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Editorial
Ciclicamente a Direcção do Clube Filatélico de Portugal tem sido alvo de “ataques”
mais ou menos virulentos de quem tem a obrigação de promover a concórdia e a paz entre os
agentes filatélicos. No passado fiz a promessa neste mesmo local de que aqui não estaríamos
disponíveis para alimentar “guerras de alecrim e manjerona”. Mantemos esse propósito, porém,
não é despicienda a oportunidade para lembrar de que quem ataca os Orgãos Sociais do
Clube Filatélico de Portugal, ataca o Clube, e quem ataca o Clube fá-lo exactamente á massa
associativa.
Os Orgãos Sociais do Clube Filatélico de Portugal foram eleitos no passado mês de
Março para geri-lo por mais um mandato de 3 anos e não consta que nesse acto eleitoral tenha
aparecido a sufrágio qualquer lista patrocinada por quem não aceite a actual linha orientadora
dos destinos do nosso Clube.
Com mais ou menos alterações na composição dos Orgãos Sociais temo-nos mantido à
frente dos destinos do nosso Clube há cerca de dez anos e sucessivamente os nossos associados
tem-nos reiterado a sua confiança para geri-lo. Isto é sintomático de que acreditam na nossa
gestão criteriosa e que ela tem sido benéfica. Essa mesma gestão permite que o nosso Clube
tenha aumentado significativamente a sua massa associativa composta por cerca de 750
associados, ao nível dos maiores clubes filatélicos mundiais.
Também é verdade que sempre afirmamos que aceitamos a crítica desde que
apresentada de forma elevada e construtiva, desde que suportada em projectos alternativos. O
que não aceitamos é que pessoas que nunca se assumiram como alternativa à gestão do Clube,
nem tenham apresentado qualquer projecto válido apareçam com despundonor a criticar os
actos da nossa gestão apenas crítica fácil. Quando tiverem soluções alternativas ao trabalho que
vimos desenvolvendo apresentem-se como tal, com projectos credíveis e suportados em ideias
concretas e não em simples arremedos de que fazem melhor ou de que outros fizeram ou fariam
melhor.
É também legítimo que exista quem não aprecie o projecto redactorial que
implementamos no nosso Boletim. Porém é o nosso projecto e é com ele, enquanto Directores
do Boletim, que terão de o suportar. Quando nos propusemos gerir os destinos do Clube sempre
afirmamos que o nosso Boletim seria um espaço aberto à divulgação da nossa Filatelia e nunca
um veículo de propaganda e afirmação pessoal de quem quer que seja. O culto pessoal não faz
parte desse projecto, nem consentiremos que ele seja o álbum de família de ninguém.
Na actualidade o nosso Boletim é essencialmente um veículo de divulgação dos estudos
e investigações dos nossos associados (embora haja quem lhe queira colocar alguns rótulos
depreciativos) e assim se manterá enquanto aqui permanecermos, até porque a actual linha
redactorial é aceite e elogiada pela esmagadora maioria dos nossos associados, assim como
pelas diversas instituições nacionais e internacionais que sistematicamente fazem chegar até nós
as suas apreciações positivas, bem patentes na atribuição pela Academia Europeia de Filatelia
do galardão de melhor revista filatélica europeia do ano de 2008. Aliás pela restrita lista, da qual
constam as maiores publicações filatélicas, somos a única revista filatélica portuguesa a quem foi
atribuído tal galardão.
Em súmula: Não vamos rebater a crítica fácil, porque os nossos associados “pelo andar
da carruagem já sabem quem la vai”. Perante isto a nossa proposta é simples: os que não nos
aceitam, se tiverem capacidade para fazer melhor, apresentem-se com o seu projecto a sufrágio
e os associados decidirão.
Aproxima-se o mês de Agosto, mês em que a grande maioria escolhe para umas
merecidas férias. O Clube não é excepção também vai estar de férias e portanto encerrado
durante o mês de Agosto. Desejamos a todos umas boas férias.
Elder Manuel Pinto Correia
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Damão

Contribuição para a sua história postal
1. Preambulo
No Relatório postal de 12 de Maio de 1892,
encontramos a seguinte referência a Damão:

Inserção 1

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabo.pt

Naturalmente a questão seguinte é a de saber
que marcas postais eram utilizadas nestas duas estações.
Que as duas estações postais existiam e que os seus
rendimentos eram diferenciados, provam-no os mapas
mensais de rendimento postal de que se apresenta o de
Agosto de 1891. Registe-se também que não é grande a
diferença de rendimento das duas estações.

Inserção 2

5

A razão que esteve na base da criação da
estação postal de Damão Grande (Damão), foi
a determinação do governador de Damão, que
consta do documento que abaixo se transcreve.
Na realidade tratou-se da transferência da
estação postal de 1ª classe de Damão Pequeno
para Damão Grande, criando-se em Damão
Pequeno uma estação postal de 2ª classe.
Para se perceber a continuação desta
história, que tem como passo seguinte a portaria
Nº 232, que repõe a situação que existia antes da
portaria 222 de 30 de Março, isto é transferindo de
novo a estação postal de 1ª classe para Damão
Pequeno, e que nada nos diz sobre como ficou

Inserção 3

Inserção 4

Damão Grande servido postalmente, precisamos de fazer uma breve introdução histórico-geográfica,
para depois tentar responder ás questões levantadas. Questões tanto mais pertinentes, quando da
descoberta da carta que se ilustra na figura 1, expedida pelo governador de Damão, registada em
Damão Grande a 8 de Novembro de 1892. E como se o descrito não bastasse, atente-se na marca que
oblitera os selos, a marca G que esteve em uso em Mardol, até ao fecho daquela estação postal, que
ocorreu em 1 de Março de 1872

2. Introdução histórico-geográfica
Desde a chegada dos portugueses e a tomada de posse territorial de uma pequena porção de
território em 1534 por Martim Afonso de Sousa, concretizada com a construção da Fortaleza de Damão,
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Figura 1

Figura 2 - Verso Figura 1 (porte para
Índia Inglesa: 0:0:6 +0:2:0 de registo)

só existia o que na altura era chamada a Praça de Damão, amplamente
representada na iconografia ultramarina dos séculos XVI, XVII e XVIII. (veja-se na figura 3 abaixo a ilustração de
Bocarro, circa 1635)
Na margem defronte da
praça de Damão, foi eregido um
baluarte de protecção, o forte de S.
Jerónimo, mandado construir pelo
vice-rei D. Jerónimo de Azevedo em
1614, e concluído em 1627.
O forte da praça de Damão,
foi elevada á categoria de cidade
com os privilégios de Évora, por carta
régia de 14 de Março de 1613.

Figura 3
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A conquista e ocupação de Damão obedeceram a um plano estabelecido da constituição
da província do norte do estado Índia, que se estendia desde Baçaím a Damão, com uma ocupação
costeira em pleno território do império marata. Com o passar dos anos, esta zona costeira foi diminuindo
até que em finais do século XVIII, estava reduzida às fortalezas de Chaul, Baçaím e Damão, com alguma
área circundante.
Bocarro, na sua descrição diz que “por alturas de 1643 viviam dentro dos muros de Damão
quatrocentas almas entre portugueses e nativos cristãos”.
Em 1722, segundo Bravo de Morais, “a população andava a volta de 3140 cristãos, além do povo
gentílico”.
Lopes Mendes, na obra publicada em 1886, “refere que esta tem 572 habitantes, sendo 396
cristãos e 176 não cristãos”
A zona mais populosa de Damão situa-se na margem direita do rio Damongangá, onde a
população na sua maioria de castas indianas se dedicam à agricultura e ao comércio, numa zona
conhecida por Damão Pequeno, por oposição a região fronteira do outro lado do rio, onde está a Praça
de Damão e a suas terras circundantes, conhecidas por Damão Grande.
De comum acordo com o governo da Índia britânica, construiu-se em 1868 uma estrada de 5km
de extensão, de Damão Pequeno a Vappy, para assegurar a ligação do distrito de Damão com a linha
férrea que de Bombaim conduz a Baroda.
De acordo com os censos de 1881, a praganã� de Naer (margem esquerda) era formada por um
conjunto de 16 aldeias com 8740 habitantes, enquanto que a praganã Colana Pavori (margem direita)
conta 13 aldeias e 12900 habitantes.

Figura 4 – Praça e Cidade de Damão

Diz ainda Lopes Mendes sobre Damão:
“ Teve a possessão portugueza de Damão ephocas de grandeza e de decadência. Sustentou
por muito tempo relações comerciais com a costa oriental de Africa para onde exportava anualmente
grande quantidade de estofos de algodão, aqui fabricados. Esta industria hoje é quase extinta por motivo
da concorrência dos artefactos da mesma classe dos Estados Unidos e da Grã Bretanha.
Desde 1817 a 1837, o comércio do Ópio que de Kurachee se exportava para Damão, para ser reexportado
para a China deu a Damão grande importaância e rendimentos avultadíssimos.
Chegou Damão a ver fundeados no seu porto centenares de navios, que vinham carregar anfião ou que
se entretinham com o comércio de Moçambique.”
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A necessidade de comunicação entre Damão e as restantes localidades da East India Company,
deve estar na origem da existência da anomalia histórico-postal da existência de um correio inglês1,2 em
Damão. A esse propósito damos a palavra a Ismael Gracias que escreve:

Inserção 5

Onde estaria situada a estação postal inglesa de Damão?
Não o sabemos, mas pela sequência que vamos apresentar, e por a maioria das transacções
comerciais se efectuarem entre “gentios”, é muito provável que fosse em Damão Pequeno que tal
estação estivesse localizada.

3. O correio Português de Damão
		3.1 O período de 1884 a 1891
Não nos vamos ocupar das marcas do correio inglês de Damão, começando o nosso périplo
histórico postal em 1 de Abril de 1884, data em que deixou de funcionar uma estação postal inglesa em
Damão, passando esta a ser exclusivamente portuguesa, em todos os seus aspectos á excepção de um.
A marca postal utilizada no inteiro postal abaixo (figura 5), datado de 25 de Abril de 1884, continua
a ser a marca da estação inglesa, por erro do funcionário postal ou por a marca portuguesa ainda não
estar em uso.
1 - A abertura provavel deste correio tera sido entre 1824 e 1834.
2 - Cooper refere “Damaun lying athwart the route from Bombay to Surat received a British India post office before 1823”.
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Figura 5

Figura 6

A marca de Damão aplicada no inteiro da figura 6 é a primeira marca postal do correio
português de Damão. Trata-se de uma marca circular de 19,5 mm de diâmetro, Damão com “til”, mês
com abreviatura inglesa, neste caso OC para Outubro, seguida pelo dia, e por baixo os dígitos finais do
ano (18)84.
Seguem-se as marcas thimble representadas nas figuras 7 e 8, utilizadas respectivamente desde
com ~

sem ~

30.DE.84 a 23 AP.86
Figura 7

24 JL87 a20.OC 93
Figura 8

Em relação com a marca representada na figura 7, convém acrescentar que a vemos aparecer com
frequência sobre selos coroa com valor em moeda local, em cartas que se podem datar dos anos 1885 e 1886.
Em 1888, e sem que possamos de momento definir melhor a data, já no período de aplicação do
datador da figura 8, aparece em simultâneo a marca de barras D batida ao lado da primeira (figura 9)
De notar que não se trata de uma marca solidária, mas sim de duas distintas, aplicadas em duas
operações separadas. Esta marca D, que oportunamente fez com que a sua leitura passasse a ser “D de
Damão”, foi o D utilizado em Aguada, a partir de 1871, e de que não se conhece nenhum exemplar sobre
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carta. A estação postal de Aguada foi encerrada em 23-07-1874, ficando esta marca na administração
do correio de Goa, até que (foi atribuída) passou para Damão.

Figura 9

3.2 A portaria 222 de 30 de Março de 1891
Usando de uma prerrogativa que lhe era concedida pelo artº 218 do regulamento dos correios
de 1888, determinou o governador de Damão a transferência da estação postal de Damão, até então
sita em Damão Pequeno, para Damão Grande, pois que era nesta ultima que se situava a sede do
Concelho.
Tentando juntar a determinação política do governador de Damão com os interesse comerciais
de Damão e em particular de Damão Pequeno, confirma o governador da Índia, ouvido o director geral
dos correios, a abertura da estação postal de 1ª classe em Damão Grande, assim como a abertura de
uma estação postal de 2ª classe em Damão Pequeno, afim de os habitantes daquela localidade (Damão
Pequeno), não sejam afectados nas suas comodidades e nos seus interesses comerciais.
Para explicitar melhor esta ultima frase, observe-se o mapa de Damão3 da figura 10. A ligação
com a estação ferroviária que servia Damão, em Vappy, era feita por uma estrada que sai de Damão
Pequeno, e que dela dista uns 10 km. Esta ligação era fundamental, pois todo o correio para a Índia era
transportado por esta via, que terminava o seu curso em Bombay. Veja-se a título de exemplo, o aviso do
fecho das malas de 21 de Setembro de 1893

Inserção 6

E se parece que a distância de Damão Grande à estação ferroviária não deveria ser muito maior
que a de Damão Pequeno, acresce que o correio tinha que atravessar o rio por meio de um barco, e que
havia épocas do ano em que tal não era possível.
No dizer de Lopes Mendes:
“ Damão Pequeno está separada da Praça e cidade pelo rio Damongangá, e sucede muitas
3 - Mapa já do seculo XX
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vezes durante o inverno ficarem
interrompidas as comunicações,
por ser impossível passar em barco de uma á outra margem, sendo muito sentida a falta de uma
ponte4, que ligasse as duas povoações mais importantes do districto.”
Estabelecidas assim duas
estações postais distintas, com
rendimentos diferençiados nos
mapas mensais, como no da inserção 2, cabe perguntar como
era feita a marcação das cartas
expedidas pelas duas estações
postais.
Com base no que acabamos de descrever, e com a
passagem da estação postal de
1ª classe de Damão para Damão
Grande, podemos admitir que as
marcas postais que até então aí
eram utilizadas passaram para
Damão Grande. Teríamos assim
que a marca da figura 8, que
identificamos como Damão sem
til e com data completa seria a
utilizada, enquanto que a Damão
Pequeno foi atribuída uma nova
marca postal, que vemos aplicaFigura 10
da no inteiro abaixo, datado de
10 de Maio de 1892, mas cujo período de circulação conhecido neste momento parece ser de 4 Nov. 1891(BD 05.08.91) a 13 Fev.1893

Figura 11 - (05.08.91 a 13.02.93)

Figura 6

3.3 A Portaria Provincial n.º 232 de 13 de Maio de 1892
Por pressão dos habitantes de Damão Pequeno, entendeu o director geral dos correios propor
a supressão da estação postal de 1ª classe em Damão Grande, e o seu retorno a Damão Pequeno, o
4 - Uma ponte em ferro, de uma via, foi inaugurada em 1980
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que o Governador efectivou com a P.P. 232 transcrita acima (inserção 4). No texto desta portaria nada é
dito sobre a situação postal de Damão Grande, onde se situava a sede do Governo e a maior parte dos
edifícios públicos.
E foi neste ponto dos nossos conhecimentos que foi descoberta a carta que se ilustra frente e
verso nas figuras 1 e 2, e que repõe a questão da estação postal de Damão Grande. Que daí é expedida
não restam dúvidas, pois que ostenta o registo nº 104 de Damão Grande, enviada do gabinete do
governador.
Apresenta ainda duas particularidades que a tornam digna de análise cuidada:
•
Apresenta a marca de Damão com til, mas com a data em manuscrito
•
Os selos são inutilizados pelo carimbo de barras G, que em 1871 pertencia a Mardol
Como explicar estas duas situações? A resposta ao ponto 1 foi encontrada no relatório do
governador de Damão, datado de 26 de Setembro de 1892, relativo ao ano económico1891/2.
A estação postal de Damão Pequeno (de 1ª classe) destacava um empregado para a Secretaria
do Governo, que recebia a correspondência oficial e a particular, de que a carta do governador é um
exemplo.
Nada mais sabemos sobre este ponto, mas não nos admiraria que o inteiro postal que se ilustra na
figura13, não fosse também deste período e expedida de Damão Grande

Figura 13

Em relação com o ponto 2, sendo já do conhecimento geral que a marca “D” foi atribuída a Damão (pequeno)
em 1888, dá-se agora a conheçer que algo de análogo se
terá passado com Damão grande em data posterior.
É um facto conhecido dos marcofilistas da Índia portuguesa, que a marca “G” aparece em selos de D. Luís, e que
não pode ter sido utilizada
por estação (Mardol) encerrada há bastantes anos.
A descoberta desta carta veio assim ajudar a resolver esse enigma.

4. A marca Damão I.P.
Para finalizar este trabalho, somente nos falta situar a marca postal de duplo circulo datada. Damão/I.P., tal como a apresentada na
figura 14.
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Figura 14 (08.02.94 a 26.11.98)

Figura 15 Damão 11 de Maio de 1894, Lisboa 31 de Maio

Figura 17 ( a partir de 02.12.1898)

Figura 16

Na figura 15 mostra-se uma carta registada para Lisboa, com a indicação manuscrita “Praça de Damão”. Não sabemos onde foi aplicada a marca, mas pelo lógica das operações postais, deveria ter sido em
Damão Pequeno, pese embora a dúvida que pode
surgir pela observação do inteiro da figura 16
Esta marca esteve em funcionamento
entre 20 Abril de 1894 (BD 08.02.94) e 26 de Novembro de 1898, quando foi substituída pela marca de duplo circulo Correio/data/Damão, conhecida desde 2 de Dezembro de 1898 (figura 17).
Em 1903 foi criada a estação de 2ª classe de Damão Praça, que passou a utilizar a marca da figura 18
			
De Damão Praça, onde a carta foi recebida no correio, passou para Damão (Pequeno), onde foi marcada a 9 de Maio, tendo aí
sido fechada a mala que de seguida a levou ao
seu destino nos E.U. América.
Mais uma vez apelamos à colaboração
de todos para nos ajudarem a resolver estes pequenos enigmas da história postal ultramarina.

Figura 18 Damão Praça, ? de Maio de 1910
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S. Tomé e Príncipe

Uma emissão para jornais em 1892
1 – Introdução

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

Por diversas vezes abordamos temas da filatelia
ultramarina onde ficou demonstrada a sua peculiaridade,
fruto de vários factores, como sejam a má preparação
dos funcionários postais para desempenho cabal das
suas funções, os parcos recursos colocados à disposição
dos serviços que determinavam baixas remunerações aos
seus colaboradores, o que por inerência dava azo a que
estes fossem tentados a praticar algumas negociatas de
ocasião. Havendo alguns que o praticavam de forma
reservada, havia também outros, que usando e abusando
dos seus poderes, praticavam-nas de forma descarada e
recorrente.
Neste último tipo de personagens enquadra-se, e
encabeça a lista, o Administrador dos Correios de S. Tomé
e Príncipe, Joaquim Augusto da Silva. Desde que tomou
posse no cargo de Administrador dos Correios de S. Tomé
e Príncipe tentou recorrentemente encontrar formas
de obter proventos chorudos, o que lhe foi facultado
pela ineficácia da Repartição de Fazenda Provincial na
requisição atempada de selos postais ao Ministério do
Ultramar. A introdução em 1892 do porte de 2 ½ reis para
os jornais circulados internamente foi aproveitada pelo
Administrador para mais uma das suas trapalhadas.
Até 1892 as tabelas de portes aplicáveis nas
províncias ultramarinas determinavam a aplicação de um
porte de 5 reis aos jornais circulados internamente com o
peso até 50 gr. Com a publicação do Decreto de 2 de
Junho de 1892, publicado no Boletim Oficial de S. Tomé e
Príncipe n.º 26 de 25 de Junho de 1892, entrou aí em vigor
por força do seu artigo sétimo a tabela de portes n.º 1 que
faz parte do Decreto de 29 de Junho de 1886 que a seguir
reproduzimos.
Por esta tabela os jornais circulados internamente
com o peso até 50 gr, passariam a pagar um porte de
2 ½ reis. A entrada em vigor desta tabela criou um sério
problema, transversal a todas as colónias portuguesas,
porque à data não tinham ainda sido emitidos selos
daquele valor. Tal lacuna apenas foi corrigida em meados
de 1893 com a emissão dos selos “JORNAES”. Estes selos
apenas foram remetidos para as colónias de Angola,
Cabo Verde, Guiné e Moçambique em 19.de Maio de
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1893. Independentemente de requisições que possam ter
sido feitas, a primeira remessa foi de 5.600 selos (200 folhas)
para cada colónia. Pelo que se pode verificar da minuta
dos ofícios remetidos a cada colónia, S. Tomé e Príncipe não
foi contemplado com selos nesta primeira remessa (Figura
1). Por razões, que não conseguimos descortinar, os selos
específicos para jornais apenas entraram em circulação
em 1 de Outubro de 1893 em S. Tomé e no Príncipe em 5 de
Fevereiro de 1894, de acordo com o ofício n.º 47 datado
de 21 de Maio de 1894, remetido da Administração dos
Correios para o Secretário-Geral do Governo de S. Tomé
que reproduzimos na figura 2. É surpreendente este atraso
na entrada em circulação dos selos, tanto em S. Tomé em
relação às outras colónias (cerca de cinco meses depois),
quer no Príncipe em relação com S. Tomé (quase quatro
meses e meio depois).
Cada colónia, por si, tentou ultrapassar este obstáculo
utilizando critérios muito próprios, que passaram pela
utilização de carimbos de recurso, ou pela sobretaxa de
selos de valor mais elevado. Por exemplo em Angola foram
utilizados carimbos de porte fixo conforme figura n.º 3.

S. Tomé e Príncipe foi uma das
colónias que optou pela sobretaxa
de selos de franquia mais elevada
para suprir a falta de selos de 2 ½ reis.
A emissão destes selos em S. Tomé e
Príncipe não foi pacífica e deu azo a
que cerca de 2 anos mais tarde fosse
motivo de uma acesa querela entre o
então Administrados dos Correios de
S. Tomé, Joaquim Augusto da Silva,
e Faustino Martins, comerciante em
Lisboa.
Este tema foi por duas vezes
abordado no passado. A primeira vez
por Carlos George em artigo intitulado
“As sobrecargas de S. Tomé de 1889 a
1892” publicado nos n.ºs 82, 83 e 84 da
revista Portugal Filatélico de SetembroOutubro, Novembro-Dezembro de
1939 e Janeiro-Fevereiro de 1940 e
por J. A. Marinho num artigo intitulado
“As incríveis sobretaxas locais de 1889
a 1892 de S. Tomé e Príncipe. Carlos
George baseia a generalidade do
seu artigo no que Faustino Martins
publicou em “O Philatelista” durante
ano de 1895, com interpretações
muito pessoais, acrescentando apenas
algumas
pequenas
notas
sobre
factos de que teve conhecimento na
época. O artigo de J. A. Marinho nada
acrescenta sobre os factos ocorridos
porque se limita a publicar com muitas
lacunas aquilo que Carlos George já
havia publicado no seu artigo.

Figura 1
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Perante isto, e porque tivemos acesso a outro tipo de informação, voltamos a
este tema muito aliciante, característico de
uma época em que nos correios coloniais
se fizeram algumas “grandes trapalhadas”.
Este artigo tem como finalidade divulgar, apenas e tão só, aspectos históricos
da emissão, não sendo portanto um artigo
de investigação versando aspectos probatórios sobre a existência de selos verdadeiros ou falsos, nem tão pouco as diferentes
variedades e erros existentes.

2 – A solução do Administrador dos
Correios
O “diligente” Administrador dos Correios de S. Tomé e Príncipe perante a falta
de selos da taxa de 2 ½ reis para o porte
de jornais, circulados internamente, depressa se prontificou a resolver o seu problema,
solicitando a autorização do Governador
Geral da Colónia para que procedesse à
sobretaxa de selos em que houvesse maior
quantidade em depósito na Repartição de
Fazenda de S. Tomé.
Pelo ofício n.º 485 de 27 de Setembro
de 1892, que a seguir transcrevo, o Governador dá conhecimento ao Inspector de
Fazenda Provincial de que autorizou que
o Administrador dos Correios procedesse à
solicitada sobrecarga.

Figura 2

Província de S. Thomé e Príncipe
Secretaria Geral
Repartição Civil
Série 1892
N.º 485
Illm.º e Exm.º Senhor
Inspector de fazenda provincial
Sua Excelência o Governador encarrega-me de
enviar a Vossa Excelência a cópia inclusa do offício que a esta Secretaria foi dirigida pela Administração dos Correios n’esta ilha, encarregando
egualmente de levar ao conhecimento de Vossa
Excelência que, na presente data auctorizou o
mesmo administrador a alterar o valor para dois
e meio reis dos sellos de qualquer taxa de que
houver maior número em depósito, devendo a
franquia dos objectos de correspondência ser feita pelo empregado postal nos mesmos objectos.
Sua Excelência o Governador espera que Vossa Excelência requisitará com urgência, as
Figura 3
fórmulas de franquia a que se refere o citado
offício do administrador dos correios.
Deus guarde a Vossa Excelência
Secretaria Geral do Governo da Província, em São Thomé, 27 de Setembro de 1892
(a) Augusto César de Moura Cabral, Secretário Geral
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No Boletim Oficial de n.º 40 de 1de Outubro de 1892 o Administrador dos Correios faz publicar o
seguinte aviso:

Do que acabamos de transcrever convém desde já realçar alguns aspectos importantes pelo seu
ineditismo na época:
•
Não tem cabimento a autorização para que fosse o Administrador dos Correios a proceder à
sobrecarga dos selos. Deste tipo de trabalho deveria ser encarregue a Repartição de Fazenda
Provincial, pois era esta entidade que superintendia à requisição dos selos e que tinha a seu
cargo o depósito desses valores, devendo portanto ser ela a decidir quais os selos que seriam
sobrecarregados, tendo em conta as quantidades existentes em stock;
•
Foi inconcebível e absurda a autorização dada para que a sobrecarga se fizesse sobre “sellos
de qualquer taxa de que houver maior número em depósito”. A não identificação das taxas e
tipos de selos a serem sobrecarregados daria azo a que se praticassem actos menos lícitos, como
parece vieram efectivamente a ocorrer.
•
Existindo em S. Tomé uma Imprensa Nacional, não se vislumbra as razões porque não fosse essa
entidade encarregue de proceder à impressão da sobrecarga por métodos mais consentâneos
com a salvaguarda do rigor tão necessário e que o bom senso aconselhava neste tipo de
trabalho, pois estava em causa o erário público.
•
A aludida autorização não menciona e muito menos determina as quantidades a serem
sobrecarregadas, pelo que ficou ao arbítrio do Administrador dos Correios a fixação dessas
quantidades, permitindo que, caso o entendesse, o referido funcionário pudesse fazer emissão
oficial com determinadas quantidades declaradas à Repartição de Fazenda Provincial e uma
outra emissão particular para os seus negócios filatélicos, que pelos relatos da época poderá ter
ocorrido.
•
Em resumo ninguém controlou a emissão permitindo-se o Administrador dos Correios fazer o que
bem entendeu. Nunca se conseguiu com rigor apurar as quantidades sobretaxadas, embora
como a seguir veremos, o Administrador dos Correios tenha informado a Repartição de Fazenda
da quantidade de selos sobretaxados.

