clube de coleccionadores
para coleccionadores

BOLETIM DO CLUBE
FILATÉLICO DE PORTUGAL

Nº 437 . Setembro de 2012

Carro da Marinha “ III Centenário de Camões” Guache de Enrique Casanova 1880

Publicação Trimestral
Distribuição Gratuita aos Sócios

Revista Trimestral
Ano LXVI l N.º 437 l Setembro 2012
3
Editorial
5
O Mapa da Posta Diária em Lisboa
Luís Frazão
15
Nativos da Índia Portuguesa
A impressão desmistificada
Eduardo e Luís Barreiros

Director:
ELDER MANUEL PINTO CORREIA
Director Adjunto:
MANUEL JOSÉ JANZ
Coordenador e Administrador:
MANUEL DE SOUSA LOUREIRO

25
Decanos da Filatelia Naval
René Rodrigues da Silva
31
O Selo Corporativo em Portugal
Carlos Silvério

Propriedade:
CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
(Pessoa Colectiva de Utilidade Pública)
NIPC 500 844 739

41
Literatura Filatélica e de História Postal
Revistas Filatélicas - Séculos XIX, XX e XXI (X)
Acácio Horta da Luz

Administração e Redacção:
Av. Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 LISBOA
Telefone/Fax: 218 123 936
Email: cfportugal@mail.telepac.pt

55
Mulheres Portuguesas na Filatelia
Círculo de Estudos Filatélicos da SHIP

Impressão:
Gráfica Santiago
Z.I.L., Lote 15 - Apartado 82
7540-909 Santiago do Cacém
Telefone: 269 829 760
Projecto Gráfico da Capa:
MARIA JOÃO GUERRA
Composição e paginação
ELDER MANUEL PINTO CORREIA

ÍNDICE

Chefe de Redacção:
CARLOS ALBERTO ANTUNES SILVÉRIO

Registo de Imprensa n.º 101649
Número Internacional Normalizado das
Publicações em Série: ISSN 0871-0309
Depósito Legal N.º 1471/82

Direcção do CFP
Presidente: Elder Manuel Pinto Correia
Vice-Presidente: Manuel José J. Janz
Tesoureiro: José Lima A. Santos Correia
Secretário: Carlos Alberto Antunes Silvério
Vogais: Fernando Marques Oliveira
René Rodrigues da Silva
Manuel Sousa Loureiro
Fernando Teixeira Martins
Horácio Maggiolly Novais
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS

71
Os datadores das flâmulas de Portugal
Paulo Rui Barata
83
Os “Blogs” da nossa Filatelia
A Greve dos Correio em Estemoz
		
Hernâni Matos
Uma negociata de selos no séc. XIX
		
José Lourenço
A “Aeromaritime” em Angola
		
Elder Correia
96
Notícias Breves
99
Página do Secretariado
101
Pré-Filatelia Portuguesa
102
Literatura Filatélica
103
Quadro de Honra
Sócios que completam 25 e 50 anos como associados
Selos de Ouro 2012

Os artigos publicados são da inteira responsabilidade dos autores
TIRAGEM : 1.000 EXEMPLARES

1

PATRIMÓNIO
MUNDIAL
PORTUGAL
UNESCO
WORLD
HERITAGE
Centro Histórico de Guimarães
Historical Center of Guimarães

MOEDA DE COLECÇÃO PRATA PROOF
COLLECTOR COIN SILVER PROOF

Autor | Author António Marinho

2

Moeda, Produtos Metálicos,
Produtos Gráficos de Segurança
e outros, Edição de livros e de
Publicações Oficiais e serviços
nas lojas.

Editorial
Aproxima-se o dia em que o Clube Filatélico de Portugal comemora mais um
aniversário na sua já longa vida, o 69.º desde que em 1943 um valoroso grupo de
associados lançou a primeira pedra de um edifício que foi sendo erguido com mais ou
menos dificuldades. Completamos mais um aniversário do nosso Clube que mercê da
sua grandeza tem vindo a cotar-se como o maior de Portugal e um dos maiores a nível
mundial.
O próximo dia 27 de Outubro deverá ser mais uma jornada de fulgor associativo,
pelo que apelamos aos nossos associados para que compareçam e participem nas
diversas actividades previstas para esse dia. A vossa participação é imprescindível para
que o Clube continue a marcar uma presença forte no panorama do associativismo
filatélico.
Dentro do programa de eventos previstos para este ano, ressalta a justa
homenagem com que pretendemos abrilhantar em Dezembro o 60.º Aniversário da
publicação de obra de Cunha Lamas “Bilhetes-Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes”,
ainda hoje uma referência bibliográfica para os inteiristas. Esperamos a vossa adesão para
as diversas iniciativas a levar a efeito e que em momento oportuno serão anunciadas.
Aproveitamos a oportunidade, referindo-nos à obra de Cunha Lamas, para
trazer à colação um assunto de imensa importância relacionado com a produção de
literatura filatélica. Nunca como agora se produziu tanta literatura filatélica. Literatura
de grande qualidade alicerçada em estudos e investigações filatélicas, abandonandose um certo subjectivismo da literatura do passado em que se criaram “mitos” e “teses”
sem as fundamentações que as fontes primárias autenticam e validam
Os últimos tempos trouxeram à ribalta um grande número de novos escritores e
articulistas que em revistas, livros, sites, blogs e outras formas de divulgação tem dado a
conhecer os seus trabalhos na área filatélica. Porém é com grande preocupação que
assistimos, casa vez mais, que vários escritores filatélicos não respeitam o mais elementar
dos princípios deontológicos: a citação ou divulgação das fontes.
Há muitos escritores que se vêm queixando que escritos, exemplares filatélicos,
mapas e desenhos, reproduzidos em artigos seus são abusivamente utilizados por outros
sem indicação da fonte ou pedida a devida autorização para a sua utilização. Há que
respeitar a propriedade alheia. O plágio é punível por lei. Não de aproprie do que não é
seu. Não custa nada referenciar a origem das citações ou dos exemplares reproduzidos.
Ao agirmos em consonância com as regras deontológicas estamos a contribuir
para uma melhor literatura.

Elder Manuel Pinto Correia
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O Mapa
da Posta Diária em Lisboa

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabo.pt

Em 2004 terminamos um artigo sobre a Posta Diária de Lisboa escrevendo:
Existe todo um trabalho a fazer sobre a distribuição domiciliária de correspondência em Lisboa, tendo como base
o mapa que existe no Arquivo do MEPAT. Este mapa, datado de 1826, mostra em detalhe os distritos do interior e
os do exterior em que a cidade estava dividida, o que
complementado pelas cartas que se conhecem com a
indicação manuscrita do Distritos, permitirá dar uma imagem do que foi este importante serviço prestado pelo correio. É este um tema que pretendemos desenvolver, logo
que nos seja facultada uma cópia do referido mapa.
Em 2012, não só já podemos mostrar o mapa,
como ainda juntar mais documentação que também se
refere à posta diária em Lisboa.
Começamos por uma breve introdução ao tema,
para o que nos socorremos do artigo já publicado.

A Legislação Postal de finais do século XVIII e início
do século XIX
De diferentes leis e documentos postais, publicados durante este período vamos assinalar alguns pontos
de interesse.
1 - Relatório postal de 1799
«Além disso, devo estabelecer portadores de cartas e caxas de distritos em Lisboa......, e deste modo
únicamente posso evitar a confusão do Correio
Geral. ...»
«O estabelecimento de portadores em Lisboa é de
última necessidade.....,.....para executar este objecto estou a organisar como posso o mappa de
Lisboa com a divisão que me parece mais combinada com o bom serviço público......, ......e espero
vê-lo concluído no presente ano.»
2 - 12.02.1801. Decerto para o Estabelecimento da caxas
de Correio e portadores de cartas
«Determina que se estabeleça caxas do correio e Portadores de cartas em Lisboa e nos povos circumvisinhos»
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3 - Regulamentação da Pequena Posta de Lisboa. Maio de 1801
«Artigos e Regulação para o Estabelecimento da Pequena Posta em Lisboa»
4 - 09.12.1801.
Ordem para colocar Tabuletas nas esquinas das ruas de Lisboa.
5 -29.01.1803
«Ao Príncipe Regente Nosso Senhor parece que sendo muito conveniente o estabelecimento
da Pequena posta de Lisboa, ......., e portanto permite o mesmo senhor que se possa arbitrar aos
Carteiros o pagamento diário de 400 réis.
6 - 24.05.1803
«Remeto a V. Exª cópia do ofício com data de 21 do corrente mês que me escreve D. Rodrigo de
Sousa Coutinho sobre a enumeração e indicação das Ruas desta cidade e relativo igualmente ao
estabelecimento da Pequena Posta1,.....»
7 - 1803 a 1807
Plano para o estabelecimento da Pequena Posta e obrigações de todos os seus officiais e
empregados2.
8 - Edital de 27.10.1807
Mandando avivar e reformar os números de polícia
9 - 02.04.1811
Edital sobre a numeração das portas
10 - 29.08.1813.
Numeração das portas.
O que acima enumerámos refere-se exclusivamente à pequena posta de Lisboa.
Num período de intensa actividade legislativa3, é publicado em Maio de 1801 o “Decreto e
Regulamento para o estabelecimento da Pequena Posta, caxas e portadores de cartas em Lisboa.”
Da leitura dos 52 artigos que o compõem, assim como do roteiro dos 17 distritos que dividiam a
cidade de Lisboa, surpreende-nos a minúcia do mesmo, assim como a rapidez da sua elaboração, se
pensarmos que o aviso é de 12 de Fevereiro.
O fundamental, e é necessário repeti-lo, era transferir as receitas do Correio Mor para a Coroa, e
providenciar ao seu efectivo recebimento.
Nesta óptica, compreende-se a criação de uma Pequena Posta na capital e arredores, cujo intuito
era o de acelerar e tornar efectivo o recebimento do porte das cartas dirigidas aos habitantes de Lisboa,
mediante uma rápida entrega domiciliar. (não era preciso esperar que o destinatário consultasse a lista
no Correio Geral e se decidisse a ir,ou mandar levantar a carta.)
Evitava-se assim a confusão resultante da acumulação de alguns milhares de cartas no Correio
Geral, à espera de serem levantadas, e em relação às quais também não se recebia o porte.
Para tornar este plano da Pequena Posta exequível, havia lugar ao pagamento de um prémio
suplementar, inovação que nos parece ter sido uma das causa da falha do sistema.

Distribuição domiciliária versus cartas apartadas
E se em Lisboa havia grande acumulação de cartas não reclamadas pelos destinatários, o que se
passaria nas terras da província?
1
“O Almanack de 1803 apresenta algumas indicações de números, mas não em toda a parte....”
2
Este plano estava a ser posto em prática pouco antes da partida da família Real para o Brasil.
3
No aviso de 14 de Março de 1801, aparece algo de novo: uma tabela de portes, em função do peso e da distância, passando a carta
singela a ser a que tem de peso até 2/8 de onça;
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A menor extensão territorial, o conhecimento que todos tinham da vida, habitos e local de residência
dos seus conterrâneos, fazia com que o problema fosse de menor dimensão, sendo seguramente a
maioria das cartas entregues aos seus destinatários e os portes arrecadados. Estávamos assim perante
um problema de Lisboa e das grandes cidades como Porto e Coimbra, que a pequena posta primeiro e
a distribuição domiciliária posteriormente deveriam resolver.
E que tinha este sistema de errado? Cremos que fundamentalmente dois pontos, actuando ambos
no mesmo sentido:
1. O de se aplicarem taxas (de 5, 10 e 20 réis) pela distribuição domiciliària das cartas, valor
a juntar ao porte da carta.
2. O de permitir que um número significativo de cartas não ficasse nas listas e pudessem ser
apartadas «por obséquio» (com a necessária gratificação ao funcionário do correio, de
valor inferior ao cobrado pela distribuição ao domicílio.)
Começou assim a aparecer desde o início do século XIX uma instituição- os apartados- que em
1821 tinha mais de 2500 nomes, instituição não oficialmente reconhecida, sem proveitos directos para
o correio, mas sómente para os seus funcionários, e de reconhecida comodidade e poupança para os
utentes.
Godofredo Ferreira é de opinião, seguida por vários autores, que a Pequena Posta de Lisboa
decretada em 1801 nunca chegou a entrar em funcionamento, primeiro por dificuldades várias, e depois
pela perturbação havida como resultado das Invasões Francesas
Não perfilhamos esta opinião; muito ao contrário sabemos que foi decretada, legislada e estamos
convencidos de que foi montada e até que começou a funcionar. Porém devida à relutância dos utentes
em pagar a taxa adicional, e em fornecer a sua morada no correio Geral, foi-se constatando da sua
inoperacionalidade (rentabilidade) até que deixou mesmo de funcionar.
As duas cartas que abaixo se ilustram são a prova necessária da existência de Pequena Posta de
Lisboa, pelo menos em 1802 e 1803.

Figura 1

A carta que se apresenta na figura 1, foi expedida do Redondo para Lisboa a 16 de Janeiro de
1802. Nela foram inscritos 3 numeros de ordem, respectivamente 5647, 5808 e 5866, dois dos quais riscados.
Estes numeros correspondem à numeração da lista dos correios, e facto de um deles ter sido riscado e
substituído por outro, prova uma tentativa feita de se encontrar o destinatário, feita por um carteiro.
Esta carta, que demonstra bem que existia um sistema de busca do destinatário de cartas não
reclamadas e em depósito no Correio Geral, ainda não apresenta a marca CART. Não estamos em
condições de afirmar que a letra «D», manuscrita ao lado da marca de porte seja a indicação do Distrito
D de Lisboa, embora vários factores apontem nessa direcção.
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Figura 2

Veja-se agora a carta da figura 2. É dirigida a Lisboa, saindo de Portalegre a 8 de Março de 1803. É
dirigida ao Sr. Roiz Camarate, tendo a particularidade de ter a inscrição manuscrita «Rua dos Confeiteiros».

Pormenor Figura 2

Esta inscrição, feita em Lisboa, constitui a prova que precisavamos para demonstrar que de uma
forma clara que no Correio Geral se inscrevia a morada do destinatário, tal como estava determinado
no regulamento da pequena posta, a fim de permitir a entrega da mesma ao seu destinatário.

Figura 3

Numa terceira carta expedida de Portalegre a 10 de Fevereiro de 1803 e tendo o mesmo destinatário
que a anterior, chegou a Lisboa uns dias mais tarde, e foi lançada na lista. Como não foi reclamada
iniciou-se o processo para encontrar o destinatário, com a marcação de um primero número (23579), e
não tendo esta procura surtido efeito, foi-lhe de novo atribuido um outro número (23137), tendo desta vez
sido encontrado o destinatário.
O interesse desta carta reside no facto de, embora marcado muito ao de leve se pode ver no verso
a marca CART, constituindo até hoje, a data mais antiga de utilização conhecida4.
4

Sem querer abusar da sorte, não deixamos de registar que esta carta é posterior nuns escassos 10 dias à ordem de 29 de Janeiro
autorizando o pagamento de um salário aos Carteiros.
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1821 - O início da posta diária em Lisboa
O ano de 1820 foi marcado por profundas alterações políticas que naturalmente tiveram influência
nos diferentes serviços públicos entre os quais o correio. Um dos que se manifestou de uma maneira clara
e incisiva, e deu a conhecer os seus pensamentos sobre o que entendia ser um bom desempenho dos
Correios foi José Maria de Oliveira, numa série de artigos publicados entre Dezembro de 1820 e Janeiro
de 1821 no jornal “O Português Constitucional”. A um dos pontos a que se refere com mais detalhe, deu
o título «Como se pode estabelecer huma posta diária em Lisboa».
Registem-se alguns dos pontos mais importantes do pensamento de José Maria de Oliveira.
1 - Em determinado momento escreve, referindo-se á posta diária: “Não deixarão de admirar-se
os habitantes de Lisboa, que tendo a seu cargo, e pagando com o seu dinheiro huma avultada somma
que lhes sahe da sua algibeira, se vejão privadas de hum estabelecimento que há 20 anos podia estar
feito.»
Se transcrevemos este ponto é para demonstar que em 1820, um habitante de Lisboa e ainda por
cima funcionário da administração do Correio Geral de Lisboa, refere a não existência (desde o início do
século) do serviço da posta diária em Lisboa, tal como o afirmou Godofredo Ferreira, no que foi seguido
por Andrade e Sousa.
Quererá isto dizer que de facto, a posta diária não existiu, ou que simplesmente foi instituida e pouco
depois desactivada por não rentável, dado que a população não ter aderido ao seu funcionamento e
encargos?
Perfilhamos a segunda, pelos argumentos e provas apresentadas atrás, e mais ainda pelo novo
escrito de José Maria Oliveira, que mais adiante se transcreve.
2 -Apartados. Em relação com este tema, diz José Maria de Oliveira: “ Como temos falado em
apartados he nosso dever explicar o que isto seja. Apartado he um Amigo ou Protector de qualquer
official do Correio, o qual paga por seus interesses,
ou por cautela paga a este Official huma quantia
pecuniária, ou valor idêntico anualmente para que
este lhe tire as cartas da Lista, e lhas entregue em
sua própria mão, ou de pessoa sua comissionada,
e muitas vezes compromete-se o Official a mandalas a casa do seu constituinte por seu criado, ou
Carteiro.”
Destas apartados existiam 2500 em meados
de 1820.
					
Os pensamentos e propostas de José Maria
de Oliveira tiveram receptividade na Direcção Geral
dos Correios, pois que ao mesmo José Maria de
Oliveira, além de nomeado Administrador da Posta
Diária é dada a incumbência de elaborar o «NOVO
ALMANAK PARA SERVIR Á POSTA DIÀRIA DE LISBOA»,
que fez e publicou, com data do Correio Geral de
Lisboa em 24 de Agosto de 1821.

o

Diz José Maria d’Oliveira no Introdução
ao Novo Almanack: Em repetidos projectos
se tem offerecido notas para executar este
estabelecimento (a Posta Diária) e esta é a quarta
vez que fallando-se delle se poz em prática.5
Escreve ainda: Vender-se-há em separado, o
mais depressa que puder ser impresso, hum Folheto
que constará da divisão dos districtos de Lisboa, dos
correios volantes, ou portadores de cada districto,
5

Figura 4

E esta é a 4ª vez que falando-se delle «se poz em prática»
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dos locaes das caixas, e das ruas, que compreende cada districto para conheçimento do público.
E finaliza: Recommenda-se a todas as pessoas, que receberem cartas nesta capital por meio
dos Correios Volantes da Posta Diária, paguem promptamente ao portador o importe, o qual é sempre
marcado na frente da carta, com mais cinco réis por carta, cujo excesso he para satisfazer as despezas
inerentes à mesma Posta.
Escolhemos estas três passagens por serem as mais importantes da introdução.
1. O director da Posta Diária de Lisboa, refere explícitamente que esta é a “quarta vez que
se põe em prática a Posta Diària de Lisboa”.
2. Refere também o suplemento (que apelida de excesso), de 5 réis por carta, mas que
nada diz de ter de ser marcado na carta, como no exemplo da figura 5.

Figura 5

3.

Fala de um Folheto onde constarão os elementos essenciais para o público entender o
funcionamento da posta diária.

