referir-se a existência de um trabalho
pioneiro sobre o correio azul em geral, publicado na coluna filatélica de um semanário em 2008 (2).
Catálogo
A01 - 1991-1997. Selo: Esfera planetária estilizada, em tons de castanho sobre fundo azul; em cima “Portugal
/ Correio Azul” e em baixo “Nacional”. Formato DL (220x110mm).
Obs.: os tons de castanho da esfera podem variar desde o claro ao muito escuro.
a. Verso com: O seu correio prioritário / A funcionar / em todo o País e Regiões Autónomas. Logótipo
à direita com a legenda: _Correios de Portugal.
b.

Verso com: O seu correio prioritário / A funcionar / em todo o Continente / e Regiões Autónomas.
Logótipo à direita com a legenda: _Correios de Portugal.

c.

Verso com: O seu correio prioritário / A funcionar em todo o País. // Deposite os seus envios / apenas nas caixas de Correio Azul. A vermelho: Peso limite: 20 gr. Logótipo à direita com a legenda:
CTT Correios.

d.

Como c., mas com o logótipo ao centro da pala.

e.

Como c., mas com logótipo à direita com a legenda: _Correios de Portugal.

f.

Como c., mas em envelope com janela.

g.

Como f., mas com o logótipo ao centro da pala.

Figura 01 - Tipo A01

A02 - 1991-1997. Selo: Esfera planetária estilizada, em tons de castanho sobre fundo azul; em cima “Portugal
/ Correio Azul” e em baixo “Nacional”. Formato C5 (229x162mm).
a. Verso com: O seu correio prioritário. / A funcionar / em todo o País e Regiões Autónomas. Logótipo à direita com a legenda: _Correios de Portugal.
b.

Verso com: O seu correio prioritário. / A funcionar / em todo o Continente / e Regiões Autónomas.
Logótipo à direita com a legenda: _Correios de Portugal.

c.

Verso com: O seu correio prioritário / A funcionar em todo o País. // Deposite os seus envios / apenas nas caixas de Correio Azul. Logótipo à direita com a legenda: CTT Correios.

d.

Como c., mas tendo, a vermelho: Peso limite: 100gr. Logótipo à direita com a legenda: _Correios
de Portugal.

65

e.

Como c., mas tendo, a vermelho: Peso limite: 100gr. Logótipo à direita com a legenda: CTT Correios.

A03 - 1991-1997. Selo: Esfera planetária estilizada, em tons de castanho sobre fundo azul; em cima “Portugal
/ Correio Azul” e em baixo “Nacional”. No verso: O seu correio prioritário / A funcionar em todo o País.
// Deposite os seus envios / apenas nas caixas de Correio Azul. A vermelho: Peso limite: 20 gr. Logótipo à
direita com a legenda: CTT Correios. Formato C6 (162x114mm).
A04 - 1992-1999. Correio internacional. Selo: Triângulo azul com as indicações “Taxa Paga / Postage Paid”
e ao lado “Portugal”, tendo à esquerda: Correio Azul / Internacional. Na parte esquerda do sobrescrito
encontra-se um emblema com “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority” e a indicação “Exprès”. No
verso o logótipo a vermelho dos CTT Correios e os países para onde é válido.
a. Formato DL (220x110mm).
b.

Idem, envelope com janela.

c.

Formato C5 (229x162mm).

d.

Formato C6 (162x114mm).

A05 - 1997 (09 Outubro). 200 Anos do alvará de criação do serviço público de correio. Selo de 75$00
análogo ao CE2445 mas com outra taxa. Mira de leitura óptica à direita com 19 pontos. À esquerda
indicação Correio Azul. 220x110mm.
A06 - 1998 (30 Abril). 150 Anos da Associação Industrial Portuense. Selo de 80$00 análogo ao CE2483. À
esquerda indicação Correio Azul. 220x110mm.
A07 - 1998 (30 Setembro). Selo: Peixe balão; no canto inferior direito o logótipo da EXPO 98. Correio Azul
Nacional, em cima, em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 20
bandas.
a. 220x110mm. Peso limite 20g. Código de barras no verso a azul: 100 31 5.
b.

220x110mm em envelope com janela. Código de barras no verso: 100 30 8.

c.

Idem, sem a indicação de “Remetente”.

d.

162x114mm. Peso limite 20g. Código de barras no verso a azul: 100 32 2.

e.

229x162mm. Peso limite 100g. Código de barras no verso a azul: 100 33 9.

f.

324x229mm. Peso limite 350g. Código de barras no verso a azul: 100 34 6.

Figura 02 - Tipo A07a
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A08 - 1998 (30 Setembro). Envelope de cartão tendo no lugar do selo “PORTUGAL” e à esquerda “Taxa
paga – Postage paid”; por baixo um emblema com: “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority” e as
indicações “Exprès” e “Correio Azul Internacional”. À esquerda do envelope 3 peixes representados e uma
etiqueta azul impressa com: “Correio Azul / Correio Oficial da / EXPO 98”. Peso máximo recomendado 250
g. Código de barras no verso: 100 60 5. 330x248mm.
A09 - 1999. Selo da série “Profissões e Personagens do séc. XIX”, padeira, com desenho análogo ao CE2562
mas sem taxa e em fundo azul. “Taxa paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras
brancas sobre banda azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 18 bandas.
a. Formato DL (220x110mm). Sem código de barras no verso.
b.

Formato DL (220x110mm). Código de barras no verso: 100 31 5.

c.

Idem, envelope com janela. Código de barras no verso: 100 30 8.

d.

Formato C5 (229x162mm). Sem código de barras no verso.

e.

Idem, com código de barras no verso: 100 33 9.

A10 - 1999-2002. Selo “Carta e nuvens” com indicação à direita: Luiz Duran Des. Lito Maia imp 99. “Taxa
paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de
leitura óptica à direita do selo com 18 bandas. Formato DL (220x110mm).
a.

Sem código de barras no verso.

b.

Código de barras no verso: 100 31 5.

c.

Idem, com data no verso: Dez.01, Fev./02, Mai./02, Nov./02.

Figura 03 - Tipo A10b

A11 - 1999-2002. Selo “Carta e nuvens” com indicação à direita: Luiz Duran Des. Lito Maia imp 99. “Taxa
paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de
leitura óptica à direita do selo com 18 bandas. Envelope com janela. Formato DL (220x110mm).
a. Sem código de barras no verso.
b.

Código de barras no verso: 100 30 8.

c.

Idem, com data no verso: Dez.01, Fev./02, Mai./02, Nov./02.

A12 - 1999-2002. Selo “Carta e nuvens” com indicação à direita em duas linhas: Luiz Duran Des. / Lito Maia
imp 99. “Taxa paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda
azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 18 bandas. Código de barras no verso: 901 25 7. Formato
DP (176x120mm).
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Figura 04 - Tipo A11c

A13 - 1999-2002. Selo “Carta e nuvens” com indicação à direita em duas linhas: Luiz Duran Des. / Lito Maia
imp 99. “Taxa paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda
azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato C5 (229x162mm).
a. Código de barras no verso: 100 33 9. Sem data no verso.
b.

Idem, com data no verso: Dez. 01, Fev./02, Mai./02, Nov./02.

c.

Como a., mas com 18 bandas na mira de leitura óptica à direita do selo.

d.

Em envelope com janela; código de barras: 901 97 4. Sem data no verso.

e.

Idem, com data no verso: Mai./02.

Obs.: As cores do papel destes sobrescritos podem variar do azul muito claro até ao azul-lilás.
A14 - 2000-2002. Selo “Carta e nuvens” com indicação à direita: Luiz Duran Des. Lito Maia imp 99. “Taxa
paga” à esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de
leitura óptica à direita do selo com 18 bandas. Peso limite 350 g. Formato C4 (324x229mm).
a. Sem código de barras no verso.
b.

Código de barras no verso: 100 34 6.

c.

Idem, com data no verso: Fev./02, Mai./02.

A15 - 2000-2004. Correio internacional. Selo: Céu com nuvens e escala cromática. “Taxa paga / Postage
paid” à esquerda do selo. Correio Azul Internacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de
leitura óptica à direita do selo com 16 bandas (2000/2002) ou 18 bandas (2003/2004). Na parte esquerda
do sobrescrito encontra-se um emblema com: “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority” e as indicações
“Exprès” e “Correio Azul Internacional”.
a. Formato DL (220x110mm). No selo: Imp. Lito Maia 2000. Código de barras no verso: 100 57 5.
b.

Formato DL. No selo: Imp. Lito Maia 2001.

c.