3 – A “Guerra” entre Faustino Martins e o Administrador dos Correios.
A sucessão de sobretaxas solicitadas pelo Administrador Silva durante o ano de 1892, com indícios
claros de se terem praticados actos abusivos, com negociatas de ocasião junto dos agentes comerciais
dedicados ao negócio filatélico, foi de tal modo gravosa, que tendo chegado ao conhecimento do
Ministério do Ultramar, o Ministro determinou a que se procedesse a uma rigorosa sindicância às faltas
praticadas por ele. Pela Portaria n.º 44 de 25 de Fevereiro de 1893, publicada no n.º 8 do Boletim Oficial
de S. Tomé e Príncipe da mesma data, foi nomeada a comissão composta pelo Inspector de Fazenda
José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro, do Delegado da 2,ª Vara da Comarca, o bacharel Francisco
dos Reis Fisher, e o capitão da 2.ª Companhia de Polícia, Alberto Nosolino d’Azevedo. Esta comissão
deveria averiguar as queixas apresentadas à Secretaria-Geral do Governo, bem como os eventuais actos
irregulares, que porventura, o Administrador dos Correios tenha praticado, tanto na administração postal,
como no serviço telefónico, de que estava encarregue.
Como resultado da sindicância foi o Administrados dos Correios punido com uma censura, pela
gravidade dos actos praticados.
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Embora sujeito a pena leve o Administrador prepara a sua saída de S. Tomé e Príncipe, requerendo
uma licença registada de 120 dias para se deslocar ao Continente. Esta licença é-lhe concedida por
Portaria n.º 172 de 17 de Julho de 1893 e publicada no Boletim Oficial n.º 29 de 22 de Julho. Já em Lisboa, e
alegando ser portador de doença incurável, o Administrador dos Correios submete-se a uma junta médica
que o declara incapaz para todo o serviço. Por aviso de 18 de Janeiro de 1894 publicado no Boletim
Oficial de S. Tomé e Príncipe n.º 8 de 24.02.1894, o Ministério do Ultramar concede-lhe a aposentação
com metade do seu ordenado, ou seja 225$000 reis anuais. E assim o ex-Administrador já não regressará
mais a S. Tomé e Príncipe.
Instalado na sua nova morada, em Lisboa, o Sr.
Silva sendo ainda possuidor de quantidades avultadas
de selos sobretaxados, que a coberto das prerrogativas
que tinha junto dos Governadores-Gerais conseguiu
produzir e açambarcar, continuou a sua “negociata”.
Na generalidade, os comerciantes filatélicos nacionais
foram adquirindo ao Silva, segundo as suas necessidades,
quantidades significativas destes selos.
Porém Faustino Martins, comerciante filatélico
estabelecido em Lisboa na Praça Luís de Camões,
25 e proprietário do Centro Philatelico Portuguez que
editava a revista “O Philatelista”, por razões que não
descortinávamos nem conseguíamos apurar, iniciou
uma campanha, no seu órgão informativo, com vista a
desacreditar a nível nacional e internacional as emissões
abusivas do Sr. Silva. Porém ao consultarmos o artigo de
Carlos George “As sobrecargas de S. Tomé de 1889 a
1892”, publicado nos n.ºs 82, 83 e 84 da revista Portugal
Filatélico encontramos a justificação para a “guerra”
Faustino Martins
que vai declarar aos selos provisórios de S. Tomé. Assim,
segundo Carlos George, em finas de 1894 Faustino Martins
e Joaquim Augusto da Silva ter-se-ão encontrado, em determinado dia, no Café Tavares em Lisboa com
o intuito do comerciante adquirir os selos sobretaxados na posse do ex-Administrador. Como este pedia
um preço exorbitante por eles, Faustino Martins saiu “de candeias às avessas” e passou a utilizar o seu
periódico “O Philatelista” para tentar desvalorizar e desacreditar os selos.
Na revista “O Philatelista” n.º 5 da série III datada de 01.01.1895, é publicado um editorial de
autoria de Faustino Martins, denominado “Sellos Provisórios”, onde este se coloca manifestamente contra
a emissão de selos com sobretaxas ou sobrecargas, e que a seguir se transcreve:
“Sem rodeios o dizemos:
Nós somos, fundamentalmente, contrários à criação de sellos provisórios.
Entendemos que, sendo o serviço postal dependente do Estado, que d’elle aufere lucros
importantes, o Estado tem obrigação de prever e prover todas as necessidades do consumo e proceder
de tal forma á fabricação dos sellos que nunca haja necessidade de recorrer ao expediente pouco serio
de auctorizar a circulação provisória de certas formulas de franquia.
Todavia, triste é dizel-o, quem é philatelista sabe bem o que deve pensar da praga de sellos
provisórios!...
A enormidade de variedades fornecidas, por exemplo, pelas colónias francezas, é um facto que
por si só fala bem alto…
Depois, essas emissões provisórias, feitas, em geral, sob a justificação official da urgência de
occorrer a uma necessidade de momento, não são em regra, mais do que uma simples exploração
mercantil, tramada por meia dúzia de influentes locaes, com o intuito de se criar uma variedade
philatelica, que os colleccionadores se verão forçados a adquirir por altos preços, pois os taes influentes
teem o cuidado de açambarcar a quasi totalidade de taes emissões, sempre de limitado numero de
exemplares.
Além d’isso, com a exploração já referida, vem, quasi sempre, uma outra: a da fabricação
propositada… de erros que se apparenta serem casuaes/…
De facto, quem não reconhcerá a profunda verdade das nossas palavras?
Quem não terá pensado tudo o que deixamos dito, ao ver a lista enorme de erros em não menor
catalogo de emissões provisórias?!...
* * *
Tudo isto nos leva a formular a opinião já nitidamente expressa no principio deste artigo: Nós so-
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mos, fundamentalmente, contrários á criação de sellos provisórios.
Em boa verdade, havendo funccionarios postaes rectos e sérios, achando-se bem montado
o serviço de fabricação dos sellos, como se poderá dar o caso de uma determinada localidade se
achar imprevistamente desprovida de certas taxas de sellos? Impossível!
Infelizmente, o correio portuguez
não pode merecer o nosso louvor por se achar isempto de culpas n’este assumpto…
E, no entanto, certo é que os
armazéns da Casa da Moeda
sempre estão amplamente fornecidos; e se tantos sellos provisórios se teem fabricado nas nossas colónias, se tantos córtes de
sellos teem sido auctorisados nas
ilhas adjacentes, não se pode dizer ser isso devido à falta ou demora na satisfação de qualquer
pedido áquelle estabelecimento
official!
Se não há, pois, essa desculpa, o
que resta para allegar?
Nada, segundo nos parece, ficando apenas de pé a presumpção de que interesses menos
lícitos promovem o expediente
apontado…
D’isto há mesmo n’um ou n’outro
caso, mais do que uma presumpção apenas segredada….
Há documentos officiaes que
claramente o dizem!
A continuar-se na pratica de
taes actos, ha de fatalmente
chegar-se a uma conclusão: Os
colleccionadores resolverão banir por completo dos seus álbuns
a caterva dos sellos provisórios!
Só assim se conseguirá acabar
com as necessidades urgentes
de attender a imprevista falta de
taes e taes taxas!
…………..
Em summa, esta questão de
sellos provisórios não se trata em
duas palavras.
Nós teremos occasião de n’um estudo que publicaremos sobre os selos
provisórios portuguezes, irmos expondo, e fundamentando, a nossa
opinião sobre algumas especialidades.
É questão de occasião.
Pelo que acabamos de ler,
e conforme já escrevemos anteriormente, Faustino Martins
iniciou um ataque às “emissões
mercantilistas” fabricadas nas
nossas ex-colónias e que já na
Figura 3
época era alvo de apreciações
muito críticas. Neste editorial, Faustino Martins, faz um ataque generalizado às emissões de selos provisórios, nunca se referindo directamente ao Sr. Silva. Porém, logo após o termino deste editorial publica
uma notícia intitulada “Os sellos portuguezes no estrangeiro” que reproduzimos da Figura n.º 4.
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\Pelo teor da notícia que reproduzimos, parece-nos que é incontornável aceitar que os selos de 2
½ reis s/ 25 reis, que actualmente não são catalogados (?) terão surgido no mercado filatélico em finais do
ano de 1894, pois Faustino Martins pela sua reacção mostrando grande surpresa pela sua catalogação
por parte do L’Echo de la Timbrologie” desconhecia a sua existência.
No número 6 da revista “O Philatelista” nada de novo aparece publicado sobre as sobrecargas
de S. Tomé e Príncipe. Apenas no n.º 7 daquela revista, publicada em 01.02.1895, surge uma pequena
notícia sobre elas, resultante de uma outra notícia que foi publicada no “Le collecionner des timbresposte” e que a seguir transcrevemos:
“Diz Le collectionneur des timbres-poste, fallando de S. Thomé e Príncipe : « Esta colonia ainda não
recebeu a sua bella série de sellos com a effigie do rei D. Carlos I. Será porque lá se fizeram sobrecargas?...
Mas, por ser pequena, nem por isso tem menos necessidades urgentes, pois faltando o 2 ½ reis (Já?)
applicaram esse valor sobre o 25 reis violeta.»
Pelo que se vê, o collega foi iludido por uma nova forma, sobre essa prenda da collecção de
prendas dos celebres provisórios de S. Thomé e Príncipe!
Pois fique sabendo que o 2 ½ sobre 25 reis violeta pertence à serie dos taes, isto é, appareceu
muito antes de ter chegado a S. Thomé o 2 ½ reis chocolate, typo 1893.”
Muito embora Faustino Martins repudiasse este tipo de selos, não deixava de os considerar no seu
catálogo a preços muito inflacionados. Era a seguinte a lista apresentada no catálogo anexo ao n.º 7 de
“O Pjhilatelista”:
Novas alterações das taxas nos sellos de 5, 10 e 20 reis de 1886 (*) para jornaes
							Novos Usados
28
1892
2 ½ reis sobre 5 reis preto		
----- 1$500
29
1892
2 ½ reis sobre 10 reis verde		
----- 1$500
30
1892
2 ½ reis sobre 20 reis carmim		
----- 1$500
(*) – Não catalogamos os restantes provisorios que apparecem indicados em vários catálogos e
jornaes estrangeiros, cuja boa fé dos respectivos proprietários foi illudida pelos motivos que expuzemos
no n.º 5 do Philatelista e ainda pela que na secção para o estrangeiro expomos no n.º 7 para o que
chamamos a attenção de todos os senhores colleccionadores.
Depois de várias investidas, por parte de Faustino Martins, contra as emissões provisórias de S.
Tomé e Príncipe, aparece finalmente em cena o Sr. Silva, publicando um anúncio pago no jornal n.º 4686
de “O Século” que a seguir reproduzimos.

Desde que Faustino Martins iniciou a cruzada contra os selos sobretaxados de S. Tomé de autoria
do Sr. Silva, este não se quedou parado. Para apresentar a sua defesa como atrás de infere do seu
anúncio em 14 de Janeiro de 1895 remeteu um requerimento ao Ministério do Ultramar com o seguinte
teor:
«Joaquim Augusto da Silva, Administrador aposentado dos Correios da Província de S. Thomé e Príncipe,
vem respeitosamente expor a Vossa Magestade o seguinte:
O supplicante quando em activo serviço e no exercício do seu respectivo cargo na mencionada
província mandou por ordem de Sua Ex.ª o Governador da Província alterar o valor de certo número de
sellos postaes das taxas de 5 – 10 e 20 reis para 2 ½ reis por motivo de ordens dimanadas do Governo de
Vossa Magestade como se vê do Boletim Oficial da Província n.º 40 de 1 de Outubro de 1892, e sendo
arguido por pessoas que fazem o seu commercio com sellos e formulas de franquia de que da parte do
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supplicante houve abuso neste seu modo de proceder
Pede a Vossa Magestade a graça de ordenar ao Inspector de Fazenda da Província de S. Thomé e
Príncipe que lhe seja passada certidão do numero de sellos de cada taxa de 5 – 10 e 20 reis cujos valores
foram alterados para 2 ½ reis.»
Tipos de sobretaxa

Tipo I

Tipo II

Para dar cumprimento ao requerimento este é remetido ao Governador-Geral de S. Tomé e
Príncipe em 17.01.1895, que por sua vez o remete para o Inspector de Fazenda em 02.03.1895. Dando
satisfação ao solicitado, o Inspector de Fazenda remete o ofício n.º 71 de 22.03.1895 com o seguinte teor:
No requerimento de Joaquim Augusto da Silva, administrador aposentado dos correios, d’esta província,
que acompanhou o officio de V. Ex,ª n.º 168 de 2 de Março corrente, se solicita que o inspector de
fazenda certifique qual o numero de sellos postaes das taxas de cinco, dez e vinte reis que tiveram a
sobretaxa de dois e meio reis em Setembro de 1892, communicando que pelo Excelentíssimo Governador
fora o referido ex-administrador auctorizado a alterar o valor para dois e meio reis, dos selos de qualquer
taxa que houvesse maior numero em deposito, devendo a franquia da correspondência, com taes sellos,
ser feita pelo respectivo empregado postal.
Além d’isto foi publicado no Boletim official n.º 40 de 1 de Outubro de 1892, um aviso da Administração
dos Correios, nos termos indicados no citado officio da Secretaria Geral.
Examinando os livros de contas correntes, relativas a sêllos e formulas de franquia, fornecidas ao director
do correio de São Thomé, se encontra que em Outubro de 1892 foram apresentados na repartição de
fazenda provincial pelo administrador aposentado Joaquim Augusto da Silva, para os devidos effeitos de
descarga no livro respectivo, os seguintes sellos postaes:
500 sellos da taxa de 5 reis
500 sellos da taxa de 10 reis
1.000 sellos da taxa de 20 reis
Todos estes sellos estavam sobretaxados com a taxa de 2 ½ reis, e segundo me foi dito n’essa occasião,
o foram pelo referido administrador aposentado, por meio de um carimbo especial por este preparado
para essa sobretaxa.
Por isso não posso affirmar se foram estes os únicos sêllos sobretaxados, pois em virtude da auctorização
que lhe foi concedida pelo Governo provincial, e possuindo elle o mencionado carimbo poderia
sobretaxar quantos sellos quizesse sem dar conhecimento à repartição de fazenda provincial.
Por este motivo, e pelo que se tem propalado a este respeito, quer n’esta província, quer na imprensa,
como se affirma no citado requerimento, tenho duvidas em passar a certidão pela forma requerida.
O que me cumpre expor á consideração de S. Ex.ª O Governador da província para que se digne
determinar a este respeito o que tiver por conveniente.

2 1/2 sobre 5 reis, sobrecarga tipo I, catisa a verde

1.

E por aqui se ficou a informação produzida em S. Tomé. Assim podemos constatar o seguinte:
Que a emissão oficial dos selos para serem utilizados na franquia dos jornais e periódicos foi de:
500 selos de 2 ½ s/ 5 reis tipo D. Luís I, fita direita
500 selos de 2 ½ s/ 10 reis tipo D. Luís I, fita direita
1000 selos de 2 ½ s/ 20 reis, tipo D. Luís I, fita direita
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2.
3.

4.
5.

6.

Que o Administrador sendo autor do carimbo e mantendo-o em sua posse poderá ter produzido
um número superior de selos sobretaxados, e nada garante que o não tivesse utilizado sobre
valores diferentes aos que foram declarados pela Repartição de Fazenda Provincial.
Porém em todos os documentos consultados nunca é referida a sobretaxa com 2 ½ reis de selos
da taxa primitiva de 25 reis, malgrado serem conhecidos alguns exemplares desta sobretaxa.
Como veremos à posteriori o Sr. Silva afirma que sobrecarregou 2.000 selos, mas que estes por
ordem do Governador foram mandados recolher à Repartição Superior de Fazenda de S. Tomé
e Príncipe.
Se o Sr. Silva sobrecarregou estes selos de 25 reis, que por ordem do Governador recolheram
à Repartição de Fazenda, porque não solicitou no requerimento acima, uma certidão do
acontecimento, nem a referida Repartição a eles faz menção na sua resposta?
Não se justificava a emissão destes selos pois à data não se publicavam jornais em S. Tomé e
Príncipe com excepção do Boletim Oficial cuja distribuição só estava sujeita a franquia desde
que remetido a particulares, e sendo com toda a certeza diminuta a distribuição interna. Senão
vejamos a cronologia da imprensa em S. Tomé e Príncipe:
a) – O primeiro jornal não oficial publicado intitulava-se Equador e o seu primeiro número
foi impresso em 1869. Era um semanário agrícola, comercial e científico. A primeira série
publicou-se até 1881. Depois ressurgiu uma 2.ª série em 31 de Julho de 1926 e é conhecido
o número 50 de 24 de Setembro de 1927. Uma terceira série aparece em público em
1956, inicialmente multicopiado. Depois de um período precário ressurge em 1965, na
tipografia das missões.
b) “O Jornal de S. Tomé” do Dr. Silva Sanches inicia a sua publicação em 15 de Agosto de
1881 e dura até 1884
c) “Correio de S. Tomé” de Carlos Augusto de Sales Ferreira é publicado em 14 de Agosto
de 1887 e tem duração até 1890.
d) “O Comércio de S. Tomé”. Deste jornal é conhecido apenas um número publicado em
1892, ano da emissão dos selos sobretaxados.
e) Depois destas edições só em 1910 foram editados novos jornais: “A Voz de S. Tomé” e “A
Ilha de S. Tomé”, obra do Eng.º Ezequiel de Campos que muito trabalhou para a história
de S. Tomé.
Pela listagem que acabamos de produzir percebe-se que a sobretaxa dos selos não sendo um
imperativo, apenas serviriam interesses especulativos.

Dupla

Sobrecarga tipo I, batida a verde
Presumivelmente falsa

Invertida

A reacção, por parte de Faustino Martins, ao anúncio do ex-Administrador dos Correios não se
fez esperar. Na revista n.º 8 de “O Philatelista” de 15.02.1895 Faustino Martins interpela directamente, pela
primeira vez, o ex-Administrador, num artigo de grande vigor e intensidade.
Em primeiro lugar começa por contestar a forma pouco ética e civilizada como se referiu à sua
revista não tendo a honra da citação do título do seu periódico.
Seguidamente afirma que quando começou a III série de “O Philatelista” disse que nunca se
prestaria a trazer para o campo da imprensa ódios e invejas nem discussões pessoais, pelo que nunca
se referiu ao nome do ex-Administrador. Apenas apresentou dúvidas sobre a seriedade que revestia a
emissão de certos selos provisórios em S. Tomé e Príncipe, isto porque era do conhecimento geral que o exAdministrador tinha sido censurado pelas autoridades pela sua má conduta, apurada numa sindicância
que lhe tinha sido mandada instaurar aos seus serviços.
Em terceiro lugar porque nunca afirmou em parte alguma do seu periódico que os selos eram
falsos, pois era do conhecimento público que eles tinham sido autorizados por Portaria publicada no
Boletim Oficial, porém os resultados da sindicância de que foi alvo lhe permitia o direito de afirmar que eles
eram especulativos. Ora, entendendo que a seriedade era um dos requisitos para que uma determinada
emissão fosse aceite pelo mundo filatélico, ele entendia que os selos provisórios de S. Tomé deveriam ser
considerados como uma “simples exploração mercantil”.
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Afirmava ainda Faustino Martins que era necessário distinguir o que era sério, do que não era e
assim desafiava o Sr. Silva a defender-se rebatendo os seus argumentos:
1.º - Que os sellos a que nos referimos não foram classificados officialmente como mera exploração
mercantil.
2.º - Que o então administrador dos correios de S. Thomé e Príncipe não foi implícita e explicitamente
censurado, officialmente também.
3.º - Que o mesmo funccionario não foi syndicado, posteriormente a essa censura, e que não viu
terminada com essa syndicancia a sua vida publica.
4.º - Que o então administrador dos correios de S. Thomé não deixava vender ao publico os
sellos sobrecarregados, cuja criação propusera allegando serem precisos para o serviço postal,
permittindo apenas que a correspondência fosse com elles franqueada, na própria repartição,
ficando desde logo em poder do correio.
5.º - Que o mesmo administrador do correio, ao passo que assim procedia, dizia a quem insistia
em pedir para comprar d’esses sellos que n’um estabelecimento ali perto se vendiam…. a um,
dois e tres mil reis cada um e mandava grandes remessas dos mesmos sellos para Lisboa… a
4$000 reis cada um, o que é um crime, segundo os regulamentos postaes.
6.º - Finalmente: Que não é o Sr. Joaquim Augusto da Silva, ainda actualmente, o único fornecedor
por grosso de todo o mundo philatelico d’esses mesmos sellos, tendo catálogos em francez de
todas as variedades, erros e mirabolescas trapalhadas dos provisórios de S. Thomé e Príncipe.

Sobrecarga tipo II, batida a verde
Selo normal
Dupla

Verdadeiramente irritado, Faustino Martins vai mais longe e afirma de seguida que “Por uma
diabrura typographica” saíram catalogados esses selos no seu último catálogo, que como outros que tais,
ali não mencionados, ele considerava como nódoas filatélicas, e que para comprovar a sua boa fé em
tempos iludida com esses e outros “percebejos gommados”, estava pronto a receber dos seus clientes os
exemplares vendidos, indemnizando-os das despesas com outros selos, ou em dinheiro.
No n.º 9 de “O Philatelista” de 01.03.1895 volta à carga no ataque ao ex-Administrador. Alegando
que, como até à data, ainda não tinha obtido resposta deste, aos quesitos acusatórios apresentados no
último número vinha ainda acrescentar mais um:
7.º - Que a commissão nomeada para syndicar dos actos do então administrador dos correios
de S. Thomé e Príncipe, segundo se lê no Boletim Official da província do mez de Fevereiro de 1893, não
apprehendeu, nem fez queimar immediatamente, vários sellos sobrecarregados, dos taes officialmente
classificados de mera exploração mercantil, que ainda encontrou no cofre da repartição dos correios,
procedimento este que é mais uma prova de que as estações superiores considerava abusiva a
fabricação d’estes sellos.

Selo normal

Sobrecarga tipo I, batida a preto
Dupla

Invertida

Tipo I, batida a verde
Selo normal

O ataque de Faustino Martins ao ex-Administrador através do seu órgão de comunicação “O
Philatelista”, que era bastante conceituado a nível do comércio filatélico internacional, começou a
produzir os seus efeitos. Assim no n.º 147 datado de Fevereiro, do Le Collectionneur de Timbres-poste, que
em finais de 1894 passou a catalogar o selo de 2 ½ reis s/ 25 reis violeta publica a seguinte notícia:
“O Philatelista põe em dúvida a sobrecarga de 2 ½ reis sobre 25 reis lilás (S. Thomé e Príncipe)
que nós catalogáramos no fim do anno passado, e assegura que, em todo o caso, ella deve pertencer

24

às emissões especulativas feitas pelo administrador dos correios d’esta colónia, de 1889 a 1892, e pelas
quaes ele foi censurado administrativamente. O nosso collega junta em apoio da sua opinião documentos
officiaes e nós reproduzimos o que segue, aconselhando os directores dos correios coloniaes, e outros, a
meditar n’elle, depois de terem engullido a pílula que para n’elle envolve”.
Cerca de um mês depois, em princípios de Abril reapareceu o ex-Administrador a fazer a sua
defesa num longo prospecto por si publicado e intitulado “La guerre aux timbres surchargés de S. Thomé
e Príncipe”, em resposta aos artigos de Faustino Martins publicados nos n.ºs 5, 7, 8 e 9 de “O Philatelista”.

Sobrecarga tipo II, batida a preto
Selo normal
Dupla

Tipo II, batida a verde
Selo normal
Dupla

Este documento, muito extenso, na sua grande maioria dedica-o à defesa da sua honra, porém
convêm destacar alguns pontos importantes. Assim ficamos a saber que:
1 – Datado de 2 de Junho de 1892 foi publicada um Decreto no Boletim Oficial n.º 26 de 25 de
Junho que, punha em execução e tornava extensivo à colónia de S. Tomé e Príncipe, o Decreto de 29 de
Julho de 1886, cuja Tabela n.º 1, reproduzida na figura n.º 1, determinava o porte de 2 ½ reis para os jornais
circulados entre Portugal, Ilhas Adjacentes.
2 – Como até dia 1 de Outubro de 1892 ainda não tinham chegado os selos apropriados para
franquiar os jornais decidiu pedir autorização para sobretaxar os selos. Alega que esperou mais de 90
dias e como não recebeu os selos de 2 ½ reis entretanto requisitados, e porque os habitantes de S. Tomé
estavam a ser onerados com o pagamento de uma taxa de 5 reis (selo postal mínimo à disposição do
público) quando apenas eram devidos 2 ½ reis. Diz o ex-Administrador que agiu de boa fé e que esta
espera é indiciadora do seu firme propósito de evitar a sobretaxa dos selos.
3 – Como, porém, o público continuasse a reclamar do pagamento de 5 reis quando a lei
estipulava apenas 2 ½ reis, o Governador foi sensível a essa reclamação e como tal autorizou a sobretaxa
dos selos.

Selo normal

Sobrecarga tipo I, batida a preto
Presumivelmente falso

Invertida

Tipo I, batida a verde
Selo normal

4 – Que o Governador mandou proceder à sobretaxa de alguns selos de 5, 10 e 20 reis para
2 ½ reis com a condição desses selos apenas serem afixados nos objectos que fossem presentes ao
funcionário dos correios encarregue da sua venda e que fossem obliterados por este. Afirmava ainda
que esta providência tinha como finalidade obstar que um qualquer indivíduo comprasse todos os selos
de só vez, ficando o público prejudicado.
5 – Afirma o ex-Administrador que mandou fazer dois carimbos distintos à Imprensa Nacional para
sobrecarregar os selos. Não explica porque razão mandou fazer os dois carimbos. Porém segundo o ofício
n.º 71 de 23.03.1895 da Repartição de Fazenda, atrás transcrito, estes informam de que quem preparou os
carimbos foi o ex-Administrador. Cabe aqui chamar a atenção para uma questão pertinente. Qual foi o
processo de fabrico dos carimbos? Se foi pelo método tipográfico poder-se-ia dar o caso de se poderem
criar ainda mais variedades, pois seria fácil substituir tipos ou deslocá-los.
6 – Os selos eram sobretaxados um a um, utilizando para tal os dois carimbos. Dizia o ex-
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Administrador que inicialmente começou a sobrecarregar os selos com tinta preta, porém como esta
tinta começou a ficar desbotada, optou por passar a utilizar a tinta verde a óleo. Porém os selos de 5 reis
foram sempre sobretaxados com tinta verde. Não percebemos tal justificação pois na actualidade podese constatar que a tinta preta mantém uma frescura assinalável, e principalmente nos selos de 10 reis a
cor verde confunde-se com a cor do selo. Só o interesse em criar variedades pode justificar tal atitude.
7 – Informava ainda o ex-Administrador que a venda desses selos durou apenas duas horas, se
tanto. Parece-nos ridícula esta afirmação pois é manifestamente impossível que no espaço de 120 minutos
se vendessem 2.000 selos, se afixassem os selos nos jornais e ainda se procedesse à sua obliteração. Mais
intrigante ainda é esta afirmação, porque sendo os selos de 2 ½ reis apenas utilizados nos jornais circulados
internamente na província de S. Tomé, não vislumbramos como haveria 2.000 cidadãos em S. Tomé a
receberem via postal os ditos jornais.
8 – Perante este rápido esgotamento do stock de selos, mandou o Governador sobrecarregar
mais 2.000 selos de 25 reis para 2 ½ reis. Porém ele, ex-Administrador, apercebendo-se de que estes
selos teriam igual duração dos outros e que por esta forma se esgotariam todos os selos em stock na
província alertou o Governador para tal situação, dando-lhe então este a ordem para que todos os 2.000
selos sobretaxados recolhessem à Repartição de Fazenda. Estas afirmações do ex-Administrador são um
pouco fantasiosas porque, foi publicada uma Portaria que lhe dava a ele poderes discricionários para
fazer o que bem entendesse, pois não foram definidas as quantidades, tipos e taxas de selos a sobretaxar.
Pelo que se constava, na época, foi o Governador, por sua iniciativa, após ter tido conhecimento da
forma pouco clara como se processou a venda dos primeiros selos que os mandou recolher à Repartição
de Fazenda, quando o ex-Administrador se preparava para os colocar à venda.
9 – Mais afirma o ex-Administrador que os 2.000 selos de 2 ½ reis sobre 25 reis foram dois anos mais
tarde vendidos a “um espertalhão” pela Repartição de Fazenda, depois de o Governador e ele terem
saído de S. Tomé. Que esta aquisição se fez ao preço do valor facial primitivo de 25 reis cada um. Que
o comprador, não percebendo nada de filatelia, mandou obliterar a sua grande maioria retirando-lhe o
valor filatélico, pois estes selos apenas teriam um valor razoável sendo comercializados como novos, pois
assim seriam considerados como selos não emitidos.

Sobrecarga tipo I, batida a preto
Selo normal

Sobrecarga Tipo II, batida a verde
Dupla
Selo normal

10 – Afirma também, que para obviar aos inconvenientes que a falta de selos causassem aos
interesses do público, determinou que se pusessem um carimbos nas cintas dos jornais com a palavra
“FRANCA”, visto os jornais serem apenas para circular na província. Acrescento que este carimbo terá
estado em uso desde meados de Outubro de 1892 até 30 de Setembro de 1893, data imediatamente
anterior à da entrada em circulação dos selos definitivos de 2 ½ reis de acordo com o ofício da figura 2.
Os restantes selos da emissão de D. Carlos I foram remetidos para S. Tomé em 4 e 20 de Março de 1895.
11 – Para sua defesa, dizia ainda no seu jornal que não fez mais do que aquilo que fizeram as outras
colónias. Parece-nos também uma afirmação destituída de verdade absoluta pois que Angola, Cabo
Verde e Guiné não utilizaram esse tipo de solução, preferindo a utilização de carimbos apropriados para
franquiar os jornais. Em Moçambique fez-se efectivamente essa sobretaxa, porém malgrado os inúmeros
erros e variedades que ocorreram não se constou que houvesse um movimento especulativo em torno
dessas emissões. Na Índia optou-se pela aplicação de um carimbo. Em Macau foram autorizadas as
seguintes emissões:
a) – Em 06 de Agosto de 1892
20.000 selos de 2 ½ reis sobre 40 reis – Afinsa 43
20.000 selos de 2 ½ reis sobre 80 reis – Afinsa 44
b) - Em 17 de Agosto de 1892
30.000 selos de 2 ½ reis sobre 40 reis – Afinsa 43
30.000 selos de 2 ½ reis sobre 80 reis – Afinsa 44
c) – Em 6 de Setembro de 1892
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50.000 selos de 2 ½ reis sobre 40 reis – Afinsa 43
100.000 selos de 2 ½ reis sobre 80 reis – Afinsa 44
d) – Em 17 de Março de 1893
180.000 selos de 2 ½ reis sobre 10 reis – Afinsa 42
Finalmente para Timor foram autorizadas as seguintes sobretaxas:
a) – Em 6 de Agosto de 1892
20.000 selos de 2 ½ reis sobre 40 reis – Afinsa 22
20.000 selos de 2 ½ reis sobre 80 reis – Afinsa 23
b) – Em 17 de Agosto de 1892
20.000 selos de 2 ½ reis sobre 20 reis – Afinsa 21
Como se pode verificar, pela quantidade elevada de selos sobretaxados evitaram-se assim
movimentos especulativos. Se o Administrador dos Correios tivesse tomado as medidas correctas
garantidamente teria evitado esse movimento especulativo. Porém é mais do que evidente que ele era
o grande interessado nesse negócio. Senão vejamos. Sendo o valor facial dos selos de 2 ½ reis, o valor ao
facial dos 2.000 primeiros selos emitidos seria de 5.000 reis. Diz Faustino Martins que eles se encontravam
à venda por 1.000 reis cada um ou mais em S. Thomé e que muitos foram vendidos até 4 mil reis. Assim o
produto da venda ascenderia pelo valor mínimo a 2 contos de reis, o que para a época era uma fortuna.
O vencimento anual do Administrador dos Correios era de 450$000 reis. Ou seja o produto da venda
calculado pelo valor mínimo resultaria numa verba equivalente a cerca de 5 anos de trabalho do exAdministrador.