O objectivo deste nosso trabalho está relacionado com o último ponto. Não sabemos quando
o folheto Folheto foi posto à venda, mas no Almanach Portuguez para o Anno de 1826 (o segundo a ser
publicado), já vinham referidas a localização das caixas da Posta Diária.

Inserção 1

A leitura do texto acima, permitiu a elucidação da identificação das letras simples e dobradas
que identificam os distritos, mas acima de tudo das letras triplas de que se conheçiam alguns exemplos
inscritos em cartas, sem que para os mesmos se pudesse avançar com uma explicação. (figura 6)
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Figura 6 - AAA Junqueira

Figura 7 - DD Amoreiras

Figura 8 - Figura 7 verso

Inicialmente enviada para o distrito DD, para Praça das Amoreiras Nº48, onde foi manuscrita a
seguinte inscrição:
“Murreu têm administrador a casa às Pedras Negras nome Fedrico
Correio Geral - assinado Luiz”

Figura 9 - Figura 7 verso
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E depois de ter sido enviado para as Pedras Negras:
“Às pedras negras não dou notícia
Assinado L????”
Por ter incidência directa no que escrevemos, reproduzimos da 1ª secção os parágrafos 3 e 4, do
projecto de Regulamento da Posta Diária de Lisboa.
1.§3.- Por este trabalho de se levarem as cartas a casa das pessoas a quem vierem dirigidas,
pagar-se-há por cada carta seja de que peso e volume for mais 5 réis além do porte do correio e as de
Lisboa pagarão os mesmos 5 réis sobre o seu actual porte de vintém.
1.§4.- Fica livre a toda a pessoa que não quiser pagar este augmento participar ao correio para
que as suas cartas não vão à Posta Diária, e então serão lançados na Lista aonde os mandarão procurar,
pois uma vez estabelecida a Posta Diária fica acabado o pernicioso systema de se apartarem cartas.

Figura 10

O destinatário não tendo querido pagar o porte adicional, pediu que a carta fosse para a lista, o
que motivou a inscrição do distribuidor: « Quer na lista»

O Mappa de 1826

Figura 11 - Ver em pormenor mapa do encarte
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Sobre o “Plano Geral da Cidade de Lisboa em 1826”, alguém desenhou o “ Mappa que demonstra
o systema existente do serviço da posta Diária”, para o que criou duas divizões que apelidou de
• Divizão 1ª dos actuais distritos, caixas que existem em cada hum distrito
• Circulos ou Divizão 2ª aos lados dos distritos actuais e local das caixas que existem em cada hum.
No primeiro caso, identifica os distritos pelas letras de A a I, e as caixas de 1 a 45. Como a localização
não corresponde exactamente ao número de caixas assinala no lado direito, as que estão a mais e a
menos, para concluir que existem 39 caixas.
No segundo caso procede de maneira análoga, identificando os distritos pelas letras dobradas, AA
a II, e também localiza as 45 caixas, que também não serão 45 mas sómente 33.
Os distritos A a I, localizam-se ao longo da zona ribeirinha, entre a Esperança e Santa Apolónia,
estendendo-se para o interior da cidade até ao colégio dos Nobres, S. Bento, Passeio publico, hospital de
S. José, Penha de França.
Os restantes distritos, chamados do Exterior, confinavam com os do interior, circundando-os. Zonas
como a Calçada da Estrela, Largo do Rato, Rua de S. Marta, Largo da Graça e Campo de Sª Clara, já se
localizavam nos distritos exteriores.
O interesse deste Mapa é manifesto para a identificação dos locais para onde as cartas se
destinavam, e permite completar o nosso conheçimento do funcionamento da posta diária em Lisboa,
no remoto ano de 1826.
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Nativos da Índia Portuguesa
A impressão desmistificada
Introdução
A recente descoberta, no Arquivo Histórico
Ultramarino (AHU), pelo Dr. Elder Correia, de alguns
documentos referentes ao pedido feito pelo Ministério da
Marinha e do Ultramar para se proceder ao envio para
Portugal dos cunhos que na Índia Portuguesa serviram
para imprimir os selos nativos de 1871 até 1883, veio
resolver definitivamente algumas dúvidas acerca do
modo de fabrico dos primeiros selos desta colónia.

Eduardo e Luís Barreiros
lebarreiros@netc.pt

Teve a longínqua Índia, o privilégio exclusivo de
ter sido a única colónia Portuguesa a poder imprimir selos
postais localmente, na Imprensa Nacional de Nova Goa.
A autorização do governo central, deve ter
sido influenciada pela localização geográfica dos
pequenos territórios da Índia Portuguesa, rodeados pelo
imenso território da Índia Britânica, pelas necessidades
de comunicação e pelo facto dos vizinhos Ingleses já
disporem de estampilhas postais desde 1854.

Fig. 1 - 1871, Tipo I, selo de 20 Réis, papel fino, ausência de
impressão da taxa no selo da direita.

Os selos nativos tiveram existência legal pela publicação do decreto governamental n.º 284, de16 de
Agosto de 1871, publicado no Boletim do Governo do
Estado da Índia n.º 63, assinado pelo então Governador
Geral do Estado da Índia, Visconde de Sam Januário.
José Francisco d’Assa Castel-Branco

Muito se tem escrito sobre os selos nativos da Índia Portuguesa.
O primeiro autor a divulgar pela primeira vez os
selos nativos foi o comerciante filatélico Belga, M. Moens
na sua revista “Timbre-Poste”, em Abril de 1872.
Pemberton no “Philatelic Journal” e um outro artigo publicado no “Stamp Collectors Magazine” punham
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em dúvida a autenticidade do selo de 10 Réis da primeira emissão, provavelmente o único exemplar que
terão tido possibilidade de apreciar.
Estas dúvidas, iriam ser desfeitas com a publicação de um artigo de Moens, em Maio de 1872,
revelando informações oficiais provenientes de Lisboa, em que se incluía uma lista de todos os selos e
taxas até então emitidos em Goa.
Os selos foram desenhados pelo engenheiro Frederico d`Assa Castel Branco, os cunhos da autoria
de um ferreiro local de nome Goindazó e a sua impressão teve lugar na Imprensa Nacional de Nova Goa.

Fig. 2 - 1872, Tipo II, selo de 20 Réis, papel avergoado, dupla impressão da taxa.

A primeira obra de referência sobre os selos da Índia Portuguesa, como é do conhecimento de
todos os coleccionadores desta área, foi publicada em Inglês, por Harrison e Napier em 1893. Apesar de
ter sido editada poucos anos após a emissão dos últimos selos nativos, nada é referido acerca da sua
técnica de impressão.
É a descoberta destes documentos no AHU, que nos vai permitir confirmar o conceito que sempre
tivemos e que algumas vezes expressámos em público, sobre a forma de impressão destes selos.

A técnica da impressão segundo autores consagrados
Ao longo dos anos, vários foram os autores que tentaram explicar as técnicas utilizadas na
impressão dos selos nativos.
J. N. Marsden
Refere este autor: “A execução do cunho I dos catálogos, foi entregue a um ferreiro, que o
executou em ferro macio ou aço; mas além do cunho, fizeram também um conjunto de números que
ligados consoante as necessidade, formavam o valor do selo (ou seja a sua taxa);também juntavam
uma série de tiras de marfim, entrecruzadas, de modo a formarem uma espécie de armação, com cem
espaços rectangulares (10x10), que servia de guia para a impressão dos selos; estes eram impressos à
mão, um por um e os números eram depois acrescentados na mesma forma, imprimindo-se o valor sobre
cada um dos cem selos previamente gravados”.
“Isto explica as variedades que aparecem, como os “Tête-Bêche”, as duplas impressões, as duplas
taxas, ou a inversão das mesmas que por esta forma, não seriam constantes nem repetitivas nas folhas
impressas”.
J. N. Marsden. Stanley Gibbons Monthly Journal de Novembro de 1924.

Fig. 3 - 1872, Tipo II, tira de 5 selos de 40 Réis, papel espesso, impressos em diferentes tonalidades.
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Carlos George
Escreve: “Estes primitivos selos da Índia Portuguesa sempre têm tido algo de misterioso. Existia
uma completa ignorância sobre a maneira como eram fabricados, acentuada por conjecturas bizarras e
insustentáveis. Há anos que ando tentando levantar esse véu o que afinal consegui, mas só em parte; há
ainda umas dúvidas que provavelmente nunca serão desvendadas”.
No texto dos Decretos n.º 284 e 321 são utilizadas várias expressões em relação ao fabrico dos selos : “a
factura das estampilhas; a fabricação das estampilhas; que se imprimam estampilhas do preço de 300,
600 e 900 Réis”. Também se faz referência a que “no caso de mudança de estampilhas serão inutilizados
os respectivos cunhos, lavrando-se perante o secretário da Junta da Fazenda o competente termo” e no
Boletim n.º 66 de 25 de Agosto é referido que: “…. Findo o trabalho do dia deverá o delegado da Fazenda
guardar o competente cunho.”
“ É para notar que até aqui sempre que se falava em “facturar” os selos; nesta portaria, porém, dizem
“imprimir”.
“É também para notar que, apesar por duas vezes mandarem que os cunhos retirados deviam ser
inutilizados, isto nunca se fez. Não só tornaram a servir anos depois, mas há uns poucos de anos apareceu,
creio que no Diário de Notícias, que tinham mandado vir para Lisboa os cunhos dos primitivos selos da
Índia. Não sei se vieram ou não”.
Diz Carlos George “Por acaso, travei conhecimento com o proprietário de uma importante oficina
tipográfica, que era ao mesmo tempo filatelista abalizado. Entreguei-lhe umas folhas inteiras que possuo
de selos nativos e pedi-lhe para me descobrir como eram impressas. Consultou colegas e técnicos e em
seguida entregou-me um relatório que serve de base a este artigo”.
“O cunho foi gravado em aço e serviu para a confecção do número necessário de estereótipos de
chumbo. Cem destes clichés foram pregados a uma tábua e com esta foi feita a impressão. Esta
colocação dos estéreos na tábua não podia ser matematicamente exacta e por isso alguns dos estéreos
estão um pouco fora do alinhamento. Os diversos estéreos mostram pequenas divergências, causadas
sem dúvida pelo uso e mau tratamento. Alguns estão levantados nos ângulos, o que é um sinal infalível de
se tratar de tipografia. O mesmo se pode dizer da cravação no papel, que se observa melhor pelo verso.
“Os algarismos dos valores eram impressos numa segunda operação. Para isso servia outra tábua do
mesmo tamanho, com cem furos em que colocaram os algarismos necessários em tipo comum”.
In Portugal Filatélico, n.º 58, Ano VII, (3ª série) de Out/Dez de 1935, n.º 59 Ano VIII, (3ª série) de Janeiro de
1936 e n.º 60 Ano VIII, (3ª série) de Fev/Mar de 1936 .

Fig. 4 - 1872, Tipo II, par vertical de
selos 40 Réis, papel espesso em
“Tête-Bêche”.

Fig. 5 - 1872, Tipo II, selo de 100
Réis, papel avergoado com quebra do cunho.

Fig. 6 - 1873, Tipo I, selo de 10 Réis,
papel azulado fino com dupla impressão da taxa.

Vitorino Godinho
Comenta este autor: “São sobejamente conhecidas as alterações que o cunho II apresenta,
relativamente ao seu antecessor (cunho I) pelo que é supérfluo mencioná-las aqui.
O que continua a parecer estranho, é o aparecimento de um cunho novo, quando, por assim dizer, ainda
se estava nos começos da exploração das tiragens de 1871-72. Embora as deficiências dos materiais e
aparelhagem da fabricação, fossem de considerar, custa a crer que, com tão pouco tempo de uso, e
tiragens, que não deveriam ser excessivas, já se tornasse urgente substituir os cunhos, e mormente por
outro tipo.
O Sr. Carlos George pergunta “qual seria a razão” que levaria o Goindazó a ter feito novo cunho, logo a
seguir ao primeiro? E dá como resposta: “Provavelmente por se ter gasto o primeiro”. Suponho que seria
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mais justo: “Pelo prazer de variar”
Vitorino Godinho. Catálogo Anotado de uma Colecção de selos Nativos da Índia. Lisboa 1953.

Fig. 7 - 1873, Tipo I, folha de 100 selos de 10 Réis, papel azulado fino, com selos de diferentes
tonalidades e com inversão do algarismo 1, da taxa.

João Augusto Marinho
Desenvolvendo o seu raciocínio, comenta: “Na realidade, só existia uma prancha de 100
galvanos para todas as taxas. Assim, para obviar às despesas do fabrico de galvanos com taxa própria
gravada, uma mesma prancha servia para a impressão de todos os valores, mudando-se, apenas as
cores correspondentes a cada taxa e, consequentemente as taxas teriam que ser apostas em segunda
impressão e na mesma cor dos selos. A mesma prancha de 100 (10x10) ou de 70 galvanos (7x10)servia
a preto, para imprimir os selos de 10 Réis, a vermelho, para os de 20 Réis, a azul, para os de 40 Réis, a
amarelo, para os de 200 Réis, etc. E para isso, nos galvanos nunca poderiam estar gravadas as taxas”.
“As taxas foram impressas em folhas de 100 selos (10x10) e nalgumas de 70 selos (10x7), segundo alguns
afirmam... as taxas eram apostas numa 2ª impressão”.
“Os denteados eram apostos por barras de aço em forma de dentes batidas por maços de madeira”...
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…”Larga gama de tonalidades que, nalguns casos subsistiam numa mesma folha… Além disso, o sistema
de impressão, primitivo e impróprio para trabalhos desta natureza, falseava bastante a perfeição do
trabalho que a afinação das tintas nem sempre ajudava na sua distribuição nas chapas de impressão”.
“Tendo-se esgotado os valores mais baixos desta emissão de 1871 (10 e 20 Réis) e já deformados ou
extraviados os cunhos iniciais, em face da carência evidente destas taxas em vez de serem reformados
ou substituídos os cunhos antigos, foi preferível executarem-se novos cunho, um pouco diferentes e mais
cuidados dos que os da primeira emissão…”
“O procedimento usado para a segunda impressão das taxas era também muito curioso. Cortava-se
numa tábua do tamanho das folhas impressas dos selos e no local onde se deveria imprimir-se o valor
eram abertos pequenos alvéolos onde se introduziam os tipos de impressão”.
João Augusto Marinho – Apontamentos sobre Selos da Índia Portuguesa-1964, Edição do Clube Filatélico
de Angola.

Fig. 8 - 1873, Tipo I, bloco 30 selos de 20 Réis, papel azulado fino, diferentes tonalidades.

Joaquim Leote
Contrapõe este autor: “As gravuras para a impressão teriam sido feitas em chumbo ou estanho,
por meio do punção de Jenardana Goindozó, e depois fixadas por meio de pregos numa prancha de
madeira com a qual se fazia a impressão. Havia 100 gravuras por folha”.
“Não nos parece que assim tenha acontecido porquanto a prancha de madeira com estas dimensões,
sofreria empenos pelo embate contínuo ao imprimir, e talvez fracturas, e ainda por que se nos deparam
várias anomalias, de difícil explicação, para o caso da impressão da folha ter sido feita de uma só vez”.
“Assim: possuímos uma tira de 3 selos, da taxa de 40 Réis em azul, da 2ª emissão, em papel espesso na
qual a intensidade da cor azul é diferente de selo para selo, sendo esta diferença de colorido bastante
acentuada”.
“Ainda da nossa colecção fazem parte alguns pares de várias taxas, nos quais a impressão de um deles
é normal, enquanto que a do outro apresenta dupla impressão da gravura”.
“Como explicar pois, tais anomalias com uma só impressão e simultânea das 100 gravuras?”
“Nós não o conseguimos, e aventámos: não terá a impressão sido feita selo a selo, tal como nessa data
se fazia em Lisboa? Não era assim, já bastante bem alinhados e uniformemente distanciados entre si, que
em Portugal eram impressos os selos de D. Luís I, conhecido por fita direita?”
“A aposição da taxa nos Nativos era feita depois da impressão da gravura, manualmente e um a um nos
selos, e até melhor conhecimento por aqui nos quedamos”.
Joaquim Leote. Os selos Nativos da Índia Portuguesa. Clube Nacional de Filatelia. Porto 1997.
David Davies.
Este autor refere: “The engraver produced two blocks, one I suppose as a spare and on this
second block he improved his lettering size and increased the number of background lines. The blocks
were hardened and used to make working dies from which zinc or copper clichés were struck. These when
attached to hand stamps, were used to print the stamps one by one in sheets of 100 in a 10x10 format”.
David Davies. The Portuguese Indian “Native” Postage Stamps 1871-1877. Portu-Info 173, Vol. 44, n.º 3 (JulySeptember 2012)
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Os conceitos sobre a forma de impressão dos selos nativos, defendidos pelos autores acima
referidos foram construídos com base na experiência de longos anos de observação do selo, do papel
utilizado na impressão, das folhas, das cores e suas tonalidades, dos denteados, defeitos de impressão,
da aplicação do valor da taxa etc.
No entanto, por vezes alguma dose de imaginação e fantasia foi utilizada para explicar a forma
do fabrico dos selos.
No passado só Marsden e Leote, defenderam a impressão um a um dos selos nativos.

Fig. 9 - 1873, Tipo I, selo de 300 Réis,
papel azulado fino com dupla impressão do quadro

Fig. 10 - 1873, Tipo I, selo de 900
Réis, papel azulado fino com dupla impressão do quadro.

Fig. 11 - 1876, Tipo II B, selo de 10
Réis, com taxa em posição vertical.

Não tiveram estes autores acesso às fontes primárias que o Dr. Elder Correia conseguiu encontrar
no Arquivo Histórico Ultramarino.
A documentação prova, de forma inequívoca, que os selos foram todos impressos a partir do
Cunho I e Cunho II, modificados ao longo de cerca de 12 anos de fabrico de selos nativos.
Vamos citar agora a documentação encontrada no AHU.
Em 27 de Julho de 1888 pelo ofício n.º 220 a Direcção Geral dos Correios Telegraphos e Pharoes
solicitava à Junta de Fazenda Pública do Estado da Índia, o envio para Portugal de todos os cunhos aí
existentes, que tenham sido utilizados na impressão local de selos e sobrecargas.
Documento n.º 1
Em resposta a este ofício, a Junta de Fazenda do Estado da Índia remete ao Ministro e Secretário
de Estado da Marinha e Ultramar o ofício n.º 89 de 25 de Setembro de 1888, que pela sua importância se
transcreve.
“Existem recolhidos no Tesouro Público de Goa, dois cunhos de qualidade igual, porque se facturaram as
estampilhas postais desde 1871.
Foram aqueles cunhos posteriormente alterados, sobrepondo-se-lhes uma estrelinha e uma linha. Têm
sido aproveitados, ainda depois de retirados de circulação, os selos de franquia, porque se fizeram na
ocasião da falta de estampilhas fornecidas pela Casa da Moeda de Lisboa. Não há valor (da taxa)
determinado nos ditos cunhos, é este estampado conforme as ocorrências, servindo-se dos algarismos do
tipo da Imprensa Nacional.
Como se vê, estes cunhos têm sido necessários para o serviço e talvez que ainda o serão para o futuro,
pede por isso, a Junta da Fazenda se digne V. Exa. de conservá-los aqui para ocorrer a quaisquer
urgências.
É o que cumpre à Junta significar a V. Exa. satisfazendo ao ofício da Direcção Geral dos Correios, Telégrafos
e Pharoes, n.º 220, de 27 de Julho próximo passado.
Deus Guarde a V. Exa., Nova Goa, 25 de Setembro de 1888
Augusto César Cardoso de Carvalho
(Governador Geral do Estado da Índia)
José Maria de Sousa Andrade
(Ajudante Interino Correios e Telégrafos)
João Joaquim de Oliveira Nogar
(O Secretário da Junta da Fazenda Vogal)
Bernardo José da Silveira e Lorena
(Tesoureiro Geral da Fazenda Pública)
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Documento n.º 1

Documento n.º 2
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Documento n.º 2
Perante a insistência do governo central, para a devolução dos dois cunhos estes são enviados
ao Director Geral dos Correios, acompanhados do ofício anteriormente reproduzido.
Ofício n.º 30 datado de Novembro de 1888, da Junta da Fazenda Pública do Estado da Índia para o
Exmo. Senhor Conselheiro, Director Geral dos Correios Telégrafo e Pharoes.
“Satisfazendo ao ofício de V. Exa. n.º331,255/87 tenho a honra de remeter em uma caixinha os dois cunhos
de selos de franquia com que se facturaram neste Estado as estampilhas postais, e a que alude o citado
ofício de V. Exa.
Deus Guarde a V. Exa.
Nova Goa, 27 de Novembro de 1888
O Governador
Augusto César Cardoso de Carvalho
Já em Lisboa duas notas manuscritas referem-se à recepção da caixa dos cunhos:
“Vai a caixinha na pasta fechada como veio, 18.12.1888”.
Despacho manuscrito na vertical:
“A caixa a que se refere o presente ofício está em meu poder para ter o destino que for determinado”.