Formato DL. Sem data nem impressor no selo. Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso:
400.000 ex., Mar. 2003.

d.

Formato DL sem os logótipos. Data no verso: Jan. 2004.

e.

Formato DL. Envelope com janela. Código de barras no verso: 100 56 8, sem os logótipos. Data no
verso: Jan. 2004.

f.

Formato DP (176x120mm). No selo: Imp. Lito Maia 2000. Código de barras no verso: 900 98 4.
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g.

Formato C5 (229x162mm). No selo: Imp. Lito Maia 2000. Código de barras no verso: 100 59 9. Peso
limite 100 g.

h.

Formato C5. No selo: Imp. Lito Maia 2001.

i.

Formato C5. No selo: Imp. Lito Maia 2001. Data no verso: Jan./03.

j.

Formato C5. Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso: 160.000 ex., Mar. 2003; Jan. 2004.

k.

Formato C4 (324x229mm). Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. Código de barras no verso: 100
60 5. No verso: 50.000 ex., Mar 2003. Peso limite 250 g.

A16 - 2003-2004. Selo “Carta e nuvens” sem indicação de desenhador e impressor. “Taxa paga” à
esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura
óptica à direita do selo com 18 bandas. Código de barras no verso: 100 31 5. Formato DL (220x110mm).
a. No verso: 6.950.000 ex., Mar. 2003.
b.

Idem, tendo em baixo à esquerda os logótipos do EURO 2004 / UEFA.

c.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso: 250.000 ex., Set. 2003.

d.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso: 600.000 ex., Dez. 2003.

e.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso: Jan. 2004.

f.

Idem, mas no verso sem: “Válido para o 1º escalão do serviço Nacional”por baixo de “Peso limite
20 g”.

g.

O mesmo que f. mas sem os logótipos. No verso: Jan. 2004, Mai. 2004.

Figura 05 - Tipo A17b

A17 - 2003-2004. Selo “Carta e nuvens” sem indicação de desenhador e impressor. “Taxa paga” à
esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura
óptica à direita do selo com 18 bandas. Envelope com janela. Código de barras no verso: 100 30 8.
Formato DL (220x110mm).
a. No verso: 9.000.000 ex., Mar 2003.
b.

Idem, tendo à frente, em baixo à esquerda, os logótipos do EURO 2004 / UEFA.

c.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso: 2.500.000 ex., Set. 2003.

d.

Com os logótipos; data no verso: Jan. 2004.

e.

Sem os logótipos; data no verso: Jan. 2004.

f.

Sem os logótipos e no verso sem: “Válido para o 1º escalão do serviço Nacional” por baixo de
“Peso limite 20 g”. Datas: Jan. 2004, Mai. 2004.
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A18 - 2003-2004. Selo “Carta e nuvens” sem indicação de desenhador e impressor. “Taxa paga” à
esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura
óptica à direita do selo com 18 bandas. Em baixo os logótipos do EURO 2004 / UEFA. Código de barras no
verso: 901 25 7. Formato DP (176x120mm).
a. No verso: 380.000 ex. Mar. 2003.
b.

No verso: 400.000 ex. – Jan. 2004.

c.

Sem indicação de tiragem; data: Jan. 2004.

A19 - 2003-2004. Selo “Carta e nuvens” sem indicação de desenhador e impressor. “Taxa paga” à
esquerda do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura
óptica à direita do selo com 18 bandas. Peso limite 100 g. Código de barras no verso: 100 33 9. Formato
C5 (229x162mm).
a. No verso: 2.540.000 ex. Mar. 2003.
b.

Idem, tendo em baixo à esquerda, os logótipos do EURO 2004 / UEFA.

c.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. Data no verso: Jan. 2004.

d.

Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA em envelope com janela; código de barras: 901 97 4. No
verso: 250 000 ex. Mar. 2003.

e.

Como d., mas sem indicação de tiragem; data: Jan. 2004.

A20 - 2003-2004. Selo “Carta e nuvens” sem indicação de desenhador e impressor. “Taxa paga” à esquerda
do selo. Correio Azul Nacional em cima em letras brancas sobre banda azul. Mira de leitura óptica à
direita do selo com 18 bandas; em baixo à esquerda, os logótipos do EURO 2004 / UEFA. Peso limite 350
g. Formato C4 (324x229mm). Código de barras no verso: 100 34 6. Datas: Mar. 2003, Jan. 2004, Abr. 2004.
A21 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo logótipo dos Correios a vermelho e “PréPago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Azul” e por fim “Nacional”, tudo sobre uma
barra azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato DL (220x110mm).
a. Código de barras no verso: 100 31 5. Datas: Jul. 2004, Jan. 2005, May. 2005, Jul. 2005, Jan. 2006,
Mar. 2006, Mai. 2006, Set. 2006, Out. 2006, Dez. 2006, Jan. 2007, Fev. 2007, Mai. 2007, Jun. 2007,
Ago. 2007.
b.

Código de barras no verso: 100 30 8, em envelope com janela. Datas: Jul. 2004, Jan. 2005, Jul.
2005, Jan. 2006, Mar. 2006, Mai. 2006, Jul. 2006, Set. 2006, Dez. 2006, Jan. 2007, Mai. 2007, Jun. 2007,
Ago. 2007.

c.

Código de barras no verso: 903 32 9, em envelope com janela. Data: Mai. 2007.

d.

O mesmo, mas em formato 230x110mm. Datas: Mar. 2006, Ago. 2006.

Figura 06 - Tipo A21d
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A22 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo logótipo dos Correios a vermelho e “PréPago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Azul” e por fim “Nacional”, tudo sobre uma
barra azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato DP (176x120 mm). Código de
barras no verso: 901 25 7. Datas: Ago. 2004, Jan. 2005, Mar. 2006, Mai. 2006, Jan. 2007, Mai. 2007, Ago. 2007.
A23 - 2004-2007. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo logótipo dos
Correios a vermelho e “Pré-Pago / Postage paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um com
“Correio Azul” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo sobre uma barra azul. Mira
de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Na parte esquerda do sobrescrito encontra-se um
emblema com: “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority” e as indicações “Exprès” e “Correio Azul
Internacional”.
a. Formato DL (220x110mm). Código de barras no verso: 100 57 5. Datas: Out. 2004, Jan. 2005, Jul.
2005, Dez. 2005, Jan. 2006, Mar. 2006, Mai. 2006, Jan. 2007, Mai. 2007, Ago. 2007.
b.

Formato DL em envelope com janela. Código de barras no verso: 100 56 8. Datas: Out. 2004, Mar.
2006, Mai. 2006.

c.

Formato DP (176x120mm). Código de barras no verso: 900 98 4. Datas: Jun. 2006, Mai. 2007.

Figura 07 - Tipo A23b

A24 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Azul” e por fim “Nacional”, tudo sobre
uma barra azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato C5 (229x162mm).
a. Código de barras no verso: 100 33 9. Datas, no verso: Jul. 2004, Out. 2004, Jan. 2005, May. 2005,
Jul. 2005, Jan. 2006, Mar. 2006, Mai. 2006, Jan. 2007, Mai. 2007, Ago. 2007.
b.

Código de barras no verso: 901 97 4, em envelope com janela. Datas, no verso: Jan. 2005, Jul.
2005, Mai. 2006, Ago. 2007.

A25 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Azul” e por fim “Nacional”, tudo sobre
uma barra azul. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Peso limite 500 g. Código de barras
no verso: 100 34 6 Formato C4 (324x229mm). Datas, no verso: Jul. 2004, Jan. 2005, Jan. 2006, Jan. 2007.
A26 - 2004-2007. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos
Correios a vermelho e “Pré-Pago / Postage paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um com
“Correio Azul” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo sobre uma barra azul. Mira
de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Na parte esquerda do sobrescrito encontra-se um
emblema com: “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority” e as indicações “Exprès” e “Correio Azul
Internacional”.
a. Formato C5 (229x162mm). Peso limite 100 g. Código de barras no verso: 100 59 9. Datas: Out. 2004,
Jan. 2005, May. 2005, Jul.2005, Dez. 2005, Jan. 2006, Mar. 2006, Mai. 2006, Jan. 2007.
b.

Formato C4 (324x229mm). Código de barras no verso: 100 60 5. Peso limite 250 g. Data: Mai. 2006.
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A27 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo azul com “Correio Azul” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda azul. Formato DL (220x110mm).
a. Código de barras no verso: 100 31 5. Datas: Out. 2007, Jan. 2008, Mar. 2008, Abr. 2008, Jun. 2008,
Ago. 2008, Set. 2008, Out. 2008, Nov. 2008, Fev. 2009, Mar. 2009, Abr. 2009, Jun. 2009, Ago. 2009,
Out. 2009, Dez. 2009, Fev. 2010, Mar. 2010, Abr. 2010, Ago. 2010, Set. 2010, Out. 2010, Nov. 2010.
b.