Sobrecarga tipo I, batida a verde
Selo normal novo
Selo normal usado

Tipo I, batida a preto
Selo normal usado

Sobrecarga tipo II, batida a verde
Selo normal usado
Invertida

A resposta de Faustino Martins a este pseudo-jornal editado pelo ex-Administrador não se fez
esperar através de um extenso artigo como suplemento do n.º 12 de “O Philatelista” de 15.04.1895. Esta
resposta nada mais de significativo acrescenta ao tema, pois esgrime na generalidade as razões e os
factos já apontados. No entanto não queremos deixar de salientar um ponto. Diz Faustino Martins que
o ex-Administrador na tentativa de ver cotados os referidos selos nos principais catálogos europeus terá
enviado alguns exemplares, bem como os decretos que mandavam emitir os referidos selos sobretaxados,
à firma Stanley Gibbons, e que este não os tendo aceite como oficiais devolveu-os em anexo à seguinte
carta dirigida a Joaquim Augusto da Silva num francês muito pobre:
London, le 6 avril 1895
Monsieur J. A. Silva.
A cause de l’absence de M. notre Gérant n’avons pas pu repondre (à votre lettre du 18 passé) jusqu
aujourdui. Nous ne vous informons pas et nous ne vous avons jamais informé, que notre information au
suget de ces timbres vint de la part de M. Martins ou même de Lisbonne. Et nous n’avons pas l’intention de
sonder les mérites d’une querelle entre vous et Martins. Nous renvoyons vos decrets (selon v. désir). Nous
ne les pensons pas assez intéressants pour publier sur notre journal. Si une surcharge fut nécessaire á St.
Thomas, on pourrait l’avoir faite sans faire toutes les variétés inutiles, et nous le pensons un scandale que
vous (quoique vous fûtes le directeur des postes de la province) avez accaparé les timbres, que vous avez
émis, et que vous demandez des pris fictifs por ces timbres maintenant. Un postmaster anglais ne pourrait
pas faire une telle chose ; c’est defendu ; nous agréons entierement à ignorer ces timbres et n’avons pas
intention d’en acheter de v. part ou quelqu’un autre part.
(Signé) Stanley Gibbons Ld.
Exultou Faustino Martins com a resposta dada pela Stanley Gibbons, porque a recusa deste
importante comerciante filatélico, em aceitar como oficiais os referidos selos, dava-lhe um extraordinário
alento no combate sem tréguas que travava com ex-Administrador. Foi “sol de pouca dura” porque em
Outubro de 1895 a casa Senf na Alemanha colocava estes selos cotados no seu catálogo como se segue:
A – Sobrecarga em caracteres grossos
27 – 2 ½ sobre 5 reis preto, sobrecarga preta		
5M
10M
28 – 2 ½ sobre 10 reis, sobrecarga preta			
5M
10M
29 – 2 ½ sobre 20 reis, sobrecarga preta			
5M
10M
2 ½ sobre 20 reis sobrecarga verde		
10M
15M
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B – Sobrecarga em caracteres finos
30 – 2 ½ sobre 5 reis, sobrecarga verde		
2 ½ sobre 5 reis, sobrecarga preta		
31 – 2 ½ sobre 10 reis, sobrecarga preta		
2 ½ sobre 10 reis, sobrecarga verde		
32 – 2 ½ sobre 20 reis, sobrecarga preta		
2 ½ sobre 20 reis, sobrecarga verde		

10M
15M
15M
20M
6M
25M

15M
20M
20M
25M
10M
30M

Mais estupefacto ficou Faustino Martins, quando ainda em Outubro de 1895 toma conhecimento
de que Stanley Gibbons passa a cotar nos seus catálogos todos os selos da emissão para jornais, incluindo
as duplas sobrecargas. Seis meses após ter recusado energicamente o alvitre do ex-Administrador
para colocar no seu catálogo estes selos eis que num volte-face eles aparecem cotados. De facto na
página 267 do catálogo editado em finais de 1895 vêm incluídos os selos, porém sem atribuição de valor
comercial. Era a seguinte a lista apresentada:
1893-94
Cliché 3711 – sobrecarga grossa			
Dupla sobrecarga
31 – 2 ½ Rs., em verde sobre 5 reis		
40 – 2 ½ Rs., em verde sobre 10 reis
32 – 2 ½ Rs., em preto sobre 10 reis		
41 – 2 ½ Rs., em verde sobre 20 reis
33 – 2 ½ Rs., em preto sobre 20 reis		
42 – 2 ½ Rs., em preto e verde s/ 10 reis
34 – 2 ½ Rs., em verde sobre 20 reis		
43 – 2 ½ Rs., em preto e verde s/ 20 reis
Cliché 3712 – sobrecarga fina
35 – 2 ½ Rs., em verde sobre 5 reis		
1895		
36 – 2 ½ Rs., em verde sobre 10 reis		
44 – 2 ½ reis, em preto sobre 25 reis
37 – 2 ½ Rs., em verde sobre 20 reis
38 – 2 ½ Rs., em preto sobre 10 reis
39 – 2 ½ Rs., em preto sobre 20 reis
Foi a machadada final na guerra de Faustino Martins com o ex-Administrador. No n.º 6 da Série IV
de “O Philatelista” editado em Outubro de 1895, o seu proprietário lamenta-se da atitude tomada pela
firma Stanley Gibbons nos seguintes termos:
“É, realmente, para estranhar que os srs. Stanley Gibbons, tendo escripto em 6 de Abril do anno corrente,
ao ex-administrador do correio de S. Thomé e Príncipe, a celebre carta que nós integralmente e fielmente
transcrevemos a pag. 7 do supplemento ao n.º 12 da serei III do “Philatelista”, - incluam os provisórios de 2
½ reis d’aquella nossa colónia no catalogo que publicaram poucos mezes depois.
Essa carta, como os leitores devem recordar-se, é concebida nos seguintes termos:
…………(Ver transcrição anterior)
Esta simples transcripção dispensa-nos de qualquer commentario…. Mesmo porque ha commentarios
que, se a penna se recusa a escrevel’os, ao critério dos leitores ressaltam instantaneamente.
Em 1895 Stanley Gibbons apenas cataloga o selo de 2 ½ reis sobre 25 reis com a sobrecarga
preta, não especificando porém se ela existia nos dois tipos de sobrecarga. Porém são conhecidos selos
com a sobrecarga preta e verde e nos dois tipos de carimbos. A confirmarem-se a autenticidade das
cores e das sobrecargas, verifica-se que “não bate a bota com a perdigota”. Porque voltou o Sr. Silva
a sobretaxar a preto quando ele anteriormente havia concluído que a tinta desta cor desaparecia? Tal
configura a sua predisposição para criar variedades que alimentassem o seu “grande negócio”.
Perante o que acabamos de demonstrar, entendemos que o selo de 2 ½ reis sobre 25 reis deveria
constar nos catálogos especializados como não emitidos. Primeiro porque existia uma autorização oficial
para proceder à sua emissão e em segundo porque intencionalmente ou não a Repartição de Fazenda
de S. Tomé e Príncipe promoveu a sua venda.
Agradecimento
Não posso deixar de manifestar o meu agradecimento público à preciosa ajuda prestada na
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Perfis Sobrepostos
De entre os vários dicionários e glossários de termos
filatélicos que possuímos, a nossa preferência vai para o
“Philatelic Terms Illustrated”, editado pela prestigiada
casa “Stanley Gibbons”(a). Inicialmente compilado por
Russel Bennett e James Watson, a obra em questão teve
início em 1973, a segunda edição é de 1978, a terceira
de 1987, e a quarta, salvo erro, a última, é de 2003. Esta
edição foi reescrita e aumentada por James Mackay, em
particular no que respeita a História Postal.

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

A preferência acima referida assenta no facto
de, entre cada uma das edições, o seu aperfeiçoamento
ser nítido não só quanto à apresentação mas também,
e principalmente, quanto ao conteúdo. Gostamos de
comparar a edição mais recente com a anterior e daí
retirar, por vezes, ilações e consequências interessantes.
Desse cotejo nasceu, há uns anos, o nosso
interesse pelos selos designados “Conjoined Portraits”
que, na obra em referência, surgem caracterizados da
seguinte forma: “Two or more profiles overlapping have
been a feature of coins for more than 2000 years” e que,
numa versão bastante descomprometida, traduziremos
por retrato de perfil agrupado, que se caracteriza por
apresentar dois ou mais perfis sobrepostos, à semelhança
do que sucede na numismática e na medalhística.

w

1893

w

w

Na sequência do que foi escrito, vamo-nos
debruçar sobre os “Conjoined Portraits”. O despoletar das
reflexões que se seguem não se devem propriamente à
inclusão do termo em questão no citado dicionário, em
2003, mas sim ao artigo publicado na revista “Gibbons
Stamps Monthly” (vol. 42, nº 10, de Março de 2012),
intitulado “Conjoined Portraits”, sobre o uso em selos, de
retratos de perfis sobrepostos, da autoria de John Holman.
Como já demos a entender, a tradução deste
novo termo filatélico não é pacífica e dificilmente se
encontrará transposição que venha a merecer consenso
geral. Por este motivo, tendo em atenção, mais o espírito
do que a letra da definição inglesa, optámos – pelo
menos a título transitório – por “perfis sobrepostos”.

29

O artigo em apreço, escrito obviamente em
inglês, transcreve a definição de “conjoined portraits”,
tece considerações adequadas ao tema e é ilustrado
com 12 selos emitidos por diversas administrações postais.
O texto faz ainda referência a uma vintena de selos
cuja particularidade principal é apresentar retratos de
personagens de perfil sobreposto. A terminar, somos
surpreendidos por um apelo para que sejam divulgados
mais selos deste tipo.
Sendo sensível ao repto do autor do artigo sobre
o qual nos temos vindo a debruçar e considerando que
este tipo de colecção parece ser relativamente recente,
vamos corresponder ao apelo e tentar contribuir para a
sua divulgação, em Portugal.
Nestes termos, o leitor encontrará três registos,
ilustrados, a saber:
1. Reprodução dos selos que ilustram o artigo acima
mencionado.
2.

Representação da maioria dos selos referidos no
texto do mesmo artigo mas sem a reprodução
correspondente.

3.

Alguns selos de perfis sobrepostos que possuímos
mas não mencionados por J. Holman. De certa
maneira, trata-se de responder ao repto que a
revista inglesa dirigiu aos seus leitores ou, de outra forma, a nossa contribuição para uma maior
divulgação da temática (b).

1 - Selos que ilustram o artigo de J. Holman
Os doze selos postais que ilustram o artigo de John
Holman, publicado na já citada revista “Gibbons Stamps
Monthly”, de Março último, e que se reproduzem, são (por
ordem cronológica da respectiva emissão) os seguintes:
ITÁLIA – 1930, selos nºs 251/3 (fig. 1), comemorativos do casamento do príncipe Umberto com a princesa Maria José,
da Bélgica; REINO UNIDO – 1948, selos nºs 237/8 (fig. 2 e 3)
comemorativos das bodas de prata do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth (esta série de dois valores foi seguida de outras emissões omnibus (c) para todas os domínios e colónias
britânicas (fig. 4), num total de 136 selos); CANADÁ – 1957,
selo nº 301 (fig.5), ilustrado com os perfis da rainha Isabel II e
do príncipe Filipe, comemorativo da visita real ao Canadá:
CONGO BELGA – 1958, selos 344/9 (fig. 6) com os perfis dos
cinco reis belgas (Leopoldo I, Leopoldo II, Alberto I, Leopoldo III e Balduíno I); ÁFRICA DO SUL – 1960, selo nº 229 (fig.
7), ilustrado com os perfis dos seis (um verdadeiro recorde)
primeiros primeiros-ministros (Both, Smuts, Hertzog, Malan,
Strjdom e Verwoerd); PAISES BAIXOS – 1962, selos 745/6 (fig.
8), comemorativo das bodas de prata da rainha Juliana e
do príncipe Bernhard; AUSTRÁLIA – 1963, selo nº 285 (fig. 9),
comemorativo da visita real realizada aquele domínio, ilustrado com os perfis da rainha Isabel II e do príncipe Filipe;
REINO UNIDO – 1972, selos nºs 672/3 (fig. 10), comemorativos das bodas de prata da rainha Isabel II com o duque
de Edimburgo; MÓNACO – 1982, selos de correio aéreo nºs
100/03 (fig. 11), com os perfis dos príncipes Rainier III e Albert; REINO UNIDO – 2010, selo evocativo do centenário da
ascensão ao trono do rei Jorge V (nº 3 330), ilustrado com
os perfis sobrepostos de Isabel II e seu avô JorgeV (fig. 12).
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Fig. 5
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2 - Alguns dos selos referidos no texto do
mesmo artigo mas não reproduzidos

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Antes da apresentação de alguns dos selos
cuja ilustração foi omitida (talvez devido ao pouco
espaço disponibilizado pela revista), parece-nos
interessante questionar qual será o selo decano desta
temática. Pelas datas avançadas por Holman, serão
os selos – por ele denominados de intrigantes – da
Sérvia, nºs 74/78, postos em circulação em 1904.
O aspecto surpreendente e original destes
selos sérvios, conhecidos na gíria filatélica por
“máscara funerária”, ou “Death Mask Stamp”, reside
no facto dos cinco primeiros selos da respectiva série
(de oito valores) apresentarem dois perfis (o patriota
Karegeorge e o rei Pedro I). No entanto, se invertermos
estes selos surge mais uma silhueta que dizem ser do
rei Alexandre, falecido no ano anterior. Tanto quanto
ensina a literatura filatélica o caso foi fortuito e não
intencional.
Ainda sobre qual o selo que mereceria o
título de decano dos perfis sobrepostos, e como mera
curiosidade, não será despiciendo recordar que este
“título” poderia ser atribuído aos selos mandados fazer
por ocasião do casamento do rei Umberto I, de Itália,
com a rainha Margherita, em 22 de Abril de 1893.
Tratam-se, porém, de selos não emitidos em virtude
da firma à qual foram encomendados (Officina Carte
Valori di Torino) não os ter aprontado a tempo. Face
ao contratempo, os selos em questão, não foram
lançados em circulação (d).
Concluído este pequeno apontamento,
vamos agora dedicar a nossa atenção aos selos
estudados no texto do artigo mas que não foram
reproduzidos. São os seguintes:
SÉRVIA – 1904, selos nºs 74/8 (fig. 13), comemorativos
do aparecimento do patriota Karageorge na história
da Sérvia (perfis desta personagem e do rei Pedro I);
ISLÂNDIA – 1907, selos nºs 47/61 (fig. 14), com perfis
dos reis Cristiano IX e Frederico VIII, da Dinamarca;
MONTENEGRO – 1910, selo nº 89 (fig. 15), comemorativo
da coroação do rei Nicolau I, os perfis são do rei e da
rainha Milena, quando jovens; SÉRVIA – 1918, selos nºs
133/45 (fig. 16), ilustrados com os perfis do rei Pedro I
e do príncipe-regente Alexandre; ROMÉNIA – 1927,
selo nº 322 (fig. 17), com os perfis dos reis Carlos I e
Fernando I; CIRENAICA (antiga colónia italiana) – 1930,
selos nºs 59/61 (fig. 18), emissão conjunta ou omnibus
dos selos italianos com que se inicia este artigo; LÍBIA
(antiga colónia italiana) – 1941, selos nºs 86/92 (Fig.
19), perfis de Mussolini e Hitler (há versão para correio
aéreo); FRANÇA – 1951, selo nº 898 (fig. 20), dedicado
a homenagear as medicinas veterinária e militar e
ilustrado com os perfis dos doutores Picqué, Roussin e
Villemin; SUÉCIA – 1960-1965, selos nºs 488/90 (fig. 21),
499/500, 512/3, 518/9, 529/30, 582/3, 580/1 e 609/10,
ilustrados com os primeiros prémios Nobel; ANTILHAS
NEERLANDESAS – 1962, selos nºs 309/10 (fig. 22), omnibus
dos selos nºs 745/6 dos Países Baixos; SURINAME – 1962,
selo nº 365 (fig. 23), idem; NOVA GUINÉ NEERLANDESA
– 1962, selo nº 70 (fig. 24), idem; GRÉCIA – 1964, selos
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nºs 838/40 (fig. 25), lançados em circulação por
ocasião do casamento do rei Constantino II e da
rainha Ana Maria; MÓNACO – 1981, selos 1 281/5
(fig. 26), ilustrados com os perfis dos príncipes
Rainier III e seu filho Albert (na época também
foram emitidos três inteiros postais com idêntica
ilustração); REINO UNIDO – 1990, selos 1 434/8 (fig.
27), comemorativo dos 150 anos do primeiro selo
postal, com os perfis da rainha Isabel II e da rainha
Vitória; REINO UNIDO – 1999, selo 2 115 (fig. 28),
comemorativo do noivado do príncipe Eduardo
e Sophie Rhys-Jones; REINO UNIDO – 2005, selo nº
2 644 (fig. 29), ilustrado com os perfis do príncipe
Carlos e de Mrs Camila Parker-Bowles.

Fig. 25
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3 - Selos Ilustrados com perfis sobrepostos que não são referidos no artigo de J. Holman
Revelados 29 selos conjoined portaits a
que John Holman se referiu no artigo que inspirou estas linhas, numa atitude transparente e de
mero companheirismo filatélico, afigurou-se-nos
útil e estimulante responder ao convite feito pelo
autor atrás citado. Nestas circunstâncias, vamos
dar a conhecer aos leitores desta revista os selos
ilustrados com perfis sobrepostos que, ao longo
destes últimos anos, paulatinamente seleccionamos tendo em vista apenas o entretenimento e
a satisfação pessoal. Começamos pelo ano em
que nasci.
1930 – BULGÁRIA: na série de quatro valores, emitida por ocasião do casamento do rei Boris com a
rainha Giovanna, dois valores, nºs 215 e 218, foram
ilustrados com os perfis sobrepostos dos referidos
soberanos (fig. 30).
1931 – ROMÉNIA: para comemorar o 50º aniversário deste reino foi emitido, entre outros, o selo
nº 409, no qual surgem retratados, de perfil, os reis
Carlos I, Carlos II e Fernando I (fig. 31).
1933 – ROMÉNIA: em comemoração dos 50 anos
da construção do castelo real de Sinaia, um dos
selos então emitidos, nº 466, contém uma medalha na qual foram retratados, de perfil, os reis Carlos I, Fernando I e Carlos II (fig. 32).
1941 – ALEMANHA: selo nº 687, com os perfis sobrepostos de Adolf Hitler e de Benito Mussolini (fig. 33).
O selo evoca o encontro entre estes dois políticos,
no dia 19 de Janeiro de 1941, em Berchtesgaden.
1945 – ROMÉNIA: selo postal nº 782, integrado
numa série comemorativa de onze valores, consagrada à libertação da Transilvânia do Norte, no
qual sobressaem os perfis sobrepostos dos patriotas Horia, Closca e Crisan (fig. 34).
1945 – ROMÉNIA: selo postal nº 784, integrado na
série mencionada anteriormente, no qual encontramos os perfis sobrepostos dos reis romenos Fernando I e Miguel I (fig. 35).
1949 – FRANÇA: aquando da realização do Congresso Internacional de Telegrafia e Telefone, em
Paris, os correios franceses lançaram em circulação uma série comemorativa alusiva ao evento.
Um destes selos, o nº 845, é ilustrado com os perfis sobrepostos de François Arago e André-Marie
Ampère (fig. 36).
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1951 – SARRE: para comemorar o 375º aniversário da Reforma luterana, foi emitido um selo (nº 295) ilustrado com
os perfis sobrepostos de Calvino e de Lutero (fig. 37).
1952 – BULGÁRIA: por ocasião da realização do 3º
Congresso da União Geral de Trabalhadores foram
emitidos dois selos, um dos quais (nº 709), é ilustrado
com os perfis sobrepostos de Georgi Dimitrov (presidente do Conselho da República da Bulgária) e de
Valko Chervenkov (fig. 38).
1952 – BULGÁRIA: neste ano comemorou-se o 70º aniversário do presidente Georgi Dimitrov. A consagração
filatélica foi concretizada através da emissão de uma
série de três valores, um dos quais – o de 44 st (nº 716)
– é ilustrado com os perfis sobrepostos do referido presidente e de Valko Chervenkov (fig. 39).
1953 – BULGÁRIA: para comemorar os 50 anos do
Partido Social-Democrático, foi emitido um selo (nº
764) com os perfis sobrepostos de D. Blagoev e de
Georgi Dimitrov (fig. 40).
1954 – BRASIL: o selo comemorativo brasileiro nº 565,
que consagra os quatro heróis da Restauração Pernambucana, Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros,
Filipe Camarão e Henrique Dias, apresenta-os de
perfis sobrepostos (fig. 41).
1955 – FRANÇA: neste ano os correios franceses comemoraram filatelicamente o 60º aniversário da invenção do cinematógrafo por Auguste e Louis Lumière, com a emissão de um selo (nº 1033), ilustrado
com os perfis sobrepostos deste dois conhecidos irmãos (fig. 42).
1958 – BULGÁRIA: para comemorar o 7º Congresso
do Partido Comunista, os correios búlgaros emitiram
uma série de três valores, um dos quais, o nº 927,
apresenta os perfis de Marx e Lenine sobrepostos –
imagem que se repetirá, com frequência, nos chamados países do leste (fig. 43).
1959 – ITÁLIA: este país comemorou o centenário da
segunda guerra da independência com uma bonita
série de cinco selos. O selo com que se inicia a série
(nº 793) é dedicado aos quatro próceres dessa independência: Vittorio Emanuel II, Garibaldi, Cavour e
Mazzini, cujos perfis foram desenhados sobrepostos
(fig. 44).
1959 – ALEMANHA FEDERAL: os irmãos Grimm foram homenageados filatelicamente neste ano de 1959 (selo nº
198). O ilustrador desenhou os célebres irmãos, Jacob e
Wilhelm, de perfis sobrepostos. (fig. 45).
1961 – NORUEGA: para comemorar o 60º aniversário
da atribuição do prémio Nobel da Paz, em 1901, foram emitidos dois selos (nºs 421 e 422), com os perfis
sobrepostos dos laureados: Frédéric Passy e Henri Dunant (fig. 46).
1961 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: para comemorar
o 15º aniversário do Partido Socialista Unitário Alemão, foi emitido um selo (nº 537), no qual encontramos três perfis sobrepostos (fig.47). São eles: Lenine,
pseudónimo de Vladimir Ilitch Ulianov, Friedrich Engels e Karl Marx.
1961 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: quando das comemorações do sesquicentenário do nascimento
do compositor e pianista húngaro Franz Liszt, foram
emitidos na RDA quatro selos postais. Dois destes se-
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los, nºs 570 e 573, foram ilustrados com Liszt de
perfil sobreposto sobre o perfil de Berlioz e no outro (fecho de série) sobre o de Chopin (fig. 48).
1962 – MÓNACO: este principado homenageou
a Agência Internacional de Energia Atómica,
com um selo de correio aéreo (nº 80), no qual
encontramos o símbolo do átomo e os perfis dos
príncipes Alberto I e de Rainier III (fig. 49).
1962 – HUNGRIA: este país consagrou, em selo
de correio aéreo, mas integrado num bloco (nº
40), três heróis do espaço, de perfis sobrepostos.
São eles: Youri Gagarine, Titov e John Glenn (fig.
50).
1962 – ITÁLIA: para comemorar a distribuição
dos prémios da Fundação Internacional Balzan,
foi emitido um selo (nº 875), no qual se encontra reproduzido um medalhão com as efígies, de
perfil, de Eugénio Balzan e de sua filha Ângela
Lina (fig. 51).
1964 – NORUEGA: pelo centenário da formulação do princípio da acção de massa, foram
emitidos dois selos (nºs 471/2), nos quais surgem
os perfis sobrepostos dos físicos Cato Guldberg e
Peter Waage (fig. 52).
1964 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: neste ano, na
RDA, foi lançada em circulação uma série de
selos (seis valores), consagrada às actividades
antifascistas durante o III Reich. O selo nº 722, é
ilustrado com uma impressora clandestina e os
perfis sobrepostos de um conhecido casal antinazi, drs. Mildred e Arvid Harnack, (fig. 53).
1965 – ALBÂNIA: no ano de 1965 teve lugar,
em Pequim, a 6ª conferência dos ministros dos
correios das democracias populares. Na altura,
estes estados emitiram selos comemorativos respeitantes ao evento, que muito se assemelham
e todos foram ilustrados com os perfis de Marx
e Lenine sobrepostos. Como padrão, apresentamos o selo nº 772 da Albânia (fig. 54).
1965 – HUNGRIA: por ocasião da visita de Valentina Terechkova (a primeira mulher a ser lançada no espaço) e de Nicolaiev, seu companheiro
na aventura espacial, em 1963, os correios húngaros emitiram o selo nº 1 731, com o qual comemoraram não só o feito, bem como a visita deste
então badalado casal (fig. 55).
1966 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: para comemorar o 20º aniversário do Partido Socialista Unitário (SED), foi emitida uma série de cinco valores. O de 10 p. (selo nº 871) é ilustrado com as
efígies de Lenine e Marx, sobrepostas (fig. 56).
1966 – ALBÂNIA: nas vésperas da inauguração,
em Tirana, do Congresso do Partido do Trabalho
Albanês, foi lançada em circulação uma série
de selos postais consagrada ao evento. O primeiro valor desta série (nº 924) é ilustrado com os
perfis sobrepostos dos conhecidos políticos Marx,
Engels, Lenine e Estaline (fig. 57).
1967 – ALBÂNIA: integrado nas comemorações dos
50 anos da Revolução Russa de Outubro de 1917,
foi emitida neste país uma série de quatro valores,
cujo valor 15 q. (nº 1 028) é ilustrado com os perfis
sobrepostos de Lenine e Estaline (fig. 58).
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1967 – IRÃO: por ocasião da coroação dos soberanos (imperatriz Farah e do imperador Mohammed Riza Shah Pahlavi) do Irão, foi emitida uma
série de três valores (nºs 1235/7), ilustrada com
os perfis sobrepostos dos referidos soberanos (fig.
59). O enquadramento do retrato do casal é diferente para cada valor.
1967 – PAQUISTÃO: em data muito aproximada,
o Paquistão – país vizinho do Irão – associou-se
ao evento antes recordado e emitiu um selo (nº
243) também consagrado à coroação daqueles
soberanos (fig. 60).
1968 – CHILE: para comemorar o sesquicentenário das batalhas de Chacabuco e de Maipu
(1817 e 1818), o Chile emitiu um selo (nº 324), no
qual encontramos os perfis de José de San Martin e de Bernardo O’Higgins (fig. 61).
1970 – FRANÇA: por ocasião dos 150 anos da
descoberta da quinina, pelos farmacêuticos Pelletier e Caventou, os correios franceses emitiram
um selo (nº 1 633), ilustrado com os seus perfis sobrepostos (fig. 62).
1970 – AUSTRÁLIA: a visita real de Isabel II e do
príncipe Filipe, à Austrália, foi comemorada com
a emissão de um selo (nº 404), no qual, em grande plano, encontramos os perfis sobrepostos
deste conhecido casal (fig. 63).
1971 – ITÁLIA: neste ano comemorou-se o 20º aniversário da Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço. A administração dos correios italianos, solidária com este importante evento, mandou emitir uma série de dois valores (nºs 1 070/71), na qual
foram retratados, de perfis sobrepostos, os políticos Konrad Adenauer (alemão), Robert Schuman
(francês) e Alcide De Gasperi (italiano) – os principais obreiros da unidade europeia (fig. 64).
1972 – PORTUGAL: os únicos selos portugueses
em que surgem perfis claramente sobrepostos
são os consagrados a comemorar os 50 anos da
primeira travessia aérea do Atlântico sul (nºs
1 169 e 1 171), protagonizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral (fig. 65).
1974 – ILHA DE NORFOLK: a primeira visita que um
monarca reinante efectuou a esta ilha, mereceu, entre outras comemorações, a emissão de
uma pequena série de selos postais (nºs 139/40),
dedicada ao evento. Nestes selos, descortinamos o casal real – Isabel II e o príncipe Filipe – de
perfis sobrepostos (fig. 66).
1974 – GABÃO: o selo de correio aéreo (nº 145)
da República do Gabão, comemorativo do 30º
aniversário da Conferência de Brazzaville, é ilustrado com os perfis sobrepostos do general De
Gaulle e do presidente do Gabão (fig. 67). Esta
conferência, levada a efeito entre 30 de Jan. e 8
de Fev. de 1944, foi organizada por De Gaulle e
o Comité de Argel, durante a qual se projectou
uma nova organização das colónias francesas
da África negra.
1975 – ESPANHA: o início do reinado de Juan Carlos I de Espanha foi comemorado filatelicamente com a emissão de uma série de selos postais
(quatro valores). Os dois últimos valores, de 3 e 12
pesetas (nºs 1950/51), são ilustrados com os perfis
sobrepostos do rei e da rainha Sofia (fig. 68).
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1976 – ESPANHA: neste ano os reis de Espanha
efectuaram duas visitas oficiais ao continente
americano. O acontecimento mereceu consagração filatélica em selos que apresentam grande semelhança (nºs 1 979 e 2 020). Uma coisa,
porém, os caracteriza: os perfis sobrepostos dos
soberanos espanhóis (fig. 69).
1976 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: por ocasião
do 9º congresso do Partido Socialista Unitário
Alemão, foi lançado em circulação um selo, de
grande formato (nº 1 801), ilustrado com os perfis
de três conhecidos políticos comunistas: Lenine,
F.Engels e Karl Marx (fig. 70).
1978 – ESPANHA: em visita oficial, os reis de Espanha deslocaram-se ao México. Para comemorar
o acontecimento foi emitido um selo (nº 2 149),
no qual encontramos os perfis sobrepostos do
casal real (fig. 71). Ainda neste mesmo ano, o
casal acima referido, deslocou-se ao Peru e à
Argentina. Consagrados a estas duas visitas oficiais foram emitidos os correspondentes selos
(nºs 2 150 e 2 151), nos quais, de novo, deparamos com os perfis sobrepostos dos reis de Espanha (fig. 72 e 73).
1981 – FRANÇA: para comemorar a visita que,
com pompa e circunstância, o Presidente da
República Francesa fez ao Panteão Nacional,
em 21 de Maio, foi emitido um selo (nº 2 172). Na
ocasião foram homenageados três ilustres franceses, os quais surgem de perfil sobrepostos no
selo em referência: Jean Moulin, J. Jaurès e V.
Schoelcher (fig. 74).
1982 – ALEMANHA FEDERAL: para assinalar filatelicamente o primeiro centenário dos nascimentos dos prémios Nobel de Física, Max Born e de
James Franck, os correios da Alemanha Federal
emitiram um selo (nº 979), onde surgem, com os
perfis sobrepostos, estes dois físicos eminentes
que, por coincidência, nasceram no mesmo
ano (fig. 75).
1983 – CHAD: as comemorações do bicentenário das primeiras ascensões do homem na atmosfera também foram levadas a efeito na República do Chade, com a emissão de uma série
de quatro selos. O primeiro valor (nº 408), apresenta os retratos dos irmãos Montgolfier (Joseph
e Étienne), de perfis sobrepostos (fig. 76).
1984 – ITÁLIA: este país comemorou filatelicamente o 40º aniversário do Pacto de Roma com
um selo (nº 1 617), no qual foram desenhados os
perfis sobrepostos de Giuseppe Di Vittorio, Bruno
Buozzi e de Achille Grandi (fig. 77) – os grandes
impulsionadores deste pacto entre os sindicatos
de trabalhadores italianos.
1986 – ALEMANHA DEMOCRÁTICA: à semelhança
do que sucedeu com os congressos anteriores,
por ocasião do 11º Congresso do Partido
Socialista Unitário Alemão foi emitida uma série
de quatro selos, cujo primeiro valor (nº 2 632),
é ilustrado com os perfis sobrepostos de Marx,
Engels e Lenine (fig. 78).
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1988 – TOGO: esta República comemorou o 25º aniversário da morte trágica de John F. Kennedy, com a
emissão de um bloco (nº 274), cujo selo mostra-nos os retratos daquele presidente norte-americano e do
general Charles De Gaulle (aqui e a que propósito?), ambos de perfil. O retrato destes dois homens de
estado foi tirado em 1961 (fig. 79).