Fig. 12 – 1875, Tipo II A, par de selos de 15 Réis
com dupla impressão do quadro, à esquerda.

Fig. 13 - 1877, Tipo III, selo de 40 Réis com
dupla impressão do quadro.

Conclusões:
1 – Para a impressão dos selos nativos foram produzidos apenas dois cunhos.
Os cunhos conhecidos hoje como o Tipo I e o Tipo II, ambos fabricados em 1871, em ferro ou aço de muito
má qualidade. Foram sujeitos a desgaste rápido, no decurso da impressão dos primeiros selos de Tipo I,
obrigando a que, passado pouco mais de um mês de trabalho, houvesse necessidade de abrir um novo
cunho, agora de Tipo II.
2 – Os selos foram impressos manualmente, um a um, aplicando o cunho directamente na folha
de papel, depois de ter passado pela “almofada” da tinta, correspondente à cor do selo que se estava
a imprimir. Ao contrário do que é defendido pela maioria do autores, não foram produzidos “clichés” em
cobre, zinco, chumbo ou outro metal para construir uma chapa para imprimir uma folha de 100 selos.
Esta técnica, mais sofisticada, era dispendiosa e não estava disponível em Goa, nem havia maquinaria
adequada para a produção automática de folhas de selos. Em Goa, a mão de obra era abundante e
de preço acessível.

Fig. 14 - 1877, Tipo III, selo de 100 Réis com
dupla impressão do quadro.

Fig. 15 - 1875, Tipo IIA, selo de 15 Réis com
taxa com algarismos invertidos.

Na mesma época, em Lisboa, eram os selos da emissão de D. Luís I, impressos também
manualmente, um a um. Só em 1876, são em Lisboa, impressos os selos da emissão “Jornais” feitos
tipograficamente em máquina apropriada a vapor, adquirida à casa Buffaud-Frères, em França.
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Nesta forma rudimentar de impressão de selos um a um, terá sido utilizada uma grelha, que serviu
de bitola, para se conseguir obter a folha de cem selos, com a aceitável regularidade da impressão que
hoje se conhece. Ficaram assim os selos alinhados e espaçados de forma regular para que fosse possível
a seguir, aplicar o denteado.
3 – A impressão da taxa dos selos, como tem sido referido por todos os autores, era feita numa
segunda operação.
Também nesta, a taxa era aplicada manualmente, selo a selo, utilizando o tipo (algarismos) usado
na Imprensa Nacional. Esta forma rudimentar de impressão, quer do quadro, quer da taxa consegue
explicar a maior parte dos erros que encontramos nestes selos.
Os fracos recursos económicos desta colónia, foram a razão determinante para a emissão de
selos produzidos a baixo custo. Os cunhos não tinham a taxa gravada, servindo assim para toda a série
de selos emitidos das taxas de 10, 20, 40, 100, 200, 300, 600 e 900 Réis, variando unicamente a cor de cada
selo, preto, vermelho, azul, verde, amarelo e violeta para as três taxas mais altas.

Fig. 16 - 1876, Tipo II B, quadra de selos de 20 Réis com dupla impressão do quadro.

4 – Os cunhos de Tipo I e II, à medida que foram sendo utilizados ao longo dos anos, sofreram
desgaste progressivo, havendo necessidade de serem retocados e modificados
.
Aparecem assim, as diferentes emissões conforme as alterações foram efectuadas sobre o cunho
Tipo I ou Tipo II.
5 – A devolução (feita com alguma contrariedade) dos cunhos para Lisboa no final de 1888, como
se pode depreender da leitura do texto do ofício n.º 89, criou alguma angústia e sentimento de perda nas
mais altas autoridades do território, em relação ao “instrumento” que lhes permitiu durante muitos anos
produzir localmente selos, salvando-os dos atrasos crónicos do abastecimento, da responsabilidade de
Lisboa.
Vamos continuar as nossas pesquisas, sempre que nos for possível, com a esperança de um dia
poder vir a encontrar mais elementos sobre esta fascinante matéria.
Talvez, quem sabe, poder encontrar o relatório, decerto pormenorizado, sobre o fabrico das
estampilhas, do ilustre Tenente da Engenharia, Frederico d`Assa Castel Branco.
Iremos, num próximo número, dedicar um artigo sobre os pormenores da venda em leilão em 4
de Junho de 1888, de um lote de 50 000 selos da Índia remetidos para Lisboa, pela Junta da Fazenda de
Nova-Goa.
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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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Decanos da Filatelia Naval
Ao longo da minha vida visitei, dezenas e
dezenas, de exposições filatélicas. Verifiquei, assim, que
nas colecções temáticas, os seus criadores davam, com
frequência, especial relevância ao primeiro selo emitido
dessa mesma temática.

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

Tal facto, despertou em mim particular atenção
e, pouco a pouco, organizei uma colecção a que dei a
designação de “Os Decanos da Filatelia Mundial”, na qual
o número de selos das diversas temáticas é, naturalmente,
elevado.
Como também me dedico à temática naval,
afigurou-se-me interessante extrair dessa minha colecção
os decanos respeitantes a esta temática e divulgá-los,
com o duplo propósito de não só os dar a conhecer aos
mais novos, mas também receber os contributos e as
correcções dos consócios mais experientes – o que, desde
já, agradeço com transparência e sinceridade.

*
*

*

- A primeira ilustração de um barco ou navio, no
caso em estudo, um veleiro, surge no segundo inteiro postal emitido no mundo: o célebre “Mulready”, de 1840. No
entanto, em selo, o primeiro veleiro aparece num selo local norte-americano de 1844 (fig. 1).

1899: o primeiro naufrágio

Figura 1

- Em 1858, no então Estado de Buenos Aires, hoje
integrado na República Argentina, foi emitido o primeiro
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selo ilustrado com um navio de vapor. A este selo os filatelistas argentinos dão o nome ternurento de “El
Barquito” (fig. 2).

Figura 2

- A primeira série de selos postais onde surge um navio de emigrantes é oriunda da Libéria. Tratase dos selos números 1, 2 e 3 deste país (1860) e o navio em referência é o célebre “Alligator” (fig. 3).
- A Terra Nova, em 1865, pôs em circulação, o primeiro palhabote (schooner) e, em 1887, o
primeiro brigue sem vela grande ou bergantim (fig. 4).

Figura 3

Figura 4

- Os primeiros selos onde se representa uma armada são argentinos. Trata-se da armada de
Cristóvão Colombo. Estes dois selos constituem a série comemorativa do 4º Centenário da Descoberta da
América por Colombo, emitida na Argentina no ano de 1892. No entanto, a pretensa nau “Santa Maria”
está desenhada de forma incorrecta, visto estarmos perante uma nau de meados do século XVI e não
de fins do século XV (fig. 5).
- Os primeiros selos com uma caravela portuguesa (a explicitação “portuguesa” é aqui necessária
em virtude de haver outros tipos de caravelas) foram lançados em circulação, no ano de 1894, aquando
das comemorações do 5º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique, o Navegador (fig. 6).

Figura 5

Figura 6

- A característica piroga africana é representada, pela primeira vez, num selo do Estado
Independente do Congo, em 1894 (fig. 7).
- O primeiro prau, ou prao, característica embarcação do Mar de Java, chega-nos num selo de
1894 do Norte do Bornéu (fig. 8).

Figura 7

Figura 8
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- Encontra-se no fecho da série comemorativa do 60º aniversário da imperatriz da China, emitida
em 1895, o primeiro junco (fig. 9).

Figura 9

- A prerrogativa de ter emitido um selo onde encontramos o primeiro iate filatelizado (1897) deve
ser atribuída ao Protectorado Britânico de Tonga (fig. 10).
- O primeiro selo ilustrado com um barco de pesca desportiva foi emitido, no ano de 1897, na
Terra Nova – território actualmente integrado no Canadá (fig. 11).

Figura 10

Figura 11

- É num selo de 5 pence da ilha de Malta, emitido em 1899, que nos surge a primeira galé,
embora de difícil datação/classificação (fig. 12). Nesta mesma série, o selo de 10 shillings é ilustrado com
a primeira cena de um naufrágio.
- Um ferry-boat encontra-se, pela primeira vez, num selo da Nova Zelândia, de 1900. Embora em
segundo plano, ninguém lhe pode negar o decanato (fig. 13).
- O primeiro cargueiro filatelizado, o “Carrington”, ilustra o selo de 8 c., emitido pelos E.U.A., em
1901 (fig. 14). No selo em questão, a ilustração mostra-nos o referido cargueiro a atravessar um canal
(“Sault Saint Marie”), entre comportas, deslocado por dois rebocadores, que julgamos terem sido os
primeiros a aparecerem em selos postais.

Figura 12

Figura 13

Figura 14

- O primeiro selo ilustrado com um navio de guerra moderno (uma canhoneira ?) é sudanês e
foi emitido em 1901. Trata-se do “Zefir”, navio que patrulhava as águas do rio Nilo. A série, composta por
quatro taxas, destinava-se ao correio porteado (fig. 15). Se, eventualmente, a ilustração do selo anterior
não for de facto uma canhoneira, então o primeiro navio deste tipo vamos encontrá-lo num selo da
Colômbia de 1903.
- O primeiro navio-escola a ser ilustrado num selo foi o “Volkyrion”: emissão das Índias Ocidentais
Dinamarquesas de 1905 (fig. 16).

Figura 15

Figura 16
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- Uma galera cartaginesa é a ilustração seleccionada para três selos da série de 15 valores
emitida pela Tunísia (então Protectorado francês), entre 1906 e 1920. É a primeira vez que esta conhecida
embarcação se observa num selo (fig. 17).

Figura 17

- A primeira batalha naval que teve a oportunidade de ser filatelizada, surge numa série de três
selos, dos Países Baixos, emitida em 1907, aquando do 3º centenário do nascimento do almirante M. A. De
Ruyter (fig. 18). Este selo é ainda o primeiro selo comemorativo daquele país e associa o referido almirante
a uma batalha naval, segundo a tela de Ferdinand Boi.
- O pangaio árabe, mais conhecido por dhow, embarcação tanto africana como asiática,
aparece, pela primeira vez, em segundo plano, num selo de 1908, emitido pelo Protectorado Britânico de
Zanzibar. Em primeiro plano, surge num selo deste mesmo protectorado, em 1913 (fig. 19).

Figura 18

Figura 19

- O primeiro navio de pesca comercial (não artesanal) foi posto a circular, em 1909, nas ilhas de
São Pierre e Miquellon, então colónia francesa.
- Foi em 1914, que o primeiro falucho – típico barco do rio Nilo – apareceu num selo. Trata-se da
primeira taxa de uma série de dez selos egípcios (fig. 20).

Figura 20

- É num selo francês de 1918 que se nos depara o primeiro navio-hospital. Tudo parece indiciar
que se trata do “Charles Roux” mas há quem o conteste e afirme tratar-se do “Asturia” (fig. 21).
- É originário da Jamaica (1919) o primeiro selo ilustrado com um navio transporte de tropas (fig. 22).
- A ágil galé de guerra venesiana foi a ilustração escolhida para quatro selos emitidos por Fiume,
em 1919 – o que aconteceu, pela primeira vez, em relação a esta embarcação.

Figura 21

Figura 22
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Ainda no ano de 1919 surgem, na Estónia, os primeiros selos ilustrados com o característico navio
viquingue (fig. 23).

Figura 23

- A célebre e elegante galé romana é, pela primeira vez e em primeiro plano, o motivo de um selo
da Líbia, então colónia italiana no Norte de África, no ano de 1921 (fig. 24).
- Em 1924, os Países Baixos, numa pequena série que assinala a criação dos serviços de socorros
a náufragos, mostra-nos o primeiro barco salva-vidas (fig. 25).
- Foi durante o Congresso Internacional de Navegação de 1926, que o Egipto emitiu uma série de
selos, ilustrados com um navio mercante típico da era dos faraós (fig. 26).

Figura 24

Figura 25

Figura 26

- São os Países Baixos que, em 1928, nos oferecem dois importantes decanos, na série dedicada
aos Jogos Olímpicos de Amesterdão: o primeiro selo com um barco a remos de desporto (fig. 27) e um
barco desportivo de vela. Nesta série, há ainda outros decanos, mas não dizem respeito à temática de
que nos ocupamos.
- No ano de 1930, encontramos, num selo do Equador, o primeiro navio fruteiro (fig. 28).

Figura 27

Figura 28

- O quebra-gelos “Malygin”, ilustrou a primeira série de selos que nos mostra este tipo de navio
(fig. 29). A série, destinada a correio aéreo, foi lançada em circulação na ex-U.R.S.S., no ano de 1931.
O mesmo país, em 1958, emitiu também o primeiro selo ilustrado com um quebra-gelos (“Lenine”) mas
movido a energia atómica.

Figura 29

- A primeira carranca ou figura de proa (o busto, escudo, figura, etc., colocada no extremo do
beque) surge, em 1932, num selo da Ilha de Niué (fig. 30). Esta ilha situa-se no Pacífico, entre os arquipélagos
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de Tonga e de Cook. Actualmente é um território associado à Nova Zelândia.
- O primeiro navio baleeiro a aparecer filatelizado foi o “Bransfield”: selo de 1933 das Ilhas Falklands (fig.31).
- A França, em 1934, emitiu o primeiro selo ilustrado com um transatlântico, o “Normandie” (fig. 32).
Dois anos depois, quando este navio conquista a “Flâmula Azul”, faz nova emissão do mesmo selo mas
em tons de azul mais claro.

Figura 30

- É oriundo da Alemanha o primeiro selo ilustrado com um navio-farol, o qual foi posto em
circulação em 1937. Trata-se do “Elbe I”, então sediado no rio Elba (fig. 33). Este tipo de navio distinguese, de todos os outros, por não possuir motores destinados à sua própria deslocação. São levados para os
locais escolhidos (mar ou rios) por rebocadores.

Figura 31

Figura 32

Figura 33

- Foi numa série espanhola destinada ao correio submarino, de 1938, que deparamos com o
primeiro submarino (fig. 34). O interior de um submarino (ilustração raríssima) pode ser visto num selo
alemão de 1944 (fig. 35).

Figura 34

Figura 35

Figura 36

- É neste mesmo ano de 1938, que surge, na Filatelia das Ilhas Fiji, a primeira piroga de flutuador
lateral ou balanceiro (fig. 36).
- A ilustração de um destroyer, no caso o “Dubrovnik”, ocorre, pela primeira vez, num selo de
1939. Foi responsável por esta emissão a Jugoslávia.

(continua)
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O Selo Corporativo
em Portugal

1 - Introdução
Em 2006 os CTT fizeram uma inovação filatélica ao
lançarem o primeiro selo “Corporate” ou “Corporativo”
que mais não é do que um selo postal associado a uma
vinheta contendo um logotipo, um slogan promocional ou
um evento de uma entidade empresarial ou corporativa.

Carlos Silvério

caas1@netcabo.pt

Naquela data, o selo emitido constituiu um
primeiro ensaio do selo personalizado1 que, aliás, já existia
noutros países sob a designação de selo personalizado
empresarial.
Mas há a realçar que o selo Corporativo, ao
contrário do selo personalizado, é vendido aos filatelistas
aos balcões dos CTT. Para além desta distinção importante
há outra, de carácter puramente técnico, que também
deve ser realçada. Os CTT foram pioneiros mundiais ao
fazerem a personalização directa por impressão em
offset, na Casa da Moeda. Os outros emissores de selos
personalizados recorrem, normalmente, a 2 fases de
impressão, em que a personalização é feita por tecnologia
fotográfica digital. No roteiro normal da personalização
inicia-se com a impressão a laser2 e, só mais tarde, evoluise, ou não, para técnicas de melhor qualidade gráfica,
onde se inclui o offset e a rotogravura.
O primeiro selo Corporativo foi emitido em 22 de
Março de 2006 com a série “Água” e uma vinheta com
o logotipo da “Águas de Portugal”, de que falaremos
mais adiante. A Ordem de Serviço ( nº 23/2006), que os
regulamentou, apenas foi publicada no Boletim Oficial dos
CTT em 1 de Junho do mesmo ano. Salientamos, então, os
princípios pelos quais as emissões destes selos se regem:
1

ser sempre associada à emissão de um selo
postal, sendo anunciados simultaneamente;

2

a cada selo postal deverá estar associado
apenas um parceiro (marca ou imagem corporativa);

____________________
1

2

Os selos personalizados em Portugal só foram introduzidos em 9 de Outubro de 2007, Dia Mundial do Selo, sob a designação de “meuselo”.
A impressão do “meuselo” utiliza impressoras laser.
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3

no anúncio da emissão será estabelecido o número de unidades a emitir;

4

a missão do Selo Corporativo respeitará todo o normativo filatélico em vigor;

Por outro lado, o Selo Corporativo é constituído por 2 partes, a saber:
•
o selo postal tradicional;
•

e uma “tarja” (vinheta) contendo o logo da marca, evento ou slogan promocional, e de
tamanho sempre inferior à do próprio selo.

•

a tarja deverá, quando colada nas correspondências, situar-se sempre à esquerda do próprio selo postal.