Em envelope com janela, código de barras no verso: 100 30 8. Datas: Out. 2007, Jan. 2008, Mar.
2008, Abr. 2008, Jun. 2008, Ago. 2008, Set. 2008, Out. 2008, Nov. 2008, Mar. 2009, Abr. 2009, Jun.
2009, Ago. 2009, Out. 2009, Nov. 2009, Dez. 2009, Fev. 2010, Abr. 2010, Ago. 2010, Out. 2010, Nov.
2010.

A28 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo azul com “Correio Azul” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda azul. Formato C5 (229x162 mm).
a. Código de barras no verso: 100 33 9. Datas: Out. 2007, Mar. 2008, Jun. 2008, Set. 2008, Out. 2008,
Nov. 2008, Dez. 2009, Jan. 2010, Mar. 2010, Abr. 2010, Set. 2010.
b.

Em envelope com janela, código de barras no verso: 901 97 4, Datas: Out. 2007, Out. 2008.

A29 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo azul com “Correio Azul” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda azul. Formato DP (176x120mm). Código de barras no verso: 901 25 7. Datas:
Out. 2007, Abr. 2008, Jun. 2008, Set. 2008, Ago. 2010.
A30 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo azul com “Correio Azul” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda azul. Peso limite 500 g. Formato C4 (324x229mm). Código de barras no verso:
100 34 6. Datas: Out. 2007, Jun. 2009, Ago. 2009, Out. 2009, Jan. 2010, Mar. 2010, Abr. 2010, Set. 2010, Nov.
2010.
A31 - 2008-2010. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos
Correios a vermelho e “Pré-Pago / Postage paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um com
“Correio Azul” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo abaixo de uma barra azul. Na
parte esquerda do sobrescrito encontra-se um emblema com: “Por Avião / Air Mail” e “Prioritário / Priority”
e as indicações “Exprès” e “Correio Azul Internacional”.
a. Formato DL (220x110mm). Código de barras no verso: 100 57 5. Datas: Abr. 2008, Jun. 2008, Out.
2008, Mar. 2009, Nov. 2009, Fev. 2010, Abr. 2010.
b.

Formato DL (220x110mm) em envelope com janela. Código de barras no verso: 100 56 8. Data:
Nov. 2010.

c.

Formato C5 (229x162mm). Código de barras no verso: 100 59 9. Datas: Jun. 2008, Out. 2008, Out. 2009.

d.

Formato C4 (324x229mm). Código de barras no verso: 100 60 5. Datas: Out. 2007, Jun. 2008, Out.
2008, Mar. 2010.

4. CORREIO VERDE
O correio verde teve o seu início em 2 de Agosto de 2004. Foi criado para facilitar o envio de
correspondência e de objectos sem o remetente ter necessidade de se preocupar com o respectivo
peso. Para esse efeito existem vários tipos de envelopes, e de embalagens, como saquetas almofadadas
e caixas de várias dimensões e feitios, adequadas ao que se pretende enviar. Todos eles têm porte prépago e são, para todos os efeitos, inteiros postais. Contudo, nesta catalogação, apenas considerámos
os envelopes nos seus vários formatos, por serem as peças que naturalmente mais podem interessar aos
filatelistas.
Catálogo
V01 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo logótipo dos Correios a vermelho e “PréPago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo sobre uma
barra verde. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato DL (220x110mm).
a. Código de barras no verso: 198 00 8. Datas: Jul. 2004, Out. 2004, May. 2005, Nov. 2006, Jan. 2007, Abr. 2007.
b.

Envelope com janela. Código de barras no verso: 198 03 9. Datas: Out. 2004, May. 2005, Abr. 2007, Ago. 2007.
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Figura 08 - Tipo V01b

V02 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo sobre
uma barra verde. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato C5 (229x162mm).
a. Envelope de abertura lateral. Código de barras no verso: 198 01 5. Data no canto inferior direito:
Jul. 2004.
b.

Envelope de abertura superior. Código de barras no verso: 198 01 5. Datas: Out. 2004, May. 2005,
Ago.2005, Jan. 2006, Mai. 2006, Dez. 2006, Fev. 2007, Abr. 2007.

c.

Idem, em envelope com janela *. Data: Fev. 2007.

*Obs.: Apenas vimos um envelope deste formato com janela, repicado de uma firma. Provavelmente a
janela foi aberta em envelopes do tipo V02b a pedido dessa firma.
V03 - 2004-2007. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT
Correios a vermelho e “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda, quadrado com fundo verde com “Correio
Verde” e outro com fundo azul com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo sobre uma barra
verde. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato C5 (229x162mm).
a. Envelope de abertura lateral. Código de barras no verso: 198 07 7. Data no canto inferior direito:
Jul. 2004.
b.

Envelope de abertura superior. Código de barras no verso: 198 07 7. Datas: Out. 2004, Mar. 2005,
May. 2005, Jul. 2005, Ago. 2005, Mai. 2006.

V04 - 2004-2007. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho
e “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo
sobre uma barra verde. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Formato C4 (324x229mm).
Código de barras no verso: 198 02 2. Datas: Out. 2004, Ago. 2005, Jan. 2007.
V05 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda verde. Formato DL (220x110mm).
a. Código de barras no verso: 198 00 8. Datas: Mar. 2008, Abr. 2008, Jun. 2008, Out. 2008, Jan. 2009,
Mar. 2009, Jun. 2009, Ago. 2009, Out. 2009, Dez. 2009.
b.

Envelope com janela. Código de barras no verso: 198 03 9. Datas: Out. 2007, Abr. 2008, Ago. 2009.

V06 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda verde. Formato C5 (229x162mm). Código de barras no verso: 198 01 5. Datas:
Out. 2007, Mar. 2008, Jun. 2008, Set. 2008, Out. 2008, Mar. 2009, Jun. 2009, Ago. 2009, Out. 2009, Dez. 2009,
Jan. 2010.
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V07 - 2007-2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a vermelho e
“Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”,
tudo abaixo de uma banda verde. Formato C4 (324x229mm). Código de barras no verso: 198 02 2. Datas:
Out. 2007, Mar. 2008, Jun. 2008, Set. 2008, Ago. 2009.
V08 - 2007-2010. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT
Correios a vermelho e “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda, quadrado com fundo verde com “Correio
Verde” e outro com fundo azul com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo abaixo de uma barra
verde. Formato C5 (229x162mm). Código de barras no verso: 198 07 7. Datas: Mar. 2008, Jun. 2008, Out.
2008. Mar. 2009, Ago. 2009, Out. 2009.
V09 - 2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a preto e “Pré-Pago
/ Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo
abaixo de uma banda verde. Formato DL (220x110mm). Em papel reciclado. No verso a frase: “com
atitudes amigas do ambiente, a sua mensagem segue em frente”.
a. Código de barras no verso: 198 80 0. Datas: Mar. 2010, Jun. 2010.
b.

Envelope com janela. Código de barras no verso: 198 82 4. Data: Mar. 2010.

Figura 09 - Tipo V05

V10 - 2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a preto e “Pré-Pago
/ Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo
abaixo de uma banda verde. Formato C5 (229x162mm). Em papel reciclado. No verso a frase: “sempre
que age a pensar no ambiente, a sua mensagem vai no bom caminho”. Código de barras no verso: 198
83 1. Datas no verso: Mar. 2010, Jun. 2010, Set. 2010.
V11 - 2010. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios a preto e “Pré-Pago
/ Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e por fim “Nacional”, tudo
abaixo de uma banda verde. Formato C4 (324x229mm). Em papel reciclado. No verso a frase: “sempre
que age a pensar no ambiente, a sua mensagem vai no bom caminho”. Código de barras no verso: 198
85 5. Datas no verso: Mar. 2010, Jun. 2010.
V12 - 2010. Correio Internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo logótipo dos CTT Correios
a preto e “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda quadrado com fundo verde com “Correio Verde” e outro
com fundo azul com “Avião / Priority” e por fim “Internacional”, tudo abaixo de uma banda verde.
Formato C5 (229x162mm). Em papel reciclado. No verso a frase: “sempre que age a pensar no ambiente,
a sua mensagem vai no bom caminho”. Código de barras no verso: 198 87 9. Datas: Mar. 2010, Jun. 2010.