Fig. 79

1992 – BÉLGICA: para homenagear os heróis da Revolution Branbançonne, os advogados Hendrik Van der
Noot e Jan Frans Vonck, bem como o coronel Jean André Van der Mersck, os correios belgas emitiram um
selo (nº 2 482), em que aparecem os perfis sobrepostos destes patriotas (fig. 80).
2002 – TAILÂNDIA: com o objectivo de comemorar o centenário do papel moeda tailandês (ex-Sião), foi
lançado em circulação um selo (nº 1 997), que reproduz uma nota antiga e os perfis sobrepostos dos reis
Rama V e Rama IX (fig. 81).

Fig. 80

Fig. 81

2004 – ESPANHA: durante a Exposição Mundial de Filatelia “ESPANHA 2004”, realizada em Valência, foi
emitido uma hojita bloque, com três selos e três vinhetas sem valor postal. Um dos selos (nº 3 664) reproduz
o casal real de perfis sobrepostos (fig. 82).

Fig. 82

2006 – ITÁLIA: vamos terminar este apontamento, regressando
ao primeiro selo aqui apresentado. Com efeito, este selo
(dedicado ao casamento do príncipe Umberto com a
princesa belga Maria José, em 1930) aparece no selo italiano
nº 2 841. Esta curiosa coincidência acontece em virtude do
selo comemorativo da Exposição Filatélica “O Reino de Itália”
(fig. 83), realizada em Roma, reproduzir quatro selos antigos
um dos quais é, precisamente, o selo em questão (e).
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Em jeito de remate, e sem qualquer intencionalidade malévola, parece-nos de relevar que a
percentagem das personalidades retratadas de perfis sobrepostos que olham à direita (17 %) é muito
menor do que aquelas que olham à esquerda (83 %).
Finalmente, apresentamos aos mais novos, uma sugestão: dado que o número deste tipo de
selos postais é reduzido e os mais antigos serem difíceis de encontrar no mercado filatélico português,
é de pensar seriamente em organizar uma colecção deste género a integrar na classe “Um Quadro”.
No entanto e desde já, fica um aviso – há necessidade de “conhecer” as personagens que aparecem
reproduzidas nos selos e isso exige estudo. Mas essa é também uma função nobre da Filatelia, com F
grande.
____________________________
a) - PHILATELIC TERMS ILLUSTRATED, de James Mackay. Edição de Stanley Gibbons Ltd, London and Ringwood, 2003.
b) - A numeração utilizada na identificação dos selos (mesmo portugueses) é a dos catálogos Yvert & Tellier.
Selos com perfis sobrepostos mas nos quais não é possível identificar as personagens (alegorias, por ex.),
não devem constar da temática.
c) - O nosso país foi, sem dúvida, o pioneiro das emissões conjuntas ou omnibus (ver, por ex., o nosso artigo
“Portugal Pioneiro das Emissões Conjuntas”, na revista nº 429, de Setembro de 2010).
d) - Estes bonitos selos encontram-se numerados pelo catálogo “Sassone” (nºs 64A e 64B). O seu valor, em euros,
é de 1.800 e 12.000, respectivamente.
e) - A História regista, por vezes, situações algo aberrantes, senão vejamos: na qualidade de príncipe, Umberto de
Saboia teve consagração filatélica; como rei (Umberto II), não teve esse tipo de consagração. Talvez, é quase
certo, em virtude do seu reinado ter durado menos de um mês (de 9 de Maio a 2 de Junho de 1946). Durante
este curto período foram emitidos cinco selos, quatro dos quais eram destinados a encomendas postais.

38

Correio Marítimo - Taxa adicional
num Inteiro Postal “África”

enviado pelo navio S/S Wittekind em 1899
Apresentação

António Abreu

antabreu@yahoo.com

Adicionei recentemente à minha colecção
de inteiros postais (IP) da emissão comemorativa do
4º Centenário da partida de Vasco da Gama para
a Índia, um postal da série para “África” ilustrado
com a porta principal da igreja do Mosteiro dos
Jerónimo. Este IP da taxa de 10 Réis, circulou de S.
Vicente, Cabo Verde, para Londres, Inglaterra, em
28ABR1899, com um selo adicional de 20 réis, violeta
– cinzento, da emissão de D. Carlos I, de 1898-1901
(Mouchon), de Cabo Verde e com a indicação
manuscrita para seguir pelo navio “S/S Wittekind.
A utilização deste postal comemorativo
em data posterior à inicialmente prevista para a
sua circulação, a indicação do nome do navio a
utilizar e o valor total da taxa de 30 réis aplicada,
despertaram-me o interesse no estudo histórico
-filatélico da peça, que aqui partilho.
Abstract
Recently, I added to my collection of postal
stationery (IP) of the commemorating issue for the
fourth centenary of the departure of Vasco da
Gama to India, a postcard with the main door of
the church of the Monastery of Jeronimos, of set for
“Africa” with the rate of 10 “Réis”. The IP circulated
from S. Vicente, Cape Verde, to London, England in
28ABR1899, with a handwritten statement to follow
the ship “S / S Wittekind”, and an additional 20 reis
stamp, violet - gray, the issue of D. Charles I, 18981901 (Mouchon), Cape Verde.
The use of this commemorative postage
after the last date initially set for the movement, the
reference to the name of the ship and the total fee
of 30 reis applied sparked my interest in deepening
the study of philatelic history of the piece, which I
share here.
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Fig. 1 – Postal ilustrado com a porta principal do Mosteiro dos Jerónimos, da série “Africa”, circulado de S. Vicente de
Cabo Verde para Londres, em 28Abr1899.

1. Introdução
O Director desta revista e Presidente do CFP, o distinto Filatelista Elder Pinto Correia, publicou
no N.º 424 de Junho de 2009, um artigo sobre a emissão para as Colónias Portuguesas de selos e inteiros
postais, comemorativa do 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. Esse
artigo despertou o meu especial interesse de coleccionador de Inteiros Postais (IP) do Ultramar Português,
dado o conjunto de informações e esclarecimentos divulgados sobre a utilização das diferentes séries
desta emissão.
No rescaldo da leitura desse artigo, aqui partilho o resultado do despretensioso estudo que
efectuei tendo por objecto um IP dessa emissão, da série “Africa”, enviado de S. Vicente, de Cabo Verde,
para Londres, Inglaterra, no navio “S/S Wittekind”, IP que recentemente adicionei à minha colecção.

2. O Inteiro Postal
Este IP (Fig. 1) da taxa de 10 réis, com um selo adicional de 20 réis, está ilustrado com a porta
principal do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, Lisboa. Foi remetido de S. Vicente, Cabo Verde, em
28Abr99, para Londres.
A circulação dos selos e inteiros da emissão do 4º Centenário da Viagem à India foi aprovada
para o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 1898. Embora estivesse previsto a devolução das sobras
dos IP desta emissão, em conjunto com as dos respectivos selos no final desse período, tal não se
verificou para os IP pois “por Decreto de 4 de Julho de 1898, o Ministro da Marinha e Ultramar autoriza” a
continuação da sua venda até à extinção. O Boletim Oficial de Cabo Verde publicou esta autorização
“como determinação superior” no n.º 28 de 9 de Julho de1898.

3. A taxa aplicada
De acordo com a autorização atrás referida, este IP, à data da sua circulação, necessitaria dum
selo postal adicional de 10 réis para se obter o valor da taxa de 20 réis definida para os países da UPUEuropa, nomeadamente, para Londres, em Inglaterra.
Contudo foi utilizado um selo adicional de 20 réis, totalizando, assim, a taxa de 30 réis, indicada para
locais exteriores à UPU.
3.1 – Possíveis razões
Encontro duas possíveis razões, de carácter filatélico, que podem explicar a aplicação da taxa
suplementar de 20 réis:
a) Ter sido considerado pelo funcionário do posto do correio, que a taxa do IP não era válida
para países estrangeiros desde de 30 de Junho de 1898, data final do período definido na Portaria que
aprovou a emissão, sendo assim necessário o selo adicional no valor de 20 réis; refiro especificamente
“países estrangeiros” porque tenho um IP da taxa de 10 réis, circulado sem selo adicional, de S. Vicente
para a Praia, em 12Fev99, com carimbo de recepção de 15Fev99 (Fig. 2);
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Fig. 2 – Postal da série “Africa”, taxa de 10 réis, ilustrado com o Mosteiro dos Jerónimos, circulado de S. Vicente para
a Praia, em Fev 1899

b) Ter sido considerada necessária a aplicação duma taxa adicional por o remetente ter escolhido
especificamente o navio “SS Wittekind” que não fazia parte do conjunto de navios com patente de
paquete que faziam escala no Arquipélago de Cabo Verde.
3.2 Portes em vigor
À data de circulação do IP, os portes da correspondência interna e entre Portugal e as Colónias
estavam regulados pelo estabelecido no Regulamento dos “Serviços Telegrapho Postaes e de Pharoes”
objecto da Lei Régia de 7 de Julho de 1880, publicada no Diário de Governo nº.154 do dia 12 do mesmo
mês de Julho. Especificamente, estas taxas constavam no Capítulo II e nas Tabelas aí referidas:

Nos artigos n.º 74, 75 e 76 estava especificado que o transporte das malas postais era gratuito nos
navios nacionais e nos estrangeiros com patente de “paquete”.
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As tarifas internacionais estavam regulamentadas desde a Convenção da UPU de 1885, realizada
em Lisboa, que entrou em vigor, em Portugal, no 1 de Abril de 1886, e foram confirmadas pela Convenção
da UPU de 1897, realizada em Washington, publicada em Portugal no D.G. n.º 281 de 15Dez1898, para
entrar em vigor em 01Jan1899.
Os valores das taxas aplicáveis estavam definidos no artigo 5 dos acordos das duas convenções.

A moeda de referência era o franco francês, fazendo parte da Convenção uma tabela de
equivalências que, para a moeda de Portugal, indicava:
País

25 centimos

10 centimos

5 centimos

Portugal e colónias
(excepto India)

50 réis

20 réis

10 réis

Temos aqui a justificação para os valores das taxas aplicadas na correspondência nacional para
os países da UPU, nomeadamente a taxa de 20 réis aplicada nos postais circulados para esses destinos,
mas não a justificação para a taxa de 30 réis do IP em estudo.
Porém o n.º 1 do 2º parágrafo deste Artigo 5 refere mais o seguinte:

isto é, no caso do navio não estar isento de direitos de transito marítimos (isenção aplicável a navios com
a patente de paquete) era aplicável na correspondência uma taxa adicional uniforme, que para os
postais não podia exceder “5 centimos” (10 réis).
3.3 – A taxa adicional
Dado que nem o navio nem a companhia a que pertence, constam nas listas dos paquetes
transatlânticos apresentadas por A. Guedes de Magalhães no seu estudo sobre as cartas vindas do Brasil,
admito que este navio não possuía a “patente de paquete” referida nos artigos 75 e 76 do Regulamento
dos “Serviços Telegrapho Postaes e de Pharoes”. Assim a correspondência que descarregasse ou
recebesse nos portos nacionais, nomeadamente no de S. Vicente, estaria sujeita a direitos de trânsito
marítimo (n.º 1 do 2º parágrafo do art.º 5 acima mencionado).
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Face ao atrás referido, julgo filatelicamente justificada a taxa adicional no valor de 10 réis, num
total de 30 réis que o IP apresenta, associada à indicação do navio “SS Wittekind” que o remetente
pretendeu que fosse utilizado no seu transporte.

4. O “S.S. Wittekind”
O navio “S.S. Wittekind” era um navio a vapor (Steam Ship) alemão construído pelos estaleiros
Blohm & Voss de Hamburgo para servir numa linha com serviço de carga e de passageiros de Bremen
para Nova Iorque, da empresa de navegação “Norddeutscher Lloyd” (= North German Lloyd).

Fig. 3 – Poster de propaganda da “Norddeutscher Lloyd”

Esta Companhia era, em 1886, a 4ª maior empresa de navegação a vapor do mundo, só ultrapassada
pelas inglesa Peninsular & Oriental e francesas C.º General Transatlantique e Messageries Maritimes.
O “SS Wittekind” com o navio irmão “S.S. Willehad”, foram os primeiros navios a vapor com duplo
veio construídos para a North German Lloyd. Foi lançado à água em 3 de Fevereiro de 1894, tendo
recebido o nome “Wittekind”, Duque da Saxónia (c 730 – 808). A viagem inaugural iniciou-se em 14 de
Abril, para Hoboken, New Jersey.

Fig. 4 – O navio “S.S. Wittekind”

Era um navio de 4.755 ton brutas, com um comprimento 116,8 m, 14 m de boca e uma velocidade
média de 13 nós. Tinha acomodações para 172 passageiros em 2ª classe e 1.366 em 3ª classe. Efectuou
11 viagens de ida e volta Bremen-Nova Iorque-Bremen, até 21Out1895, tendo então sido transferido para
ao serviço Bremen – América do Sul, onde permaneceu até 1900, ano em sofreu grandes trabalhos de
reconstrução, com aumento do comprimento para 136m e da arqueação para 5.640 ton brutas. Na
ligação para e da América do Sul não tocava no porto de Lisboa.
Após a reconstrução, o “SS Wittekind” partiu de Bremerhaven, em 3Jul1900, com o “SS Franfurt”,
como transporte de tropas da contribuição Alemã para a Aliança das Oito Nações na luta contra a
rebelião Boxer na China. O navio manteve-se no serviço naval como transporte e navio hospital até ao
fim de Outubro de 1901, regressando, nessa data, ao serviço comercial.
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5. Conclusão
Em 29Abr1899 o “SS. Wittekind” estava de passagem em S. Vicente, de Cabo Verde, na viagem
de regresso da América Latina para a Europa, donde saíra em 4Mar1899.
O remetente do IP pretendeu usufruir da possível antecipação da chegada do IP ao destinatário,
residente em Londres, Inglaterra, aproveitando o transporte no navio “SS Wittekind”, que não teria a
patente de paquete pelo que não estava isento do pagamento das taxas de serviço no porto de S.
Vicente.
Além de, provavelmente, partir mais cedo, o transporte neste navio também seria mais rápido,
por ser mais directo, do que em navio nacional ou em navio com patente de paquete, que iriam a Lisboa.
A opção por um navio sem a patente de paquete implicou o pagamento duma taxa adicional
de 10 reis, de acordo com o previsto na regulamentação aplicável, especificamente, no n.º 2 do art.º 5
dos acordos das Convenções da UPU de Lisboa (1885) e de Washington (1897).

Bibliografia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.O. de Cabo Verde, n.º 28 de 9l 1898, no AHU
Lei Régia de 7Jul1880,criando os “Serviços Telegrapho – Postaes e de Pharoes”, publicada no
D.G. n.º 154 de 12Jul1880 (AHU)
Convenção Postal Universal, realizada em 15Jun1897, em Washington, publicada no
D.G. n.º 281 de 15Dez1898 (AHU)
Convenção Postal Universal, realizada em 21Mar1895, em Lisboa, edição da Imprensa Nacional
Norway Heritage - “http://www.norwayheritage.com
http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Wittekind
Cartas vindas do Brasil pelos Paquetes transatlânticos, por A. Guedes de Magalhães

44

Divagando
em torno de um inteiro postal
Há dias, ao passar os olhos por um lote de
sobrescritos de Correio Verde deparei com uma daquelas
peças que embora (aparentemente) banais conseguem
surpreender. Vejam-se as ilustrações que acompanham
esta nota.

José Manuel M. Cardia Lopes
pedrocardialopes@gmail.com

Trata-se de um sobrescrito de Correio Verde,
formato C5, tipo V06 e com a data de Outubro de 2009
1
. A Marca do Dia, com a data de 13.04.2010 e apenas
parcialmente legível, não será nem rara nem muito
frequente: CASA DA SORTE (???) – 1100 LISBOA. Mas o que
me levou a olhar com mais atenção foram os dois selos
adesivos (CE 2849) correspondendo a uma taxa adicional
de 1,40 €. Pensei para comigo: então o Correio Verde, o
tal “pronto a enviar porque não tem de pesar” necessita
de selos adicionais!? Bom, neste caso sim porque o
sobrescrito circulou como correio registado. Vejam-se a
Etiqueta de Registo e o carimbo rectangular colocado
pelo remetente: “Correio Registado / EM MÃO”. Restava
verificar se a taxa aplicada está de acordo com as
tabelas em vigor em 2010 2.
O remetente pagou 2,20 € (0,80 € pelo sobrescrito
e 1,40 € pelos dois selos adesivos).
À data a taxa para o correio registado nacional
“em mão” era de 1,75 € (1º escalão, até 20 g). Superior,
portanto, aos 1,40 € dos selos adicionais.
Se tivesse seguido como correio normal deveria
ter pago 2,07 € (0,32 € de porte e 1,75 € de taxa de registo).
Mesmo que tivesse seguido como correio azul (e nada no
sobrescrito o permite supor) deveria ter pago 2,22 € (0,47
€ de porte e 1,75 € de taxa de registo).
As contas não batiam certas! Não conseguia explicação
para o total de 2,20 € que tinham sido pagos pelo
remetente.
Só num balcão dos CTT consegui essa explicação:
há alguns anos (não consegui saber exactamente
quando) os CTT emitiram uma “nota interna” fixando as
taxas de registo para os sobrescritos de Correio Verde e
de Correio Azul, qualquer que seja o seu formato (DP, DL,
C5 ou C4): 1,40 € para o correio nacional, 1,80 € para o
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correio internacional. Essa a informação que me estava a faltar e que não consta das tabelas afixadas
nas estações dos CTT (obviamente essas tabelas só incluem os casos mais frequentes).

De passagem também reparei que que o sobrescrito foi fechado, pelo remetente, com fita
adesiva, o que está devidamente assinalado, no verso, com um carimbo “Declaramos que esta carta /
vai fechada com fita adesiva”. Apenas estará a faltar uma rubrica do remetente.
Mas é curioso que na aba dos sobrescritos de Correio Verde está impresso um texto a que até à
data eu nunca tinha prestado atenção: “A embalagem deve proteger suficientemente o seu conteúdo,
devendo ser utilizado apenas o sistema de fecho autocolante, caso contrário será a mesma devolvida
ao remetente.” Creio bem que esta é uma daquelas normas que pouca gente conhece e que, como tal,
são geralmente ignoradas.
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Flâmulas de Portugal
Actualizações e correcções

Paulo Rui Barata

baratap@netcabo.pt

O último suplemento ao Catálogo de Flâmulas de
Portugal foi publicado em 1990 (há 22 anos!) e continha
todas as flâmulas até ao fim de 1989. Desde então só foi
editada uma centena de novos espécimes, muito longe
das quase 400 que o catálogo descreve. Venho agora
introduzir algumas correcções a essa listagem, até ao nº
392 (1910-1989), especialmente no que toca a mudanças
de número e novas flâmulas não mencionadas no mesmo.
Todas as novas entidades vêm aqui adiante referidas,
mesmo as que já haviam figurado nos suplementos.
Nº 6A – 1930 – Visitem a Exposição Agrícolo-Pecuária do
Palácio de Cristal, Porto (a vermelho)

Nº 22A – 1935 – Taxas Reduzidas Telegramas B.F. –
Continente 1 Escudo, Açôres-Madeira 10 Escudos

Nº 26A – 1936 – Queima das Fitas de Coimbra, 23 a 28 de
Maio de 1936
Nº 34A – 1938 – Queima das Fitas de Coimbra, 21 a 26 de Maio

Nº 45A – 1943 – Queima das Fitas de Coimbra, Festa dos
Estudantes, 23 a 28 de Maio
Nº 49 – 1946 – passou a integrar também a antiga nº 50; é
idêntica à nº 94, mas era aplicada por uma máquina Krag
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(impressão contínua) enquanto que a nº 94 era aplicada por uma máquina Universal (impressão única)
Nº 50 – 1947 – idêntica à nº 1, mas com 40-43 mm de comprimento (a nº 1 tem 47-50 mm)

Nº 52 – 1947 – passou a ter duas variantes, 52A (de cima para baixo) e 52B (de baixo para cima)

Nº 55A – 1950 – Recenseamento Geral da População
Nº 61 – 1954 – excluída, é de Angola

Nº 70 – 1956 – passa a ter duas variantes, 70A (de cima para baixo) e 70B (de baixo para cima)

Nº 80 – 1957 – passa a ter duas variantes, 80A (de cima para baixo) e 80B (de baixo para cima); além disso
integra também os nos 96 e 136, que desaparecem.

Nº 94 – 1957 – passa a ter duas variantes, 94A (de cima para baixo) e 94B (de baixo para cima); além disso
integra também a nº 95A e a antiga nº 120; impressa por uma máquina Universal (impressão única)

Nº 95A – 1959 – foi integrada no nº 94
Nº 96 – 1960 – foi integrada no nº 80
Nº 114A – 1964 – Festival Internacional de Folclore de Santa Marta de Portuzelo
Nº 120 – 1965 – Festival de Folclore da Meadela, 25 de Julho de 1965
Nº 121A – 1966 – Festival de Folclore da Meadela, 31 de Julho de 1966
Nº 125A – 1967 – Festival de Folclore da Meadela, 30 de Julho de 1967
Nº 136 – 1970 – integrada na nº 80
Nº 158A – 1971 – Dia Mundial da Poupança, sem o nº “31” na data
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Nº 270A – 1981 – Gabinete da Área de Sines, antigo nº 271
Nº 271 – 1982 – 7 linhas onduladas com lacuna, tem duas variantes, 271A (de cima para baixo) e 271B (de
baixo para cima); antiga nº 294

Nº 281A – 1982 – Visitai Viseu, os seus Monumentos e o Museu de Grão Vasco, idêntica à nº 11, mas
aplicada por uma máquina Universal (impressão única) em vez de uma Krag (impressão contínua)
Nº 285A – 1983 – Produzido em Portugal, Compre Produtos Portugueses
Nº 294 – 1984 passou a ser a nº 271
Nº 316A – 1985 – Congresso da Indústria de Moldes, Marinha Grande

Nº 372A – 1988 – Feira Empresarial de Leiria
377A – 1989 – 7 linhas onduladas (32x21 mm)
392 – 1989 – Exposição Comemorativa do Centenário da Morte do Rei D. Luís; embora seja de Novembro
de 1989 não figurava no suplemento porque havia dúvidas acerca da sua utilização antes de Fevereiro
de 1990, dúvidas essas posteriormente esclarecidas nas páginas do Boletim do C.F.P.

As flâmulas correspondentes ao período de 1990-2012 serão detalhadas numa oportunidade
futura, após a publicação da segunda parte deste trabalho, contendo um estudo dos tipos de datadores
usados nas flâmulas portuguesas.

Flâmulas manuais
Já que estou com a mão na massa aproveito para completar o período 1910-1989, listando
também as flâmulas de aplicação manual, quer através dum carimbo de borracha ou aço (nos 1001
e 1003), ou através de um rolo, com o respectivo cabo (nos 1002 e 1004). São apenas quatro as que
conheço:
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Nº 1001 – 1922 – AOS PORTUGUESES, Aceitam-se donativos em todas as estações Telégrafo-Postais para a
GRANDE SUBSCRIÇÃO NACIONAL destinada à compra de um novo avião que será oferecido em nome
da Pátria aos gloriosos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral: muito rara, todas as que vi foram
aplicadas na correspondência à chegada a Castelo Branco.

Nº 1002 – 1925 -8 barras finas e longas, com o datador incrustado no centro; os três exemplares que
conheço são todos de Fevereiro de 1925, a geringonça devia ser coisa pouco ajeitada de usar e depressa
foi abandonada; é também muito rara.
Nº 1003 – 1928 – Pro Museu Regional Comprai o Novo Selo da Madeira; refere-se naturalmente à negociata
dos selos Ceres da Madeira, utilizados 4 dias por ano durante dois anos, e feitos exclusivamente para
vender aos colecionadores e turistas; nos quatro exemplares que pude observar o datador está sempre
perfeitamente alinhado com o texto, o que dá a entender que os aparafusaram juntos para conseguir
uma só impressão em simultâneo; é bastante rara.

Nº 1004 – 6 linhas onduladas e longas, com o datador, de 30 mm de diâmetro, intercalado na repetição
sem fim; a única peça consistente desta pequena lista, pois serviu um fim verdadeiramente postal e
durante uma trintena de anos; conheço-a usada nas secções de encomendas postais do Funchal, Lisboa
(1ª, 2ª e 3ª) e Porto (1ª, 2ª e 3ª); difícil de encontrar em estado coleccionáveis, as melhores são as que
figuram nos boletins de expedição das encomendas.

Há ainda uma série de carimbos de propaganda que fazem parte mais propriamente de uma
colecção de carimbos datados do que de flâmulas. Há um primeiro grupo, nos anos vinte a quarenta,
que inclui marcas do Bairro Novo (Figueira da Foz), Batalha, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Nazaré,
Penhas Douradas, Setúbal e Torres Vedras. Há depois o grupo editado em 1986, que engloba marcas
de Abrantes, Alcobaça, Almada, Aveiro, Batalha, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Estoril, Fátima,
Fernão de Magalhães (Coimbra), Forum Picoas (Lisboa), Funchal (4 diferentes), Galeria do Coleccionador
de Évora, Guarda, Leiria, Lisboa (2 diferentes), Loja de Coleccionismo de Coimbra, Loja de Coleccionismo
de Faro, Loja de Coleccionismo do Funchal, Loja de Coleccionismo de Lisboa, Loja de Coleccionismo
de Ponta Delgada, Loja de Coleccionismo do Porto, Machico, Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa), Nazaré,
Óbidos, Palmela, Portimão, Porto, Santarém, Setúbal (2 diferentes), Sintra, Tomar, Torres Vedras, Viana
do Castelo, Vila Franca de Xira, Vila Real e Viseu. Um belo conjunto que infelizmente viu pouquíssima
utilização.
Este trabalho continua decerto incompleto e, desde já, agradeço toda a colaboração que os nossos
consócios queiram prestar, que será devidamente referenciada nas páginas deste boletim. Todas as sugestões,
correcções e aditamentos podem ser enviados para baratap@netcabo.pt . A todos o meu muito obrigado.
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A História em dois simples postais
enviados para os Açores
Escritos em 1938 por uma açoriana à sua mãe em Santa Cruz, Graciosa

Estava eu a dar uma volta pelos meus inteiros,
quando os encontrei e que á primeira vista nada tinham
de anormal, marcas mal batidas em lisboa e quase
invisíveis as marcas de chegada a Santa Cruz no verso.