Refira-se desde já que no primeiro selo emitido, já referido, a tarja se situou à direita do selo.
Podemos admitir que quem destacou, da folha, os selos que recebemos se tivesse enganado pois nunca
vimos uma folha completa. Mas na imagem que consta do catálogo Afinsa a tarja encontra-se também
à direita. Como a O.S. foi posterior à emissão do 1º selo admitimos, como plausível, que a tarja à direita foi
experimental e corrigida, posteriormente, para as restantes emissões.
Verificámos também que, contrariamente à O.S., a tarja não é “sempre” menor do que o selo.
Aliás, dos 13 selos já emitidos apenas em 4 deles se verifica esta regra. Por razões técnicas e, também
económicas, aquele requisito teve de ser abandonado e a tarja passou a ter o mesmo tamanho do selo.
Constatámos ainda que há discrepâncias entre os denteados referenciados nas pagelas e o real,
facto que os CTT admitiram ser uma falha na produção das pagelas.
Feita esta introdução passemos a abordar as particularidades de cada selo Corporativo por
ordem cronológica da sua emissão e da entidade empresarial associada. No final do artigo sintetizam-se,
num único quadro, as principais características dos selos.

2 - Os selos Corporativos
2.1 - Águas de Portugal (ADP), em 22-03-2006
A ADP, pertencente ao sector empresarial do Estado, é um grupo de mais de 40 empresas que
presta serviços nos domínios do abastecimento de águas, do saneamento das águas residuais e no
tratamento e valorização de resíduos. Os seus serviços abrangem mais de 7 milhões de portugueses.

Figura 1

A ADP foi constituída em 1993 e passou a controlar a maior empresa no sector da água em
Portugal- a EPAL (Empresa Portuguesa de Águas Livres).
Para comemorar o Dia Mundial da Água, os CTT emitiram a série “Água”, constituída por 6 selos.
Ao selo A20gr. (taxa do 1º escalão do serviço de Correio Azul nacional até 20 g, à data correspondente
ao valor de 0,45 euro), com a legenda “Água - bem a preservar”, foi associada uma tarja promocional
das “Águas de Portugal” (fig. 1), com uma tiragem de 75.000 exemplares, o que corresponde a 15,8 % do
total da emissão do selo. O denteado dos selos é 12 e não 12 3/4 x 12 ½, como referido na pagela.
2.2 - Fundação Calouste Gulbenkian, em 18-07-2006
Calouste Sarkis Gulbenkian (1869 - 1955), foi um empresário arménio nascido em Üsküdar (província
de Istambul) e cuja actividade económica principal se desenvolveu na área dos petróleos. Foi também
um grande coleccionador de arte e um mecenas.
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De 1942 até ao seu falecimento, em 1955, estabeleceu residência permanente em Lisboa. O
seu testamento, datado de 18 de Junho de 1953, criou a Fundação com o seu nome que constitui
uma instituição portuguesa de direito privado e utilidade pública, cujos fins estatutários são a Arte, a
Beneficência, a Ciência e a Educação.

Figura 2

Os seus Estatutos foram aprovados pelo Estado Português em 18 de Julho de 1956 (Decreto-Lei nº 40690).
Na data do seu 50º aniversário os CTT emitiram uma série comemorativa da efeméride constituída
por 6 selos e um bloco de 4 selos, e em que ao selo de valor facial 2,00 euro, com a imagem do Sr.
Calouste Gulbenkian, foi associada uma tarja promocional “Fundação Calouste Gulbenkian 50 anos”
(fig. 2), com uma tiragem de 20.000 exemplares, o que corresponde a 8,0 % do total da emissão do selo.
O selo normal e o selo corporativo têm dimensões ligeiramente diferentes conforme assinalado
no quadro final. O denteado é 13.
2.3 - EDP - Electricidade de Portugal, S.A., em 19-04-2007
A EDP foi criada em 1976 após a fusão de 13, das 14 empresas existentes do sector eléctrico, que
tinham sido nacionalizadas no ano anterior.
A EDP desenvolve a sua actividade em Portugal nas áreas de produção, comercialização
e distribuição de electricidade. Relativamente ao regime convencional, em 2011, a sua capacidade
instalada era de 5015 MW em centrais hidroeléctricas e de 5040 MW em centrais termoeléctricas.

Figura 3

Em 2006 dá-se a liberalização do mercado doméstico do sector eléctrico o que levou a EDP a
reposicionar-se através de um novo slogan.
Na sequência da emissão, pelos CTT, da série “Barragens”, constituída por 5 selos, ao selo de valor
facial 0,30 euro, com a imagem da Barragem do Castelo do Bode, foi associada a tarja promocional
“EDP / sinta a nossa energia”, o novo slogan da EDP (fig. 3). A tiragem foi de 20.000 exemplares o que
corresponde a 5,3 % do total da emissão do selo. O denteado 12 1/2 x 13 difere do indicado na pagela:
13 x 13 ½.
2.4 - Fundação Aga Khan Portugal, em 07-11-2007
A Fundação Aga Khan encontra-se em Portugal desde 1983 tendo sido oficialmente reconhecida
como uma Fundação Portuguesa em 1996.
Os muçulmanos ismailis portugueses (xiitas) vieram, na sua grande maioria, da ex-colónia de
Moçambique para onde tinham emigrado da Índia, principalmente da Índia Portuguesa, a partir do
início do século XX.
Sua Alteza o Príncipe Aga Khan é o 49º Imam (lider espiritual) descendente dos Muçulmanos Shia
Imam Ismailis e um descendente directo do Profeta.
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Entre 11 de Julho de 2007 e 11 de Julho de 2008, a Comunidade global Ismaili comemorou o 50º
aniversário (Jubileu de Ouro) da acessão do Aga Khan ao Imamat.

Figura 4A

Figura 4B

Para comemorar a efeméride os CTT emitiram uma série comemorativa constituída por 2 selos
com diferentes vistas arquitectónicas da mesquita existente em Lisboa. Ao selo com taxa de N20grs
(correspondente ao 1º porte nacional até 20 g <> 0,30 euro) foi associada uma tarja promocional
“CELEBRANDO 50 ANOS - SUA ALTEZA O AGA KHAN - 1957 JUBILEU DE OURO - 2007” (fig. 4A). Ao selo I20grs
(correspondente ao 1º porte Resto do Mundo até 20 g <> 0,75 euro) foi associada uma tarja promocional
equivalente à anterior mas em inglês “CELEBRATING 50 YEARS - HIS HIGHNESS THE AGA KHAN - 1957
GOLDEN JUBILEE - 2007” (fig. 4B).
A tiragem foi de 35.000 exemplares para o selo N20grs, o que corresponde a 9,2 % do total da
emissão do selo. E de 20.000 exemplares para o selo I20grs, o que corresponde a 8,7 % do total da emissão
do selo. Até ao momento é a única entidade que emitiu 2 selos Corporativos na mesma série.
O denteado 13 ½ difere ligeiramente do da pagela (13 x 13 ¾).
2.5 - Grupo Amorim, em 28-11-2007
A origem do Grupo Amorim remonta a 1870 com a fundação de uma unidade de fabrico manual
de rolhas de cortiça para o vinho do Porto no cais de Vila Nova de Gaia.
Actualmente o Grupo Amorim é o líder mundial na indústria de cortiça para além de outras
actividades em áreas tão distintas como o imobiliário, os têxteis ou as telecomunicações.
Com o patrocínio dos CTT e da Assembleia da República foi emitido um selo em papel de cortiça autoadesivo, com 0,35 mm de espessura, com o valor facial de 1,00 euro. Uma novidade mundial no campo
da Filatelia.

Figura 5

Atendendo às características celulares da cortiça poder-se-á afirmar que não haverá 2 selos
rigorosamente iguais.
A tarja contém o logo do “Grupo AMORIM”, criado em 1998, representando uma árvore estilizada
com o nome AMORIM.
A emissão foi de 20.000 exemplares o que corresponde a 8,7 % do total da emissão e o denteado
é 12 ¼ x 12 ¾.
2.6 - Câmara Municipal do Funchal, em 15-04-2008
O arquipélago da Madeira foi descoberto em 1419 por Gonçalves Zarco e Tristão Vaz, e o seu
povoamento iniciou-se em 1425 com a divisão da ilha em 2 capitanias sendo que a capitania do Funchal
coube a Gonçalves Zarco, que aí se instalou com a família.
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Com uma economia baseada na exploração do açúcar (chamado o “ouro branco”) a Madeira
constituiu-se como um centro internacional mercantil e o seu porto conheceu, desde logo, um grande
incremento. Ao longo dos séculos XVI e XVII, o porto do Funchal assegurou a sua posição estratégica e
comercial no quadro do Atlântico Norte então graças a um novo produto: o vinho da Madeira.

Figura 6

A povoação do Funchal recebeu o seu primeiro foral entre 1452-1454 sendo elevada a vila e sede
do concelho. A vila do Funchal foi elevada a cidade por alvará régio de D. Manuel I, em 21 de Agosto
de 1508.
As comemorações do V Centenário da Cidade do Funchal desenvolveram-se entre 2004 e 2008,
com especial incidência em 2008, ano em que os CTT emitiram uma série - Funchal 500 anos - constituída
por 4 selos e 2 blocos alusiva à efeméride. Ao selo de valor facial 0,30 euro - gravura inglesa do séc. XIX - foi
associada uma tarja promocional “500 / FUNCHAL/ Uma Porta para o Mundo” (fig. 6).
A tiragem foi de 70.000 exemplares, o que corresponde a 25,0% do total da emissão do selo. O
denteado 12 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais, difere do referido na pagela - 13 ¾.
2.7 - EP - Estradas de Portugal, S.A., em 16-10-2008
A EP tem na sua origem remota a Junta Autónoma das Estradas (JAE) fundada em 1927 que, por
sua vez, tinha substituído a Administração Geral das Estradas e Turismo.
Em 1999, a JAE foi extinta e substituída por 3 Institutos, a saber: IEP -Instituto de Estradas de Portugal;
ICOR - Instituto para a Construção Rodoviária e o ICERR - Instituto para a Conservação e Exploração da
Rede Rodoviária.

Figura 7

Em 2002, o IEP integra, por fusão, o ICOR e o ICERR, extinguindo-se estes. Em 2004, o IEP é
transformado em Entidade Publica Empresarial com a denominação de EP - Estradas de Portugal, E.P.E.
Finalmente a 7 de Novembro de 2007 é criada a EP-Estradas de Portugal, S.A., uma sociedade anónima
de capitais públicos detidos na sua totalidade pelo Estado Português. Simultaneamente foi assinada a
concessão, por 75 anos, do financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração,
requalificação e alargamento da Rede Rodoviária Nacional (RRN).
Com a emissão, pelos CTT, da série “Pontes e Obras de Arte”, constituída por 6 selos e 2 blocos, foi
associada uma tarja promocional “EP / Estradas de Portugal, S.A. / Aproximar Portugal” (fig. 7) ao selo de
valor facial 0,31 euro com a imagem da Ponte 25 de Abril. De realçar que a sede social da EP se situa na
praça da portagem desta ponte.
A tiragem foi de 25.000 exemplares, o que corresponde a 8,9% do total da emissão do selo. O
denteado: 12 x 11 3/4 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais
2.8 - Jardim Zoológico de Lisboa, em 12-02-2009
O Jardim Zoológico de Lisboa (Zoo) foi inaugurado em 28 de Maio de 1884 por iniciativa de
privados. Foi o primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica.
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As primeiras instalações situavam-se no Parque de São Sebastião da Pedreira mas, em 1894, foram
transferidas para Palhavã, no terreno onde hoje se situa a Fundação Calouste Gulbenkian. Em 28 de Maio
de 1905 foram inauguradas as novas e definitivas instalações na Quinta das Laranjeiras, a Sete Rios. Em 12
de Março de 1913 o Zoo foi declarado Instituição de Utilidade Pública.

Figura 8

Actualmente o Zoo desempenha um papel activo no plano da conservação das espécies. “O
clima temperado do país e da cidade facilita a adaptação das espécies e a taxa de reprodução das
espécies residentes é, de maneira geral, bastante boa.”
O Zoo possui mais de 360 espécies animais, das quais 64 são EEP’s (European Endangered Species
Program), isto é, integradas em Programas Europeus de Reprodução de Espécies Ameaçadas.
Para comemorar os 200 anos do nascimento de Charles Darwin (1809-82) e a publicação da sua
obra maior “A Origem das Espécies”, os CTT emitiram uma série de 6 selos e um bloco. Ao selo de valor facial
0,32 euro, “Tentilhões”, foi associada uma tarja promocional “JARDIM / ZOOLÓGICO/ 125 anos” (Fig. 8).
A tiragem foi de 30.000 exemplares, o que corresponde a 9,1% do total da emissão do selo. O
denteado: 12 x 11 3/4 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais, difere do referido na pagela - 13.
2.9 - A Delta Cafés, em 02-10-2009
Por iniciativa de Rui Nabeiro ( hoje Comendador) nasce, em Campo Maior no ano de 1961, um
pequeno armazém com apenas duas bolas de torra de 30 Kg de capacidade. Em 1994, a Delta Cafés
tornou-se líder do mercado nacional com uma quota de 42%.

Figura 9

A grande evolução ocorreu a partir de meados da década de 70 do século passado com a
separação da actividade comercial, assegurada pela Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda, da actividade
industrial assegurada pela NovaDelta SA.
O Grupo Nabeiro, criado em 1998, conta com 22 empresas organizadas por áreas de negócio
mas de apoio à actividade principal: a comercialização de cafés. A sua máxima mantém-se há mais de
50 anos: “Um Cliente Um Amigo”.
Na sequência de uma proposta da U.P.U. para que fosse comemorado o bicentenário do
nascimento de Luís Braille (1809-1852), inventor da escrita para cegos com o seu nome, os CTT emitiram
uma série original constituída por 5 selos e um bloco - “Os Selos e os Sentidos”. A cada selo foi associado
um dos sentidos. Ao olfacto, selo de valor facial 0,32 euro, corresponde uma chávena de café fumegante
e o respectivo aroma a café. A este selo foi associada uma tarja promocional “Delta / Cafés” (fig. 9).
A tiragem foi de 75.000 exemplares, o que corresponde a 21,4% do total da emissão do selo. O
denteado: 11 3/4 x 12 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais, difere do referido na pagela - 13 .
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2.10 - “Portugal 2010”, em 05-10-2009
A Organização “Portugal 2010”, entidade constituída pela parceria entre os CTT - Correios de Portugal
e a Federação Portuguesa de Filatelia, foi a responsável pela a Organização da 1ª Exposição Mundial de Filatelia em Portugal e que teve lugar entre 1 e 10 de Outubro de 2010, em Lisboa, no Parque das Nações.

Figura 10

Tendo em consideração que a Exposição Mundial seria coincidente com a comemoração do
Centenário da Implantação da República em Portugal (05-10-2010), foi oportuna a emissão da série “As
Mulheres da República”, constituída por 6 selos, e a cujo selo de 0,32 euro, referente a Maria Veleda
(1871-1955), foi associada uma tarja promocional “Portugal 2010 / Exposição Mundial de Filatelia” (fig. 10).
A tiragem foi de 50.000 exemplares, o que corresponde a 15,2% do total da emissão do selo. O
denteado: 11 3/4 x 12 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais, difere do referido na pagela - 13 .
2.11 - “Portugal 2010”, em 02-10-2010
A Organização “Portugal 2010”, já foi referenciada no ponto anterior. No 2º dia da Exposição
“Portugal 2010”, foi emitida a série “História das Liberdades”, constituída por 6 selos. Ao selo de valor facial
0,32 euro, com uma personagem feminina empunhando a bandeira nacional, foi associada uma tarja
promocional “Portugal 2010 / Exposição Mundial de Filatelia” (fig. 11), idêntica à da emissão de 2009.

Figura 11

A tiragem foi de 30.000 exemplares, o que corresponde a 13,0% do total da emissão do selo. O
denteado 12 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais, difere do referido na pagela - 13.
2.12 - Grupo Crédito Agrícola, em 25-03-2011
“A origem histórica das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo está associada às Santas Casas da
Misericórdia, fundadas em 1498 sob a égide da Rainha D. Leonor e de Frei Miguel Contreiras, bem como
nos Celeiros, criados em 1576 por D. Sebastião.”
Mas o verdadeiro Crédito Agrícola só nasceu em 1 de Março de 1911 por decreto outorgado
pelo Ministro do Fomento Brito Camacho. Mas seria através da Lei n.º 215, de 1914, regulamentada, em
1919, pelo Decreto n.º 5219, que, finalmente, ficaram definidas as actividades das Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo.
A revolução de 1974 levou a que as CCA se procurassem expandir e a autonomizar o que levou,
em 1978, à criação da Federação Nacional de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo - a FENACAM.
Hoje, o Grupo Crédito Agrícola, grupo financeiro de âmbito nacional, integra 85 Caixas Agrícolas
locais e ainda a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. Há cerca de 250 povoações do país onde o
CA é a única instituição bancária presente.
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Figura 12

Para comemorar o Centenário do Crédito Agrícola os CTT emitiram uma série constituída por 2
selos. Ao selo N20g. (1º porte nacional para cartas com peso até 20 g, <> 0,32 euro) foi associada uma
tarja promocional “CA - Crédito Agrícola / 100 - Centenário 1911-2011” (fig. 12).
A tiragem foi de 25.000 exemplares, o que corresponde a 8,9% do total da emissão do selo.
Denteado 13 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais
De salientar que foi com este selo que os CTT alteraram a anterior designação (errónea) do valor
facial N20grs (data de 25.11.2005) para N20g., que continua a ser incorrecta ( o ‘.’ devia ser abolido) mas
passa mais desapercebida.

3 - Selos pseudo-Corporativos
Os 4 selos que se mostram neste último capítulo não foram emitidos pelos CTT sob a designação
de Corporativos embora eles apresentem todas as características destes e daí que os designemos por
pseudo-Corporativos.
A realização da Declaração Oficial das “Novas 7 Maravilhas do Mundo”, em Portugal, levou à
eleição paralela das “7 Maravilhas de Portugal”, iniciativa que teve o apoio do Ministério da Cultura.
A escolha foi baseada em 793 monumentos nacionais classificados pelo IPPAR, dos quais
chegaram à fase final, para votação pelo público, apenas 21 e que os CTT divulgaram em 3 mini-folhas
de 7 selos cada, sendo que o primeiro selo da folha tinha, à sua esquerda, uma tarja promocional de uma
entidade pública.
3.1 - Ministério da Cultura, em 14-06-2007 ( fig. 13)

Figura 13

Na actual configuração do XIX Governo Constitucional o Ministério da Cultura foi extinto tendo
passado a Secretaria de Estado da Cultura na dependência directa do Primeiro-Ministro.
2007 (fig. 14)

3.2 - Ministério da Cultura / Instituto Português do Património Arquitectónico, em 14-06-

Figura 14
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O IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. foi criado em
29 de Março de 2007, pelo Decreto-Lei nº96/2007, resultando da fusão do IPPAR - Instituto Português de
Património Arquitectónico, criado em 1992, e do Instituto Português de Arqueologia.
Supomos que a proximidade da data de criação do IGESPAR e da emissão das mini-folhas não
permitiu corrigir a designação da entidade promotora. Realce-se, contudo, que a designação IPPA está
incorrecta pois devia ser IPPAR.
3.3 - Turismo de Portugal, IP, em 14-06-2007 (fig. 15)

Figura 15

O Turismo de Portugal, IP é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da actividade turística.
3.4 – “Portugal 2010”, entidade já referida nos pontos 2.10 e 2.11, utilizou a mini-folha
“Bustos da República”, emitida em 24-06-2010, para incluir uma vinheta promotora da Exposição Mundial
“Portugal 2010” (fig. 16).