5. CORREIO REGISTADO
Estes sobrescritos caracterizam-se por possuírem, quando novos, um impresso destacável, ligado
por picotado à pala no verso, onde são preenchidos os dados necessários ao registo o qual, no acto do
registo é separado, carimbado e entregue ao remetente. Na frente os sobrescritos possuem sempre uma
banda de barras de leitura óptica com um código de registo igual ao que figura no destacável.
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Catálogo
R01 - 2004-2009. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo o logótipo dos Correios a vermelho e por
baixo “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Registado” e por fim “Em mão /
Nacional”, tudo sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Código de barras no verso: 907 40 2. Formato DL (220x110 mm).
a. Código de barras no verso: 907 40 2. Datas: Set. 2004, Abr. 2009, Jul. 2010.
b.

Em envelope com janela. Código de barras no verso: 908 14 0. Data: Set. 2005.

R02 - 2004. Correio internacional. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo o logótipo dos Correios
a vermelho e por baixo “Pré-Pago / Postage Paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um com
“Correio Registado” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Em mão / Recommandé / Europa”, tudo
sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Código de barras no
verso: 907 42 6. Formato DL (220x110 mm). Data: Set. 2004, Nov. 2010.
R03 - 2004. Correio internacional. Selo: Quadrado com 16 mm de lado contendo o logótipo dos Correios
a vermelho e por baixo “Pré-Pago / Postage Paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um
com “Correio Registado” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Em mão / Recommandé / Países não
Europeus”, tudo sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Código
de barras no verso: 907 43 3. Formato DL (220x110 mm). Data: Set. 2004.
R04 - 2004-2005. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo o logótipo dos Correios a vermelho e por
baixo “Pré-Pago / Portugal”. À esquerda outro quadrado com “Correio Registado” e por fim “Em mão
/ Nacional”, tudo sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas.
Formato C5 (229x162 mm).
a. Código de barras no verso: 907 41 9. Datas: Set. 2004, Mar. 2005.
b.

Em envelope com janela. Código de barras no verso: 908 15 7. Data: Set. 2005.

Figura 10 - Tipo R05

R05 - 2004. Correio internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo o logótipo dos Correios
a vermelho e por baixo “Pré-Pago / Postage Paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um com
“Correio Registado” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Em mão / Recommandé / Europa”, tudo
sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Código de barras no
verso: 907 44 0. Formato C5 (229x162 mm). Data: Set. 2004.
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R06 - 2004. Correio internacional. Selo: Quadrado com 27 mm de lado contendo o logótipo dos Correios
a vermelho e por baixo “Pré-Pago / Postage Paid / Portugal”. À esquerda outros dois quadrados, um
com “Correio Registado” e outro com “Avião / Priority” e por fim “Em mão / Recommandé / Países não
Europeus”, tudo sobre uma barra vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 16 bandas. Código
de barras no verso: 907 45 7. Formato C5 (229x162 mm). Data: Set. 2004.

6. BILHETES-CARTAS DE CORREIO AÉREO
Os bilhetes-cartas de correio aéreo, mais correntemente conhecidos por aerogramas, tiveram
baixa representatividade no continente, se não contarmos com os isentos de franquia emitidos sob a
égide do Movimento Nacional Feminino durante o período da Guerra Colonial. Deste modo, apenas
existem 3 espécimes emitidos, o primeiro dos quais em 1979, o qual se encontra catalogado por Cunha
Lamas e Oliveira Marques (3) com o nº1 e que aqui se transcreve na entrada B01. Depois disso só foram
emitidos outros dois por ocasião da EXPO 98.
Catálogo
B01 - 1979 (21 Setembro). Selo de 14$00, cinzento, azul e vermelho, comemorativo do 35º aniversário dos
Transportes Aéreos Portugueses, desenhado por Marco Chagas. Legendas: AEROGRAMA / POR AVIÂO
/ PAR AVION no canto superior esquerdo. Vista de Lisboa no séc. XVI, no verso. Papel azul. 160x95 mm
(dobrados). Tiragem: 500.000.
B02 - 1998 (01 Julho). Selo com peixe vermelho em fundo azul escuro tendo no canto inferior direito o
logótipo da EXPO 98, desenho do atelier Acácio Santos com base em fotografia de Paulo Oliveira. Por
cima do selo a indicação “taxa paga postage paid”; à sua direita mira de leitura óptica com 26 bandas.
Do lado esquerdo ao alto lê-se “aerograma – aérogramme EUROPA” e em baixo uma etiqueta impressa
com ”AVIÃO / PRIORITY”, tudo sobre fotografia de um cardume de peixes que ocupa parte da metade
esquerda da frente. Papel azul. Código de barras no verso: 101 20 6; 173x111 mm (dobrados).

Figura 11 - Tipo B03

B03 - 1998 (01 Julho). Selo com peixe sarapintado em fundo azul e preto tendo no canto inferior direito o
logótipo da EXPO 98, desenho do atelier Acácio Santos com base em fotografia de Paulo Oliveira. Por
cima do selo a indicação “taxa paga postage paid”; à sua direita mira de leitura óptica com 26 bandas.
Do lado esquerdo ao alto lê-se “aerograma – aérogramme PAÍSES NÃO EUROPEUS” e em baixo uma
etiqueta impressa com ”AVIÃO / PRIORITY”, tudo sobre fotografia de um fundo marinho que ocupa parte
da metade esquerda da frente. Papel azul. Código de barras no verso: 101 21 3; 173x111 mm (dobrados).

Aditamentos e Correcções à 1ª Parte do Catálogo de Sobrescritos Inteiros.
Publicamos aqui uma listagem das entradas constantes da 1ª parte (1) que foram alvo de alguma alteração.
Preferimos repeti-las por inteiro mesmo que por vezes as alterações sejam menores, porque deste modo se facilita a
correcção por substituição global dessas entradas no texto primitivo. As entradas C17A, C29, N28A e N37 são novas.
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1. CORREIO NORMAL
C01 - 1977 (19 Novembro). Exposição Portucale 77. Selo de 4$00 (CE 1350) da série comemorativa da
exposição realizada no Porto de 19 a 28.11.1977. Desenho, à esquerda, a cinzento, com um barco de
pesca puxado para terra por bois, da autoria de Martins Barata. Em baixo, à esquerda, a indicação:
Preço, incluindo franquia: 7$50. 160x114 mm.
a. Selo sem impressão da cor preta.
b. Selo sem impressão da cor vermelha.
c. Sobrescrito sem impressão à esquerda do desenho.
C12 - 1998 (30 Setembro). Selo: Peixe vermelho. Correio Internacional Europa, em cima, em letras brancas
sobre banda vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 20 bandas. Taxa paga – Postage paid
à esquerda do selo.
a. 220x110 mm. Código de barras no verso: 100 61 2.
b. 161x114 mm. Código de barras no verso: 100 63 6.
c. 228x162 mm. Código de barras no verso: 100 65 0.
C13 - 1998 (30 Setembro). Selo: Peixe sarapintado. Correio Internacional Países não Europeus, em cima
em letras brancas sobre banda vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 20 bandas. Taxa
paga – Postage paid à esquerda do selo.
a. 220x110 mm. Código de barras no verso a azul: 100 62 9.
b. 161x114 mm. Código de barras no verso a azul: 100 64 3.
c. 228x162 mm. Código de barras no verso a azul: 100 66 7.
C17 - 2000. Selo da série ‘Aves de Portugal’, águia real, análogo ao CE 2672 mas sem taxa e com fundo
creme. Taxa paga à esquerda do selo. Correio Normal Nacional, em cima em letras brancas sobre banda
vermelha Mira de leitura óptica à direita do selo com 19 bandas. 220x110 mm.
a. Na margem inferior do selo: des. José Projecto.
b. Na margem inferior do selo: des. J. Luís Tinoco.
C17A - 2000. Selo da série ‘Aves de Portugal’, ganso patola, análogo ao CE 2675 mas sem taxa e com
fundo creme. Taxa paga – postage paid à esquerda do selo. Correio Internacional Europa, em cima em
letras brancas sobre banda vermelha. Avião/Priority em baixo à esquerda. Mira de leitura óptica à direita
do selo com 17 bandas. 176x120 mm.
C21 - 2001. Selo da série ‘Aves de Portugal’, peneireiro, análogo ao CE 2751 mas sem taxa. Taxa paga –
postage paid à esquerda do selo. Correio Internacional Países não Europeus, em cima em letras brancas
sobre banda vermelha. Avião/Priority em baixo à esquerda. Mira de leitura óptica à direita do selo com
15 bandas.
a. 220x110 mm.
b. 176x120 mm.
C22 - 2002. Selo da série ‘Aves de Portugal’, cuco rabilongo, análogo ao CE 2849 mas sem taxa. Taxa
paga à esquerda do selo. Correio Normal Nacional, em cima, em letras brancas sobre banda vermelha.
Mira de leitura óptica à direita do selo com 20 bandas.
a. 176x120 mm. Código de barras no verso: 901 12 7.
b. 228x162 mm. Código de barras no verso: 118 72 3.
C24 - 2003/2004. Selo da série ‘Aves de Portugal’, pombo das rochas, análogo ao CE 2935 mas sem
taxa. Taxa paga à esquerda do selo. Correio Normal Nacional, em cima, em letras brancas sobre banda
vermelha. Mira de leitura óptica à direita do selo com 21 bandas. Em baixo à esquerda logótipos do EURO
2004 / UEFA.
a. 176x120 mm. No verso 150.000 ex., Mar.2003.
b. 220x110 mm. No verso 3.500.000 ex., Mar.2003.
c. 220x110 mm. No verso Jan. 2004.
d. 220x110 mm. No verso Mai.2004. Sem logótipos na frente.
e. 230x162 mm. No verso 300.000 ex., Mar.2003.
f.
230x162 mm. No verso Jan. 2004.
g. 176x120 mm. No verso Jan. 2004.
C29 - 2010 (25 Maio). Selo comemorativo da peregrinação de Sua Santidade o Papa Bento XVI a Fátima
de 12 a 14 de Maio de 2010. Design de Francisco Galamba baseado em fotos de Fernando Guerra e do
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Photo Service de L’Osservatore Romano. Por baixo do selo “Taxa paga – Postage paid” No verso “Peso
limite 20gr. / Válido para correio normal – serviço nacional” com o logótipo dos CTT a vermelho no centro
da aba de fecho. Formato DL (220x110mm).
Obs.: A portaria nº310/2010 de 9 de Junho autorizava a criação de sobrescritos com franquia incorporada,
com os modelos DL, DP, C5 e C4 para o correio normal - serviço internacional Europa e modelo DL para
correio normal – serviço internacional resto do mundo, com 1º dia de circulação a 25 de Maio de 2010.
Certo é que estes sobrescritos nunca apareceram à venda ao público, sendo possível que apenas
tenham sido fornecidos ao Santuário de Fátima para seu uso exclusivo, caso em que estaríamos então na
presença de inteiros particulares.