Luís Manuel S. Fernandes
cocareca@sapo.pt

Mas qual não é a minha surpresa ao ler o texto
que no dia 26 de Maio de 1938 a Clara Goulart escreveu
à sua mãe Catarina.
A Clara que me perdoe a indiscrição mas passo
a transcrever na integra as suas mensagens.
“Minha querida Mãe
Diz-me a tia Guilhermina que a tia Margarida lhe escreveu e que já há iates e então que eu comece no sistema
do postal e portanto cá estou.
Deus queira que as minhas cartas
do Carvalho não tenham ficado em
terra pois foram no próprio dia 23 às
nove horas para o correio.
A prima Carmo começa agora a
melhorar rapidamente de debilidade em que ficou.
O Joãozinho é que nos deu agora
três dias de terror com uma bronquite capilar esteve mesmo para ir para
o Ceu, mas felizmente já está livre
de perigo. O Pedro estava como
doido e a sua vida era chorar: Maria
Lúcia com muita coragem sempre
com ele ao colo quando lhe davam
injecções e lhe fizeram o tremor de
fixação: o Pedro fugia!!
Os outros todos bem. Dias lindos.
Saudades e beijos. Gostei muito das
cartas de vocês.
Clara
Vou jantar com a tia Encarnação
Assim como o texto do postal do dia 5 de Junho de 1938.
Minha querida Mãe
Já escrevi a si e ao pai fora das malas da Insulana, mas
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esqueço-me de o fazer todos os dias como as tias pedem. Leva-me sempre a lembrar coisa para mandar
dizer a vocês, mas nos postais não chega. A prima Carmo já está boa já sai, já ri já come e já se enfeita,
mas custa a normalizar. Coitada teve uma boa espiga. Os outros todos bem. Hoje desobedeci: tenho o
Jaime e o Henrique para jantar: sopa do Espírito Santo, sericaia e morangos que deu a prima Carmo, mas
eles com a legião não lhes dá jeito almoçar ao domingo. Audição no dia 22, não tenho tempo de receber palmas!! Já não
sei como são as caras de vocês mas antes de um mês já sei!!!
Beijos a todos
Clara
Pois é, como em ambos os postais se fala do correio para os Açores, resolvi fazer uma pequena
investigação.
No postal do dia 26 há uma referência aos Iates que transportavam correio e que pela informação
só transportavam postais, diz-me a Tia Guilhermina que a Tia margarida lhe escreveu e que já há iates e
então que eu comece no sistema do postal.
Desconheço quais eram os iates que transportavam as malas de correio só com postais, mas
suspeito pela pesquisa efectuada que um deles fosse o Iate D. Amélia IV, mas com outro nome.
Porém no mesmo postal, as referências
postais não se ficavam por aqui, logo de
seguida a Clara pedia a ajuda divina para
que as cartas que tinha escrito, e enviado
pelo Carvalho (vapor Carvalho Araújo)
não tenham ficado em terra, indicando no
postal até o dia (23) e horas (9) em que as
colocou no correio.
Esta informação é absolutamente correcta
como se pode confirmar: O Carvalho
Araújo foi mandado construir em Itália no
início da década de 1930. Efectuava a
viagem que partia de Lisboa a 23 de cada
mês, aportando no Faial a 31 do mesmo
mês, ou a 1 do mês seguinte. Chegava
ao Corvo (escala efectuada apenas nos
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meses de Maio a Agosto, Outubro e Fevereiro, realizando neste último mês apenas o serviço de correio e
passageiros), Flores de Santa Cruz e Flores das Lages no dia seguinte. Regressava do faial a 2 ou 3 de cada
mês, aportando em Lisboa a 8 ou 9.
No postal do dia 5, Clara faz a referência clara às malas da Insulana ao afirmar que já escreveu
fora destas malas, o que mais uma vez confirma a existência de Iates que seriam portadores de malas de
correio.
A Empresa Insulana de Navegação operava, na década de 1930, com dois navios na rota entre
Portugal e as Ilhas. Em 1937, era seu agente em Santa Cruz, Graciosa, Manoel Inácio Barcelos.

As rotas da Insulana no Arquipélago dos Açores (década de 1930)

Mas este postal além da referência “postal” tinha igualmente uma importante referência à
cultura Açoreana: A Festa do Espírito Santo. Esta é uma das características da vida dos Açores, que
ajudaram a desenvolver um sentido de comunidade, característico da cultura das ilhas. Os emigrantes
e seus familiares, na América do Norte e em Portugal, costumam regressar às ilhas para a celebrarem. O
último dia das celebrações, era o sétimo Domingo depois da Páscoa, quando é feita uma sopa do Espírito
Santo, com carnes e legumes que é distribuída com pão a todos.
No ano de 1938 a Páscoa ocorreu no dia 17 de Abril e o dia 5 de Junho é o sétimo Domingo
depois da Páscoa. Foi precisamente nesse dia 5, dia em que este postal seria escrito, que Clara se refere
a uma pequena “”desobediência” tenho o Jaime e o Henrique para jantar: sopa do Espírito Santo mas
eles com a legião não lhes dá jeito almoçar ao domingo.
Não sei se a desobediência era por ter sido um jantar e não um almoço, ou se era por a Clara
ir fazer uma despesa extra, pois a sopa do Espírito Santo com todos os seus ingredientes não era barata,
basta reparar nos ingredientes que compunham a Sopa do Espírito Santo da Graciosa:
1 kg de carne de vaca; 800 gr de galinha; 250 gr de toucinho; 1 kg de batatas; 1 kg de repolho; 200 gr
sangue cozido; 200 gr de fígado cozido; 1 linguiça; 1 dl de vinho branco; 2 cebolas; 4 cenouras; 2 batatas
doces; 400 gr pão duro (caseiro); 2 cabeças de alho; 3 folhas de couve; 1 ramo de hortelã; 4 grãos de
pimenta da Jamaica e 2 folhas de louro.
Apesar das pesquisas que efectuei não consegui obter confirmação fidedigna de quem era a
remetente Clara Goulart e sua mãe Catarina do Canto Goulart, presumo que seriam Catarina do Canto
Brum esposa de António Goulart Cardoso, que tiveram três filhas filhas, e uma de nome Clara Genoveva
do canto Goulart.
Bibliografia
•
•
•
•

http://blogdaruanove.blogs.sapo.pt
http://revistademarinha.com
http://geneall.net/P/forum
http://wikipedia.org
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Médicos na Filatelia Portuguesa
Na história da filatelia portuguesa foram homenageados 30 médicos. Desses médicos nem todos se distinguiram na medicina. Uns foram políticos, outros escritores, outros exerceram outra profissão (até houve um que
foi técnico de farmácia). A maior parte dos filatelizados
dedicou-se de alma e de coração à medicina. Uns dedicaram-se ao ensino, outros ao estudo do tratamento de
doenças até aí incuráveis. A maior parte deles ficaram reconhecidos no nosso país e internacionalmente, pelo seu
valor humano e científico.

Fernando Manuel Llach Correia
fellco@sapo.pt

Alguns importantes médicos da longa história de
Portugal não foram ainda homenageados pelos CTT. Destacamos Amato Lusitano (1511-1568) cujos 500 anos do
nascimento foram festejados em 2011 com vários eventos
nacionais. Outro, foi Fernando Fonseca, médico de Calouste Gulbenkian, um dos corresponsáveis na criação
da Fundação Gulbenkian e a vinda para Lisboa das coleções de Gulbenkian e Pulido Valente (1884-1963) Professor de Ciências Médicas na Faculdade de Medicina
de Lisboa.
A não homenagem será devido ao fato do primeiro ser judeu e os últimos dois serem anti regime do Estado Novo? Acreditamos que terá sido por outras prioridades ou por simples esquecimento.
De Amato Lusitano destacamos a seguinte cura:
“Uma criança de 15 dias teve de repente um tumor enorme na cabeça, mole ao tato, doença a que os gregos
chamam hidrocéfalon. Usamos deste remédio, com que,
em três dias, totalmente se desvaneceu a doença: R.: de
pó de absinto, de camomila, de meliloto, aná, duas onças; de manteiga recente, de óleo de camomila, aná,
quatro onças; um pouco de cera; faça-se ao fogo um
unguento com que se unte o sítio” (1). Assim, se curou em
3 dias.
Seguiremos a cronologia das emissões filatélicas realizadas pelos correios portugueses ao longo destes mais de 150 anos de emissão de selos. A numeração
apresentada é a dos catálogos AFINSA, para os selos e
blocos, e o de J. C. Lamas e A. H. Oliveira Marques e o
de “ATUALIZAÇÃO” de Horácio M. Novais, para Inteiros
postais.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

1944
O primeiro médico a ser filatelizado em Portugal foi o botânico Félix da Silva Avelar (Fig. 1), mais conhecido por Avelar Brotero, nascido em 1744, filho de pai médico. Licenciou-se em medicina na Universidade de Reims, França. Nunca exerceu essa profissão, tendo-se dedicado ao estudo da botânica. Como botânico
foi membro de várias associações académicas nacionais e internacionais e responsável pelo Jardim Botânico de Coimbra e pelo
Jardim da Ajuda em Lisboa. Faleceu em 1828, não tendo completado 84 anos de idade. Foi filatelizado em 1944 (nº 640/643) na
celebração do segundo centenário do seu nascimento. Os selos
têm retrato e gravura do monumento em Coimbra (Fig.2), feito em
mármore de Carrara por Soares dos Reis e inaugurado em 1887.
1946
O segundo médico a ser filatelizado foi Garcia de Orta
(Fig. 3) pelo serviço do Ministério das Colónias encarregue das
emissões postais para os territórios ultramarinos, na série de 1946
“Motivos históricos”. Filho de pais espanhóis, judeus, nasceu em
1501, em Castelo Rodrigo. Depois de formado em medicina pela
Universidade de Salamanca, foi viver para Goa onde casou e trabalhou, como médico, no Hospital da cidade e no da Prisão. A
obra que perpetuou o nome de Garcia de Orta foi o livro “Colóquio dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia”, editado
em Goa em 1563 (Fig. 4). Morreu em Goa no ano de 1568. Selos nº
378 e 927, respetivamente do catálogo das Colónias Portuguesas
e de Portugal. A perseguição feita pela Inquisição culminou em
1580 com a exumação dos seus restos mortais na Sé de Goa e a
condenação à fogueira por judaísmo.
1954
Para comemoração do centenário do nascimento do
médico oftalmologista Gama Pinto (1853-1945) foram emitidos
dois selos postais (nº 435 e 436), para o Estado da Índia, com o
mesmo desenho mas com cores diferentes e com valores de 3
Reis (Fig. 5) e 2 Tangas, litografados na Casa da Moeda. De nome
completo Caetano António Cláudio Júlio Raimundo da Gama
Pinto, nasceu em Saligão, Goa, no ano de 1853. Formou-se em
medicina na Escola Médico-Cirúrgica do Porto e, em 1886, passou
a ensinar Oftalmologia na Universidade de Heidelberg. Em 1892
fixou-se em Lisboa, fundando o Instituto Oftalmológico que hoje
ostenta o seu nome. Foi Professor Jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa.
1955
O quarto médico filatelizado em Portugal (nº 449), foi
Agostinho Vicente Lourenço nascido em 1822 em Mormugão,
Goa (Fig. 6). Cursou medicina na Escola Médico-Cirúrgica de
Nova Goa (hoje Panji) e foi professor da mesma a partir de 1847.
Em 1848, foi para a Europa com uma bolsa de uma associação
privada de Goa, para prosseguir os estudos em Paris, onde exerceu medicina em diversos hospitais. Na École Centrale des Arts
et Métiers, estudou também engenharia tendo-se graduado em
engenharia civil. Faleceu em 1893, em Lisboa, onde lecionava na
Escola Politécnica.
1966
Neste ano, passados 11 anos da emissão do anterior
selo, foi emitida no dia 1 de Dezembro de 1966 a série “Cientistas
Portugueses” com oito cientistas, dos quais seis são médicos (nº
986 a 988 e 990 a 993). Câmara Pestana (1863-1899), bacteriologista e cirurgião (Fig. 7); Egas Moniz (1874-1955), neurocirurgião, pré-
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mio Nobel da Medicina, em 1949 (Fig. 8); Ricardo Jorge
(1858-1939), epidemiologista (Fig. 9); Leite de Vasconcellos (1858-1941), médico, que sempre dedicou a sua
atividade à etnologia, tendo percorrido o país para levantamento dos usos, costumes, vivências e falas dos
nossos conterrâneos (Fig. 10); Maximiano Augusto de
Oliveira Lemos Júnior (1860-1923), conceituado professor de várias disciplinas na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (Fig.11); José António Serrano
(1851-1904), cirurgião e anatomista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Vice-Presidente da Sociedade das Ciências Médicas de
Lisboa (1898/1899). Está representado em pintura mural
no topo da escadaria de acesso aos Passos Perdidos,
antecâmara da Sala dos Atos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (Fig. 12,
no centenário edifício do Campo Santana.
1967
Neste ano os correios do Ultramar resolveram
comemorar o centenário do Clube Militar Naval, em
todas as colónias portuguesas de então. Foram emitidos dois selos postais por território, de valores diferentes
entre si e de território para território, com desenho de
Alberto Cutileiro. O tema do selo é idêntico em todos
os territórios, modificando-se os oficiais retratados, a
imagem de fundo e o nome da colónia. Assim, no selo
de 2$50 de São Tomé e Príncipe (nº 390) foi retratado
o médico Aires Kopke (1866-1947). Foi médico da armada (Fig. 13) e exerceu em S. Tomé e Príncipe e Angola. Nesses territórios estudou a doença do sono e o
beribéri. Foi professor e diretor da Escola de Medicina
Tropical de Lisboa. Alcançou renome mundial com as
suas investigações na doença do sono.
1974
O primeiro prémio Nobel português foi atribuído na área da Medicina ao médico neurocirurgião
Egas Moniz, que obteve este distinto prémio em 1949.
Foram necessários 25 anos para os CTT emitirem uma
série exclusiva de três valores, para homenagear o nosso primeiro Nobel, no centenário do seu nascimento.
Foram emitidos 9 milhões de selos de 1$50 (nº 1239)
com a figura do laureado (Fig. 14). Após esta série foram emitidos mais um selo postal em 1983 (Fig. 15), um
Inteiro postal em 1994 (Fig. 17) com o nº 245 e um selo
em 1999 (Fig. 16) integrado numa série com mais cinco
médicos.
1977
Papa João XXI, nascido Pedro Julião (1210?1277), conhecido por Pedro Hispano Portucalense, foi
Papa durante 13 meses. Foi médico, filósofo e matemático, formado numa Universidade em França, com imensa
obra cientifica escrita ao longo da vida (Fig. 18). No sétimo centenário da sua morte foram emitidos dois selos, um
com o valor de 4$00 (nº 1332) representando o Papa sentado, a dar a bênção papal, na mão esquerda a chave
de São Pedro e a direita a saudar. A mão está desenhada
com seis dedos. O selo de 15$00 (nº 1333) mostra o médico
a observar a vista de um rapaz. Selos desenhados pelos
“Serviços Artísticos dos CTT”.
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

1979
Neste ano, numa série de selos postais dedicada a
“Grandes Vultos do Pensamento Republicano - 1ª série” (nº
1446) é retratado o médico António José de Almeida (18661929) que se licenciou em 1895 (Fig. 19). Depois de terminar o
curso foi para Angola e posteriormente estabeleceu-se em São
Tomé e Príncipe, onde exerceu medicina até 1904. Regressou
a Lisboa nesse ano indo depois para França onde estagiou em
várias clínicas, regressando no ano seguinte. Montou consultório, primeiro na Rua do Ouro e depois no Largo de Camões.
Entrou na política, no Partido Republicano e foi eleito Presidente da República em 1919, cargo que exerceu em mandato
completo até 1923.

Fig. 19

Fig. 20

1982
O primeiro médico estrangeiro a ser filatelizado em
Portugal, foi neste ano, com dois selos de 27$00 (nº 1580) e
de 33$50 (nº 1581) no centenário da descoberta do Bacilo da
Tuberculose - Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910). Médico Patologista e Bacteriologista alemão (Fig. 21). Foi prémio
Nobel da Medicina em 1905, pelas suas investigações sobre a
tuberculose.

Fig. 21

1986
Foi lembrado este ano o 120º aniversário do nascimento do médico e estadista Sun Yat-sen (1866-1925), também revolucionário, um dos motivadores da queda da última dinastia
chinesa, a Dinastia Qing. Em 1912 foi o primeiro Presidente da
República da China, provisoriamente durante um ano (Fig. 22).
Os correios de Macau homenagearam-no com um selo postal
de 0.70 P (nº 540) e outro de 1.30 P em Bloco (nº 541 e bloco nº
5). Estudou medicina em Honolulu e formou-se em Hong Kong.

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

1980
Na segunda série de “Grandes Vultos do Pensamento
Republicado” foi incluído mais um médico (Fig. 20), licenciado
em 1909 pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, também político, escritor e historiador, de seu nome completo Jaime Zuzarte Cortesão (1884-1960). Exerceu medicina, como voluntário,
na Flandres, na frente de batalha da primeira Guerra Mundial.
Foi diretor da Biblioteca Nacional entre 1919 e 1922. Foi exilado
para o Brasil após o fracasso de movimento revolucionário de
1927.

1995
Após um interregno de 12 anos sem emissão de selos
com médicos portugueses - uma vez que o selo anterior de
homenagem ao Nobel português fora emitido em 1983 para a
série Europa CEPT (nº 1614) - foi feita uma homenagem a dois
vultos da cultura açoriana, um deles, o médico Gil Montalverne de Sequeira (1859-1932). Médico e político, desempenhou
diversos cargos, entre os quais o de diretor das Termas das Furnas, reitor do Liceu de Ponta Delgada e deputado às Cortes.
Foi sócio correspondente da Academia Real de Ciências de
Lisboa (Fig. 23).
1999
No dia 20 de Setembro deste ano entraram em circulação selos postais da série “Vultos da Medicina Portuguesa”
com retrato de seis médicos que viveram entre 1858 e 1975.
São eles Ricardo de Almeida Jorge (Fig. 24), médico higienista, professor na Escola Médico-Cirúrgica do Porto e mais tarde
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professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e Inspetor-Geral de Saúde. Em 1902, é incumbido de organizar e dirigir o Instituto Central de Higiene, que passaria a ter o seu
nome a partir de 1929 (nº 2626); em 2008 voltou a ser homenageado em novo selo postal. Segue-se o selo com valor
de 51$00 (nº 2627) homenageando Luís da Câmara Pestana (1863-1899), médico higienista e cirurgião do Hospital de
S. José (Fig. 25). O Rei D. Carlos I reconheceu o seu valor
e alterou o nome do Instituto de Bacteriologia de Lisboa
para Instituto Câmara Pestana; o selo postal (nº 2628) com
o valor de 80$00 homenageia o Professor Egas Moniz, já anteriormente referido (Fig. 14); outro selo com o mesmo valor
do anterior tem o retrato de Francisco Soares Branco Gentil
(1878-1964), cirurgião, Professor da Universidade de Lisboa e
criador do Instituto Português de Oncologia (Fig. 26); os dois
selos no valor de 95$00 homenageiam dois médicos, Professor Reynaldo dos Santos (1880-19701), médico-cirurgião,
pedagogo, cientista, escritor, historiador, colecionador e
crítico de arte (Fig. 27) e pai do médico João Carlos Cid dos
Santos (Fig. 28), que é também homenageado nesta série
dos CTT (nº 2631). Licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa onde foi professor a partir de
1939. Foi diretor do Serviço de Clínica Cirúrgica do Hospital
de Santa Maria. Faleceu em 1975 com 68 anos de idade.

Fig. 25

Fig. 26

Lamentamos não ter sido homenageado durante
este ano um grande médico português do Séc. XVIII. Em
1999 passaram 300 anos do nascimento do médico Ribeiro
Sanches (1699-1783).
2000
Neste ano os CTT emitiram uma série de 24 selos intitulada “O Século XX em selos” com desenho de José Luís
Tinoco com início de circulação dos blocos em 15 de Março deste ano. A série foi editada em dois blocos, um com
12 selos com o valor de 52$00 cada, e outro com 11 selos
do mesmo valor e um selo isolado de 86$00. Os selos nº 2646
e 2647 têm representados três médicos estrangeiros (Fig.
29), sendo da esquerda para a direita Sigismund Schlomo
Freud, conhecido por Sigmund Freud (1856-1939) psiquiatra
e fundador da psicanálise, Alexandre Fleming (1881-1955)
descobridor da Penicilina e Prémio Nobel em 1945 e Christiaan Neethling Barnard (1922-2001), cirurgião sul-africano
que realizou o primeiro transplante de um coração humano
em 1967.
2001
Neste ano, integrado na série “Vultos da História e
da Cultura Portuguesa” foi emitido um selo de homenagem
(nº 2736) a Miguel Augusto Bombarda (1851-1910), médico,
cientista, professor e político (Fig. 30). Foi cirurgião dos Hospitais Civis. Foi assassinado no seu gabinete, do Hospital de
Ribafolhes, por um doente louco. A série foi editada em folha miniatura com oito selos de 85$00 cada, com desenho
de José Luis Tinoco.
2007
Passados seis anos foi feita uma nova série “Vultos
da História e da Cultura (1º Grupo)” com três selos postais
com o mesmo valor. Desses três personagens dois são médicos. Um (nº 3619) é José Valentim Fialho de Almeida (18571911), jornalista e escritor - exerceu medicina durante muito
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Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

pouco tempo (Fig. 31). Já havia sido homenageado em 1948 com um Bilhete Postal da série “Conheça os seus prosadores” (nº 111–25). O segundo
(nº 3620) retrata Miguel Torga (Fig. 32), pseudónimo literário do médico Adolfo Correia da Rocha
(1907-1995). Humanista, romancista, poeta e médico, exerceu medicina no seu consultório em
Coimbra. Os seus diários são fantásticos.
Fig. 31

Fig. 32

Fig. 34

2008
No segundo grupo dos “ Vultos da História
e da Cultura” está representado o médico Ricardo de Almeida Jorge (nº 3679) que já havido sido
homenageado em 1999. Médico formado pela escola Médico-Cirúrgica do Porto, trabalhou em neurologia nos primeiros anos e mais tarde dedicou-se
à epidemiologia. Em 1899 foi fundador do Instituto
Central de Higiene, hoje Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Esta série de selos postais é a
sexta emitida com a Cruz de Cristo no denteado, a
meio dos dois lados horizontais (Fig. 33).

Fig. 33

Fig. 35

2009
Foram emitidos selos na série “Mulheres
da República”, homenageando duas médicas:
Adelaide de Jesus Damas Brazão Cabete (18671935) médica obstetra e ginecologista (Fig. 34),
formada em Lisboa onde exerceu até 1929. Com
a ascensão do Estado Novo resolve ir viver para
Angola, onde continua a dedicar-se à medicina. Carolina Beatriz Ângelo (1877-1911), médica,
cirurgiã, formada em Lisboa, a primeira mulher a
exercer cirurgia em Portugal. Ao novo hospital de
Loures, inaugurado em 19 de Janeiro de 2012, foi
dado o seu nome (Fig. 35).
2011
Os Correios portugueses durante este ano
homenagearam dois médicos portugueses, não
por se terem distinguido na área médica, mas na
sua outra atividade, um na escrita e outro no estudo das populações. Bernardo Santareno, filatelizado num bloco sobre teatro, no canto superior
direito (Fig. 36), é o pseudónimo de António Martinho do Rosário (1920-1980), médico psiquiatra,
um dos grandes dramaturgos portugueses. Durante dois anos foi médico nas Campanhas do Bacalhau na Terra Nova. Como escritor distinguiu-se
com as suas peças de teatro, tendo-nos deixado
15 das maiores obras teatrais de sempre. José Leite Vasconcellos Cardoso Pereira de Melo (Fig.37),
que já havia sido distinguido com um selo em 1966,
em 2008 com um Inteiro Postal e selo, baseados
em fotos suas (nº 349), ficou agora representado
também a corpo inteiro, num selo postal em Bloco
(nº 4141) na série “Arqueologia em Portugal”.

Fig. 36

Lamentamos que a administração dos
CTT não tenha comemorado em 2011, o 500º aniversário do nascimento do grande médico português João Rodrigues (1511-1568) de Castelo

Fig. 37
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Branco, mais conhecido por Amato Lusitano(1). Médico de renome internacional, falava nove línguas
e foi médico de três Papas e de nobres europeus. Deixou importante obra escrita, parte recentemente
editada pela Ordem dos Médicos(2).
2012
No início deste ano, em 13 de Fevereiro, começou a circular uma emissão de “Vultos da História e
da Cultura” que teve lançamento Oficial na Biblioteca Nacional pela Comemoração dos 250º Aniversário
do nascimento do músico Marcos Portugal. Desta série o valor de 0,68€ (Fig. 38) é dedicado a Manuel de
Brito Camacho (1862-1934), médico militar, escritor, político, ministro e deputado. Formou-se em medicina
em 1884, com 22 anos de idade, na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa. Quando ministro convidou o Prof.
Alfredo Bensaúde para organizar os cursos de engenharia do Instituto Superior Técnico. Realce que iremos
dar num próximo artigo.

Na filatelia portuguesa existem 49 peças filatélicas com representação de médicos em selos postais, blocos e inteiros postais. Sabemos existirem postais máximos, dos quais conhecemos dois, um de Francisco Gentil, com postal editado pela Ordem dos Médicos e outro de Cid dos Santos emitido pelo Clube
Nacional de Maximafilia.
São, até agora, 30 os médicos homenageados pelos correios portugueses, sendo 25 portugueses
e 5 estrangeiros. Dos médicos portugueses 15 são formados pela Escola de Lisboa, 4 pela Escola do Porto,
1 em Coimbra e 1 em França, em Salamanca e em Goa. Seguir-se-ão outros?
________________
(1)
(2)
(3)
(4)

Cura 69ª da Primeira Centúria do livro referido em (3).
Morais, J. A. David de - Eu, Amato Lusitano: no V centenário do seu nascimento, 1ª edição, Lisboa, Edições Colibri, 2011.
Lusitano, Amato – Centúrias de curas medicinais – 2 vol, 1ª edição, Lisboa, CELOM, 2010.
Para as restantes biografias seguiram-se as enciclopédias, Luso Brasileira, Verbo e Wikipédia.
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O Contributo de Sigmund Freud
para a Psicologia
Resumo

Paulo Sérgio

nucleofilateliafaro@gmail.com

Neste artigo tenta-se fazer uma pequena explicação da vida e obra de Sigmund Freud ilustrando-a com
material filatélico alusivo que ao longo dos anos foi emitido. O propósito final do artigo não é apresentar todo
o material emitido pelos diferentes serviços de correios
sobre a temática psicologia ou Sigmund Freud, mas sim,
dar destaque a uma das figuras do Séc. XX cujos estudos
foram de extrema importância para o estabelecimento
da psicologia como ciência.
Palavras-chave: Sigmund Freud, Psicologia, Psiquiatria, Psicanálise,
Desde tempos imemoráveis fala-se de psicologia, no
entanto, como ciência surgiu e desenvolveu-se na Europa, na
segunda metade do
séc. XIX e na primeira metade do séc. XX
(Pinto, 2001). Contudo,
apesar de muitos serem os investigadores
que se destacaram há Fig. 1 - Selo emitido no
um cujo contributo se México a 28/06/1997 Yvert n.º 1745
destaca, nomeadamente Sigmund Freud
(fig. 1) pois, com a exploração do conceito
inconsciente é que a psicologia consegue
libertar-se do estatuto no qual “se contentava
em aperfeiçoar os seus métodos de investigação «à superfície» do ser humano’’ (Houareau,
1978). Não é por acaso que quando analisadas muitas das séries de selos emitidas na passagem do séc. XX que evocam a psicologia
como ciência a figura de Freud é a mais encontrada (para não dizer a única) (fig. 2/3/4).
Sigmund Freud nasceu em Freiberg, atual Pribor na Morávia (fig. 5), no seio de uma abastada família judia (fig. 6), contudo, com três anos
de idade muda-se para Viena devido a uma diminuição dos rendimentos da sua família.

Fig. 2 - Selo emitido em Portugal a 15/03/2000 denominada “O século XX em selos”, no qual podemos observara figura de Sigmund Freud. Yvert n.º 2373
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Fig. 5 - Carta registada de Pribor para Praga com carimbo
de 1.º dia e respectivo selo referente ao 150.º aniversário do
nascimento S. Freud. Yvert n.º 425 (selo)

Fig. 3 - 3.ª Selos emitidos a 22/10/2001 na Bélgica, denominada “Uma volta pelo século XX em
80 selos”, no qual é caricaturada a figura de S.
Freud. Yvert n.º 3022

Fig. 4 - Selo emitido no Palau sobre os visionários do século XX, no qual é incluída uma
foto de Sigmund Freud. Mini-folha com 20
selos alusivos a vários temas e personalidades. Catálogo Yvert n.º 1461
Fig. 6 - Mini folha de selos emitida em Israel a 18-04-1999 homenageando judeus ilustres. Yvert n.º 1446

Em 1873, apesar de não ser uma área de sua predilecção, ingressa na escola de medicina e
também frequentou o Instituto de Fisiologia, dirigido por E. Brücke. Ingressou no Hospital Psiquiátrico Baumgartner de Viena (fig. 7), sendo que posteriormente abriu um consultório de neurologia para fazer face
às suas despesas. Obteve uma bolsa que lhe permitiu deslocar-se a Salpêtriere onde Jean Martin Charcot
(fig. 8) realizava importantes estudos no âmbito da histeria.
Porém, Charcot não demonstrou grande interesse pelos trabalhos de Freud, pois o seu enfoque
caracterizava-se mais pela descrição dos fenómenos do que com a terapêutica a aplicar.
Após essa viagem Freud continua trabalhando no seu consultório empregando a eletroterapia e
a hipnose (fig. 9/10).
Realizou diversos trabalhos a solo e com Breuer, nomeadamente, “Os estudos sobre a histeria”, começam
a surgir os termos como “tratamento pela fala” por Breuer e “psicoterapia da histeria” por Freud. No entanto, após
várias divergências, os investigadores separam-se, sendo que Freud continua os seus estudos/trabalhos no âmbito das
neuroses, propondo no final da década de 90 (do séc. XIX) o conceito de “Complexo de Édipo” e de psiconeurose.
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Fig. 7 - Selo emitido na Áustria a 06/05/1981,
comemorativo dos 125 anos do nascimento
de Sigmund Freud, saliente-se ainda o carimbo comemorativo no qual é representado
o Hospital Psiquiátrico de Viena

Fig. 8 - Sobrescrito de 1.º dia (referente à série de selos de personagens
famosas emitido a 11/06/1960) circulado de Paris para Bitom no Gabão

Fig. 9 - Carimbo comemorativo do 6.º Congresso Internacional de Hipnose realizado em Uppsala na Finlândia

Fig. 10 - Carimbo comemorativo do Congresso Internacional de Hipnose e Psicologia realizado em Taormina na Itália

Com a entrada no Séc. XX, Freud publica um dos mais emblemáticos livros da sua carreira,
nomeadamente, “A interpretação dos sonhos” (fig. 11), no qual defende que o sonho constitui uma via
privilegiada de acesso ao inconsciente (fig.12).