Figura 16

4 - Conclusão
O ritmo de emissão do selo Corporativo tem sido, em nossa opinião, estatiscamente modesto média de 2 por ano.
Mas o último selo emitido já data de 25 de Março de 2011, isto é, no último ano e meio não houve
qualquer emissão. Porque será?
Será que o plano filatélico aprovado não potencia parcerias com entidades interessadas?
Será que o seu custo, que não é despiciendo3, afasta os potenciais interessados?
Será que as empresas, há longos anos fiéis adeptas do ‘Taxa Paga’, não arriscam a mudar rotinas
de franqueamento da correspondência?
Será que a concorrência do seu irmão mais novo – “meuselo” – mais versátil nomeadamente na
tiragem, lhe retira o protagonismo?
Ou será também um problema da crise que o país atravessa?
Seria interessante que os CTT, como detentora do negócio, nos desse o seu ponto de vista. Fica
aqui o desafio.
____________________
3

Ver referência b) da Bibliografia.
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Literatura Filatélica e de História Postal

Revistas Filatélicas - Séculos XIX, XX e XXI
(X)
Resumo

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo,
uma lista e uma descrição bibliográfica de diversas
revistas filatélicas, periódicas, editadas desde o século
XIX em Portugal, nas antigas colónias portuguesas até
1975, na Alemanha, Holanda, Inglaterra e nos Estados
Unidos da América.
As revistas analisadas correspondem às grandes
séries do ponto de vista da quantidade de exemplares
publicados, da longevidade da sua publicação ou da
qualidade das matérias nelas contidas.
Palavras-chave: Boletim; Jornal; Literatura filatélica;
Revista.

Abstract
The study quoted below is, simultaneously, a
checklist and a bibliographic description of several
periodic philatelic magazines published since the XIX
century in Portugal, in the former Portuguese colonies until
1975, in Germany, Great Britain, Netherlands and in the
United States of America.
The magazines analized are the great series
according to the quantity of the issues published, to their
longevity or even to the quality of their contents.
Keywords: Bulletin; Journal; Magazine; Philatelic
literature; Review.

Résumé
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et
une description bibliographique de plusieurs revues
philatéliques, périodiques, publiées dès le XIXème siècle au
Portugal, dans les anciennes colonies portugaises jusqu’en
1975, en Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et aux
États Unis d’Amérique.
Les magazines analysés sont de grandes séries du
point de vue de la quantité des exemplaires publiés, de
leur longévité ou de la qualité de leurs contenus.
Mots-clés: Bulletin; Journal; Littérature philatélique;
Magazine; Revue.
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Introdução
As publicações periódicas são, por via de regra, uma das provas de vitalidade de uma instituição,
de uma empresa ou de um conjunto de pessoas que se reúnem em torno de uma ideia ou causa e, bem
assim, da sua capacidade de deixarem impressas formas e produtos correspondentes ao saber de uma
época, de uma geração ou de uma ou mais correntes de pensamento.
As revistas filatélicas periódicas, sobre assuntos portugueses, publicadas em Portugal, nas antigas
colónias portuguesas e em vários países estrangeiros contêm, ao longo dos últimos mais de cem anos,
um repositório vastíssimo de conhecimentos que, dum ponto de vista genérico, abarcam umas vezes a
generalidade outras a essência do conhecimento disponível em cada um dos momentos em causa. O
facto de serem publicações periódicas implica que quando divulgam um estudo podem veicular uma
hipótese ou uma tese com matéria ou interpretação contraditória, ou, no mínimo, polémica relativamente
a qualquer outra hipótese ou tese e assim sucessivamente. Nesse mister nada de novo por comparação
com qualquer postura de natureza estritamente artística ou científica que, lato sensu, acrescenta, sintetiza,
problematiza, ou contradiz factos ou ideias feitas.
As edições que se apresentam consistem em conjuntos de publicações que, devido ao número
de exemplares dados à estampa, à sua longevidade ou à qualidade das matérias nelas contidas, se
tornaram referência para um assunto ou para uma ideia, quiçá para uma ideologia, em torno de formas
de pensamento umas vezes filatélico outras vezes postal. Incluem-se nestes critérios revistas contendo
de forma sistemática artigos de opinião, sínteses de conhecimentos, descobertas e hipóteses de
circunstância, etc.
Os títulos apresentados, com base nos critérios atrás enunciados, não correspondem a um
inventário, desde logo porque o conhecimento actualmente disponível nos círculos conhecidos do autor
destas linhas não permitiu, até ao momento, esclarecer todas as dúvidas inerentes a um arrolamento
sistemático. A título de exemplo algumas das séries apresentadas contêm, para alguns dos seus números,
separatas, suplementos, circulares, folhas avulsas diversas, etc. Algumas, quando suficientemente
conhecidas e tidas na generalidade como de referência, são agora apresentadas.
Não se apresentam alguns títulos que, embora correspondendo aos critérios atrás enunciados,
não estão suficientemente recenseados pelo autor deste estudo, ou, cujos poucos exemplares vistos
e localizados até esta data, não permitem uma análise detalhada. Nesse sentido serão objecto de
apresentação, em artigo posterior, diversas publicações periódicas agora não referidas.
A numeração apresentada não foi verificada individualmente em todos os exemplares de algumas
das revistas arroladas, sendo no entanto conhecidos lapsos e numerações repetidas em algumas delas.
O estudo que se apresenta foi efectuado com base em colecções privadas, em bibliotecas públicas,
nos inventários que se apresentam e por dedução e análise comparada da numeração constante dos
respectivos títulos. Veja-se no entanto como a numeração pode conduzir a lapsos ou a falsas conclusões,
em O Selo ou com a informação constante da Circular Informativa Nº 6/69 do Clube Filatélico de Angola,
1965-69. Para resolver estes casos específicos só a triagem dos exemplares individualmente considerados
– um a um - de coleccionadores e investigadores, pode levar a conclusões mais consolidadas, coisa que
está longe de estar feita até à data.
Não é fácil encontrar conjuntos e muito menos completos, dos títulos apresentados, nem em
bibliotecas públicas nem privadas, sendo que de alguns deles o autor deste texto nunca viu, até à data,
alguns números das respectivas séries.
A natureza dos registos que a seguir se apresentam presta-se à desactualização e ao erro, seja
pela minudência dos registos propriamente ditos seja pela desactualização ou desconhecimento, pelo
que o autor agradece a comunicação dos ditos. Acrescem as gralhas e, neste mister, nunca será demais
citar o clássico destas ocasiões, que no limite nos dá a (ilusória) sensação de sermos, quiçá, desculpados,
ainda que o não sejamos. A saber:
“Da infelicidade da composição, erros da escritura, desmancho dos numeros, e outras imperfeiçoens
da estampa, naõ ha que dizervos: vós os vedes, vòs os castigay, que eu por força havia de perdoallos,
ou porque entre os alheyos se dissimulassem os meus; ou porque a par dos meus, senaõ viraõ os alheyos.
Deos vos guarde.”
D. Francisco Manoel [de Mello] (1608-66), Cartas familiares, 2ª ed., 1752.

I

- Inventários

Os autores que publicaram até hoje, de forma sistemática e alargada, inventários sobre as matérias
em apreço foram Godofredo Ferreira e Guedes de Magalhães. O primeiro versou a história postal –
ficando a apresentação dos seus estudos para ocasião posterior - e o segundo a filatélica.
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O inventário de Guedes de Magalhães, feito nos já longínquos anos de 1951-57 e posteriormente
em três momentos entre 1966-1975, teve, basicamente, duas edições compostas por vários textos. Uma
na revista Mercado Filatélico e outra na Philatelic Literature Review, sendo que esta última abrange
publicações editadas até 1972. A saber:
MAGALHÃES, Cap. A. G. (1951) “Inventário da bibliografia filatélica portuguesa (Apontamentos)”.
In Mercado Filatélico nº50, (Novembro-Dezembro, 1951). Porto: Clube Internacional de Filatelia / Mercado
Filatélico. Págs 218-219.
O inventário em apreço continuou a ser publicado nos seguintes números:
Nº51 de Janeiro-Fevereiro de 1952, págs 257-258;
Nº52 de Março-Abril de 1952, págs 302-303;
Nº53 de Maio-Agosto de 1952, pág. 341;
Nº56 de Janeiro-Fevereiro de 1953, pág. 446; [“1º Aditamento” em vez de “Apontamentos”]
Nº59 de Setembro-Outubro de 1953, pág. 648;
Nº65 de Setembro-Outubro de 1954, pág. 181;
Nº74 de Agosto de 1955, pág. 509;
Nº95 de Maio de 1957, pág. 220.
MAGALHÃES, Lieut.-Col. A. Guedes de (Compiled by) (1966). “A Bibliography of Portuguese Philatelic
Literature”. In Philatelic Literature Review (March 31, 1966). Vol. 15 Nº1 Second Series Nº50. New York:
Philatelic Literature Association. (Quarterly Journal of Philatelic Literature Association, First Quarter 1966).
MAGALHÃES, A. Guedes (1967). “Supplement to Bibliography of Portuguese Philatelic Literature”. In
Philatelic Literature Review (September 30, 1967). Vol. 16 Nº3 Second Series Nº56, pags 140-141. New York:
Philatelic Literature Association. (Quarterly Journal of Philatelic Literature Association, Third Quarter, 1967).
MAGALHÃES, A. Guedes (Compiled by) (1975). “Second Supplement to Bibliography of Portuguese
Philatelic Literature”. In Philatelic Literature Review (December 31, 1975). Vol. 24 Nº4 Second Series
Nº89, pags 242-245. New York: Philatelic Literature Association. (Quarterly Journal of Philatelic Literature
Association, Fourth Quarter, 1975). Translated by A. Woodbridge.
O inventário publicado na revista Mercado Filatélico abrange edições até 1957, sendo de consulta
difícil dado o facto de ter sido publicado ao longo de cerca de cinco anos e sob a forma de aditamentos
sucessivos. A edição americana contém, compilada e organizada de forma temática e cronológica, o
que já tinha sido publicado até 1957, a que acrescem as publicações aparecidas após essa data. Não
contém no entanto todas as circulares e suplementos de algumas publicações e apresenta títulos de
alguns livros em inglês quando os mesmos foram publicados em português. Constitui, para as edições até
1972 e com as características atrás enunciadas uma referência fácil de compulsar e muito completa,
descendo a pormenores como o número de páginas das publicações.
As listas e descrições deste estudo contêm inúmeros títulos editados posteriormente a 1972, pelo
que os mesmos não constam dos inventários acima citados, efectuados até essa data por Guedes de
Magalhães.

II -

Estudos

Os estudos que se publicaram até hoje em Portugal,
especificamente sobre periódicos filatélicos e de história postal,
encontram-se dispersos em diversas publicações. Apresentam-se
de seguida alguns dos que servem de introdução a esta matéria.
DIAS, João José Alves (Coord., organiz. e nota introd.);
RÊGO, Manuela (Pesquisa bibliog.) (2003). Em torno do selo
postal português, 1853-2003. Subsídios para uma bibliografia: as
colecções da Biblioteca Nacional e da Fundação Portuguesa
das Comunicações. Lisboa: Biblioteca Nacional. [Catálogo de
mostra bibliográfica, 10 de Julho a 11 de Outubro de 2003].
FERNANDES, Jorge Luís P. (1989). “”Le Portugal Philatélique”
(1895) Primeira Publicação Filatélica Aveirense!...”. In Selos e
Moedas Nº93 de Julho de 1989. Aveiro: Secção Filatélica e
Numismática do Clube dos Galitos. Ver aditamento a esta
matéria em Selos e Moedas Nº94 de Janeiro de 1990, página 43.
FERREIRA, José R. Dias (1989). “Bibliografia Filatélica do
Século XIX”. In Boletim do Clube Filatélico de Portugal Nº352/353
de Março /Setembro de 1989. Lisboa: Clube Filatélico de Portugal.
GOMES, Engº Agr. Manuel R. Marques (1975). “”Curriculum”
da Imprensa Filatélica de Aveiro”. In Franquia Nº7 de Junho de
1975. Lisboa: Daniel Cordeiro Costa.
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III - Edições em Portugal Continental
Apresentam-se de seguida, por ordem alfabética crescente, um conjunto de publicações que,
devido à extensão das suas publicações ou ao interesse continuado de muitas das matérias sobre que
versam, fazem das mesmas referência incontornável.
Existem inúmeras outras publicações agora não abordadas, umas porque não se constituem como
de tão grande importância quanto as agora listadas e outras porque o autor não dispõe de momento de
estudos sistematizados que permitam o seu arrolamento de forma minimamente fiável. Estas últimas serão
apresentadas em estudo a efectuar oportunamente.
A Filatelia. Sintra: Secção Filatélica da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sintra. Nº1 Ano I
em Jan./Mar. de 1985 – Director: Dr. José Carlos R. Kulberg. Nº30 Ano VIII em Abr./Jun. de 1992 – Director:
Dr. José Carlos R. Kullberg.
A Filatelia Portuguesa. Porto: Clube Nacional de Filatelia. Ano I Nº0 em Outubro de 1984. Ano I Nº1
em Janeiro de 1985 – Director: Joaquim João Martins Dias da Silva. Ano XXI Nº125 em Março de 2005 –
Director: Carlos José Gomes Pimenta.
São conhecidos Suplementos pelo menos aos seguintes números:
Ao Nº7 em Fevereiro de 1986; ao Nº13 em Fevereiro de 1987; ao Nº19 em Fevereiro de 1988; ao Nº35
em Outubro de 1990; ao Nº40 em Setembro de 1991; ao Nº64 em Outubro de 1995; ao Nº67 em Fevereiro
de 1996 e ao Nº78 em Janeiro de 1998.

A Revista Postal Portugueza. Villa do Conde: Francisco Barbosa e José dos Reys. 1º Anno Nº1 em
Abril de 1909 – Directores: Francisco Barbosa e José dos Reys. Nº104 em Março-Abril de 1924.
Boletim da Secção Filatélica da Associação Cultural e Desportiva dos Empregados da União de
Bancos Portugueses. SL: SE [Secção Filatélica da Associação Cultural e Desportiva dos Empregados da
União de Bancos Portugueses]. Ano I Nº1 em Maio/Junho de 1983 – Coordenador: Alberto Duarte Santos.
Nº50 Ano X em Nov./Dez. de 1992 – Director: Jorge Lourenço.
A partir do Nº51 Ano XI de Janeiro Março de 1993 mudou a designação para Notícias Filatélicas.
Nº78 Ano XVIII em 2000 – Director: Jorge Gilberto Lourenço.
Boletim do Club Filatélico de Portugal. Lisboa: Club Filatélico de Portugal. Nº1 em Janeiro de 1946 –
Director: Engº Marcos Pereira. A partir do nº5 de Julho/Agosto de 1947 mudou a grafia do título para Clube
em vez de Club. Nº436 em Junho de 2012 – Director: Elder Manuel Pinto Correia.
Antes de ser impresso de forma tipográfica foram editadas pelo Clube Filatélico de Portugal as
seguintes Listas Circulares:
Nº1 em 31-5-944 até à nº12 em 30-6-945.
Entre 1974 e 1975 foram editados vários boletins não tipografados, formados por folhas
dactilografadas e agrafadas, com a seguinte numeração :
277-A em Setembro de 1974; 278-A em Novembro de 1974; 279-A em Janeiro de 1975; 280-A em
Março de 1975; 281-A em Abril de 1975; 281-B em Maio de 1975; 281-C em Maio de 1975; 281-D em Julho
de 1975 e 281-E em Outubro de 1975.
Em 2010, 2011 e 2012 editou o CFP 3 revistas com a seguinte designação de capa:
4ª Edição do Troféu Comendador Dias Ferreira / 23 a 30-10-2010 / 67º Aniversário do Clube Filatélico de Portugal.
5ª Edição do Troféu Comendador Dias Ferreira / 22 a 29-10-2011 / 68º Aniversário do Clube Filatélico de Portugal.
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6ª Edição do Troféu Comendador Dias Ferreira / 20 a 27-10-2012 / 69º Aniversário do Clube Filatélico de Portugal.
Esta é a mais extensa série de revistas filatélicas publicada até hoje em Portugal, contendo para
além dos exemplares numerados referidos vários suplementos com listas de sócios, relatórios e contas,
circulares, vendas por ofertas, separatas, mapas avulsos, etc. Acrescem às edições associadas ao
boletim catálogos de leilões, catálogos de mostras filatélicas, etc, tornando o inventário completo das
publicações desta colectividade difícil de efectuar. Em publicação.
http://www.cfportugal.pt/
Boletim do Jornalista Filatélico. Lisboa: António Cró. Ano 1 Nº1 em Set/Out de 1975 – Director: Prof.
A. Leal e Cró. Ano 1 Nº4 Mar.Abr 76 – Director: A. Leal e Cró.
O Nº1 inclui a Separata do Nº1 e o Nº2 a Separata do Nº2, ambas com 8 páginas cada, de cor amarela.
Boletim Filatelico. Lisboa: A. Simões Ferreira. Ano I Nº1 em Janeiro de 1925. Ano 3º Nº7 em Janeiro
de 1927.