2. Correio de Natal e Festivo
N05 - 1988 / 1990. Selo: rectângulo com PORTUGAL / logótipo CTT / Taxa Paga. Tarja fosforescente
amarela clara. Série A, verde claro. Texto à direita: IMPRESSO / SÉRIE A válida para o SERVIÇO NACIONAL
/ autorizada a circulação de 1 de Novembro a / 31 de Janeiro. Envelope de abertura lateral com o aviso:
Não colar / Não escrever mais de 5 palavras.
a. 162x114. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do V de SERVIÇO.
b. 162x114. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do R de SERVIÇO.
c. 220x110. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do V de SERVIÇO.
d. 220x110. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do R de SERVIÇO.
e. 220x110 (1990). Envelope com aba de fecho superior, sem o aviso.
N06 - Idem. Série B, azul claro. Texto à direita: IMPRESSO / SÉRIE B válida para o SERVIÇO INTERNACIONAL /
autorizada a circulação de 1 de Novembro a / 31 de Janeiro. Envelope de abertura lateral com o aviso:
Não colar / Não escrever mais de 5 palavras.
a. 162x114. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do V de SERVIÇO.
b. 220x110. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do V de SERVIÇO.
c. 220x110. O numeral 1 de 1 de Novembro debaixo do R de SERVIÇO.
N11 - 1993 / 1996. Selo: Árvore com estrela. Mira de leitura óptica à direita do selo em pontilhado grosso (16
pontos). Série A, verde. Texto à direita: SÉRIE A válida para o SERVIÇO NACIONAL / autorizada a circular
de 1 de Novembro a / 31 de Janeiro, em preto.
a. 162x114.
b. 220x110.
Obs.: O selo existe em várias tonalidades de verde, do claro ao verde cinzento. O texto no sobrescrito
162x114 pode aparecer com letras num tipo fino ou mais grosso (1995), sendo mantida a mesma
composição gráfica em ambos os casos.
N13 - 1992. Selo: rectângulo com PORTUGAL / logótipo CTT / Taxa Paga. Série A, verde claro. Texto à
direita: SÉRIE A válida para o SERVIÇO NACIONAL; 162x114, papel creme calandrado.
Obs.: Estes sobrescritos eram vendidos acompanhados de cartões desdobráveis com frases ou mensagens
e ilustrações adequadas a diversos tipos de comemorações e festividades. Podiam circular em qualquer
época do ano.
N14 - 1992. Idem. Série B, azul. Texto à direita: SÉRIE B válida para o SERVIÇO INTERNACIONAL; 162x114,
papel azulado calandrado.
Obs.: Conforme N13.
N19 - 1999. Selo: Barrete natalício; vermelho e branco, serrilha larga (D9). Taxa paga à esquerda do selo.
Mira de leitura óptica à direita do selo em bandas (18 bandas). Correio Normal Nacional, em cima, em
letras brancas sobre banda vermelha. 176x120mm. Código de barras no verso: 900 95 3.
Obs.: No verso destes sobrescritos lê-se Destintário em vez de Destinatário.
N28A - 2002. Selo: Árvore estilizada com bolas em fundo azul, serrilha apertada (D14). Taxa paga - Postage
paid, à esquerda do selo. Mira de leitura óptica à direita do selo em bandas (17 bandas). Correio Normal
Europa. Em baixo à esquerda tarja azul com Avião/Priority. Código de barras no verso: 900 96 0. 176x120 mm.
N33 - 2004-2007. Selo: Quadrado branco com 16 mm de lado com o logótipo dos Correios a vermelho e
por baixo Pré-pago e Portugal; do lado esquerdo, Correio Normal e Nacional, tudo numa barra cinzenta.
Do lado direito do selo mira de leitura óptica com 17 barras. No verso a indicação Unicef sobre barra
preta e bolas de Natal pendentes.
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a.
b.

176x120 mm. Código de barras 907 30 3.
Datas: Ago. 2004, Out. 2005, Ago. 2006, Ago. 2007, Nov. 2007.
220x110 mm. Código de barras 907 31 0.
Datas: Ago. 2004, Out. 2005, Ago 2006, Ago. 2007, Nov. 2007.