Fig. 11 - Selo emitido em St. Vicent & The Grenadines no ano
2000 sobre a passagem do Séc. XX. Catálogo Yvert n.º 3861

Fig. 12 - Prova de luxo assinada por Durrens do selo alusivo a Sigmund
Freud emitido no Mali e colocado em circulação no dia 17/09/1979. Em
segundo plano pode-se apreciar alguns pormenores sobre questões
ligadas ao insconsciente. Número do selo no catálogo Yvert n.º 349
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Durante os anos seguintes Sigmund Freud escreve mais de uma dezena de trabalhos que vão
fundamentar o seu método terapêutico “Psicanálise” (fig. 13/14). O método analítico para além de um
suporte teórico tem ainda uma técnica terapêutica que visa através da associação livre e atenção
flutuante, sendo que uma das imagens que caracterizam a terapia de Freud é que os pacientes estavam
recostados num sofá (fig. 15/16).

Fig. 13 - Selo emitido Guyana em
1993 sobre as personagens célebres do Séc. XX. Catálogo Yvert
n.º 3018

Fig. 16 - Selo emitido
10/04/2006 na Áustria sobre os
150 anos do nascimento de S.
Freud no qual está representado um sofá. O carimbo comemorativo que oblitera o selo é
referente aos 45 anos da ABSV
de Viena e retrata os labirintos
do cérebro. Yvert n.º 2413

Fig. 14 - Selo emitido 20/09/2002
no Uruguai sobre os 100 anos da
psicanálise. Catálogo Yvert n.º
2035

Fig. 15 - Selo personalizado emitido na Bélgica
sobre a banda desenha “Le Psy” obliterado com
carimbo comemorativo datado de 23/10/2006, no
qual se encontra uma das personagens da banda
desenhada deitado num sofá

Fig. 17 - Carimbo comemorativo datado de
16/08/1961 alusivo ao XIV Congresso Internacional de Psicologia Aplicada em Copenhaga

Fig. 18 - Carimbo comemorativo datado de 19
a 22/08/1968 alusivo ao XIV Congresso Internacional de Psicologia Aplicada em Amsterdão

A vasta obra de Freud abriu caminho para uma nova abordagem no tratamento da psicopatologia,
não só pela sua proposta terapêutica, mas também devido à nova abordagem da estrutura psíquica
de todos os seres humanos (patológica ou não), lançado assim uma das “grandes âncoras” que
divide a prática do psicólogo e do psiquiatra, pois como refere Pinto (2001, p. 26), a psiquiatria é uma
especialidade médica, estuda o comportamento dito anormal, como a desordens comportamentais
e mentais e os profissionais estão autorizados a receitar medicamentos para efeito de tratamento. A
psicologia clínica é uma especialidade obtida numa licenciatura e pós graduação em psicologia e em
princípio estuda, diagnostica e orienta terapias psicológicas específicas em todos os tipos de problemas
do comportamento, dito normal ou anormal a outra “grande âncora” foi a implementação de um
método psicoterapêutico próprio, independente das terapias clínicas propostas pelos outros psiquiatras
onde o fator fundamental não é a anulação do sintoma mas sim a causa que provocou o sintoma.

Fig. 19 - Franquia mecânica do Centro de Psicologia Aplicada datado de 31/05/1963
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Fig. 20 - O carimbo comemorativo que oblitera os selos é referente ao Simpósio Internacional da Fundação Alexander e Humboldt sobre Psicossomática em Cluj Napoca (3.ª maior cidade da
Roménia). Data do carimbo refere-se ao dia de início de trabalhos do referido simpósio (terminou a 29 de Março)

Fig. 21 - Selo emitido 14/09/1978 na
Suíça, sobre personalidades. Catálogo
Yvert n.º 1069

Como referido anteriormente, muitos foram os homens que contribuíram para a psicologia
moderna, no entanto, foram as mais de 30 publicações que Freud produziu ao longo da sua vida que
foram um contributo fundamental para o desenvolvimento de inúmeros ramos da psicologia aplicada (fig.
17/18/19) dando ainda um contributo fundamental para o desenvolvimento da psicossomática (fig. 20).
Mas como a obra de um homem só persiste se tiver continuadores não podemos terminar
este pequeno artigo sem referenciar alguns dos investigadores que estão recordados em selos e cuja
obra de Freud teve implicações, nomeadamente Carl Jung (fig. 21), Alfred Adler (fig. 22), que apesar
de posteriormente abandonarem a perspectiva de Freud mantiveram a matriz dos estudos de Freud e
Herman Rorschach (fig. 23), que fundou a Sociedade de Psicanálise em Zurique e foi o autor de uma dos
testes projetivos mais conhecidos, designadamente, o teste de manchas de tinta.

Fig. 22 - O carimbo comemorativo que oblitera os selos
é referente ao 125.º aniversário de Alfred Adler, aludindo
ainda ao congresso austríaco de psicologia individual
realizado a em Fevereiro de 1995

Fig. 23 - Selo sobre Hermann Rorschach emitido 13/03/2000
numa emissão de selos denominada Milénio 2000 na Federação dos Estados da Micronésia. Catálogo Yvert n.º 817

Passados mais de 100 anos das primeiras publicações de Sigmund Freud, ainda hoje elas
influenciam um grupo significativo de profissionais e estudiosos da psique humana, sendo que Sigmund
Freud é considerado uma das grandes figuras da ciência (fig. 24), sendo que a própria Organização
Mundial de Saúde salientou esse fato (fig. 25/26).
Porém, para além das bases estabelecidas por Freud, ao longo de todo o Séc. XX foram realizados
inúmeros congressos, encontros, simpósios e outras reuniões para estudo e publicitação dos avanços no
trabalho e resultados da terapia analítica (Fig. 27).
Saliente-se ainda que decorrente destes estudos, nomeadamente, no que se refere ao
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inconsciente permite que hoje em dia sejam desenvolvidas várias terapias com animais no sentido de
promover o bem-estar dos indivíduos (fig. 28/29).

Fig. 24 - Selo sobre S. Freud emitido
em Cuba a 30/03/1993. Catálogo
Yvert n.º 3292

Fig. 25 - Selo na Libéria em 1973 sobre o
25.º aniversário da Organização Mundial
de Saúde no qual se encontra a imagem
de S. Freud. Catálogo Yvert n.º 612

Fig. 26 - Selo na Grenada em 1973
sobre o 25.º aniversário da Organização Mundial de Saúde no qual
se encontra a imagem de S. Freud.
Catálogo Yvert n.º 485

Fig. 27 - Vários carimbos comemorativos congressos, fórum’s, simpósios e jornadas sobre a psicanálise

Fig. 28 - Série de três selos emitidos em Israel a 08/09/2009
sobre a terapia animal. A imagem apresentada tem selos
com TAB (Yvert n.º 1989 a 1991) porém também foi emitido
um carnet com selos auto adesivos (Yvert n.º 1992 a 1994)

Fig. 29 - Série de dois selos emitidos na República
Checa a 03/05/2006 sobre a terapia animal.
Catálogo Yvert n.º 433 e 434

Para terminar este artigo não poderíamos deixar de recomendar uma visita ao Museu Sigmund
Freud em Pribor, em Viena ou em Londres (fig. 30). No Museu de Londres pode apreciar a sua coleção de
arte, nomeadamente, peças arqueológicas (podem também ser apreciadas na seguinte hiperligação
(http://sydney.edu.au/museums/pdfs/Nicholson/sigmund_freud_exhibition_catalogue.pdf), pois
Fig. 31 - Selo emitido na República das Marshall Islands a 15/04/1997,
sobre o século XX, no qual é incluída um retrato de Sigmund Freud.
Sendo que em segundo plano pode-se observar os livros e as peças de
arte que S. Freud tanto gostava de colecionar . Catálogo Yvert n.º 772
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essa era uma das sua grandes paixões e que em muito influenciaram muitas das designações utilizadas
por Sigmund Freud no âmbito dos seus estudos (fig. 31).

Fig. 30 - Carimbo comemorativo do dia de
abertura do Museu Sigmund Freud em Londres

Fig. 32 - Carimbo comemorativo da estreia do
filme Freud- The Secret Passion em Viena no
dia 12 de Fevereiro de 1964

Recomenda-se ainda o visionamento do filme realizado por John Huston em 1962, denominado
Freud – The Secret Passion em que apresenta uma pseudo biografia de Sigmund Freud (fig. 32).
Certos que muito material filatélico haveria a apresentar para melhor ilustrar esta tão ilustre figura,
esperamos com este pequeno artigo ter dado um pequeno contributo para todos os que pretendam
fazer uma coleção nesta temática.
Referência Bibliográficas:
•
•
•

Houareau, M (1978). O inconsciente. Lisboa: Ática, SARL
http://sydney.edu.au/museums/pdfs/Nicholson/sigmund_freud_exhibition_catalogue.pdf
Pinto, A. (2001). Psicologia geral. Lisboa: Universidade Aberta
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O Mundo das Águias

visto através da Filatelia e Cartofilia

Américo Rebelo

americobenfiquista@hotmail.com

As águias são
aves de rapina diurnas
que se encontram espalhadas pelos cinco continentes, pertencem à classe das Aves, ordem dos
Ciconniformes e às famílias Accipitridae e Pandionidae. Segundo vários
estudos a etimologia do
termo águia é incerta,
existindo duas hipóteses:
a primeira diz que o termo
deriva da antiga palavra “aigla” e a outra diz que provém
do latim popular “aquila”, aparentemente o feminino de
aquilus, que é também o nome de um género de águias
composto pelas águias verdadeiras. São notáveis pela
sua força e bravura, por serem muito corpulentas, pela
capacidade de voo e acuidade visual. Por vezes, dentro
de um mesmo género, ocorrem espécies conhecidas popularmente por gavião ou búteo.
Como todas as aves de rapina diurnas possuem
patas providas de 4 dedos, 3 virados para a frente e um
para trás, pois matam as suas presas com as garras e não
com o bico. Em algumas das espécies a garra apontada
para trás é mais longa e afiada, funcionando como uma
pinça, agarrando e esmagando as presas de tal forma,
que muitas das vezes tem dificuldade em a largar. Normalmente a fêmea é maior que o macho, ambos têm a
cabeça coberta com penas, as asas são arredondadas
e o bico é forte e curvilíneo, o que lhe permite rasgar e
trucidar as suas presas.
Têm uma audição e um olfacto muito sensíveis
e uma visão extremamente apurada, derivado a uma
grande concentração de células cónicas na retina e ao
enorme tamanho dos olhos, o que lhes permite detectar
presas a uma grande distância. Todas as espécies são
excelentes voadoras, pois o padrão do voo depende
sempre de cada espécie e da técnica da caça. O seu
habitat é variável, podendo ser em zonas de coníferas,
folhosas e por vezes nas montanhas.
A sua alimentação é muito diversificada, sendo
maioritariamente de animal desde minhocas, caracóis,
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peixes, répteis, anfíbios, aves e de pequenos mamíferos. Em geral as águias são monógamas, vivendo em
pares durante toda a vida e normalmente caçam lado a lado. Na época da reprodução o casal efectua
simultaneamente diversas paradas nupciais, sendo sempre a iniciativa do macho. O ninho é volumoso
sendo construído no alto de uma árvore ou nas escarpas das montanhas. Normalmente cabe ao macho
a tarefa de recolha de materiais, e à fêmea a construção do ninho. A maioria das águias é sedentária,
permanecendo no seu território toda a vida. O tempo de duração de vida das águias varia entre os 40
e os 70 anos.
Para poder chegar aos 70 anos, tem que passar por um processo doloroso de 150 dias que acontece após os 40 anos de vida. Com esta idade as águias começam a envelhecer de tal forma que apresentam os seguintes sintomas:
•
As unhas ficam compridas e flexíveis o que as impede de caçar para se poderem alimentar.
•
O bico alongado e pontiagudo fica curvo, o que a impossibilita de se alimentar.
•
As asas estão envelhecidas e pesadas de tal forma que a impossibilitam de voar.
Perante estas situações têm duas alternativas: ou morrem ou então iniciam o tal processo de
renovação que dura cerca de 150 dia, e que consiste em isolarem-se num sítio alto de uma montanha,
de preferência num ninho próximo de um paredão. Durante este período de tempo vai começar a bater
com o bico na rocha até este cair, esperando que posteriormente nasça um novo para depois nascido,
começar a arrancar as unhas e as penas velhas.
Terminado este processo de renovação, inicia novamente a sua vida normal, podendo viver cerca de mais 30 anos. Dentro da família das águias existem algumas espécies que estão subdivididas por
duas famílias conforme abaixo se discrimina:
ALGUMAS ESPÉCIES DE ÁGUIAS
Família Pandionidae
• Pandion

o

•

•
•
•

•
•

•
•

Águia-pesqueira (Pandion haliateus)

Família Accipitridae
Haliaetus
o
Águia-rabalva (Haliaetus albicilla)
o
Águia-de-cabeça-branca (Haliaetus leucocephalus)
o
Águia-pesqueira-africana (Haliaetus vocifer)
Circaetus
o
Águia-cobreira (Circaetus gallicus)
Buteo
o
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Aquila
o
Águia-pomarina (Aquila pomarina)
o
Águia-gritadeira (Aquila clanga)
o
Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)
o
Águia-imperial-oriental (Aquila heliaca)
o
Águia-real (Aquila chrysaetos)
o
Águia-de-bonelli (Aquila fasciatus)
o
Águia-calçada (Aquila pennatus)
o
Águia-rapace (Aquila rapax)
o
Águia-das-estepes (Aquila nipalensis)
o
Águia-negra-africana ou águia-de-verraux (Aquila verrauxi)
Geranoaetus
o
Águia-chilena (Geranoaetus melanoleucus)
Harpyhaliaetus
o
Águia-cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus)
o
Águia-solitária (Harpyhaliaetus solitarius)
o
Harpia (HarpyhaliaetusHarpyja)
Harpagornis
o
Águia-de-haast (Harpagornis moorei) - extinta
Pithecophaga
o
Águia-das-filipinas (Pithacophaga jefferyi)

A nível filatélico e de cartofilia têm sido realizadas em diversos países várias emissões de selos, postais ilustrados e postais máximos alusivos a estas espécies, conforme os exemplares aqui demonstrados, o
testemunham.
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Águia Pesqueira
		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Pandionidae
Espécie: Pandion haliaetus ( Linnaeus, 1758)

A Águia Pesqueira, (Pandion haliateus) (fig. 1 e 2), é uma espécie única, também conhecida por
Gavião-Pescador ou Águia – Marinha, que se encontra distribuída por várias zonas do planeta, desde
América do Norte até à Austrália, Europa, Cabo Verde e Japão. O nome provém da sua capacidade
para pescar peixes que são a base da sua alimentação.
Quando vê a presa começa a planar e, em seguida lança-se num voo a pique, com a cabeça
esticada para a frente e as asas semicerradas. É uma ave de rapina de grande porte, medindo cerca
de 52 a 60 cm de comprimento, tendo de envergadura cerca de 150 cm. Tem o bico preto alongado e
recurvado, as patas são de cor acinzentadas, com garras adaptadas para pescar e, antes de mergulhar
balança as asas para trás e as patas para a frente, a fim de capturar eficazmente a sua presa. O seu
dedo externo é reversível e tem uma almofada antiderrapante na planta das patas que lhe permite segurar facilmente as presas.
A sua população a nível mundial é cerca de 30.000
casais, emigrando no Inverno para a América do Sul. Em Portugal têm o estatuto de invernante, havendo algumas aves
que permanecem durante o Inverno no nosso País, especificamente no Estuário do Tejo.

Fig. 1 - Águia Pesqueira (Pandion haliateus) – Postal Máximo. Emissão: Ano Europeu da Conservação da Natureza
– C.T.T Lisboa 22.02.95 Selo de 90$00. Obliteração: Carimbo
Comemorativo do 1º dia da emissão – C.T.T Lisboa 22.02.95
Edição do Postal: Emissão dos Correios de Portugal

Fig. 2 - Águia Pesqueira (Pandion haliateus) – Postal Máximo Triplo. Emissão: 1999 - Fauna Espanola
en Peligro de Extincion. Obliteração: Carimbo
Comemorativo do 1º dia da emissão – S. C. de
Tenerife 28 Enero 1999. Edição do Postal: Asema Asociacion Espanola de Maximofilia

Águia Pesqueira Africana
		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Accipitridae
Espécie: Vocifer de haliaeetus (Daudin, 1800)

A Águia-pesqueira-africana, (Vocifer de haliaeetus), (fig. 3, 4 e 5) também é conhecida como
águia-pescadora-africana ou pigargo-africano. É uma ave de rapina indígena de África, razão da sua
denominação última, sendo considerada como « Ave-Nacional do Zimbabwe e da Zâmbia “. O seu
habitat é em rios, lagos, lagoas e estuários Africanos. Nestas espécies a fêmea é geralmente maior que
o macho, medindo cerca de 237 cm aquele cerca de 190 cm. A sua plumagem é muito diversificada,
a cabeça a cauda são brancas, as asas são pretas e as partes inferiores são acastanhadas. O bico e
os olhos são escuros e as patas são em tons de amarelo. Estas espécies são monógamas, e a época de
reprodução é normalmente durante a estação seca.
Os ninhos são enormes tendo em média 2 m de diâmetro e 50 cm de profundidade, sendo construídos
em árvores de grande porte, onde a fêmea põe em média 1 a 3 ovos, sendo a sua incubação de 42 a 45 dias.

71

A sua alimentação principal é à base de peixes, alimentando-se também de pequenas tartarugas, crocodilos
bebés, algumas aves, lagartos e insectos.

Fig. 3 - Águia Pesqueira Africana (Vocifer de haliaeetus) – Postal Máximo. Emissão: Pássaros de Moçambique – 1980 – Selo de 12.50 Mt.
Obliteração: Carimbo dos Correios do Maputo – 30.05.1981. Edição do
Postal: Malawi Lawi – The Warm Heart of Africa Lake Malawi Fish Eagle

Fig. 4 - Águia Pesqueira Africana (Vocifer de haliaeetus) – Postal Máximo. Emissão: Aves de Moçambique
– 1980 - Selo de 12.50 Mt.. Obliteração: Carimbo dos
C.T.T da Beira (1) 30.07.1980. Edição do Postal: Produced by Montery for Kingstons (Zambia) Limited.
Fig. 5 - Águia Pesqueira Africana (Vocifer de
haliaeetus) – Postal ilustrado circulado. Edição do
Postal: Printed and by John Hinde Limeted

Milhafre ou Águia de Asa Redonda

		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Accipitridae
Espécie: Buteo buteo (Lineu, 1758)

O Milhafre ou Águia-de-asa-redonda, (Buteo buteo) (fig. 6, 7 e 8), é uma ave
de rapina diurna que se encontra espalhada por toda a Europa e Ásia Central e, em
Portugal, é muito abundante em algumas
regiões do continente e nas ilhas dos Açores.
Estas espécies de águias (Buteo buteo), estão subdivididas em dois grupos:
GRUPO BUTEO
•
•
•
•
•
•

Buteo buteo buteo: maior parte da Europa
Buteo buteo rothschildi: Açores
Buteo buteo insularum: Ilhas Canárias
Buteo buteo barrigonii: Córsega e Sardenha
Buteo buteo menetriesi: Cáucaso
Buteo buteo harterti: Madeira

GRUPO VULPINUS
•
Buteo buteo buteo vulpinus: Eurásia
•
Buteo buteo buteo japonicus: Japão: residente
•
Buteo buteo buteo trizonatus: África do Sul: residente
•
Medem cerca de 50 a 56 cm, e o seu habitat principal são as charnecas, florestas e bosques,
caçando normalmente em campos abertos, preferindo áreas arborizadas com clareiras e zonas panta-
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nosas ou de charneca. Têm a cabeça pequena e cauda curta, a sua plumagem é muito diversificada,
de espécie para espécie, conforme a estação do ano e, o bico é preto e curvado para poder capturar
melhor as suas presas.
O ninho é construído em árvores de grande porte, nos rochedos ou saliências rochosas, com
pequenos ramos de árvores e depois forrados com folhas secas e algumas penas. Faz uma postura por
ano nos meses de Maio a Junho, pondo em média 2 a 4 ovos, sendo a incubação de 42 dias feita sempre
pela fêmea.
Têm uma alimentação muito variada, à base de pequenos mamíferos, carcaças de animais,
ratos, coelhos, insectos e pequenas aves.

Fig. 6 – Milhafre ou Águia de Asa Redonda (Buteo buteo) – Postal
Ilustrado. Edição do Pelouro de Ambiente e Jardins da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Foto do Arquivo do Parque Biológico de
Vila Nova de Gaia. Execução Gráfica: Rocha - Artes Gráficas Ldª.

Fig. 7 – Milhafre ou Águia de Asa Redonda (Buteo buteo) – Postal Ilustrado. Edição do Parque
Biológico Municipal e Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia - 1988. Desenhos de P. Pimenta

Fig. 8 – Milhafre ou Águia de Asa Redonda (Buteo
buteo) – Postal Máximo. Emissão: 1988 - Açores
– Aves da Região - Selo de 100$00. Obliteração:
Carimbo comemorativo do 1 dia da emissão C.T.T. de Ponta Delgada 18.10.88.. Edição do postal:
Emissão dos correios de Portugal.

Milhafre ou Águia de Asa Redonda * (Espécie da Madeira)
		
		
		

Nome Vulgar: Manta
Ordem: Ciconiiformes
Família: Accipitridae
Espécie: Buteo buteo harterti (Swan 1919 Madeira)

A Manta da Madeira (fig. 9), é uma ave de rapina de grande porte, sendo uma das aves mais
conhecidas e de mais fácil identificação da Madeira. Foi descrita, em 1919, por H.Kirke Swan, como uma
subespécie insular distinta e a sua plumagem é diferente das suas congéneres da Europa (Buteo buteo) e
dos Açores (Buteo buteo rothschildi).
Possui asas arredondadas e patas amarelas e, normalmente, é observada a voar em círculos
largos, aproveitando as correntes ascendentes de ar quente. É uma espécie em franca expansão, uma
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vez que a população no arquipélago é composta por cerca
de 10000 indivíduos, e a sua alimentação é à base de aves e
de pequenos mamíferos.
O seu habitat é muito variado, privilegiando as zonas
florestais com pouca floresta ou com vegetação rasteira, bem
como as zonas agrícolas e suburbanas. A época da nidificação inicia-se em Fevereiro, construindo os ninhos em grandes
altitudes, como em árvores de grande porte ou precipícios
com vegetação muito densa.
Fig. 9 – Milhafre ou Águia de Asa Redonda – Manta da Madeira. (Bu����
teo buteo harterti Swan 1919) - Madeira. Postal Ilustrado editado pela
da Associação dos Amigos do Parque Ecológico dos Funchal.
Fotografia de David Francisco e Ilustração de Elisabete Henriques.

Águia das Filipinas
		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Accipitridae
Espécie: Pithecophaga jefferyi (Ogilvie-Grant, 1897)

A águia-das-filipinas (Pithecophaga jefferyi), (fig. 11, 12
e 13), também conhecida como águia-pega-macaco, é considerada uma das aves de rapina do mundo mais raras, pelo facto de estar em vias de extinção, existindo actualmente cerca de 500 exemplares
que se encontram nas ilhas de Mindanao (segunda maior ilha no arquipélago das Filipinas) e Luzon (Luçon/Luçonia a maior ilha das Filipinas e o nome de um grupo de ilhas daquele país, onde se localiza a
cidade de Manila, capital das Filipinas), (fig. 10).
Esta espécie ainda não está definitivamente extinta graças a um projecto da ONG, Philippine Eagle Foundation, que procurou reproduzir em cativeiro e, até finais de 2006, nasceram 20
exemplares. A águia-das-filipinas é considerada como uma das
maiores águias do mundo, mede cerca de 100 cm e têm uma
envergadura de 2,40 metros. Possui uma cauda comprida, asas
grandes, com extremidades largas e arredondadas.
A sua plumagem é castanha escura na parte superior, esbranquiçada na parte inferior e, na parte da cabeça tem penas
longas e riscadas de castanho. Os olhos são cinzentos azulados, as
patas são amarelas pálidas e o bico é preto. O ninho é construído
no topo das árvores mais altas das florestas tropicais, fazendo uma
postura por ano, pondo um ovo, sendo a sua incubação de 60
dias feita normalmente pelo casal. A sua alimentação é a base de
aves, pequenos mamíferos, rãs e insectos.

Fig. 10 - Ilhas Mindanau ou Mindanao

Fig. 11 – Águia das Filipinas (Pithecophaga jefferyi)
– Postal Máximo. Emissão: 1991 Águia das Filipinas
- Selo P 8. Obliteração: Carimbo Comemorativo da
Emissão – WWF – Manila Central Post Office – First Day
Of Issue – July 31 – 1991. Edição do postal: WWF – Official Maximum Card
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Fig. 12 – Águia das Filipinas (Pithecophaga jefferyi) – Postal
Máximo. Emissão: 1991 Águia das Filipinas - Selo P 4.75.
Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão – WWF
– Manila Central Post Office – First Day Of Issue – July 31 –
1991. Edição do postal: WWF – Official Maximum Card

Fig. 13 – Águia das Filipinas (Pithecophaga jefferyi) – Postal
Máximo. Emissão: 1991 Águia das Filipinas - Selo P 5.50.
Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão – WWF
– Manila Central Post Office – First Day Of Issue – July 31 –
1991. Edição do postal: WWF – Official Maximum Card

Águia.de.Bonelli
		
Ordem: Accipitriformes
		
		

Família: Accipitridae
Espécie: Aquila fasciatus (Vieillot 1822)

A Águia de Bonelli ou Águia-perdigueira (Hieraaetus fasciatus ou Aquila fasciata), (fig. 14), é uma
ave de rapina de grandes dimensões, que se identifica sobretudo pelo ventre branco contrastando com
as asas mais escuras. Os adultos possuem uma mancha branca no dorso, enquanto que os juvenis têm as
coberturas infra-alares de tom alaranjado.
Esta espécie pertence à família Accipitridae e, encontra-se na Indochina, Sul da Ásia, Médio
Oriente e África desde o Norte e Sul do Saara até à bacia do Mediterrâneo. No Paleárctico Ocidental
encontra-se limitada à zona mediterrânica, nomeadamente na Albânia, Bulgária, Chipre, Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal e Turquia.
A nível Europeu tem havido uma redução drástica desta espécie, nomeadamente em França
e a norte da Península Ibérica. Em Portugal existem cerca de 50 casais, que se encontram concentrados mais para Sul, especificamente ao longo do Rio Guadiana, nas estepes alentejanas e nas serras do
Alentejo e Algarve. Segundo vários estudos, de alguns biólogos, este número tem tendência a aumentar
derivado a desertificação rural e à maior disponibilidade alimentar, graças ao fim da caça de regime livre
e à criação de áreas cinegéticas que permitem a proliferação de perdizes e coelhos que fazem parte
da sua alimentação.
Independentemente das perdizes e dos coelhos, esta espécie alimenta-se de outras espécies
de aves, répteis e mamíferos de pequeno e médio porte e, iniciam a época de reprodução nos finais de
Janeiro. Estas águias são sedentárias e os casais permanecem todo o ano no território de acasalamento,
nidificando em grutas, saliências de penhascos íngremes e inacessíveis ou em árvores altas. Devido a ser
uma espécie em perigo de extinção foi classificada em Portugal com o estatuto de conservação “raro”,
(Livro vermelho dos vertebrados de Portugal Continental), estando protegida legalmente pelas leis internacionais.
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
Europeu: Em perigo.
Nacional (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990): Rara.
Espanha: Rara.
SPEC: 3 (Espécie com estatuto de conservação desfavorável, não concentrada na Europa).
PROTECÇÃO LEGAL
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves (79/409/CEE de 2 de Abril) Anexo I e Espécie de Conservação Prioritária no espaço europeu.
Convenção de Berna - Anexo II
Convenção de Bona – Anexo II
CITES – Anexo II/C1
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A águia de Bonelli está representada no emblema do Portimonense Sporting Clube, sendo também a mascote desta equipa de futebol. (fig. 14)

Fig. 14 - Carta do Portimonense Sporting Clube, circulada por correio azul, de Portimão
para o Porto em 11.04.2011-18:35:58.