Boletim Informativo Filatelia para Todos. SL: Associação Portuguesa de Escritores e Jornalistas
Filatélicos. II Série Nº1 em Janeiro de 1982. Director a partir do nº2: Paulo Sá Machado. Nº 7 em 1983
[Janeiro?]. Consiste na continuação da Filatelia para Todos.
Cábula Filatélica. Coimbra: Associação Académica de Coimbra. Ano I Nº1 em Abril de 1982 –
Director: Fernando J. Pinto Brito Ferreira. Nº24 em Maio de 2012 – Director: José António Cura. Em
publicação.
http://filatelica.aac.uc.pt/index.php
Circular Mensal de Propaganda. Ver Mercado Filatélico Circular Bimestral de Propaganda.
Clube Correio Marítimo. SL: SE. Nº1 em Maio de 1982. Nº8 em Maio de 1983.
A partir do Nº9 de Julho de 1983 mudou o nome para:
Revista do Clube Correio Marítimo. Damaia: Edmundo C. Nunes. Ano XI Nº59 em Novembro de 1992
– Director: Romano Caldeira Câmara.
Após o número 59 seguiram-se várias publicações com variações de título e numeração de
páginas. A saber:
CÂMARA, Dr. Romano Caldeira (Coordenador) (1993). O Livro da Filatelia Marítima The Maritime
Philately Book. SL: Edmundo da Conceição Nunes. Fascículo nº1 em 1993, páginas [1]-40; Fascículo nº2 em
1993, páginas [41]-72; Fascículo nº3 em 1993, páginas [73]-96.
CÂMARA, Dr. Romano Caldeira (1997). O Livro do Correio Marítimo. SL: SE. Fascículo 1 em Março de
1997, páginas [LCM-001]-LCM-0034; Fascículo 2, 6-1997, páginas [35]-78.
CÂMARA, Romano Caldeira (1997). Notulas da Historia Postal Maritima Portuguesa. SL: SE. Fascículo
3, 9-1997. Páginas 1-32.
Este conjunto de revistas foi acompanhado de diversas publicações em separado de que se
apresenta uma lista porventura não completa.
Vendas por Ofertas Inter-sócios (1986).
Catálogo Preçário dos Carimbos Comemorativos Carimbos de 1º Dia Flâmulas e Franquias Mecânicas
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dos Motivos Alusivos ao tema Marítimo, Edição do Clube Correio Marítimo, 1984, acompanhando as
revistas nº13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com autoria do Engº Victor Manuel Correia entre os nºs19
e 29
Magazine Supplement, sem numeração, acompanhando as revistas nº18, 19, 20 e 21; Magazine
Supplement nº5 com a revista nº22; nº6 com a nº23; nº7 com a nº24; nº8 com a nº25; nº9 com a nº26; nº10
com a nº27; nº11 com a nº28; nº12 com a nº29; nº13 com a nº30; nº14 com a nº31; nº15 com a nº32; nº16
com a nº33; nº18 manuscrito [é engano, devia ser 17] com a nº34; nº18 com a nº35; nº19 com a nº36; nº20
com a nº37; nº21 com a nº38; nº22 com a nº39; nº23 com a nº40; nº24 com a nº41, nº25 com a nº42; nº26
com a nº45; nº27/28 com a nº46/47; nº29/30 com a nº 48/49; nº31 com a nº50; nº32 com a nº52; nº33 com
a nº53; nº34 com a nº54;nº35 com a nº55; nº36 com a nº56; nº37 com a nº57; nº38 com a nº58 e Magazine
Supplement nº39 com a revista nº59.
A partir da revista nº51 de Novembro de 1990 começou a ser distribuído o Catálogo de Marcas e
Carimbos do Correio Marítimo Português (1990), 2ª edição, da autoria de Romano Caldeira Câmara. A
saber:
Páginas [1] até 40 com a revista nº51; páginas 41-60 com a revista nº52; páginas 61-80 com a
revista nº53; páginas 81-100 com a revista nº54; páginas 101-120 com a revista nº55, páginas 121-140 com
a revista nº56 e páginas 141-160 com a revista nº57. Não terão sido distribuídas, integradas na revista,
todas as páginas do catálogo. A totalidade do catálogo, editado em separado e com 204 páginas, foi
analisado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº 423 de Março de 2009.
A partir do nº37, de Março de 1988, a revista passou a incluir o seguinte estudo:
BONINA, António (1988). Os Selos e os Carimbos Portugueses na Filatelia Marítima (1988). Páginas
[1]-8 na revista nº37; páginas 9-12 na nº38; páginas 13-20 na nº39.
Convenção Filatélica. Estremoz: ANJEF [Associação Nacional de Jornalistas e Escritores Filatélicos].
Nº1 em Dezembro de 2001 - Director: J. Miranda da Mota ; Nº9 em Novembro de 2004 – Director: J.
Miranda da Mota.

Correio de Além Tejo. Estremoz: Associação Filatélica Alentejana. Série II nº1 em Outubro de 2008 –
Director: Hernâni Matos. Nº3 em Outubro de 2009 – Director: Hernâni Matos. Em publicação.
Correio do Alentejo. Estremoz: Associação Filatélica Alentejana. Nº1 em Maio de 1985 – Director:
Prof. Hernâni Matos. Nº9 em Março de 1999 – Director: Hernâni Matos.
Estampilha e Vintém. Porto: Filatelia Victor Simarro. Nº1 Vol. I em 1 de Dezembro de 1978 – Director:
Victor Augusto Simarro. Nº20 Vol. IV em Dezembro de 1982 – Director: Victor Augusto Simarro.
Contém um número duplo, o 17/18.
O estudo intitulado “Marcas Postais de Angola”, da autoria de Guedes de Magalhães, consta dos
números 1 até 20 (com excepção do nº10), apesar da morte do autor em 7 de Abril de 1979, cf. texto
inserto no nº4 de 1 de Junho de 1979, dando nota de que o original do estudo estava completo à data.
Filatelia Lusitana. Lisboa: Federação Portuguesa de Filatelia. Ano I Nº1 em Setembro de 1981 –
Director: João Lemos da Silveira. Nº7 em Dezembro de 1984 – Director: Carlos Jorge Kullberg.
Série II Nº1 em Março de 1988 – Director: José A. Duarte Martins. Nº33 em Julho de 1998 – Director:
Fernando A. Mendes Calheiros.
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Série III Nº1 em Março de 2001 – Director: Pedro Vaz Pereira. Nº25 em Maio de 2012. Lisboa:
Federação Portuguesa de Filatelia-APD – Director: Pedro Vaz Pereira. Em publicação.
Para além das revistas numeradas mencionadas são conhecidos também os seguintes boletins não
numerados:
Boletim Especial Informativo da Federação Portuguesa de Filatelia. (Julho de 1974). Lisboa:
[Federação Portuguesa de Filatelia].
Boletim Especial Informativo da Federação Portuguesa de Filatelia. (Maio de 1978). Lisboa:
[Federação Portuguesa de Filatelia].
Boletim Especial. (18 de Junho de 1978). SL: Federação Portuguesa de Filatelia.
http://www.fpf-portugal.net/

Filatelia Luso-Brasileira. Lisboa: António Cró. Nº1 em Fev...Março de 77 – Director: A. Leal e Cró. Nº2
em Abril/Maio de 1977. Director: A. Leal e Cró.
Conhece-se a capa do Nº3 com data de Junho/Julho de 1977, sem miolo.
Filatelia para Todos. Caxias: Associação Portuguesa de Jornalistas Filatélicos. Ano I Nº1 em Abril
de 1970 – Director: Dr. Jorge de Melo Vieira. Ano I Nº6 em Fevereiro de 1971 - Director: Dr. Jorge de Melo
Vieira. Continuada pelo Boletim Informativo Filatelia para Todos.
Filatelia Temática. Porto: Associação Portuguesa de Filatelia Temática. Nº1 em 1 de Dezembro de
1969 – Director: Dr. Romano Caldeira Câmara. Nº164 em Março de 1993 – Director: Paulo Sá Machado.
Existem inúmeros itens editados em separado, carecendo de um inventário detalhado,
nomeadamente o Serviço Informativo Nº [...], catálogos de exposições e de mostras, cursos de filatelia,
catálogos de leilões, actas, relatórios e contas, circulares, etc. Acrescem-lhes pelo menos o seguinte:
1975 – Boletim Informativo -1
1975 – Suplemento Nº [...] Nº1 até ao Nº9 de Dezembro
1976 - Boletim Informativo [...] de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho.
Índice dos 54 números publicados 1969/1975 [...]. Outubro de 1975.
FN Filatelia Numismática. Lisboa: Américo Mendes Ribeiro. Ano / Vol. 1 Nº1 em 1 de Abril de 1981 –
Directores: João Lemos da Silveira e Nestor Fatia Vidal.
A partir do Nº9 o Director passou a ser J. Pires dos Santos e do Nº15 Maria da Glória Marques Ribeiro.
Com o Nº48 a revista passou a ser editada no Porto, tendo como Editor Presidente o Engº Albertino de
Figueiredo e como Director o Engº Armando Vieira. No Nº70 o Director passou a ser Ernesto Rangel e no
Nº84 o Editor passou a ser a Afinsa-Artes Gráficas, Lda.
A partir do Nº100 de Maio de 1993 passou a designar-se por Crónica F&N Filatélica e Numismática.
Vol. XI Nº106 em Dezembro de 1993 – Director: Ernesto Rangel.
Entre as edições de itens em separado registem-se os seguintes:
Catálogo da Expofil Lisboa’83.
Crónica Mundial de Novidades Nº01/89 inserta da revista Nº52 até à Crónica Mundial de Novidades
Nº95 de Decembro [sic] de 1993 inserta na revista Nº106.
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COELHO, Vítor Alves (1º caderno 1989). Gramática de Português ...Através de Selos e Carimbos na
revista Nº54 até ao Nº64.
Suplemento da revista Nº69 – capas mais 4 páginas.
A partir do Nº76 passou a ser inserto na revista um separador intitulado FN Filatelia e Numismática /
Numismática.

Franquia. Lisboa: Daniel Cordeiro Costa. Nº1 em Janeiro de 1974 – Director: Miguel Foz; Nº37 em
Março/Outubro de 1979 – Director: Miguel Foz.
Jornal de Filatelia. Porto: Clube Nacional de Filatelia. Ano I Nº1 em Março de 1990 – Director:
António Alberto Fernandes de Sousa. Nº69 em Ano XIV Nº69 em Julho de 2003 – Director: António Alberto
Fernandes de Sousa.
Jornal Filatélico. Lisboa: Alberto Armando Pereira. 1º Ano Nº1 em 1 de Janeiro de 1953 – Director:
Alberto Armando Pereira. 7º Ano Nº84 em Dezembro de 1963 – Director: Alberto Armando Pereira.
Magazine Filatélico. Lisboa: Publifil. Nº Especial em Dezembro de 1974 – Director: Paulo Rui Barata.
Vol. I Nº1 em Janeiro de 1975 – Director: Paulo Rui Barata. Nº39 em Junho de 1979 – Director: Paulo Rui
Barata.
Publicação interrompida após o nº39 e retomada com o nº40 em Fevereiro de 2008, editada em
Vila Nova de Gaia pela Philatelia Esmoriz, sob a direcção de Paulo Rui Barata. Nº43 em Março de 2009.
Em publicação.
Foram publicados exemplares sob a denominação de
Magazine Filatélico Boletim Mensal de Novidades desde o Nº1
de Fevereiro de 1975 até ao Nº9 de Outubro de 1975. Os Nº10
e 11 fazem parte do Magazine Filatélico Nº11 e o Nº12 está
igualmente integrado no Magazine Filatélico Nº12.
Existem exemplares de todos os números, com algumas
páginas cada um, com a indicação “Amostra Gratuita”, cf.
informação do editor em Setembro/2012.
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Mercado Filatélico Circular Bimestral de Propaganda. Porto: Mercado Filatélico do Norte de
Portugal.
Ano I Nº2 em Janeiro-Fevereiro de 1941 – Artur O. de Vasconcelos. Nº4 em Maio-Junho de 1941. O
nº1 foi editado sob a designação de Circular Mensal de Propaganda em 1 de Dezembro de 1940.
2ª Série Nº1 em Setembro-Outubro de 1941 – Director: Artur O. de Vasconcelos. Ano 19º Nº 128-133
em Julho-Dezembro de 1960 – Director: Ângelo Correia.
3ª Série Nº único em 1970-1971 – Director: Ângelo Correia.
4ª Série Nº1 em Janeiro/Junho de 1972 – Director: Ângelo Correia. Nº5 em Julho/Dezembro de 1973
– Director: Ângelo Correia.
Esta série de revistas é uma das mais carismáticas de meados do século XX devido à natureza dos
artigos que contém e à sua longevidade. Para além dos exemplares acima descritos conhece-se pelo
menos a edição de 12 publicações intituladas Venda de Selos por Ofertas entre 1953 e 1956, 11 edições
designadas por Preçário Aditamento ao nº [...] até 1947 e de 1 Catálogo de Albuns e Acessórios.
Notícias Filatélicas. Ver Boletim da Secção Filatélica da Associação Cultural e Desportiva dos
Empregados da União de Bancos Portugueses.
Notícias Filatélico. Coimbra: António José Figueiredo. I Ano Nº1 em Julho de 1966 – Director António
José Figueiredo. IX Ano Nº103/105 em Janeiro/Fevereiro/Março de 1975 – Director: António José Figueiredo.
O Coleccionador / Órgão do International-Algarve-Échange-Club. Faro: International-AlgarveÉchange-Club. Nº1 em Julho de 1917 – Directores: Antonio Joaquim Teixeira e Francisco Tavares Bello.
Nº19 em Janeiro de 1922 – Director: António Joaquim Teixeira.
Em Magalhães (1966:12) é dado como começado em 1918. É gralha, cf. imagem anexa. Em
Magalhães (1952:257), porém, constava a data correcta de 1917.
O Coleccionador. Lisboa: Pacheco de Carvalho, Lª. Ano I Nº1 em Agosto de 1932 – Directores A. de
Gusmão Navarro e A. Pacheco de Carvalho. Ano I Nº6 em Outubro de 1933; Ano II Nº1 em Julho de 1934
e nº5 em Outubro de 1935. O nº5 do Ano II, de 1935, contém uma Separata com 8 páginas designada
Curso Filatélico, por E. Salter.
Série II Nº1 em Janeiro-Fevereiro de 1936 – Director: Henrique Mantero; Nº13 em Janeiro-Fevereiro
de 1938 – Directores: A. de Gusmão Navarro e Henrique Mantero.
O Philatelista / Orgão do Centro Philatelico Portuguez. Lisboa: Proprietario Faustino A. Martins. Nº1
em Abril de 1887. Ano II Nº14 em Agosto de 1888.
Serie II. Número único em Junho de 1893 - Proprietario Faustino A. Martins.
Serie III, Nº1 em Outubro de 1894 – Director e
Proprietario: Faustino A. Martins. Nº12 em 15 de Abril de
1895 – Director e Proprietario Faustino A. Martins. Inclui o
Supplemento ao Nº12 da Série III com 8 páginas e a 2.eme
édition do Supplemento ao Nº12 da Série III.
Serie IV, Nº1 em Maio de 1895 – Proprietario e Director:
Faustino A. Martins. Nº12 em Abril de 1896 - Proprietario e
Director: Faustino A. Martins.
A consulta daquela que é tida até à data como a
primeira revista filatélica portuguesa periódica é possível
na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.
http://www.bnportugal.pt/
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O Selo. Lisboa: Augusto Molder. Inicialmente começado a publicar com a designação de Leilão
de Selos. Lisboa: Augusto Molder. O primeiro catálogo de leilão editado reporta-se ao ocorrido a 2 de
Dezembro de 1939 e foi publicado até ao 16º/17º leilão em 23 e 26 de Novembro de 1940. A partir do 18º
leilão, em 21 de Dezembro de 1940, mudou o título para O Selo. Nº239 em Junho a Agosto de 1963.
O formato inicial apresenta-se até ao 16º/17º leilão com 15,7 x 11,7 cm, entre o 18º e o 23º com 23
x 16 cm, do 24º até à revista de Maio-Junho de 1942, não numerada, com 15,7 x 11,7 cm e a partir de
Setembro-Outubro de 1942 de novo com 15,7 x 11,7 cm.
Esta revista, contrariamente ao que o título (e imagem formada entre mais do que uma geração
de filatelistas) levaria a crer, contém, para além de leilões e de ofertas de ocasião, inúmeros artigos
específicos.
Não é fácil o estabelecimento de um inventário definitivo desta publicação, nomeadamente
porque existem exemplares não numerados, com numeração duplicada, etc. No exemplar Nº222 de
Junho de 1958 vem uma nota relativa a um erro de numeração, ela própria imprecisa e no Nº223 de
Setembro de 1958 existe um inventário efectuado por Guedes de Magalhães corrigindo a imprecisão
anterior. O inventário do Nº223 não está completo sendo que oportunamente será publicado um estudo
sobre esta matéria.
O Timbre Boletim da Confraria Timbrológica Meridional “Armando Álvaro Bóino de Azevedo. Évora:
Confraria Timbrológica Meridional. Nº 0 em Outubro de 1989. Nº1 em Janeiro de 1990 – Director – Aníbal
Queiroga. Nº38 em Outubro de 2003.
Série II Nº1 em Janeiro-Junho de 2008 – Director: Rui Mendes. Nº5 em Dezembro de 2011. Em
publicação.
Portugal Filatelico. Braga: D. de Mello. I Ano (2ª série) Nº1 em Maio de 1912 – Director: D. de Mello.
Ano III Nº34 e 35 em Fevereiro e Março de 1915 – Director: D. de Mello.
Existe uma [1ª] série do Portugal Philatélico editado por D. de Mello em Braga, com 4 números,
publicada entre 1909 e 1910, cf. Magalhães (1966:11).

Portugal Filatelico. Lisboa: A. Simões Ferreira. 3ª série Nº1 em Janeiro de 1929 – Director: A. Simões
Ferreira. Ano XVIII Nº119 em Março-Junho de 1946 – Director: A. Simões Ferreira.
Existe uma Série [I] do Portugal Filatelico editado por A. Simões Ferreira com 31 números, publicada
entre 1919 e 1922 e uma Série II com 3 números publicada entre 1923 e 1924, cf. Magalhães (1966:12).
Selos e Moedas. Aveiro: Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos. Ano I Nº1 em 1 de
Dezembro de 1962 – Directores: José da Purificação Morais Calado e Carlos da Rocha Leitão. Ano 42º
Nº139 em Abril de 2012 – Director: João Paulo A. Henriques dos Santos. Em publicação.
http://selosemoedas.blogs.sapo.pt/
União Portuguesa de Filatelia Cristã “S. Gabriel”. Lisboa: União Portuguesa de Filatelia Cristã “S.
Gabriel”. I Ano Nº1 em Janeiro Junho de 1956 – Presidente: Padre Henrique Pinto Rema O.F.M. Ano XXI
Nº34 em Maio de 1977 – Director: Padre Henrique Pinto Rema O.F.M.
Vale do Neiva Filatélico. Barroselas: Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva. Ano
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1 Nº1 em Fev/09 - Director: Marcial Araújo Passos. Ano 4º Nº7 em Agosto de 2012 - Director: Marcial Araújo
Passos. Em publicação.
http://www.filaneiva.com/

IV - Edições nas Ilhas Adjacentes
1

-

Açores

Gazeta Filatélica / Boletim Informativo do Núcleo Filatélico Micaelense. Ponta Delgada / S. Miguel
/ Açores: Núcleo Filatélico Micaelense. Ano I Nº1 em Janeiro/Março de 1962 – Director: Dinarte Costeira.
Ano II Nº6 em Abril/Setemb. 1963 – Director: Dinarte Costeira.
2

-

Madeira

Boletim do Clube Filatélico da Madeira. Funchal [Madeira]: Clube Filatélico da Madeira. II Série Nº1
em Julho de 1964 – Director e Editor: Dr. Frederico de Morais Sarmento. Nº6 em Out/Dezembro de 1966 –
Director Editor: Dr. Frederico de Morais Sarmento.

V – Edições nas antigas colónias até 1975
1

-

Angola

Circular Informativa. Luanda: Clube Filatélico de Angola. Nº1 até 4/65; Nº1 até 4/66; Nº1 até 2/67;
Nº1 até 12/68; Não numerada de 17 de Janeiro de 1969; Nº1 até 11/12 de 969.
Não terá sido distribuída a circular Nº5, cf. texto inserto na Nº6/69. Não refere a respectiva nota se
chegou a ser feita, já que o texto nos diz o seguinte:
“Pela 1ª vez desde que o Clube reiniciou a sua actividade, não foi possível distribuir a circular mensal
de Maio último. Esta anomalia, pela qual desde já se pede desculpa aos nossos presados associados, teve
origem no facto de ausencia repentina para a Metrópole por motivos particulares, do actual presidente,
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a quem estava distribuído tal trabalho. Supomos que todos os sócios compreenderão que coisas deste
género poderão acontecer [...]”.
Filatelia / Jornal de Parede. Luanda: Edição dos Serviços de Publicações do Comissariado Provincial
da M.P. Departamento Filatélico da Ala Nº1. Nº1 em 1969. Nº9 em 1971.
Selos em Angola. Boletim do Clube Filatélico de Angola. Luanda: [Clube Filatélico de Angola]. Ano
I Nº1 em Jan./Fev. de 1970 – Director: Engº João Cristino Amaral Fernandes. Ano VI Nº 34/35 em JulhoOutubro de 1975 – Director: Engº Tomaz Pinto Gomes.