N34 - 2005-2007. Selo: Quadrado branco com 16 mm de lado com o logótipo dos Correios a vermelho
e por baixo Pré-pago / Postage paid / Portugal; do lado esquerdo, Correio Normal, Avião / Priority em
quadrado azul e Europa, tudo numa barra cinzenta. Do lado direito do selo mira de leitura óptica com 17
barras. No verso a indicação Unicef sobre barra preta e bolas de Natal pendentes.
a. 176x120 mm. Código de barras 907 32 7. Data: Out. 2005.
b. 220x110 mm. Código de barras 907 33 4. Datas: Out. 2005, Ago. 2007.
c. 220x110 mm. Sem código de barras e sem bolas de Natal no verso. Data: Out. 2005.
N35 - 2005-2007. Selo: Quadrado branco com 16 mm de lado com o logótipo dos Correios a vermelho
e por baixo Pré-pago / Postage paid / Portugal; do lado esquerdo, Correio Normal, Avião / Priority em
quadrado azul e Países não Europeus, tudo numa barra cinzenta. Do lado direito do selo mira de leitura
óptica com 17 barras. No verso a indicação Unicef sobre barra preta e bolas de Natal pendentes.
a. 176x120 mm. Código de barras 907 34 1. Data: Out. 2005.
b. 220x110 mm. Código de barras 907 35 8. Datas: Out. 2004, Out.2005, Ago. 2007.
N36 - 2008-2009. Selo: Quadrado branco com 27 mm de lado com o logótipo dos Correios a vermelho e
por baixo Pré-pago e Portugal; do lado esquerdo, Correio Normal em quadrado cinzento e Nacional. No
verso a indicação Unicef sobre barra preta e bolas de Natal pendentes.
a. 176x120 mm. Código de barras 907 30 3. Data: Jul. 2008.
b.
Idem, com a indicação no verso: Autorizado a circular entre Setembro e Janeiro. Datas: Jul.
2009, Out. 2009.
c. 220x110 mm. Código de barras 907 31 0, com a indicação no verso: Autorizado a circular
entre Setembro e Janeiro. Datas: Nov. 2008, Out. 2009.
N37 - 2009. Selo: Quadrado branco com 27 mm de lado com o logótipo dos Correios a vermelho e por
baixo Pré-pago / Postage paid / Portugal; do lado esquerdo, Correio Normal em quadrado cinzento,
Avião / Priority em quadrado azul e por fim Europa, tudo abaixo de uma barra cinzenta. No verso a
indicação Unicef sobre barra preta e bolas de Natal pendentes. 220x110 mm. Código de barras 907 33 4.
Data: Dez. 2009.
É de evidenciar que muitos dos sobrescritos atrás descritos, sobretudo os de correio azul, aparecem
repicados, o que lhes confere um interesse adicional em termos de coleccionismo. Essa nova impressão
tipográfica foi realizada, quer por firmas, quer por particulares, como forma de individualização dos
sobrescritos e também com fins publicitários. Estas repicagens em sobrescritos pré-pagos beneficiaram
do facto dos próprios Correios terem em certa altura oferecido esse serviço aos seus clientes, tal como
era anunciado por volta de 2002: “Os CTT Correios prestam o serviço de personalização (impressão do
logótipo, nome e morada) de sobrescritos de correio azul pré-franquiados adquiridos pelos clientes.
Este serviço está disponível para quantidades mínimas de 3000 exemplares.” Os preços eram diferentes
consoante a impressão do logótipo era a 1 ou 2 cores, ou a 3 ou 4 cores. Estes sobrescritos repicados pelos
Correios podem ser reconhecidos por apresentarem, em regra, uma pequena inscrição, constando de
um número e três letras ou só um número, lateralmente à esquerda. Este procedimento desapareceu,
contudo, a partir de 2004.
Para terminar: este trabalho apresenta certamente imperfeições, não obstante todo o cuidado
posto na sua elaboração. Pede-se, assim, aos colegas que possuam peças que não figurem nesta
compilação ou detectem alguma inexactidão, que o comuniquem a um dos autores de modo que seja
publicada a correcção numa próxima oportunidade.
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As mal amadas ATMs (2)

Ano Europeu do Combate à Pobreza
e à Exclusão Social
A emissão Ano Europeu do Combate à Pobreza e
à Exclusão Social, não trouxe alguma variedade a nível de
impressão, infelizmente para nós filatelistas que muito apreciamos as variedades. Está de parabéns a empresa Litho
Formas Portuguesa.
Continuamos a ter os quatro modelos de distribuidores a imprimir nas cores, preto e violeta nas suas várias tonalidade. Como já vem sendo hábito o distribuidor
“CROUZET” continua a ser o mais raro, logo seguido pelo
“SMD”.

Francisco Gonçalves dos Santos
fringosa@gmail.com

Esta emissão teve um caso caricato: primeiramente anunciada pelo noticiário filatélico 16/2010 para distribuição em 28 de Abril, foi depois anulada pelo noticiário
filatélico 20/2010, acabou por sair em Maio.
A distribuição de rolos pelas Estações de Correios
começou a ser feita em Abril, mesmo os carimbos fabricados para comemorar o primeiro dia de emissão, entregues
às lojas de filatelia, tiveram de ser devolvidos, pois ficaram
obsoletos.
Tenho
conhecimento de um distribuidor
que recebeu o rolo no dia
7 de Maio, devido a esgotamento do anterior papel,
achou por bem o chefe de
estação utilizar o novo rolo.
Como as ATM’s não carecem de portaria, é válida a
sua circulação, quer para
efeitos filatélicos quer para
efeitos de franquia.
Não tendo variedades no papel, tem duas raridades:
1º - Tendo sido alterada a
taxa referente ao segundo
escalão, regime nacional,
que baixou de 0,54 para
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0,53 em 01 de Junho. Tornou a taxa de 0,54 uma raridade, pois circulou poucos dias durante o
mês de Maio.
É sabido que não sendo simultânea a troca de rolos, é de supor que poucos distribuidores tenham recebido os novos rolos em Maio, ficando privadas muitas zonas do país sem ATM’s desta
emissão durante o mês de Maio.
2º - Sendo alterado o IVA em 01 de Julho para 21 %, subiu a taxa da posta-restante de 0,68 para
0,69. Entre Maio e Junho, eram as seguintes, as taxas que vigoraram:
Correspondências
Correio ordinário: até 20 gramas 			
de 21 a 50 gramas		
		
Correio Azul:
até 20 gramas			
de 21 a 50 gramas		

1,00
1,22
1,15
1,36

Além das combinações de taxas foi possível retirar algumas taxas inteiras do distribuidor “e-Post”
com visor. Do distribuidor “CROUZET” é sempre possível retirar taxas inteiras, desde que sejam superiores a
0,45, isto em alguns, pois noutros, só é possível se forem superiores a 0,47.
Alguns coleccionadores, depois de avisados fizeram circular ATM’s com a taxa 0,54 no mês de
Junho. Outros fizeram circular correspondência para a posta-restante sem a adição do IVA, mostrando
alguma ignorância. Usaram 0,32 + 0,57 = 0,89. Não é a mesma coisa, filatelicamente o seu valor é NULO.
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Estão de parabéns os CTT com a sua campanha iniciada em 1 de Dezembro de 2008 sobre o
“Projecto de Luta Contra a Pobreza e Exclusão Social”, da qual emitiram três folhetos, que aqui se deixo
imagens.
Vila Nova de Gaia, 2010-09-09
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Aves exuberantes do Brasil,

vistas através da Filatelia Brasileira
O Brasil, actualmente conhecido como República Federativa do Brasil, é considerado como
um dos países mais importantes
do Continente Sul-Americano, é
constituído por 26 estados federativos, divididos por 5.565 municípios. Segundo vários cronistas, o
Brasil foi achado pelo português Pedro Alvares Cabral a 22
de Abril de 1500.

Américo Rebelo

americobenfiquista@hotmail.com

Conhecido como “ O PAÍS DAS AVES “, e considerado como o segundo país do mundo com maior diversidade de aves (a Colômbia é o primeiro), nele podemos
encontrar cerca de 1800 espécies das mesmas, das quais
1600 são residentes e 200 são visitantes. As aves, foram
sempre um elemento importante a referenciar na História do Brasil, mesmo antes da chegada dos portugueses a
este País, sendo sempre um recurso muito importante para
toda população indígena do Brasil, quer nos aspectos alimentares ou culturais.
Por este facto o Brasil é muito visitado pelos amantes da natureza e da biodiversidade e, muito pacificamente, pelos entusiastas da ornitologia de todo o mundo.
O biologista e naturalista Charles Darwin, (Shrewsbury, 12
de Fevereiro de 1809 — Downe, Kent, 19 de Abril de 1882),
teve um papel muito importante na pesquisa que realizou
nas costas e ilhas da América do Sul e Nova Zelândia.
Na viagem científica de investigação que durou
5 anos, descobriu uma grande variedade de plantas e
animais que eram desconhecidos. Após ter percorrido diversas ilhas, chegou ao Brasil (Salvador – Baía), a 29 de
Fevereiro de 1932, tendo ficado maravilhado com a sua
fauna e floresta tropical.
Durante essa investigação, o que mais o fascinou,
foi a grande diversidade de tentilhões que encontrou na
Ilha Galápagos, na costa Ocidental da América do Sul.
Filatelicamente os CTT do Brasil emitiram um bloco
ou mini folha de selos alusivos às “ AVES EXUBERANTES BRASILEIRAS”, que foi lançado durante a “ XX EXPOSIÇÃO FILATÉLICA LUSO BRASILEIRA - LUBRAPEX 2009 “, que se realizou em
Portugal, na Cidade de Évora de 3 a 11 de Outubro de 2009.
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Este bloco (fig. 1), é composto por
6 selos alusivos a diversas espécies de aves
da fauna brasileira, (Cardeal-de-topete –
Paroaria coronata, Galo-da-serra – Rupicola rupicola, Bandeirinha – Chlorophonia
cyanea, Campainha-azul – Porphyrospiza
caerulescens, Saíra-militar – Tangara cyanocephala, e o Cardeal-do-banhado –
Amblyramphus holosericeus).
Criaram tambêm dois logotipos,
um referente à “ EXPOSIÇÃO LUBRAPEX
2009 “ e outro referente “ EXPOSIÇÃO FILATÉLICA BIRDEPEX “, que se realizou na
Bélgica – cidade de Antuérpia de 9 a 12
de Abril de 2010 –. Esta exposição foi alusiva ao 120º aniversário da fundação da Federação Real da Bélgica das Associações
Filatélicas. No canto inferior direito do bloco, encontra-se impresso um ninho.