Águia Imperial Ibérica
		
		
		

Ordem: Accipitriformes
Família: Accipitridae
Espécie: Aquila adalberti (C.L.Brehn 1861)

A Águia Imperial Ibérica (Aquila adalberti), (fig. 16 e 17), é uma espécie de águia endémica de
grandes dimensões, apresentando uma envergadura de asas que pode atingir cerca de 2 m, encontrando-se actualmente em perigo de extinção. Ocorre unicamente como nidificante em Portugal e Espanha.
Antes de haver um estudo profundo sobre esta espécie, a mesma era considerada como uma subespécie da águia-imperial-oriental (Aquila heliaca). Porém, após vários estudos do ADN de ambas as aves,
chegou-se á conclusão que cada ave pertencia a uma espécie diferente.
Possui uma plumagem parda e muito escura que cobre o corpo todo, excepto nos ombros e na
parte superior das asas que é de cor branca. A nuca é ligeiramente mais pálida que as outras partes do
corpo, sendo a cauda sensivelmente mais escura, sem faixas claras ou linhas brancas, como acontece
na águia-imperial-oriental. Os seus progenitores mantêm uma plumagem parda avermelhada até ao 5º
ano de vida, data em que atingem a sua maturidade sexual. Normalmente o tamanho médio dos adultos
varia entre os 80 a 90 cm de altura, pesando cerca de 2,8 kg, sendo que as fêmeas são maiores que os
machos, podendo atingir os 3,5 kg.
O seu habitat preferido é em áreas de sobreiros e azinheiras e, a sua alimentação é à base de
coelhos, lebres, pombos, corvos e outras aves de pequenas dimensões. A Águia Imperial Ibérica é uma
espécie monogâmica e a época da nidificação inicia-se nos princípios de Março e termina em fins de
Julho. Faz uma postura por ano, pondo em média 4 a 5 ovos e, o período da incubação é de 43 dias,
feita geralmente sempre pela fêmea. Os ninhos são construídos normalmente na copa das árvores, como
por exemplo, sobreiros, eucaliptos e pinheiros. Dado que a Águia Imperial Ibérica, se encontra em vias de
extinção, está protegida legalmente pelos seguintes Estatutos e Decretos:
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO:
Global (UICN 2004): EN (Em Perigo).
Nacional (Cabral et al. em publ.): CR (Criticamente em Perigo).
Espanha (Madroño et al. 2004): EN (Em Perigo).
SPEC (BirdLife International 2004): 1 (Espécie ameaçada a nível global).
PROTECÇÃO LEGAL:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de
1979, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I e espécie
de Conservação Prioritária no espaço europeu.
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo I
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro)
– Anexo I-A
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Os factores principais para que esta espécie se encontre em vias de extinção são o abate
ilegal, a electrocussão e colisão em linhas aéreas de transporte, o declínio das populações de coelhos,
sua presa principal, a ingestão de iscos envenenados para controlo de predadores e a perda e
degradação do habitat.

Fig. 15 - Águia imperial ibérica (Aquila heliaca) – Postal
Máximo Triplo. Emissão: 1993 - UPAEP – Espécies em vias de
extinção. Obliteração: Carimbo comemorativo da Exposição Filatélica Tema. “Turismo e Meio Ambiente“ – CTT de
Ponte Sor – 18.06.94. Edição: Bilhete-postal sem informação

Fig. 16 - Águia imperial ibérica (Aquila heliaca)
– Postal Máximo Triplo. Emissão: 1993 - UPAEP – Espécies em vias de extinção. Obliteração: Carimbo
comemorativo do 1º dia da emissão – CTT Lisboa
9.10.1993. Edição: Emissão dos correios de Portugal.

Águia Real ou Águia Dourada
		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Acciptridae
Espécie: Aquila chrysaetos

A águia-real ou águia-dourada (Aquila chrysaetos), (fig. 18 e 19), é uma ave de rapina diurna
que se encontra na Europa, Ásia, América do Norte, nas montanhas dos Alpes e da Escandinávia. É
considerada uma das maiores águias terrestres do hemisfério norte, com cerca de 2,3 m de envergadura,
possuindo uma plumagem castanho-escura com penas amareladas na nuca.
É uma espécie que se encontra em vias de extinção, estando protegida legalmente em vários
países. A época de reprodução varia de acordo com a zona geográfica mas, normalmente inicia-se nos
princípios de Janeiro e termina nos fins de Setembro. O ninho é construído à base de ramos, raízes e ervas
nas zonas altas e rochosas ou em árvores, tendo um diâmetro de 2 a 3 metros. Fazem uma postura por
ano, pondo em média 2 a 4 ovos, brancos com manchas castanhas, e a incubação tem uma duração
de 34 a 36 dias e é feita sempre pela fêmea.
Em Portugal encontra-se nos vales do Douro, Aguda, Sabor, Goa, Guadiana, Douro Nacional, Tejo,
e nas serras do Alvão e Gerês. O seu habitat é essencialmente nas terras altas e montanhosas e, em superfícies rochosas onde nidifica, sendo a sua alimentação à base de pequenos mamíferos e diversas aves.
Alguns dos factores que contribuem
para que esta espécie se encontre em vias
de extinção, são a caça ilegal, a eliminação
de presas por alteração do habitat natural, o
envenenamento por mercúrio e, a presença
humana durante a época da criação, pois
quando isso acontece a fêmea abandona o
ninho durante o período da incubação.

Fig. 17 - Águia-real ou Águia-dourada (Aquila chrysaetos) – Postal Máximo. Emissão: 1990 - Fauna
Protegida da União Soviética. Obliteração: Carimbo
Comemorativo do 1º Dia da emissão – 4.05.1990
Edição: M. Hhhcteepctbo – Cbr 3H – Cccp – 1990.
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Fig. 18 - Águia-real ou Águia-dourada (Aquila chrysaetos) – Postal Máximo. Emissão: 2000 - Aves de Portugal – Emissão Base (1º Grupo). Selo com dupla taxa (€ 0.26 – 52$00). Obliteração: Marca do dia dos CTT do Gerês – 2.03.2000.
Edição: Edições Século XXI.

Águia sem Rabo ou Águia das Árvores

		
		
		

Ordem: Ciconiiformes
Família: Acciptridae
Espécie: Terathopius ecaudatus (Duadin 1800)

A Águia-sem-rabo, (Terathopius ecaudatus), (fig. 20), é uma águia que se encontra no Senegal, Iraque
e África do Sul. Tem uma plumagem colorida, com um manto avermelhado na parte superior do dorso, a cabeça e o resto do corpo são pretos e, a face é composta por pele nua de cor alaranjada ou vermelha.
As fêmeas têm os ombros acinzentados com rémiges brancas e, em ambos os sexos, as asas são
compridas e pontiagudas com uma cauda curta. A população mundial desta espécie é de cerca de
100.000 indivíduos. A águia sem rabo é necrófaga mas, alimenta-se também de pequenas mamíferos,
aves, peixes, ovos e insectos.
O ninho é construído no meio dos ramos das árvores de grande porte, fazendo uma postura por
ano, pondo 1 ovo e, a sua incubação é de 50 a 60 dias feita sempre pela fêmea.

Fig. 19 - Águia-sem-rabo (Terathopius ecaudatus) – Postal Máximo. Emissão: 1951 – Aves de Angola – Selo de 15 C.
Obliteração: Marca do dia dos CTT de Angola – Sá da Bandeira – 18.07.55
Edição: Constanta Greetings (Pty) Lt.

Simbologia da Águia
A simbologia da Águia é a “ Força da Grandeza, da Bravura, da Protecção da Magnificência
e do Poder Real”. Razão pela qual, desde a antiguidade até aos nossos dias, a Águia está presente das
mais e variadas formas e, em todas as partes do Mundo desde em bandeiras, brasões, clubes desportivos,
bem como, sobre notas, moedas, medalhas, marcas de tabaco etc.
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Dentro da Maçonaria, os usos dos símbolos da humanidade têm como objectivo ilustrar e transmitir os seus ensinamentos e, dentro desses símbolos, existe o da Águia que significa “a habilidade dos
seus condutores quanto ao manejo da Arte do uso para mostrar o caminho justo, recto ao seu obreiro.”
Graças à sua valentia, coragem e vaidade o Padre António Vieira, classificou a águia como a
rainha dos céus, dizendo num dos seus sermões a seguinte frase:
“ …..ao homem, rei do mundo, ao leão, rei dos animais à águia, a rainha dos céus “
A nível do desporto nacional a Águia está representada em vários clubes, como por exemplo o
Sport Lisboa e Benfica, (fig. 21). O emblema representa as características que sempre nortearam o clube
desde a sua fundação, que são as seguintes:
•
•
•
•
•

A cor vermelha representa a vivacidade e a alegria da cor das suas camisolas.
A águia, como símbolo da sua independência, representa a autoridade e nobreza.
A roda da bicicleta representa o ciclismo como uma das primeiras modalidades do clube.
A bola de futebol representa uma das principais modalidades do clube.
A legenda «E Pluribus Unum», representa a união entre todos os elementos que fazem parte do Sport
Lisboa e Benfica, bem como, de todos os associados e adeptos do clube, (Um por todos, todos um).

Fig. 20 – Emblema do Sport Lisboa e Benfica – Postal Máximo Triplo
Emissão: Grandes Clubes de Futebol – Centenários - Sport Lisboa e Benfica
Obliteração: Carimbo 1º dia da emissão – CTT Lisboa 25.11.2005

Mitologia da Águia
Sobre o tema “ MITOLOGIA DA ÁGUIA “, transcrevo um artigo retirado da Net, que está devidamente referenciado.
“Sendo o símbolo universal e primitivo da paternidade, a águia faz parte da mitologia de deuses e heróis.
Desde Zeus, Cristo, Nero ou Napoleão, todos os grandes líderes, chefes, imperadores, reis ou heróis se
sentiram na necessidade de associarem a sua imagem aos atributos da águia. Sendo por vezes também
considerada a senhora do raio e do trovão, tanto na Ásia como entre os índios da América, a águia é
comparada ao Sol, sendo mesmo por vezes o seu substituto. Entre os astecas ou no Japão, a analogia é a
mesma e por isso as penas e os ossos de águia são utilizados nos rituais sagrados. Na Bíblia, as águias são
equiparadas aos anjos, já que o rosto dos anjos são descritos por Ezequiel como tendo “face de águia”.
Por olhar o Sol de frente, a águia é também o símbolo da percepção e da contemplação, e nesse sentido
é representada juntamente com S. João Evangelista. Na iconografia cristã medieval, a águia é associada
a Cristo, já que este é rei e também se eleva nos céus. Nos tempos feudais europeus a águia começou
a ser relacionada com o leão, assim como entre os índios astecas surgem os cavaleiros-águias, os cavaleiros-jaguares. Também entre os astecas, o coração dos guerreiros mortos em glória, os homens-águias,
era oferecido à águia solar. O rei dos astecas ornamentava a sua coroa real com penas de águia e forrava o seu trono com pele de jaguar. Nos textos védicos indianos, a águia surge em antagonismo com
a serpente Naga, sendo invocada como a inimiga ou destruidora de serpentes. Na Ásia e na América,
a águia é responsável por transportar a alma dos homens para o além, tanto na morte como no transe
dos feiticeiros ou xamanes. Entre os celtas, a águia é o pássaro iniciador e mensageiro dos deuses. Nos
povos da antiguidade mediterrânica, o voo da águia era interpretado para adivinhar o futuro, já que era
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a mensageira divina e a rainha dos céus onde se escrevia o destino. Entre os persas e os assírios, a águia
era considerada a ave da vitória, e a sua aparição em campo de batalha era considerada um feliz presságio. O sangue de águia era suposto ter poderes sobrenaturais entre os antigos que acreditavam que
este concedia vigor e coragem. Os excrementos de águia eram considerados um excelente remédio
contra a esterilidade.”
Fonte de informação:
Águia (mitologia). In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2012.
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$aguia- (mitologia)>.
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Os“Blogs”danossaFilatelia
Vamos a partir desta revista dar destaque aos diversos “blogs”, eminentemente filatélicos, que se
dedicam à divulgação de estudos e espécimes filatélicos. São já em número apreciável os bloggers filatélicos que divulgam esses estudos filatélicos de grande importância. Muitas vezes por desconhecimento
da maioria dos filatelistas estudos de grande valia ficam quase no anonimato. É pois nossa intenção, com
a devida autorização dos bloggers, dar maior visibilidade a alguns desses estudos. Neste número vamos
dar realce a três blogs.
Um dos primeiros e mais importantes bloggers é o nosso associado Fernando Bernardo com a sua
“EmBlogadaFilatélica”. Há mais de três anos que vem publicando com regularidade “posts” de grande
interesse filatélico, sendo de excelência os seus escritos sobre Portugal Clássico.
Há cerca de quatro anos (2008) apareceu na blogosfera mais um excelente blogger o também
nosso associado Manuel Costa com o seu “Filaquê?”. Grande entusiasta da filatelia angolana e das emissões tipo Caravela, tem-se revelado um grande estudioso filatélico.
O terceiro blog que vamos divulgar apareceu na blogosfera há cerca de um ano com o título “A
Malaposta” propriedade do nosso associado e Presidente de Direcção Elder Correia. Tendo como lema
“A Filatelia como paixão de uma vida” este blogger tem-se dedicado a divulgar essencialmente temas
da filatelia ultramarina.
Convidamos assim os nossos leitores a visitarem estes blogs e aquilatar do valor dos escritos destes
três bloggers.

EmBlogadaFilatélica
www.emblogadafilatelica.blogspot.com

Carimbos de Barras, Pontos e... Traços
Talvez com inspiração na obliteração tipo então em uso em França (losanges petits chiffres) e no sentido de evitar as obliterações pesadas e esborratadas, por vezes ilegíveis devido à excessiva quantidade e proximidade das
barras, foi criado expressamente para os correios de Lisboa e Porto um novo
modelo de marca obliteradora: o carimbo circular de pontos.
Estas marcas, de formato circular e com o indicativo do respectivo numérico caracterizam-se por linhas formadas por pontos. Durante o período de
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utilização (1858-1869) foram distribuídas pelos correios de Lisboa e Porto algumas dezenas de carimbos deste modelo, existindo notáveis estudos, bastante completos,
alguns deles já publicados. Além dos carimbos de pontos das estações centrais do
correio de Lisboa (1) e Porto (52) estão também referenciadas com este tipo de carimbo as direcções de correio de Alhandra (7) e de Santo Tirso (74). Não deixa de ser
estranha a existência e referência e a este tipo de marca obliteradora nestas duas
últimas direcções de correio ou, porventura, nas delegações a elas adstritas. Sobre
elas tenho uma opinião que passo a desenvolver, não com a pretensão de colocar
um ponto final no assunto mas sim com o propósito de promover o debate e a partilha de peças filatélicas
ou de documentação postal que possam vir a contribuir para sabermos um pouco mais sobre tão curiosa
quão controversa existência.

Carimbo circular de pontos n° 7, atribuído a Alhandra
Alhandra foi, durante a primeira reforma postal, uma direcção de correio da administração central de Lisboa, não tendo qualquer delegação sob a sua dependência. Estão referenciados três carimbos
de barras: um de 20 barras (6:8:6) e dois de 11 barras (4:3:4).

Carimbos de 11 barras com algarismos com 6 e 5mm de altura

Não tive ainda a oportunidade de observar, nem sequer em imagem, um exemplar obliterado
com o carimbo de pontos. Não o encontrei nas melhores colecções, expostas ou em catálogos de leilões,
e desconheço quem tivesse tido esse privilégio. A primeira referência que encontrei sobre este carimbo
foi na edição de 1965 do catálogo Simões Ferreira. As sucessivas edições do catálogo Afinsa sempre lhe
fizeram alusão, mas como este nasceu (foi publicado em Setembro de 1984 - edição de 1985) entroncado no catálogo Simões Ferreira…
Existirá um ou mais exemplares com esta marca ou estaremos porventura a cair no erro de aceitar
acriticamente a existência desta marca?
Uma batida singular poderá, quiçá, estar na origem de uma incorrecta identificação... e um erro,
se repetido, enraíza e transforma-se numa verdade.
Um exemplo:

Será o raro carimbo de pontos de Alhandra?
Na realidade, basta inverter a imagem para constatarmos que estamos em presença de um vulgar carimbo de pontos de Lisboa. A serifa alongada do algarismo 1 poderá sugerir a haste ligeiramente
inclinada do algarismo 7, podendo induzir a uma incorrecta identificação do numérico.
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Carimbo circular de pontos n° 74, atribuído a Santo Tirso
Santo Tirso foi, durante a primeira reforma postal, uma direcção de correio da administração central do Porto, estando-lhe adstrita a delegação de correio de São Tomé de Negrelos. Estão referenciados
apenas dois carimbos de 20 barras (6:8:6 e 6:9:5).

Um dado interessante a registar é o período de utilização destes dois carimbos: a marca de barras do tipo 6:8:6, obliterou os primeiros selos até à emissão de D. Pedro V - cabelos anelados, inclusive, e
a do tipo 6:9:5, encontramo-la a obliterar os selos desta emissão e seguintes, até à sua substituição pelas
marcas ovais de barras da segunda reforma postal.
Com o carimbo de pontos, tenho conhecimento da existência de uma quadra e de dois exemplares soltos.

A imagem do outro exemplar, a preto e branco, encontra-se na obra "100 Anos do Selo do Correio Português" onde o Dr. António Fragoso alvitra que este carimbo de pontos, pela sua raridade, possa
ter sido utilizado na delegação de São Tomé de Negrelos. Não disponho de qualquer informação ou
objecto postal que possa confirmar ou desmentir essa dedução mas, por outro lado, posso avançar com
alguma segurança que este carimbo de pontos resulta de alteração ao carimbo de barras do tipo 6:8:6,
i.e., o carimbo "oficial" foi limado de modo a abrir sulcos verticais que seccionaram as barras.

Reprodução da marca
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É possível que esta modificação "particular" não tenha sido do agrado das administrações centrais do Porto ou de Lisboa sendo determinada a sua substituição, surgindo assim o carimbo de barras do
tipo 6:9:5.
Esta opinião (excêntrica, pensarão alguns...) não é de agora e não surgiu por acaso. Ela irrompeu e foi amadurecida aquando a descoberta de uma marca mui peculiar.

CE 13, tipo IV
Carimbo de traços n° 129 de Pinhel

Reprodução da marca

Não tenho grandes dúvidas sobre a genuinidade e deformação da marca primitiva.
A hipótese da batida sobre uma superfície canelada foi afastada - atente-se no alinhamento
dos sulcos centrais que passam milimetricamente entre os algarismos, reforçando a ideia do seccionamento das barras por meio de uma lima ou serra.
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Filaquê?

Da Filatelia e outros papéis velhos

www.filaque.blogspot.com

A Estação Postal do Muié
Secretas vêm, cheias de memória
Eugénio de Andrade

1. Introdução
O verso em epígrafe pertence a um célebre poema de Eugénio de Andrade, intitulado “As Palavras”. Ajusta-se como uma luva a um desses felizes acasos em que é fértil o colecionismo de peças de
História Postal. De facto, por vezes, os objetos de correspondência apresentam diferentes camadas de
sentido que exigem discursos paralelos, mas complementares. Assim, se, por um lado, privilegiamos o dis-
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curso sobre as relações entre os diferentes elementos associados às correspondências manipuladas pelos
correios, não podemos, por outro lado, ignorar os textos inclusos nessas correspondências, na medida em
que podem ser úteis para a caraterização do sistema de crenças, de valores e das representações de um
grupo numa dada época.
Vem esta reflexão a propósito de uma carta e respetivo texto enviados de Angola para os EUA:

Fig. 1 - Ceres filigranados - Sobrescrito circulado do Muié (3/1/938), com trânsito pelo Moxico (10 JAN 1938) e Lobito
(ilegível), para Bangor, Ma., USA, com 2 selos de 80C e 15C, perfazendo 1$75, correspondentes ao 1º porte de uma
carta para o Estrangeiro. Inscrição manuscrita “Vapore Belgica”.

2. Missionários protestantes no Muié
A carta é enviada pela missionária americana Daisy S. Pearson (ver Fig. 4) que se encontrava em
atividade na Missão Protestante do Muié. No verso da
carta pode observar-se o carimbo utilizado pelo marido: EMIL PEARSON / MISSÃO DO MUIE / CANGAMBA,
MOXICO, ANGOLA / PORTUGUESE WEST AFRICA”. Estes
dados podem ainda ser confirmados pela entrevista
concedida por Robert Wesley Brain, o qual testemunha a permanência do casal Pearson na Missão do
Muié:
“BRAIN: I know Mr. Pearson [Emil] was teaching there
and his daughter Edla was teaching, and Mrs. Pearson
[Daisy].”
Também o Anuário do Império Colonial Português (1940: 116) atesta o trabalho como missionários
do Rev. Emil Pearson e de Daisy Pearson na Missão
protestante do Muié.
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Fig. 2 - Muié

O texto da missiva enviada por Daisy Pearson comprova a informação acima apresentada e
acrescenta ainda um puzzle em sentido literal e figurado à nossa narrativa.
Reproduz-se em seguida, na íntegra, o texto a que vimos aludindo:
“Missão do Muie
Cangamba, Luchazes
Angola, Portuguese
West Africa
Dec. 30thDear Miss Nowell:
Last night my two daugthers were putting a
puzzle to-gether [sic], called “Spring” and turning it one found your name. I thought you
might be interested in knowing that it had reached this part of the world.
We are very isolated, 1000 miles inland, but
enjoy our work for the Lord Jesus Christ. My
husband and I came here as bride and
groom in 1920 and five months ago returned
after our second furlough. My home was in
Philadelphia and my husband’s in Minesota.

Fig. 3 - Pág. 1 da carta enviada por Daisy Pearson

This is just to tell you of your puzzle being in our
home here.
Yours truly
Daisy S. Pearson
(Ms. Emil)”
O texto tem evidente interesse por vários motivos. Em primeiro lugar, porque permite conhecer as atividades do casal enquanto
missionários, dando conta de duas estadias no
Muié: a primeira data de 1920 e a segunda de
1937-1938 (referência ao decurso de 5 meses
Fig. 4 - Pág. 4 da carta enviada por Daisy Pearson

desde o regresso). Não tendo tido ainda acesso à data
de fundação da Missão do Muié, a referência a uma
passagem do casal pela Missão em 1920 é de extrema
utilidade para balizar provisoriamente o seu funcionamento.
Em segundo lugar, porque o texto testemunha o isolamento experienciado pela missionária e as
atividades lúdicas propostas às duas filhas do casal, as
quais, em última instância motivam o envio da carta.
A carta é endereçada a Bessie J. Nowell (1886
ou 1887-1946) cujos puzzles, a partir dos anos trinta,
eram vendidos nos EUA com grande sucesso. O tema
do puzzle mencionado na carta é “A Primavera”. Trata-se de um título bastante comum em puzzles da época,
podendo estar associado a imagens diferentes.

Fig. 5 - Puzzle da autoria de Bessie J. Nowell

Segundo a historiadora Anne Williams, especialista em puzzles antigos e conterrânea de Nowell, as
imagens usadas para fazer puzzles tinham várias proveniências. Podia usar, por exemplo calendários, que
eram colados a placas de cartão e posteriormente serrados usando uma serra de recorte.
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O puzzle poderá ter sido adquirido nos EUA e levado para Angola. De referir que Bangor fica no
estado do Main, distando mais de 1000 Km da cidade de Filadélfia na qual residia o casal Pearson.

3. A Estação Postal do Muié
De acordo com Mário Milheiros (1972: 210), o posto administrativo do Muié, da Circunscrição de
Luchazes, Distrito do Moxico foi primitivamente chamado de Posto militar de Carimboe, tendo tido sede
na região de Carimboe, na margem direita do rio Chicolui. Em 1923, pela portaria 133-A de 10 de Julho
(B.O. 43) foi transferida para o local onde se encontra atualmente.
Segundo Granado (1948:249), o “clima
é bastante razoável” e o solo é “relativamente
fértil”, produzindo nomeadamente milho, feijão, massambala e amendoim. Como principais
produtos de comércio, são também referidos
os seguintes produtos: cera, peles de caça fina,
gado bovino e suino e peixe seco. É referida a
existência de muita e variada caça.
A localidade é servida por estrada para
a sede da Circunscrição em Vila Camgamba
(112 Km) e para Cangombe (90 Km).
A Estação Postal de 3ª classe do Muié é
criada pela Portaria n. 2402 de 11 de Setembro
de 1937 (ver Fig. 6). A estação postal do Muié
fica autorizada a desempenhar os serviços de
venda de selos postais e de permuta de correspondência ordinária e registada. Para a emissão
de vales e receção de encomendas a estação
mais próxima é a de Vila Luso.
Por motivos desconhecidos, pelo menos
nos anos de 1938 e 1939 - não observei objetos
Fig. 6 - Criação da Estação postal do Muié

postais datados de 1937, mas admito que existam -, nas correspondências provenientes do Muié, os selos postais são sujeitos a obliteração manuscrita. Possivelmente, a administração postal do território não terá disponibilizado um carimbo,
o que terá levado os funcionários da estação a recorrer à
obliteração manuscrita das correspondências.
Fig. 7 - Obliteração manuscrita do Muié

As figuras n.ºs 7 e 8 ilustram a utilização deste tipo de
obliteração nos anos de 1938 e 1939:

Fig. 8 - Sobrescrito circulado
de Muié (12/03/939) para os
EUA com trânsito por Luchazes
(20/03/39), Moxico (06.04.39) e
Lobito (08.03.1939). Pagou de
porte 1$80, sendo o porte devido
1$75 (Cortesia de Elder Correia)
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4. Observações finais
À semelhança das duas filhas do casal Pearson, também o colecionador busca a felicidade
pueril da (re)construção de um puzzle. Utilizando fragmentos do passado, persegue incessantemente a
transformação do outrora em agora. Nesse instante final, em que as peças parecem encaixar umas nas
outras, sorri e agradece, reconhecido, a lembrança de Daisy Pearson.
Agradeço a informação prestada pelos amigos Elder Correia e Acácio Luz, a qual facilitou muito
a redação deste texto.
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A Malaposta

A Filatelia como paixão de uma vida

www.mala-posta1.blogspot.com

Angola * S. Tomé – Ambulâncias marítimas
Há cerca de quinze anos, num período em que era frequentador
habitual da biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa, dedicavame a uma recolha generalizada, sem um propósito específico, do que se
publicava nos Boletins Oficias da Província de Angola sobre os seus serviços
de correio.
Em determinado momento deparo-me, com alguma surpresa, perante
uma Portaria que não fazia qualquer sentido, porque versava um tema
que presumo era único no panorama dos serviços postais portugueses,
quer continentais, quer ultramarinos: o estabelecimento de ambulâncias
marítimas.
Todos nós conhecemos, e há muitos filatelistas que se dedicam à
temática com grande fervor, as ambulâncias ferroviárias estabelecidas em
praticamente todas as ligações ferroviárias portuguesas. Porém existiam,
pelos menos no papel, as agora denominadas ambulâncias marítimas, em Angola e entre Angola e S.
Tomé e Príncipe.
É evidente que perante a descoberta desta legislação, que pelos vistos passou despercebida aos
aficionados do correio marítimo, fiquei atento, esperando que algum dia aparecesse algum exemplar
filatélico com alguma obliteração que indiciasse terem na realidade existido tais ambulâncias. O tempo
foi decorrendo e nunca apareceu a tal preciosidade, pelo que foi caindo em esquecimento o assunto
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ficando arrumado no, por mim intitulado, “rol das quimeras”. Porém, quando menos se espera aparece
algo que nos faz trazer à memória o que para mim seria utopia.
Numa daquelas tardes de amena cavaqueira filatélica na sede do Clube Filatélico de Portugal,
com os meus amigos Manuel Costa, Acácio Luz e Guilherme Rodrigues estávamos por ali “matando
os neurónios” a tentar descobrir o encaminhamento de dois postais ilustrados enviados da Madeira e
Viseu para Luanda no ano de 1918. Estivemos durante bastante tempo “engendrando” circulações e
encaminhamentos qualquer deles o mais mirabolante possível, para tentar saber como aqueles postais
ilustrados tinham chegado a Luanda, sem encontrarmos uma solução coerente e racional. A determinada
altura, veio-me à memória o caso das ambulâncias marítimas e fez-se-me luz. Porque não?
Não tinha presente a data do início das mesmas, nem os pormenores da sua execução, pelo que
fiquei de procurar a legislação em causa e fazer uma reavaliação do assunto em discussão. Porém, outros
assuntos se sobrepuseram e só há dias por um acaso me deparei com a cópia da tal Portaria. De imediato
contacto o Manuel Costa a pedir-lhe imagens dos postais ilustrados e aí vou para mais uma aventura
filatélica.

O vapor “África” da Empresa Nacional de Navegação

O estabelecimento das ambulâncias marítimas está regulamentado pela Portaria n.º 185 de
14.11.1917, publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 42 – I Série de 17.11.1917.
O seu Art.º 1 estabelece que “São criadas estações postais ambulantes marítimas entre o porto
de S. Tomé e os portos da Província de Angola”.
O artigo seguinte estabelece que as estações postais ambulantes funcionarão a bordo dos
paquetes da Empresa Nacional de Navegação, executando os serviços de venda de selos e mais
fórmulas de franquia, recepção de correspondências ordinárias e registadas, abertura de malas e divisão
das correspondências ordinárias procedentes dos portos a norte de S. Tomé, o de distribuição destas
correspondências quando dirigidas às tripulações e passageiros dos respectivos paquetes, além do
serviço de permuta de malas em todos os portos de escala, desde S. Tomé até Moçamedes.
As estações postais ambulantes marítimas entre Angola e S. Tomé denominam-se “ambulâncias
ascendentes” e as de S. Tomé para Angola denominam-se “ambulâncias descendentes”.
Segundo o Art.º 5.º aos chefes destas estações ambulantes marítimas competia:
•
Comparecer a bordo, nos portos da província de Angola, para as viagens ascendentes, duas
horas antes das partidas dos paquetes e nos portos de S. Tomé e Luanda para as viagens
descendentes, logo que os paquetes fundeiem.
•
Receber, nos portos de S. Tomé e Luanda, dos encarregados de serviço do correio a bordo dos
paquetes, as malas procedentes dos portos a norte.
•
Abrir as referidas malas e dividir, tanto quanto possível, as correspondências ordinárias nelas
contidas e destinadas aos portos da província de Angola, por grupos, para caixas de apartados
e para entrega domiciliária, de modo a facilitar a sua rápida distribuição.
•
Manipular as correspondências ordinárias que sejam depositadas nas caixas de correio a bordo
antes das partidas dos paquetes ou nos portos de escala, as contidas em malas fechadas para
a ambulância marítima e as de última hora e bem assim as registadas na ambulância ou a elas
destinada.
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•
•
•

Vender selos e demais fórmulas de franquia, tanto aos passageiros e tripulação de bordo como
a estranhos, que nos portos os procurem.
Permutar malas nos portos de escala
Providenciar em tudo o que for necessário, inclusivamente em caso de acidente, assegurando a
mais rápida expedição das malas e distribuição da correspondência.