2

-

Macau

Macau Filatelica / Orgão da Sociedade Internacional de Coleccionadores. Macau: Sociedade
Internacional de Coleccionadores. Vol. I Nº1 em Abril de 1933 – Director e Editor: Pedro Paulo Angelo. Vol.
VI Nº17 em Agosto de 1938 - Director e Editor: Pedro Paulo Angelo.
3

-

Moçambique

Circular Informativa. Lourenço Marques: Clube Filatélico de Moçambique. Nº1 em 9 de Maio de
1952. Nº42/43 em Abril/Maio de 1964. “Folhas policopiadas” vistas umas vezes sem outras com capas, com
a designação de Circular Informativa do Clube Filatélico de Moçambique.
A partir do nº44 passou a ser tipografada e mudou o nome para:
Boletim do Clube Filatélico de Moçambique. Lourenço Marques: Clube Filatélico de Moçambique.
Nº44 em Setembro de 1964 – Coordenadores: J. Almeida Santos et al. A partir do nº53/54 de Março de
1966 passou a designar-se Boletim do Clube Filatélico e Numismático de Moçambique. Nº58-61 em Janeiro de 1969 – Coordenadores: Júlio de Almeida Santos et al.
Após o nº58-61 este clube voltou a editar em 1970 e 1971 circulares informativas, tipografadas, de
que se conhecem pelo menos as seguintes:
Circular Informativa. Lourenço Marques: Clube Filatélico e Numismático de Moçambique. 3/70 referente ao mês de Março;
4/70 com data da gráfica de 6-70; 5/6/7/870 com data da gráfica de 10-70
Circular Informativa. Lourenço Marques: Clube Filatélico e Numismático de Moçambique. 1/2/3/71 com data da gráfica de
4-71. 4 a 12/71 com data da gráfica de XII-71.
C.I. [Circular Informativa] nº1 sem
data; nº2 sem data; nº3 [diz-se no corpo do
texto ser de Abril] todas sem indicação do
ano, dactilografadas em “folhas policopiadas” que se reconhece serem de 1972 pelas
referências no corpo do texto.
Para além das edições acima referidas
publicou o CFNM comunicados, leilões de selos, leilões de moedas, lista de sócios, catálogos
de “exposições”, etc, não sendo fácil estabelecer um inventário global das suas edições.
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VI - Edições na Alemanha
Bundesarbeitsgemeinschaft Portugal und ehemalige Kolonien / im Bund Deutscher Philatelisten
e. V. (BDPh e. V.). Düsseldorf: Bundesarbeitsgemeinschaft Portugal und ehemalige Kolonien / Christian
Schlachetzki. 1. Jahrgang Nr.1 Dezember 2000 – Vorsitzender: Wolfgang Vogt. 11. Jahrgang Nr. 25 August
2012 - Vorsitzender: Wolfgang Vogt. Em publicação.
http://www.arge-portugal.de/

VII - Edições na Holanda
Iberia. Rijswijk: Kontaktgroep Spanje-Portugal. Nummer 1 april/mei 1987. Secretariaat: Rijswijk [Frits
van Beekum]. Nº100 September 2012. Den Haag: Filatelistische Kontaktgroep Spanje-Portugal - Voorziter:
Frits van Beekum. Em publicação.
http://www.ksp-iberia.nl/

VIII

-

Edições em Inglaterra

Portuguese Philatelic Society News Bulletin. SL: Portuguese Philatelic
Society. Nº1 November 1962.
Mudou a designação para Portuguese Philatelic Society Quarterly
Bulletin a partir do Nº30 January 1970 – Hon. Director: George R. Pearson.
Nº197 April 2012. Editor - Clevedon [England]: Ron van der Holt. Em
publicação.
http://www.pps-uk.net

IX - Edições nos Estados Unidos da América
Portu-Info. Yonkers, N.Y. [USA]: The International Society for
Portuguese Philately. Volume I Nº1 em July 1962 – Editor: G. Allyn Van
Winkle. Vol. 44 Nº172 April-June 2012. Editor – Warwick [USA]: Richard M.
Hanchet. Em publicação.
http://www.portugalstamps.com/

Conclusão
As revistas ora enumeradas correspondem, lato sensu, a um repositório que se considera essencial
da filatelia portuguesa durante mais de 100 anos.
O número de exemplares constantes dos título ora descritos surpreende pela quantidade – são
vários os milhares de exemplares editados entre os agora apresentados e os que ficam para análise
posterior – nomeadamente face ao que em muitos círculos da especialidade normalmente se supõe.
Uma das revistas que mais marcou a filatelia portuguesa desde o século XIX foi O Philatelista de
Faustino Martins, sendo considerada, até ao momento, a primeira revista filatélica periódica portuguesa.
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A quantidade de exemplares editados em tão poucos anos e logo desde 1887 é sinal, por si só, revelador
da vitalidade e actualidade que o seu editor e proprietário lhe imprimiu.
A regularidade com que algumas sociedades filatélicas estrangeiras vêm ao longo da segunda
metade do século XX editando estudos sobre filatelia portuguesa é digna de registo, seja pela permanência
da actividade em si mesma seja pela edição em papel da síntese dos estudos em torno dos quais os seus
membros se aglutinam.
A revista mais carismática das arroladas é, pela sua longevidade e pela qualidade dos seus
conteúdos, o Boletim do Clube Filatélico de Portugal, devendo igualmente ser salientadas pelo grande
impacto que tiveram em meados do século XX o Mercado Filatélico e a 3ª série do Portugal Filatélico, a
que acrescem A Filatelia Portuguesa (fora de circulação desde 2005) e a revista de novo em publicação
intitulada Selos e Moedas.
Por último saliente-se a existência de títulos idênticos, passíveis de confusão e a requererem,
quando citados ainda que informalmente, de uma referência ao ano, editor e/ou local de edição – de
que o Portugal Filatélico/Portugal Philatélique é o exemplo mais paradigmático.
Colecções observadas, colaboração e respectivos agradecimentos:
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Mulheres Portuguesas
na Filatelia
Apresentação

Circulo de Estudos Filatélicos da SHIP

Na 5ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira, que decorreu na Biblioteca da Junta de Freguesia dos
Anjos, em 2011, organizado pelo Clube Filatélico de Portugal, o Círculo de Estudos Filatélicos da Sociedade Histórica de Independência de Portugal (SHIP) apresentou, pela
primeira vez, a participação “A Mulher Portuguesa na Filatelia”. Obteve um honroso e estimulante segundo lugar
na votação do público. O artigo que agora se publica
baseia-se na temática acima referenciada. Apresenta-se
pela ordem cronológica de emissões, as personagens femininas consagradas, por reconhecido valor - portuguesas do passado histórico e do presente - que deixaram
marcas indeléveis na sociedade da sua época.
A numeração dos selos portugueses é a do catálogo AFINSA Portugal, a dos inteiros postais do catálogo de
José da Cunha Lamas e A. H. Oliveira Marques, actualizado
por Horácio M. Novais, e a numeração dos selos estrangeiros
é a que consta dos catálogos franceses Yvert & Tellier.
Por decisão dos autores, o texto que segue não foi
escrito segundo o novo Acordo Ortográfico.

Breve introdução histórica

Brasil - 1990

Na Europa Ocidental, até finais do século XIX, a
mulher ocupava um lugar secundário na sociedade, dentro dos princípios da moral tradicional, definidos pelo poder político e pela Igreja. Em Portugal, em 1911, o atraso
cultural e científico reflectia-se, fundamentalmente, no
universo feminino, onde 77,4% de raparigas, maiores de
sete anos, não sabiam ler nem escrever (1).
Os ideários da Revolução Francesa e da Maçonaria despertam na mulher a vontade de mudança da sua
condição e, consequentemente, em finais do século XIX e
princípios do século XX, movimentos feministas proliferam
pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, reivindicando emancipação sócio-económica e o direito ao voto,
abalando, deste modo, a estrutura social da época.
Em Portugal, por não ser permitido liberdade de
associação e de reunião, dificilmente, vingaria qualquer
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movimento de contestação. São jornalistas e escritoras que dão voz na imprensa, preconizando a
liberdade da mulher, o direito à instrução e ao voto e a protecção legal aos filhos.
Em 1909, Ana de Castro Osório funda, juntamente com Adelaide Cabete e Maria Veleda, a “Liga
Republicana das Mulheres Portuguesas,” que, em 1910, tinha menos de quinhentas filiadas. Outro grupo
luta pelos mesmos ideais na “Associação de Propaganda Feminista”.
Após a implantação da República Portuguesa, legisla-se a favor da igualdade de direitos entre
o homem e a mulher. No novo Código Civil estabelece-se o divórcio, o casamento civil obrigatório e
outros regulamentos de protecção à mulher e à criança. No entanto, na prática a mulher continuava
esquecida, sem liberdade e relegada para um posição de subalternidade na família e na sociedade.
Paulatinamente, por toda Europa a mulher começa a entrar em áreas de trabalho anteriormente
de exclusividade masculina.
As duas guerras mundiais, com as suas abrangentes consequências, alteraram o papel da mulher antes essencialmente doméstica - para o de interventora em várias áreas da sociedade, no mundo pós guerra.
Em Portugal, na década de sessenta, a mulher conquista maior autonomia económica por
melhores oportunidades profissionais, em parte, criadas pela emigração masculina e pela guerra colonial.
A Revolução de 25 de Abril de 1974 trouxe transformações sócio-políticas e de mentalidades,
que implicaram mudanças legislativas. A nova Constituição entra em vigor a 25 de Abril de 1976,
estabelecendo princípios de igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, consignados na
revisão do Código Civil de 1978. A entrada em massa da mulher nas universidades e o acesso cada vez
maior à informação contribuirão para esbater a discriminação, ainda sentida na sociedade portuguesa,
dando, também, à mulher a capacidade de construir um Mundo melhor (2).

1.

Rainhas, Princesas, Heroínas e Religiosas

No Portugal oitocentista, liberais e absolutistas defrontaram uma guerra civil que terminaria com a
vitória dos liberais. É neste contexto de instabilidade socio-económico que D. Maria II (1819-1853) governa,
consolidando com diplomacia as prerrogativas da Coroa e da Constituição. No final do seu reinado, em
1853, começam a circular os primeiros selos postais portugueses (selos nºs 1/4) com a efígie da rainha (fig. 1).

Fig. 1

A exaltação dos valores pátrios e religiosos estava arreigada nas instituições e consequentemente na sociedade. Dentro desse espírito, por louvável iniciativa da SHIP, foi emitida a série dedicada à
Independência de Portugal (nº 361 a 381). Em 1926, foi homenageada filatelicamente em Portugal, a
primeira personagem feminina – não chefe de Estado - D. Filipa de Vilhena (fig.2). Digna de linhagem e
de sentimentos esta dama corajosamente e em grande secretismo, armou cavaleiros, na ténue claridade
da madrugada de 1 de Dezembro de 1640, os seus filhos D. Jerónimo de Ataíde e D. Francisco Coutinho,
incitando-os a combater contra o governo filipino.
O Município de Lisboa, em 1933, atribuiu o nome de D. Filipa de Vilhena a uma artéria da capital.
Na 2ª e 3ª emissões da série acima referida, duas figuras, ligadas à batalha de Aljubarrota, envoltas em actos de heroicidade, testemunhando justiça popular, são contempladas:
Brites de Almeida ou Beatriz, “A Padeira de Aljubarrota” (fig.3), matou com uma pá sete soldados fugitivos, que se esconderam no forno da sua casa, é homenageada nos selos de 40 e 96 centavos, da
segunda emissão, de 1927 (nºs 429 e 432).
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Participou também no conflito armado de 1384/85 com Castela, Joana de Gouveia (fig. 4), ao
serviço do cavaleiro Manuel Castro, arremessando contra os castelhanos pedras, paus e água a ferver
(nºs 439, 443 e 447).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Depois de um interregno de 21 anos, a filatelia homenageia a rainha D. Filipa de Lencastre (13601415), aquando da emissão da série alusiva aos construtores da dinastia de Avis (nº 706). De origem
inglesa, casada com D. João I, teve papel importante na formação intelectual dos seus filhos, “A Ínclita
Geração”. Deu-lhes uma educação exemplar em valores, costumes e conhecimentos científicos. Contribuiu pelo seu modo, trato e convivência, para moralizar os hábitos da Corte (fig. 5).
O Município de Lisboa, em 1966, atribuiu o nome de D. Filipa de Lencastre a uma artéria da capital.

Fig. 5

O 5º centenário do nascimento da princesa Santa Joana (1452-1490) foi assinalado com a emissão de dois selos postais (nºs 784/85) com a sua imagem (fig.6). No Portugal medievo a opção religiosa era
usual nas jovens, ditada, em parte, por razões políticas e económicas. A infanta manifestou muito cedo a
sua vocação. Recolheu-se, no convento de Jesus de Aveiro, onde tomou o hábito.
Foi canonizada a 17 de Março de 1756. A iconografia representa esta princesa com uma coroa
de espinhos, enaltecendo, desta forma, as suas qualidades piedosas.
O Município de Lisboa, em 1949, atribuiu o nome de Santa Joana Princesa a uma artéria da capital.

Fig. 6

Dona Luísa Maria Francisca de Gusmão (1613 -1666), pelo seu casamento com D. João IV, duque
de Bragança, em 12 de Janeiro de 1633, veio a ser a primeira rainha de Portugal da quarta dinastia. Em
1957 foi emitido um inteiro postal homenageando o casal real, na 3ª Série “Conheça a sua História”, com
o nº 54 (fig. 7).
O Município de Lisboa, em 1966, atribuiu o nome de Luísa de Gusmão a uma artéria
da capital.
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Fig. 7

Na época medieval, surtos epidémicos assolavam por todo país, provocando, essencialmente,
para os desfavorecidos grande mortandade. D. Isabel de Aragão (fig. 8) a Rainha Santa (1271-1336), dedicou a sua vida na ajuda aos mais desprotegidos, fundando hospitais, casas de assistência ou enfermarias
(selo nº 837). Possuidora de dotes políticos, diplomaticamente, evitou conflitos entre D. Dinis e o filho D.
Afonso. Foi canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1625. No adro do mosteiro de Santa Clara -a- Nova,
ergue-se a estátua da ”Rainha Santa Peregrina” (fig. 8).
O Município de Lisboa, em 1990, atribuiu o nome de Rainha Santa Isabel a uma artéria da capital.
A filatelia consagrou a rainha D. Leonor de Lencastre (1458-1525) no 5º centenário do seu nascimento. Rainha consorte (fig. 9) desenvolveu uma acção assistencial a favor dos pobres e doentes,
fundando a confraria da N. Senhora da Misericórdia de Lisboa, a “Casa de Banhos” nas Caldas e outras
irmandades. Amante das Letras e da Cultura protegeu os artistas (nº 846).
O Município de Lisboa, em 1966, atribuiu o nome de Dona Leonor a uma artéria da capital.

Fig. 8

Fig. 9

Leonor de Aragão (1402 - 1445), infanta aragonesa, viria a ser rainha de Portugal (fig. 10), por casamento com o rei D. Duarte, e regente na menoridade do seu filho D. Afonso V. Após a morte de D. Duarte, foi
designada como regente do reino na menoridade de Afonso V, que então tinha apenas três anos. Esta nomeação criou a inimizade dos grandes do reino, que constituíram um partido em torno do príncipe Pedro, duque
de Coimbra, o qual achava que tinha mais direitos para exercer a regência. Um ano após, nas Cortes de Lisboa
de 1439, foi forçada a abandonar o seu cargo de regente do reino, o qual foi então conferido ao príncipe D.
Pedro. Retirou-se então para Castela e faleceu em Toledo dez anos depois. Foi filatelizada em 1984 com selo da
série Lubrapex 84, com reprodução da sua face retirada dos painéis de S. Vicente de Fora (nº 1659).

Fig. 10
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Na Europália 91, numa edição conjunta (bloco nº 123), foi filatelizada D. Isabel de Portugal (13971471) e seu marido Filipe III, o Bom, conde de Flandres e duque de Borgonha (fig. 11). Dotada de uma
cultura ímpar, pertencente à “Ínclita Geração,” movia-se com sagacidade nos meandros da administração e da diplomacia. As relações entre Portugal e o ducado foram excelentes. Apoiou a instalação de
colonos flamengos nas ilhas dos Açores e protegeu os mercadores portugueses, dando-lhes privilégios e
isenções de fiscalização na venda de produtos na feitoria portuguesa de Flandres.

Fig. 11

Nos 150 anos do nascimento de Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura Telles e Albuquerque
(1843-1899), foi emitido um inteiro postal (nº 243), com a sua imagem. Tomou o hábito de Capuchinha
com o nome de Maria Clara do Menino Jesus (fig. 12). Fundou a 3 de Maio de 1870 a Congregação
Portuguesa das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, instituição de atendimento e
acolhimento de doentes e abandonados. Dedicada e carinhosa para com os necessitados foi beatificada
pelo Papa Bento XVI em Maio de 2011.

Fig. 12

Nos 200 anos da publicação do Alvará de criação do Serviço Público de Correio é consagrada
filatelicamente D. Maria I (1734-1816). Quando sobe ao trono (fig.13), a situação europeia era instável,
provocada pela independência dos Estados Unidos e pelo processo revolucionário, que a França
atravessava (selo nº 2445). A conjuntura interna era favorável para a promulgação de legislação para
o desenvolvimento manufactureiro e comercial. Fundou a Casa Pia de Lisboa, para amparo de órfãos
e a casa de correcção, para mulheres e, no âmbito cultural, a Academia das Ciências. Por influência
francesa, as damas começaram a usar vestidos estreitos, curtos à frente, cintura sobre o peito, demasiado
decotados e mangas curtas. Na noite de 17 de Dezembro de 1780, as principais ruas de Lisboa foram
iluminadas com 770 candeeiros. Afastada do governo por doença, partiu para o Brasil com a Corte, antes
das invasões francesas.
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O Município de Lisboa atribuiu o nome da Rainha D. Maria I a uma artéria da capital.
Na emissão “900 anos da Constituição do Condado Portucalense” (selo nº 2381), foram consagrados D. Teresa de Leão (1080 - 1130) e seu marido, D. Henrique de Borgonha. Ambicionava o conde
a independência do condado, que lhe tinha sido doado por D. Afonso VI, rei de Leão e Castela, sob a
condição de vassalagem ao suserano. Após a morte do seu marido, como regente (fig. 14) durante a
menoridade de D. Afonso Henriques, continuou a luta pela autonomia e pelo alargamento das terras
portuguesas, apoiada por uma facção da nobreza galega. Os barões portugueses, descontentes, com
a ingerência do valido de D. Teresa, D. Peres de Trava, nos assuntos do condado, apoiam D. Afonso
Henriques na luta pelo governo do condado. Derrotada pelas hostes do seu filho, D. Teresa refugia-se na
Galiza.
A filatelia homenageou D. Maria Amélia Luísa Helena de Orleans e Bragança (1865-1951) no
centenário da fundação do Museu Nacional dos Coches (bloco nº 303). Rainha consorte (fig.15) teve um
papel importante na protecção à infância e na saúde pública. Fundou o Instituto Nacional de Assistência
aos Tuberculosos e o Hospital do Rêgo. Teve influência nos vários domínios da cultura e do património.
Assistiu, dolorosamente, ao atentado que vitimou o seu marido e o filho D. Luís Filipe, o herdeiro do trono.
Partiu para o exílio, após a implantação da República. Teve uma recepção apoteótica e carinhosa,
quando visitou Portugal, em 1945.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Comemorou–se, com a emissão de um inteiro postal (nº 344), o 150º aniversário da chegada a Lisboa
de D. Estefânia Frederica Guilhermina
Antónia de Hehonzollern Sigmaringen
(1837-1859). Dusseldorf também assinalou
o aniversário da sua partida, enviando
uma delegação, que inaugurou um busto
da rainha consorte de D. Pedro V, no Paço
das Necessidades. Era formosa (fig. 16) e
possuidora de um espírito humanitário,
participando com o rei em várias obras
de índole social. Fundou, a expensas
suas, no hospital S. José, uma enfermaria
para crianças infectadas com a cólera.
Morreu aos 22 anos. O rei, cumprindo o
seu desejo, manda construir o Hospital de
D. Estefânia, em sua memória.
O Município de Lisboa, em 1893,
atribuiu o nome de D. Estefânia a um
largo da capital.