Fig. 1 – Bloco de selos “ Aves Exubrantes Brasileiras “

Aves exuberantes brasileiras vistas atrvés da Filatelia
Dados técnicos
Foto: Edson Endrigo Arte-final: Míriam Guimarães – ECT Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Folha: 2 x 3 ( 6 selos diferentes) - Papel: cuchê fosforescente
Valor facial: R$1,00 - Tiragem: 350.000 folhas. Denteado : 11 ½ x 12.
Data de emissão: 2/10/2009. Circulação: De 2/10/2009 até 31/12/2012.
Locais de ançamento: São Paulo/SP e Évora/Portugal

Fig. 2 - Carta circulada de, Curitiba – Brasil, para o Porto-Portugal, registada com o Nº
35259685, em 02.10.2009, chegando ao destinatário a 13.10.2009 (fig.3). Circulou com
selos e carimbos 1º dia, referentes a emissão “ Aves Exuberantes Brasileiras “.

Cardeal de Crista Vermelha
Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps.
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Fig. 3

Ave: Cardeal de crista vermelha
Ordem: Passeriformes
Família: Fringillidae
Espécie: Paroaria coronata
Descrição: É uma ave que se encontra no Sul do Brasil, Bolívia, Argentina e Uruguai. A sua plumagem é
acinzentada nas partes superiores, esbranquiçada no peito e têm uma crista avermelhada muito intensiva, vindo dai o seu nome, Cardeal-de-Crista-Vermelha.
Habitat: È nas savanas e bosques
Reprodução: Põem 3 a 6 ovos, e a incubação é de 15 dias.
Alimentação: É a base de insectos, frutas e sementes.

Fig.4 - Postal máximo * Cardeal de Crista Vermelha

Galo da Serra
Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps.
Ave: Galo-da-serra
Ordem: Passeriformes
Família: Cotingidae
Espécie: Rupicola rupicola
Descrição: É uma espécie oriunda da América do Sul, sendo considerada pássaro nacional do Peru. A sua
plumagem, é em tons de cor de laranja ou vermelho, com uma crista em forma de leque.
Habitat: Florestas perto de zonas rochosas, onde constrói seus ninhos.
Reprodução: Faz uma postura por ano, pondo 2 ovos. A incubação e a construção do ninho, são feitas
exclusivamente pela fêmea.
Alimentação: É a base de sementes e frutas.

Fig. 5 – Postal Máximo * Galo da Serra
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Bandeirinha
Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps
Ave: Bandeirinha
Ordem: Passeriformes
Família: Fringillida
Espécie: Chlorophonia cyanea
Descrição: É uma espécie que se encontra na Argentina, Bolívia Paraguai, Uruguai e Brasil. Mede aproximadamente 10 cm e pesa cerca de 13 gr. Os machos têm uma plumagem em tons de verde na cabeça,
garganta e pescoço. As asas são em tons de azul, e o peito é amarelo dourado.
Habitat: Zonas com muita vegetação.
Reprodução: Constrói os ninhos em forma de taça nos coqueiros, onde põem cerca de 2 a 3 ovos, e a
incubação é de 17 dias.
Alimentação: É a base de sementes, frutas e néctar.

Fig. 6 – Postal Máximo * Bandeirinha

Campanhia Azul
Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps
Ave: Campainha azul
Ordem: Passeriformes
Família: Emberizidae
Espécie: Porphyrospiza caerulescens

Fig. 7 – Postal Máximo * Campanhia Azul
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Descrição: É uma espécie oriunda da Bolívia e Brasil. A sua plumagem é em tons de azul vibrante, com
bico amarelado que mede cerca de 13 cm. A fêmea tem uma plumagem em tons de castanho camuflando-se com o ambiente.
Habitat: Em zonas de arvoredo aberto, arbustos e capim
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça no meio dos arbustos, fazendo duas posturas por ano,
pondo em média 2 a 3 ovos, e a incubação é de 14 dias.
Alimentação: Á base de sementes frutas e pequenos insectos.
Saíra Militar

Fig. 8 – Postal Máximo * Saíra Militar

Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP 2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps.
Ave: Saíra militar
Ordem: Passeriformes
Família: Thraupidae
Espécie: Tangara cyanocephala
Descrição: É uma espécie que se encontra na Argentina, Bolívia Paraguai, Uruguai e Brasil, sendo também
conhecido por saíra-de-lenço, soldadinho e verdelim. Mede aproximadamente 11 cm, e pesa cerca de
11 a 13 gr. A plumagem é uma mistura de várias cores.
Habitat: Zonas de pomar e de vegetação rasteira.
Reprodução: Constrói os ninhos em forma de taça, no meio da vegetação, onde põem cerca de 2 a 3
ovos, por postura, sendo a incubação de 13 a 15 dias.
Alimentação: É a base de sementes, frutas, insectos e néctar.
Cardeal de Banho

Fig. 9 – Postal Máximo * Cardeal de Banho
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Emissão: Aves Exuberantes Brasileiras – Lubrapex 2009 – CTT S. Paulo SP2.10.2009
Obliteração: Carimbo Comemorativo 1º Dia da emissão - CTT S. Paulo SP2.10.2009
Edição: Edição 2009 – Schmittstamps.
Ave: Cardeal de banho
Ordem: Passeriformes
Família: Icteridae
Espécie: Amblyramphus holosericeus
Descrição: É uma espécie que se encontra na Argentina, Bolívia Paraguai, Uruguai e Brasil. Também é
conhecido por capitão, do-re-mi, joão-pinto-do-brejo e soldado. Mede cerca de 23cm., e têm o bico
pontiagudo, asas largas e cauda comprida.
Habitat: Zona de pântanos e rios com muita vegetação.
Reprodução: Constrói os ninhos em forma de taça nos arbustos, onde põem cerca de 2 a 3 ovos.
Alimentação: É a base de sementes e frutas.
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Convocatória de Assembleia Geral
Tendo sido já resolvidos os problemas provocados pelo incêndio verificado na nossa sede,
CONVOCO nos termos Estatutários, a Assembleia Geral do Clube Filatélico de Portugal, a
reunir no dia 11 de Junho de 2011 pelas 16H00 na sede social na Avenida Almirante Reis,
70 - 5.º Dto., em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 - Discussão e Aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2010 e, bem assim, sobre os Pareceres do Conselho Fiscal;
2 - Tratar de qualquer assunto de interesse para o Clube.
Não estando presente a maioria dos sócios efectivos, a Assembleia reunirá em 2.ª Convocação pelas 16H30 nos termos dos Estatutos.
Lisboa, 20 de Abril de 2011
						O Presidente da Assembleia Geral
							 Claudino Pereira
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Notícias Breves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva

clicar no link: www.clubefilatelicodobrasil.com.br/
boletim/índex.html

Durante as comemorações dos 150
anos da fundação da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal (SHIP), a levar a efeito
no próximo dia 24 de Maio, será assinado um
Protocolo entre aquela prestigiada Sociedade
Histórica e o Clube Filatélico de Portugal. O referido
Protocolo – que será divulgado, na íntegra, na
revista de Junho – reveste especial interesse dado
contribuir, agora de forma institucional, para o
desenvolvimento da Filatelia naquela agremiação
e pôr à disposição dos sócios deste Clube a sua
valiosa Biblioteca que, entre outras matérias, se
destaca por um invulgar e raro acervo consagrado
à História de Portugal (continental e ultramarino).
Por outro lado, a SHIP compromete-se a cooperar
com o CFP na divulgação das suas actividades e na
organização e promoção de iniciativas conjuntas,
facultando ao nosso Clube a utilização do Palácio
da Independência (junto ao Rossio, em Lisboa).


De acordo com comunicação de José
Orlando Nunes, o CFP foi informado que, a partir de
28 de Fevereiro p.p., o Núcleo Filatélico de Angra
do Heroísmo dispõe de um carimbo destinado
exclusivamente a eventos filatélicos. É uma marca
do dia já da nova geração. Tem a identificação
“EC 12”. O endereço da agremiação acima
citada é o seguinte: Núcleo Filatélico de Angra do
Heroísmo – Apartado nº 1 146 (Corte-Real) 9700047 Angra do Heroísmo - Terceira – AÇORES.





O Clube de Coleccionismo de Setúbal
organizou, entre 14 e 20 de Março, naquela cidade,
uma exposição sobre o tema “Municipalismo
e as Freguesias de Portugal”, integrada nas
comemorações dos 458 anos da Junta de Freguesia
de São Sebastião. Há informações muito positivas
sobre este evento filatélico e não só.