O porto de S. Tomé

Pelo Art.º 7.º é determinado que as caixas de correio a bordo dos paquetes encerrem 15 minutos
antes das suas partidas e assim se conservarão durante a viagem, podendo contudo no período de
quinze minutos antes da partida serem recebidas correspondências em mão, que serão consideradas de
“última hora” e tratadas como tal de acordo o art.º n.º 166 e seus parágrafos do Regulamento de 11 de
Dezembro de 1902. Estipula ainda o art.º 11.º de que é obrigatório o uso de uniforme ao pessoal postal
ambulante que preste serviço a bordo dos paquetes desde o seu embarque. Os restantes dos 13 artigos
que constituem a portaria são de índole administrativa, despiciendas para este apontamento.
A Ordem de Serviço n.º 456, datada de 30 de Novembro de 1917, da Repartição Superior dos
Correios de Angola, publicada no Boletim dos Correios e Telégrafos n.º 11 de Novembro de 1917 vem
regulamentar a execução do serviço ambulante de acordo com o Art.º 13 da citada Portaria. Não se vai
aqui reproduzir o documento todo por ser extenso, porém podemos realçar as seguintes determinações:
•
O serviço ambulante ascendente iniciou-se com o primeiro paquete da Empresa Nacional de
Navegação que saiu em Dezembro de 1917 de Luanda para S. Tomé. Segundo informação
colhida no Boletim Oficial de Angola a primeira ambulância ascendente foi feita no Paquete
Moçambique que saiu de Luanda no dia 20 de Dezembro.
•
Havendo três paquetes mensais, denominados rápido, semi-rápido e não rápido, dependendo
do número de escalas que cada um fazia, foram destacados 3 funcionários da Estação Central
de Luanda para cada um deles se encarregar do serviço a bordo nas ambulâncias de Luanda
para São Tomé e de S. Tomé para Luanda.
•
Do mesmo modo, no primeiro paquete de Dezembro de 1917 que saiu do Lobito com destino
a Luanda, embarcaram dois funcionários da Central de Benguela que se encarregariam das
ambulâncias Luanda-Moçamedes e Moçamedes-Luanda. Também neste caso a primeira
ambulância foi efectuada pelo referido Paquete Moçambique que saiu do Lobito a 18 de
Dezembro com destino a Luanda.
•
As restantes determinações referem-se à forma como devem ser organizadas a bordo as diversas
malas, de forma a facilitar a sua distribuição em terra.
•
Como curiosidade direi que a primeira ambulância descendente foi feita no Paquete Beira que
saiu de S. Tomé a 30 de Dezembro chegando a Luanda dia 2 de Janeiro de 1918.

Paquete Moçambique
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Podemos com toda a propriedade afirmar, no caso presente, estar-se perante uma estação
postal com quase todos os seus serviços instalados a bordo dos paquetes da Empresa Nacional de
Navegação.
Seria expectável que uma estação com esta dimensão tivesse uma marca de dia exclusiva
para obliteração das correspondências, porque funcionava como uma estação de trânsito, e a ideia
subjacente à sua criação era de que as correspondência que daí saiam para terra, já deveriam estar
preparadas para serem encaminhadas para os apartados e pela distribuição domiciliária.
Pela análise dos exemplares filatélicos reproduzidos nas figuras 1, 2 e 3, acabamos por perceber
a razão porque numa primeira abordagem não foi possível descortinar as marcas de dia utilizadas nestas
ambulâncias marítimas, pois:

As marcas de dia usadas em tempos pertenceram a ambulâncias ferroviárias
Quando em 1917 foram criadas estas ambulâncias o Mundo encontrava-se no auge da primeira
guerra, sofrendo com uma grande crise social económica e financeira, da qual Angola não era excepção,
faltando quase tudo. Perante um estado de penúria económica não era crível que se mandassem fazer
marcas de dia para o serviço que se acaba de criar. Assim houve de socorrer-se de marcas de recurso.

Traçado da linha ferroviária do CFL

Pela Ordem de Serviço n.º 310 de 8 de Setembro de 1913 da Repartição Superior dos Correios
de Angola, publicada no n.º 9 do Boletim dos Correios de Angola – Setembro 1913, foram suspensas as
ambulâncias ferroviárias V e VI dos Caminhos-de-Ferro de Luanda, por falta de pessoal suficiente para
organizar o serviço ambulante. No entanto por um acordo estabelecido entre os Correios e a Companhia
dos Caminhos de Ferro Atravez de África, a expedição e recepção de malas continuaram-se a fazer
de Luanda e para Luanda nos comboios ascendentes às 3.ªs e descendentes às 4.ªs ao cuidado dos
respectivos condutores das estações de Luanda, Cacuaco, Quifandongo, Cabiri, Bom Jesus, Muxima
(por Cassoneca), Zenza do Itombe, Cassoalala, Canhoca, N’Dala Tando, Ambaca e Lucala. As outras
ambulâncias (I, II, III e IV) continuaram a processar-se como habitualmente.
Não tendo utilidade as marcas de dia aí utilizadas devem ter sido recolhidas ao Correio Central
de Luanda. Serão estas marcas de dia que irão ser utilizadas como marcas das estações ambulantes
marítimas. A marca de dia da AMBULÂNCIA V será utilizada nas ambulâncias marítimas de S. Tomé para
Luanda e presume-se (porque não conhecemos nenhum objecto postal circulado nesse sentido) que a
marca da AMBULÂNCIA VI na ambulância marítima ascendente de Luanda para S. Tomé.
Analisemos agora os postais ilustrados que, por cortesia do Manuel Costa e Guilherme Rodrigues,
nos é dado a apreciar. No primeiro caso (Figura 1) temos um postal ilustrado remetido do Funchal
(15.01.18) para Luanda (21.02.18) com selos Ceres de 1c castanho, denteado 15x14 AF221. Passou pela
censura do Funchal em 16.01.18. Pode-se observar o carimbo batido a preto da AMBULÂNCIA V datado
de 18 de Fevereiro de 1918, três dias antes da obliteração da estação de destino em Luanda. Desta
mesma correspondência existe um outro postal ilustrado enviado na mesma data e com as mesmas
características que não se reproduz por se considerar desnecessário.
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Figura 1 – Cortesia de Manuel Costa

No segundo caso (Figura 2) temos um postal ilustrado circulado no mesmo paquete do anterior.
Remetido de Lisboa (28.01.18) para Luanda (21.02.18) com selo de 1c castanho, denteado 15x14 AF221.
Passou pela censura em Lisboa. Também se pode observar o carimbo batido a preto da AMBULÂNCIA V
com a mesma data de 18.02.1918, três dias antes da obliteração da estação de destino em Luanda.

Figura 2 – Cortesia de Guilherme Rodrigues

No terceiro caso (Figura 3) temos também um postal ilustrado remetido de Viseu (21.07.1918) para
Luanda (27.08.18) com um selo de 2c laranja, denteado 15x14, AF223. Tal como o primeiro postal ilustrado
também está obliterado com o carimbo AMBULÂNCIA V, datado de 24 de Agosto de 1918, também três
dias antes da obliteração de destino.

Figura 3 – Cortesia de Manuel Costa
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Normalmente os paquetes demoravam 4 dias na sua ligação entre S. Tomé e Luanda. Assim
podemos concluir que no dia imediato à partida dos paquetes a estação ambulante abria as malas
vinda dos portos a norte de S. Tomé e procedia à distribuição da correspondência de acordo com a
alínea c) do artigo 5.º da Portaria n.º 185, obliterando-a com a sua respectiva marca de dia.
Era minha intenção apresentar os “timetables” dos paquetes que transportaram estes exemplares,
porém é quase impossível fazê-lo, com a fiabilidade sempre necessária nestes e noutros casos, porque
durante o período que mediou o início e o fim da 1.ª guerra, o movimento marítimo ou não era publicitado,
ou quando o faziam as datas de chegada e saída dos paquetes não correspondem à verdade. Isto
provavelmente para confundir os serviços de espionagem e preservando a integridade dos paquetes
sujeitos a possíveis ataques do inimigo.
Como atrás referi o carimbo AMBULÂNCIA V servia anteriormente na ambulância ferroviária dos
comboios que partiam de Luanda às 3.ª feiras com destino a Malange. Ora o dia 18.02.1918 corresponde
a uma 2.ª feira e o dia 24.08.1918 a um sábado. Assim sendo eles não foram garantidamente utilizados
nas ambulâncias ferroviárias, nem fazia sentido que postais ilustrados vindos da Madeira e Portugal
para Luanda, passassem por aqui e andassem a passear pela ambulância ferroviária para regressarem
novamente a Luanda três dias depois.
É quase garantido estarmos na presença das “quiméricas” ambulâncias marítimas, porém esta
matéria ainda exige mais investigação e uma necessidade imperiosa de observação de mais exemplares
nas mesmas condições, para se poder dar como fiável esta abordagem que agora se faz, sobre as
ambulâncias marítimas a bordo dos paquetes da Empresa Nacional de Navegação, entre Angola e S.
Tomé e vice-versa. No futuro há que dar mais atenção a objectos postais circulados neste período, pois
mais exemplares existirão circulados nestas condições.
Para finalizar quero reiterar os meus agradecimentos aos cedentes dos exemplares reproduzidos,
Manuel Costa e Guilherme Rodrigues, bem como ao Acácio Luz pela preciosa ajuda na cedência de
alguma legislação.
Bibliografia
•
•
•

Boletim Oficial de Angola
Boletim dos Correios de Angola n.º 9 - Setembro 1913
Boletim dos Correios e Telégrafos de Angola n.º 11, Novembro 1917

Em Abril passado foi editada mais uma revista “Selos & Moedas”,
o n.º 139 da série, correspondente ao mês de Abril de 2012, editada pelo
Secção Filatélica e Numismática do Clube “Os Galitos”
É com grande regozijo que constatamos a comemoração do 50.º
Aniversário desta prestigiada instituição, cuja secção filatélica tem durante
muitos anos promovido ao mais alto nível a nossa filatelia. A Clufe Filatélico
de Portugal publicamente parabeniza o aniversariante, fazendo votos para
que continuem como como até aqui a dignificar a nossa filatelia dando
continuidade á obra impar que têm realizado.
Não queremos deixar de realçar os excelnetes conteúdos deste
número ora editado, continuando na senda do bom trabalho que vem sendo desenvolvido, tendo como finalidade a melhoria continuada da revista.
O Clube agradece o exemplar da revista que nos foi oferecida
para a nossa Biblioteca.
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Memórias do Tempo da Outra Senhora
Estremoz – Alentejo

Este o título do livro da autoria do escritor estremocense
Hernâni Matos, a ser lançado pela Colibri, no próximo dia 1
de Setembro (sábado), na Igreja dos Congregados, no Rossio
Marquês de Pombal, em Estremoz, no decurso das Festas à
Exaltação da Santa Cruz.
O livro tem capa de Carlos Alves e é ilustrado com 53 imagens que maioritariamente são imagens de Estremoz do passado.
Trata-se de um livro que é uma viagem aos tempos de
infância e de juventude do autor. Nele se encontrarão registos
dum tempo que já não existe, mas que perdurou sob a forma
de afectos: os jogos e as brincadeiras de infância, a escola, a
vida familiar, a cidade e os divertimentos juvenis.
Segundo o autor “São memórias que são retratos de
uma época com marcas identitárias bem definidas e que a
alquimia das palavras fez emergir no presente, já que “A verdade é como o azeite, vem sempre à tona de água”.”
Do livro diz António Simões no Prefácio:
“Hernâni enxameia os seus textos de quadras e adágios da
sabedoria popular, e com justiça considera que a saudade o
tornou um “arqueólogo da oralidade da língua”, com “a missão de escavar os múltiplos géneros da nossa literatura popular”.
Do livro nos fala ainda Francisca Matos no Posfácio:
“Através das suas recordações dos tempos de infância e juventude, o Hernâni Matos tirou da sombra e do
pó esse Alentejo já enterrado nas lonjuras da memória, mas ainda cravado no coração dos alentejanos.
Mais do que sonhado, este livro foi trabalhado com dedicação pertinaz pelo seu autor que, ao longo de
décadas, tem recolhido o material disperso e a informação variada que a escrita vai cerzindo para restaurar a tela genuína mas puída pelas mudanças drásticas que os tempos trouxeram a estas paragens.”
No lançamento do livro, a apresentação deste e do autor estarão a cargo do Dr. Fernando Mão
de Ferro (Colibri) e Prof. Doutor Augusto Fitas (Universidade de Évora). Leitura de excertos a cargo de Adelaide Glória, Ana Mateus, Georgina Ferro, António Simões, Fátima Crujo, Francisca Matos, Maria do Céu
Pires e Odete Ramalho.

O AUTOR
Licenciado em Física Teórica pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, possui a pós-graduação em Ensino da Física pela
Universidade de Évora. É professor aposentado do Ensino Secundário.
Filatelista desde os dez anos de idade, expositor, jurado e conferencista
filatélico frequente, é autor de mais de oito dezenas de artigos em revistas da
especialidade e em catálogos de exposições filatélicas. Pela sua acção em
prol da Filatelia Portuguesa tem recebido inúmeros prémios e distinções, com
especial destaque para a “Ordem de Mérito Filatélico” com que foi agraciado
em 2004 pelo Congresso da Federação Portuguesa de Filatelia.
Fora da área filatélico-literária intervém em domínios como a Etnografia
e a Cultura Popular Alentejana, publicando textos, apresentando comunicações
e montando exposições iconográficas. Tem igualmente colaborado com regularidade na imprensa
regional e na imprensa escolar.
Em 2009 publicou o livro “Bonecos da Gastronomia”, que já vai na sua segunda edição. Desde
Fevereiro 2010 que mantém o blogue “DO TEMPO DA OUTRA SENHORA” (http://dotempodaoutrasenhora.
blogspot.com).
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Notícias Breves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva

O “Salon du Timbre 2012” teve lugar no Parque Floral de Paris, Vincennes, de 9 a 17 deste mês.
Foi organizado, como é habitual, pela Federação Francesa das Associações Filatélicas com o apoio dos
correios franceses e sob o patrocínio da FEPA e da FIP. Incluiu o campeonato de França de Filatelia (104
colecções de todas as classes e 8 de literatura) e a Exposição Filatélica Internacional (187 colecções das
classes de história postal e tradicional). Portugal esteve representado com duas colecções de história postal
classificadas com medalha de ouro: “Portuguese Pré-Philatélie”, de Manuel Lima Torres (91 pontos) e Eduardo Barreiros (92 pontos, com prémio especial para o tratamento da colecção). Ambos são sócios do CFP.
O comissário português foi Marcial Araújo Passos, dinâmico presidente da Associação de Coleccionismo do
Vale do Neiva. Foi com perplexidade que verificámos que os CTT não estiveram representados neste importante evento filatélico (mais de 120 000 visitantes, dos quais 18 000 eram estudantes).

?
No Arquivo Municipal de Monção, o Cineclube local levou a efeito, entre os dias 1 e 9 de Junho, a
sua XVII Mostra Filatélica. Pretendendo comemorar a outorga àquela localidade minhota, em 1.Jun.1512,
do chamado Foral Novo, a mostra foi inaugurada no dia em que se completavam os 500 anos da atribuição da carta de lei, por D. Manuel I. Foi emitido um selo personalizado, representando um pormenor do
referido foral, assim como um postal e um sobrescrito comemorativos.
Em virtude da temática ser de interesse para as escolas do concelho, foram as mesmas convidadas a comparecer. Resultou deste facto ter a mostra sido visitada por centenas de alunos, que puderam
apreciar as colecções pertencentes a colegas seus. Atendendo a que o objectivo principal era divulgar
a Filatelia entre os jovens, o Cineclube de Monção fez questão de convidar para expor alunos de outras
escolas (no caso, Póvoa de Varzim e Barroselas).

?
No dia 21 deste mês, a Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra, lançou em circulação um número especial da sua revista “Cábula Filatélica”, dedicado às Secções Culturais da mesma
associação académica. A edição teve o apoio da Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2012 e
pretende ser o início de um ciclo de edições especiais dedicadas à Academia e à Universidade de Coimbra.
Esta revista (de 44 páginas), dá-nos uma panorâmica da intervenção cultural da AAC no seu todo
que é “riquíssima em quantidade, em variedade e em qualidade”. Trata-se, sem dúvida, de uma revista a
ler e a recomendar. Os actuais responsáveis têm já em projecto, a edição, no próximo ano, de um número
com as mesmas características mas consagrado às secções desportivas da AAC.

?
Em relação à LUBRAPEX 2012, em São Paulo (Brasil), temos boas notícias. Segundo informação,
datada de 19 de Junho, a Federação Portuguesa de Filatelia decidiu que as despesas relacionadas com o
transporte e o despacho das participações para o referido certame, serão suportadas pela mesma federação. Os filatelistas interessados em participar nesta exposição cabe apenas pagar a inscrição e o seguro.
Segundo a mesma federação, por despesas incomportáveis para a maioria dos filatelista portugueses, o nosso país não se fará representar oficialmente na AUSTRÁLIA 2013. No entanto, se algum filatelista
desejar participar naquele evento filatélico, a F.P.F. – APD procederá como habitualmente. Fica, porém,
bem claro que a FPF “não se responsabilizará pelo envio da participação”, bem como pelo seu retorno.
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Nos dias 2 a 7 de Outubro p.f., realizar-se-á nas instalações do Museu Marítimo de Ílhavo a XXII EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL (Multilateral Portugal. Croácia. Grécia). Trata-se de uma organização da
Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos (de Aveiro) e o Boletim nº 1 do certame já está em
distribuição. As fichas de participação deverão estar impreterivelmente entregues até ao dia 15 de Julho. A
“ÍLHAVO 2012” tem o patrocínio da Câmara Municipal de Ílhavo, do Museu Marítimo de Ílhavo, da Federação Portuguesa de Filatelia, dos CTT e a colaboração das Federações Filatélicas Croata e Grega.

?
O Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo comemorou, no passado dia 12 deste mês, com uma
sessão solene, levada a efeito no salão nobre da sede da Associação dos Bombeiros Voluntários de Angra
do Heroísmo, o seu sexagésimo aniversário. Fundado em 1952, é o mais antigo dos Açores. Foi seu primeiro
presidente o comandante Artur Rodrigues Gonçalves.
Das várias actividades desenvolvidas à época, destaca-se a publicação iniciada em 1954, e que
manteve até 1957, de suplemento filatélico quinzenal, inserido no jornal “A União”, onde eram divulgadas
as actividades filatélicas nacionais e estrangeiras, e incluídos artigos de cariz pedagógico. Em 1968, levou
a efeito a “1ª Exposição de Divulgação Filatélica”, em Angra, durante as festas da cidade. “Adormecido”
durante alguns anos, renasceu em 2010, com um vigor e determinação que importa realçar e encorajar. É
ainda de salientar um projecto de iniciação à Filatelia junto dos jovens.
Da Mostra Filatélica comemorativa foram participantes os seguintes expositores: António Couto,
António Carapinha, Américo Rebelo, Luís Fernandes, Jorge Nunes, Sá Machado e Maria de Lurdes Freitas.
Durante a sessão solene levada a efeito na tarde do dia 12, foi apresentado o novo logótipo do NFAH, bem
como se procedeu ao lançamento de selo e carimbo comemorativos. O nosso consócio, Luís Fernandes,
proferiu uma palestra intitulada “Açores, uma agradável tentação filatélica”.

?
Acabam de ser publicados cinco contos inéditos de Fernando António Nogueira Pessoa. Segundo
informação veiculada pela Assírio & Alvim, estes cinco contos foram editados na colectânea O Mendigo e
Outros Contos que aquela editora comercializa. A introdução é da responsabilidade de Ana Maria Freitas.
Os contos aqui referidos, inéditos, como já se sublinhou, são: O Filatelista (a razão deste apontamento), Empresa Fornecedora de Mitos, A Perversão do Longe, O Mendigo e Num Bar de Londres. Boa leitura.

?
O Clube Nacional de Maximafilia, em colaboração com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, vai organizar nos dias 7, 8 e 9 de Setembro p.f., uma Mostra filatélica (todas as classes). O evento
terá lugar nas instalações do Santuário de Nossa Senhora de Aires e conta, desde já, com participações
de membros do clube organizador, do CFP e do Círculo de Estudos Filatélicos da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal (SHIP). Aquele Santuário, de origem remota, mas ampliado entre 1743 e 1790,
situa-se na Herdade de Paredes, a quilómetro e meio da vila. Será disponibilizado carimbo comemorativo e
um selo personalizado, ilustrado com a fachada da Igreja de Nossa Senhora de Aires.

?
A finalizar, uma notícia que interessará, por certo, aos temáticos dos prémios Nobel. Os correios
australianos lançarão, no próximo dia 28 de Agosto, uma série de selos postais consagrados a cinco australianos laureados com aquele prestigiado prémio. São eles: Lawrence Bragg (físico), Howard Florey (médico),
Sir Frank M. Burnet (médico), Sir John C. Eccles (médico) e Patrick White (escritor). Os selos em referência
caracterizam-se por serem ilustrados com cuidadas reproduções de quadros todos eles pintados por artistas
de incontestável renome.

__________________________________________________________

Uma coluna com estas características não pode, nem deve, depender unicamente da colaboração de um ou dois sócios. Está aberta a todos. Ajude-nos a valorizá-la com a sua contribuição. No entanto, como acontece na generalidade
dos casos, esta Revista reserva-se o direito de seleccionar, ou resumir, as partes que considere mais importantes
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6.º Troféu Comendador Dias Ferreira
69.º Aniversário do Clube Filatélico de Portugal
O tempo corre inexoravelmente e vai-se aproximando mais um momento de grande
importantância da vida do nosso Clube, que ciclicamente se repete em finais de Outubro. Vamos
comemorar mais um aniversário, o 69.º, de uma série que se iniciou no longínquo dia 27 de Outubro de
1943, quando um grupo de extraordinários filatelistas fez nascer este Grande Clube.
Com mais ou menos dificuldades, o nosso Clube tem sobrevido a todas as crises, desde más
gestões até ás dificuldades que durante a 2.ª Guerra Mundial teve em obter papel para a impressão do
seu Boletim, porém estamos convictos de que continuará assim por muitos anos, malgrado a grave crise
económica que grassa no nosso País, procurando sempre divulgar a filatelia e apoiar os seus inúmeros
associados espalhados por todo o Mundo, com a grandeza que sempre patenteou durante estes muitos
anos de vida. É na grandeza e na universalidade que ele se distingue e parmanecerá como o melhor
entre os melhores.
Nas comemorações deste ano mais uma vez não estará presente fisicamente o Comendador
Dias Ferreira, aquele que foi o mentor e maior obreiro da sua génese. O Homem que o fez nascer, e que
a ele devotou um grande e extremo carinho, durante uma vida. O Homem que vivia todos os minutos da
sua vida com o pensamento virado para o seu querido “filho”: o Clube Filatélico de Portugal.
O Comendador Dias Ferreira não estará presente fisicamente mas estará sempre presente nas
nossas memórias pela sua dedicação, trabalho e esforço em prol desta instituição. Ele estará sempre
presente pelos exemplos de perseverança e abnegação à causa, que sempre procurou transmitir a
todos os associados. Ele estará sempre presente porque ele era, é, e será sempre o Clube Filatélico de
Portugal. A realização da 6.ª edição do Troféu que ostenta o seu nome será também um dos pontos altos
das comemorações, só possível pela excelente colaboração que nos é prestada pelo C.T.T. - Correios
de Portugal através da sempre prestimosa disponilidade do Dr. Raul Moreira, bem como da Junta de
Freguesia dos Anjoa.
Por isso, convidamos todos associados a participarem nas nossas comemorações anuais, tanto
no Troféu, que ostenta o seu nome, como no Jantar de Comemorativo. Será uma forma justíssima de
honrar a sua memória e de mostrar que o nosso Clube está vivo e recomenda-se.
No próximo mês de Setembro será feita a distribuição do catálogo evocativo desta efeméride e
estamos certos de que os nossos associados marcarão presença neste momento único da vida do nosso
Clube. Participem, a vossa presença será sempre bem-vinda.
Para além das várias actividades a programar serão emitidos dois selos personalizados bem
como o a aposição de um carimbo comemorativo atribuído pelos CTT, havendo um Posto local para obliterar toda a correspondência que for apresentada. Cada selo custará 1,50 € e o FDC (envelope timbrado
do Clube) custará 2,00 €.
Os associados que estejam interessados nalgumas destas peças filatélicas deverão reservá-las
com antecedência acompanhando o pedido do respectivo pagamento ou fazendo a correspondente
transferência bancária para a conta do C.F.P. “
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Página do Secretariado
No final de Junho a situação dos associados era a seguinte:
Nº de associados nacionais

660

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

53

→ Residentes no resto do Mundo

40

Saídas de associados (1)

( 6)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

11
753

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

Portugal
771 - Rogério Manuel Maia Ruiz * Largo Cmdte Augusto Madureira, 7 - 8º Esq. * 1495 - 012 * ALGÉS *
rruiz48@hotmail.com * (M) T.V.60 - 1,2A- N- 114 - Po,Fr,In
772 - Raúl Mário Dias da Silva Bairros * R. Luís de Camões, 45 * 2240 - 337 * FERREIRA DO ZÊZERE *
raul.bairros@hotmail.com * (M) 73 - N.U.
773 - António José Monarca Mendes Semedo * Av. Dr. Joaquim Rojão - Bl. A - r/c Esq. * 7200 - 396 *
REGUENGOS DE MONSARAZ * semedoselos@gmail.com * (M) T.C.60,66,67B, - 1,2A - N.U.Música - 114,90-Po,In
776 - Ricardo Manuel Madruga da Costa * R. Luís Afonso Gomes, 9 - 1º Esq. * 9500-193 * PONTA
DELGADA * rmmc2@sapo.pt * (M) C.60 - 1 - N.- História da Aviação
777 - José Marques Romão da Costa * R. Salvador Marques, 9 - 2º C * 2600-490 * ALHANDRA *
(M) C.60 - 1 - N.U.- Jogos Olímpicos/Países Organizadores - 114,90
778 - João Manuel dos Santos * Rua Estreita, nº 32A * Vale de Éguas * 8135 - 102 * ALMANCIL *
jo.dos@hotmail.com * (A) V.C.60 - 1,2A - N.U.
779 - João Manuel Gonçalves da Silva * Rua da Malagueta, 15 * 9700 - 114 * ANGRA DO HEROÍSMO
* jmgsilva21@clix.pt * (M) C.60 - 1 - U.- Clássicos – 114
780 - José Manuel Almeida Baptista * Apartado 556 * 2686-601 * PORTELA LRS *
jb@montrafilatelica.com.pt * (A) T.V.C.60 - 1- N.U.- 114,90 - In,Fr
781 - José Fernando Orozco Paneiro * Rua Jaime Brasil, 5 * 1500-351 * LISBOA * orozco.paneiro@gmail.
com * C.60 - 2B - N.- 114,90

Alemanha
775 - Elste Udo * Karlstrasse 46 * 29525 UELZEN * UELZEN * ALEMANHA * (P) 60 - 1, 2C (até 1950)- U.
-Ceres, Bolívia,Polónia (1939-1945)- 114,97 -Al
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Suécia
774 - Bjorn Sohrne * Brännkyrkogatan 57 * 118 22 Stockholm * SUÉCIA * bjornsohrne@gmail.com *
(A) 60 - História Postal,Pérsia,Iémen- 114,90

Bolsa Filatélica

Espaço à disposição dos leitores que podem

aqui inserir o seu anuncio ao preço económico de € 1,80 por linha

&
Busco trocar selos, blocos portugueses novos/carimbados contra selos da Europa e mundo, en
base catalogo Yvert/Michel.
Contactar: Buhler, F., Lehman-Weg 5, 64625 Bensheim / Alemanha.

Situação do pagamento das quotas
Caro Associado
A partir do Boletim nº 416 passou a haver, permanentemente, a informação da
situação de pagamento da sua quota. Para isso, deverá consultar a etiqueta de endereçamento colada no envelope em que foi enviado o Boletim. Abaixo, reproduz-se
uma etiqueta de endereçamento cujo significado dos campos relevantes é o seguinte:
NNNN – Nº de Sócio * AAAA – Ano da última quota paga * XX999 – Código de endereçamento
Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ano 2007 já se encontra paga.
Caso tenha regularizado a sua quota muito recentemente é possível que esta indicação não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergência agradecemos que nos contactem.
				
NNNN AAAA
XX999
				
				
Exº Sr.(ª) Nome
				
				Morada
				
				
CPostal Localidade
Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publicado no Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do
pagamento da quota ( Artº 3.1 ).
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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.

Exemplar raro da Aerofilatelia Portuguesa

SABE O QUÉ É A AEROFILATELIA ?
Quer ajuda para coleccionar esta classe FIP ? Contacte o seu Clube ou o Delegado Português da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia
FERNANDO M. OLIVEIRA e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com
Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540
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