De entre as manifestações comemorativas
acima referidas, ressalta o “Salão Filatélico
Comemorativo do 150º Aniversário da SHIP”, o
qual mereceu o apoio técnico deste Clube. Assim,
e por mediação da Direcção do CFP, no dia da
inauguração do evento (24 de Maio), estará à
disposição dos filatelistas um carimbo alusivo ao
Salão Filatélico, o qual engloba os logótipos das
duas associações.
Está ainda em estudo a hipótese de se
realizar um inteiro postal (repicagem), bem como
a feitura de um selo personalizado.
Segundo
informação
que
nos
foi
repetidamente prestada, os elementos directivos
da SHIP têm o maior prazer em convidar os sócios
deste Clube a visitar o referido Salão, que encerra
a 31 de Maio p.f.


O Museu Municipal de Faro levou a efeito
uma exposição de Filatelia comemorativa dos 550
anos da morte do Infante D. Henrique. A exposição
encerrou no dia 13 de Março e, segundo apreciação
do nosso consócio João Pinheiro da Silva, revestiu
de aspectos manifestamente interessantes.





A conceituada firma francesa BEHR,
sediada em Paris, acaba de criar, a partir dos
seus stocks, um novo sector de atendimento que,
estamos certos, prestará excelentes serviços aos
filatelistas. Trata-se de uma pesquisa nos domínios
das colecções dos filatelistas tendo em vista
suprir carências detectadas pelos mesmos nas

Segundo informação que nos foi veiculada
pelo Clube Filatélico do Brasil, este reputado clube
voltou a editar o seu Boletim Electrónico, o qual
pretende regenerar um importante mecanismo
na divulgação da Filatelia nos seus mais diversos
aspectos. Para ter acesso a este boletim, basta
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respectivas colecções. A resposta será enviada por
e-mail, formato PdF, por cada pedido formulado
(por país, especialidade, etc.). Os pedidos poderão
ser feitos através do site: info@behr.fr

Na continuação do sucesso do selo
de cortiça – elaborado na sequência de uma
sugestão do coordenador destas notícias – os CTT
lançarão, no próximo dia 9 de Maio e integrado no
tema “2011 – Ano Internacional das Florestas”, um
inteiro postal fabricado com o mesmo material.

presidida pelo Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros. O Cineclube de Monção em
colaboração com a Câmara Municipal associouse ao evento promovendo uma Mostra Filatélica
comemorativa 750 anos da outorga do Foral
Afonsino a Monção.
Foi ainda emitido um, muito bonito, selo
personalizado comemorando a efeméride.
Está de parabéns o Cineclube de Monção
por mais esta iniciativa, não deixando o CFP passar
a oportunidade de agradecer aos organizadores
do evento a oferta do catálogo da mostra bem
como um sobrescrito de 1.º dia de circulação do
selo emitido.





Por ocasião da exposição “MonacoPhil
2011”, a levar a efeito entre 2 e 4 de Dezembro
p.f., vão ser expostas, no Museu de Selos e Moedas
do Mónaco, cem raridades mundiais provenientes
das colecções da rainha Isabel II (Reino Unido),
do Príncipe Alberto II daquele Principado, e de
diversos museus postais, bem como de colecções
excepcionais, de propriedade de reputados
filatelistas, muitos deles membros do Clube de
Monte-Carlo, uma das mais exigentes agremiações
filatélicas do mundo. Para informações adicionais,
aconselhamos consultar: www.monacophil.eu .

O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo
tem vindo a desenvolver, numa acção muito
meritória, na promoção da Filatelia nos Açores. Em
colaboração com o Museu de Angra do Heroísmo
vai promover a sua actividade junto das camadas
jovens, visando a captação nas escolas básicas
e secundárias de novos entusiastas não só para
a filatelia como também para a numismática,
medalhística e fotografia.
Estão previstos a realização de encontros
filatélicos e workshops de ensinamento para
o coleccionismo filatélico. Um dos principais
argumentos que será esgrimido, segundo as
palavras do Presidente Armindo Couto (também
associado do nosso Clube), relaciona-se com o
papel dos selos postais como peça de estudo e de
aprendizagem de História, Geografia e da própria
História Postal ao fazer a localização dos factos e
das temáticas.
Está de parabéns o Núcleo Filatélico de
Angra do Heroísmo por tão meritória iniciativa,
esperando o CFP os maiores sucessos para os
nossos amigos açoreanos.




No dia 26 deste mês de Março, durante
o 14º Encontro Paulistano de Filatelia, em São
Paulo – Brasil, foi lançado em circulação o selo
comemorativo da UPAEP. O nome oficial da
emissão é “União Postal das Américas, Espanha
e Portugal – UPAEP” mas no selo em apreço e no
carimbo surge “Upaep – 100 años Unindo Culturas”.
A tiragem é de 300 000 exemplares e interessa, por
certo, aos filatelistas que coleccionam “Portugal
em Selos Estrangeiros” (ou temáticas afins).
Esta associação de estados foi fundada
em 1911, sob a designação de União Postal
Sul Americana, mas o seu âmbito tem sido
sucessivamente alargado. Na actualidade, é
formada por 27 estados, com sede em Montevideu
(Uruguai). Portugal aderiu á União em Janeiro de
1991. A língua oficial é o castelhano – o que explica
a legenda do selo acima citado – sendo o inglês e
o português aceites como línguas de deliberação
em sessão. Os primeiros selos portugueses onde se
encontra o logótipo da UPAEP são de 1993 e dizem
respeito à fauna em vias de extinção.


Acaba de ser editada a 5.ª edição revista e
aumentada do “Catálogo de Carimbos Numéricos”
de Paulo Sá Machado. Os nossos associados que
pretendam obter esta obra pelo preço de 10 euros,
poderão fazer o pedido para o autor através do
Apartado 1401 * 4106-005 PORTO.
Endereçamos os parabéns ao autor e
nosso associado Paulo Sá Machado pela obra
agora reeditada



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

Dia 12 de Março último foi inaugurado o
Arquivo Municipal de Monção, numa cerimónia
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Novos Associados do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Portugal
4284 - José Manuel Leite Soares * Av. João XXI, 50 - 3º Dtº *1000 - 303 * LISBOA
4285 - José Bernardo Isidoro Viegas * Rua Azevedo Coutinho, 17 *8000 - 224 * FARO * jbiviegas@gmail.
com * (M) T.V.C.60- 1,2A- N.U.-114, Po,In,Fr

Bolsa Filatélica
Espaço à disposição dos leitores que podem
aqui inserir o seu anúncio ao preço económico de € 1,80 por linha

&

Mário Serrano. 126, St Johns Way. Thetford –Norfolk IP24, 3 NS. Inglaterra
Desejo correspondentes para trocar selos usados, base Yvert. Pretendo Portugal, ex-Colónias e outros.
Dou Grã-Bretanha e outros.

&

Deseo intercambio de sellos usados ( 50 x 50 ) con filatélicos lusos y de Europa en general. También de
outros países lusófonos. Correspondência en português, español y francês. Anuncio siempre válido.
Ramón Boyer Tortosa. Apartado de Correos 60. C. Postal E-46810 Enguera (Valência). España.

Concelho de Abrantes – COMPRO
Pré-filatelia
Filatelia
Postais Ilustrados
João Rosário – sócio CFP 2856 – Tlm: 96 026 4048

&

VENDAS À CONSIGNAÇÂO
Se desejar vender na eBay ou directamente a clientes nossos, os seus duplicados ou outro material “ coleccionável”, poderemos encarregar-nos disso.
Estamos interessados nomeadamente em filatelia, numismática, notafilia e medalhística,
NACIONAL E ESTRANGEIRA.
Se estiver interessado contacte-nos por:
e-mail; philotheme@gmail.com
Telemóvel: 910213091
Telefone fixo: 21 2467722
R. do Crucifixo, Nº 76, 4ª andar, Sala S ; 1100-184 Lisboa ( junto ao metro “ Baixa – Chiado)
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CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FILATELIA
CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

			

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.º DT.º — 1150-020 LISBOA
Telef.: 218 123 936 www.cfportugal.com

*

cfportugal@mail.telepac.pt

				
Expediente — Quintas-feiras e sábados, das 15 às 19 horas.
				
		Qualidades e quotizações dos sócios:
		
		
		

		

JUNIOR			
EFECTIVO - Portugal		
EFECTIVO - Estrangeiro		

7,50 Euros
20,00 Euros
30,00 Euros

								
					
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro.
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