Fig. 16
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2. Escritoras, Empresárias, Professoras e Médicas
No 1º centenário do nascimento da poetisa (fig. 17) Florbela Espanca (1894-1930) foi emitido,
na série” Vultos da Cultura”, um selo com a sua imagem (nº 2187). Nasceu em Vila Viçosa, tendo sido
baptizada com o nome de Flor Bela Lobo. Aos sete anos de idade escreveu a sua primeira poesia “A VIDA
E A MORTE”. No seu aniversário e do seu malogrado primeiro casamento, suicidou-se. A sua obra inspira-se
nas mágoas causadas pela doença e morte do irmão, bem como pelos dois casamentos frustrados. O
Município de Lisboa, em 1948, atribuiu o nome da poetisa a uma artéria da capital.
Na série “Europa - Mulheres Célebres” (nº 2335) foi consagrada filatelicamente Natália Correia
(1923 – 1993). Esta escritora (fig.18) tem extensa e variada obra literária publicada. Em 1977, foi premiada,
em França, pelo Centro Internacional de Estudos de Petrarca pelos seus trabalhos sobre este poeta. Na
política exerceu o cargo de deputada na Assembleia da República. Foi-lhe conferido o Grande Oficialato
da Ordem de Santiago de Espada.
O Município de Lisboa, em 1993, atribuiu o nome da escritora a uma artéria da capital.
Na série acima referenciada, foi também consagrada Guiomar Madalena de Sá Vasconcelos
Bettencourt Machado de Vilhena (1705-1789). Possuidora de morgadios, tornou-se uma grande
empresária madeirense (fig. 19), que se notabilizou como forte concorrente à colónia inglesa, que então
monopolizava o comércio de vinhos. Mandou plantar nas suas terras a casta malvasia, contribuindo para
o desenvolvimento da ilha. Enfrentou, com coragem, os preconceitos de condição de mulher empresária.
As terras de vínculo continuam na posse da família (selo nº 2336).

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

No 150º aniversário de nascimento de Carolina Wilhelme Michaelis de Vasconcelos (1851-1925)
foi emitido um selo (nº 2735) com a sua imagem (fig. 20). Nascida em Berlim, casou-se no Porto com o
musicólogo e historiador de arte, Joaquim Vasconcelos. Dedicou-se ao estudo das línguas e literatura
clássicas, românicas, onde se integra o português, eslavas e semíticas. Foi nomeada intérprete oficial das
Línguas Ibéricas, em 1862. Recebeu o título de “doutora Honoris Causa” pelas Universidades de Friburgo,
Coimbra e Hamburgo. Como professora convidada, leccionou Filologia Portuguesa, na Universidade de
Coimbra. Considerada a mais importante filóloga da língua portuguesa, tem vasta bibliografia publicada,
em vários países. O rei D. Carlos atribuiu-lhe a insígnia de oficial da Ordem de Santiago de Espada.
O Município de Lisboa, em 1972, atribuiu o seu nome a uma artéria da capital.
Na série “História da Advocacia em Portugal”, Regina Quintanilha (1893 – 1967) é consagrada
(fig. 21) por ser uma das primeiras mulheres portuguesas a cursar Direito na Universidade de Coimbra (nº
2976). Não tendo condições políticas para exercer a sua profissão, em Portugal, abriu escritórios no Rio de
Janeiro e Nova Iorque.

Fig. 20

Fig. 21

Com a aproximação do 1º centenário da implantação da República, olhou-se de uma forma
justa para as figuras históricas femininas, ligadas ao movimento republicano. Opositoras ao Estado
Novo partilhavam os ideais de liberdade e de direitos iguais para ambos os sexos. Serviram a sociedade
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com o seu saber, a sua cultura e a sua profissão. Na série de 2009 “Mulheres da República”, foram
homenageadas oito portuguesas (selos nº 3896/903), a saber: Professora do ensino primário, Maria Veleda
(1871-1955), pseudónimo de Maria Carolina Frederico Crespim (selo nº 3896)), começou a escrever aos 19
anos no jornal Distrito de Faro (fig. 22). Esta maçona foi iniciada em 1907 na loja feminina “Humanidade”,
com o nome simbólico “Angústias”, foi pioneira na defesa dos direitos jurídicos, civis, políticos e pela
emancipação das mulheres, expondo os problemas sociais e pedagógicos no jornal “A Vanguarda”.
Em 1908 foi sócia fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Tendo sido condenada em
1909, por abuso da liberdade de imprensa.
O Município de Lisboa, em 1976, atribuiu o nome de Maria Veleda a uma artéria da capital.
A republicana Adelaide de Jesus Damas Brasão Cabete (1867-1935) foi maçona, iniciada a 1 de
Março de 1907 na loja feminina “Humanidade” com o nome simbólico “Luísa Michel” (fig. 23). Pedagoga,
professora, feminista e médica ginecologista lutou contra o flagelo da mortalidade infantil, do alcoolismo
feminino e da prostituição (selo nº 3897). Fundou a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Foi a
única mulher a votar a Constituição de 1933. Desiludida com a política do Estado Novo foi para Angola
exercer medicina em exclusivo.
O Município de Lisboa, em 1976, atribuiu o nome desta médica a uma artéria da capital.
A jornalista e escritora Ana de Castro Osório (1872 – 1935) fundou a Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas (fig. 24). Editora e escritora, em especial de literatura infantil, começou a escrever aos 25 anos,
recolhendo contos de tradição popular. Esta maçona, iniciada em 1907 na loja feminina “Humanidade”,
com o nome de “Leonor Fonseca Pimentel”, escreveu o primeiro manifesto feminista português, “Mulheres
Portuguesas” (selo nº 3898). Na guerra de 1914-18, teve um papel importante na assistência aos soldados,
sendo, por isso, homenageada pela Liga dos Combatentes da Grande Guerra, com a colocação do seu
busto, em bronze, na respectiva sede. Recusou a condecoração da Ordem de Santiago mas, aceitou
a da Ordem de Mérito Agrícola e Industrial. Foi o grande amor de Camilo Pessanha e a ela se deve a
recolha dos poemas e a publicação da obra-prima a “Clepsydra,” para a qual teve a colaboração do
seu filho, João de Castro Osório.
O Município de Lisboa, em 1976, atribuiu o seu nome a uma artéria da capital.

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

A poetisa e professora Angelina Vidal (1853-1917) lutou pelos direitos dos operários, nomeadamente
das mulheres republicanas, assumindo intervenções públicas, com cariz social (fig. 25). Participou
activamente na defesa de ideias humanistas e do associativismo (selo nº 3899). Além de jornalista trabalhou
como tradutora, olissipógrafa, escreveu teatro, poesia e prosa, ganhando dois prémios internacionais: em
1885 com o poema “Noite dos Espíritos” e em 1902 com o poema “Ícaro”.
O Município de Lisboa, em 1922, atribuiu o nome de Angelina Vidal a uma artéria da capital
De origem humilde, Carolina Beatriz Ângelo (1877-1911) formou-se na escola Médico-Cirúrgica de
Lisboa, sendo a primeira mulher a fazer cirurgia em Portugal (fig. 26). Em 1907, foi iniciada na maçonaria e
integrada na loja “Humanidade” com o nome de código “Lígia” de que foi venerável. Defendeu os ideais
republicanos e feministas, participando na fundação da Liga Republicana das mulheres Portuguesas
(selo nº 3900). A primeira bandeira da Republica foi bordada em sua casa, com ajuda de algumas
republicanas, no maior sigilo. Como viúva e mãe foi primeira mulher eleitora portuguesa em 1911, nas
eleições para a Constituinte. Deslocava-se, regularmente, de forma gratuita, para tratar dos doentes dos
bairros pobres de Lisboa. Em 1988 entra na toponímia da cidade de Lisboa. Em 19 de Janeiro deste ano,
foi inaugurado o novo Hospital de Loures ao qual foi dado o seu nome.
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Licenciada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Virgínia Quaresma (1882-1973) foi
a primeira mulher a exercer jornalismo em Portugal (fig. 27). Distinguiu-se pelas suas reportagens políticosociais, nomeadamente, em 1910, nos jornais O Século e A Capital (selo nº 3902). Fundou a primeira
agência de publicidade no jornalismo. Radicou-se no Brasil, onde trabalhou no Correio Português e
na Época. A sua actividade jornalística no Brasil valeu-lhe o título de “cidadã carioca honorária”. Foi
condecorada com a Ordem de Santiago, pelos serviços prestados ao país, durante a grande Guerra.
O Município de Lisboa, em 1988, atribuiu o nome desta jornalista a uma artéria da capital.
A escritora Emília de Sousa Costa (1877-1959) defendeu a educação feminina, contribuindo
para a criação da Caixa de Auxílio a Raparigas Estudantes Pobres, tendo como finalidade subsidiarlhes os estudos secundários e superiores (fig. 27). Dedicou-se à literatura infantil, sendo responsável pela
fundação de bibliotecas infantis. (selo nº 3903). Leccionou na Tutoria Central de Lisboa, instituição para
crianças delinquentes ou abandonadas. Foi condecorada com a Ordem de Santiago de Espada pelo seu
empenho e dedicação à literatura Uma parte do seu espólio encontra-se no Grémio Literário Vilarealense.

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Comemorou-se o bicentenário do nascimento de Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896), conhecida
por “Ferreirinha” (fig. 28), com a emissão de um selo (nº 4058). Figura ímpar na História do Douro e do Vinho do
Porto é considerada a maior viticultora do Douro do século XIX. Descende de uma família ligada à produção
e comércio do vinho do Porto, fez da sua casa agrícola do Douro, a mais importante desta zona demarcada.
Tratada como santa e mãe do povo, despendeu muito da sua fortuna em obras de caridade.
Licenciada em Matemática, Maria do Pilar Ribeiro (1911-2010) foi homenageada no centenário do seu
nascimento, com o inteiro postal nº 394 (fig. 29). Leccionou esta disciplina nos Liceus Pedro Nunes e Camões. Em
1947, nos EUA, foi instrutora de Matemática
na Pennsylvania State University. Entre 1976
e 1980 exerceu funções como Professora na
Universidade do Porto e no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foi sócia fundadora da Sociedade Portuguesa de Matemática (sócia n.º1) e fez parte da primeira
direcção desta prestigiada Sociedade.

Fig. 28

Fig. 29
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3. Artistas e Desportistas
Na série “Músicos Portugueses,” a cantora lírica Luísa Todi (fig. 30), nome artístico de Luísa Rosa
de Aguiar (1753-1833), é filatelizada (nº 1224). Estreou-se, em 1771, na corte de D. Maria I, ganhando uma
dimensão internacional, ao actuar em várias cidades europeias. Foi convidada por Frederico Guilherme
II da Prússia, como cantora da corte (1787/89). Antoine Reicha, na obra o “ Tratado da Melodia”, faz referência à cantora, com rasgados elogios. Setúbal, a cidade onde nascera, erigiu-lhe um monumento e
deu o seu nome à principal artéria da cidade e, em Lisboa, em 1971, o Município deu o nome da cantora
a uma artéria da capital.
Escultora e, depois, pintora, Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) naturalizou-se francesa em
1956 (fig. 31), bem como seu marido o pintor húngaro Arpad Szénes. Recebida com carinho em Paris e
reconhecido o seu talento, o governo francês comprou-lhe vários quadros. Expôs pela primeira vez em
Paris no ano de 1930. Esquecida pelo Estado Novo, foi considerada, após o 25 de Abril, uma das mais famosas pintoras portuguesas (nº 2334). Em 2008 foi, de novo, homenageada com um seu auto-retrato, na
série “Vultos da História e da Cultura-2º Grupo”. Portugal prestou-lhe significativa homenagem ao criar o
Museu Arpad Szénes-Vieira da Silva.
O Município de Lisboa, em 1992, atribuiu o nome de Vieira da Silva a uma artéria da capital.
Na série “100 Anos do Cinema em Portugal” (nºs 2356/61), foi consagrada a actriz de teatro, Laura
Alves (1927-1986). Fez cinema e televisão, sendo o seu talento, também, reconhecido além-fronteiras (fig.
32). Quinze anos depois, isto é, em 2011, no segundo grupo da série dedicada ao “Teatro em Portugal”,
volta a ser homenageada (selo nº 4126).
O Município de Lisboa, em 1988, atribuiu o nome desta artista a uma artéria da capital.

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Foi consagrada, também na série “100 Anos do Cinema em Portugal” (bloco nº 174), a actriz de
teatro e de cinema Beatriz Costa (fig.33), nome artístico de Beatriz da Conceição (1907–1996), que teve
projecção internacional. Estreou-se no teatro
de revista aos 15 anos, como corista, e foram
inúmeras aquelas em que participou, quer em
Portugal, quer no Brasil. Em 1927, estreia-se no
cinema com o filme “O Diabo em Lisboa”. Começou nessa altura a usar franja, penteado
que a identificava e que usou até ao fim dos
seus dias. O seu grande sucesso foi em 1933
com o filme “A Canção de Lisboa”. O seu último filme “Aldeia da Roupa Branca” é de 1939.
Considerada como o expoente
máximo do fado, a fadista e actriz, Amália
Rodrigues (1920-1999) torna-se conhecida,
aos 15 anos, quando participou na Marcha Popular de Alcântara. Homenageada
em 2001 no inteiro postal nº 306 (fig. 34).
Em 1940, estreia-se no teatro de revista. Em

Fig. 33
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1943, canta pela primeira vez fora de Portugal, em Madrid. Em 1947, estreia-se no cinema. Está sepultada
no Panteão Nacional.
O Município de Lisboa deu o seu nome a um jardim da cidade..

Fig. 34

Na série “Jogos Paralímpicos Atenas 2004” é homenageada Leila Marques (fig. 35). Começou a
praticar natação aos três anos de idade, por indicação médica e aos doze anos ingressou na “equipa
de natação adaptada”, no Clube Gesloures. Com abnegação, persistência tirou o curso de medicina
com a especialidade de medicina geral e familiar (selo nº 3159). Participou, entre outros, nos Jogos
Paralímpicos de 1996, de 2000 e de 2008. Conquistou medalhas de ouro, prata e bronze, para além
de recordes nacionais e mundiais. Tendo sido eleita, com 27 anos de idade, presidente da “Federação
Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência” (FPDPD), para o quadriénio 2009 a 2012.

Fig. 35

Na série “Moda Portuguesa”, de 2004, três figuras femininas são consagradas: A estilista Alexandra
Moura (fig. 36) tirou o curso do IADE. Especializou-se em “Projectos de Design de Moda”. É actualmente
docente na ESART. A sua participação no mundo da moda tem sido marcante (nº 3183).
Na década 70, do século passado, Ana Salazar (fig. 37) inicia a carreira na moda. Criou um novo
conceito de vestir, sendo considerada como a pioneira da moda “Made in Portugal”. Criou em 1989 uma
linha de perfumes. Em 1997 foi agraciada com a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Infante
D. Henrique (3184).

Fig. 36

Fig 37

Natural do Funchal, Fátima Lopes (fig. 38) mudou-se para Lisboa com o objectivo de fazer carreira
na moda. Neste difícil meio, alcançou merecida projecção nacional e internacional. Tem defendido
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publicamente a utilização de peles verdadeiras, o que tem originado fortes protestos dos defensores dos
direitos dos animais (3192).

Fig. 38

O selo dedicado ao “Campeonato Europeu de Triatlo” (nº 3696) presta merecida homenagem
a Vanessa Fernandes (fig.39). A sua vida de desportista foi iniciada quando tinha 15 anos. Em 2008,
participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, terminando a prova em segundo lugar, com a medalha de
prata, tornando-se a primeira atleta portuguesa a conseguir uma medalha olímpica nessa modalidade.
A SHIP, em 2007, atribuiu-lhe o Prémio “Sande Lemos”, pelo “relevante exemplo e notável incentivo para
a nossa juventude, contribuindo com o seu esforço para o robustecimento da identidade portuguesa e
prestígio do nosso país no contexto das nações.”

Fig. 39

A actriz Amélia Rey Colaço (1898 - 1990), também, encenadora e empresária, teve uma longa e
excepcional carreira. (fig. 40) Fundou a companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, orientando com
o seu marido, cerca de 40 anos, o Teatro Nacional D. Maria II. Aos 80 anos foi nomeada directora do teatro
S. Luís. Participou também em filmes e, em 1983, numa comédia televisiva, onde contracenou com a sua
filha Mariana. De mérito reconhecido, esta grande senhora do teatro, recebeu várias condecorações,
destacando-se a de Insígnias de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, entregue pelo embaixador
francês, em Portugal. Foi homenageada em 2011 com o selo nº 4127.
O Município de Lisboa, em 1990, atribuiu o nome da artista a uma artéria da capital.
Descendente de uma família de actores Eunice do Carmo Muñoz (fig. 41) é uma actriz do teatro,
cinema e televisão. Estreou-se em 1941 no Teatro Nacional D. Maria II, sendo desde logo reconhecido o
seu talento e tendo iniciado uma carreira de sucessos. Em 1946, estreia-se no cinema no filme “Camões”
e ganha o prémio do SNI. Em 1993, estreia-se na televisão. Em 1991, aquando das celebrações dos seus
50 anos de Teatro, é condecorada, em cena aberta, no palco do Teatro Nacional, pelo Presidente da
República (nº 4130).

Fig. 40

Fig. 41

Reconhecida, por cantar com um estilo peculiar, Hermínia Silva (1907-1993) levou, pela primeira
vez, o Fado para a Revista (fig. 42). Participou também em filmes que contribuíram para o seu sucesso
(selo nº 4157). Recebeu vários prémios e condecorações e é considerada a segunda fadista portuguesa
mais popular do Séc. XX, logo a seguir a Amália Rodrigues.

66

O Município de Lisboa, em 1993, atribuiu o nome da fadista a uma artéria da capital.
Proveniente de uma família de raízes aristocratas, quer pelo lado paterno, quer pelo materno, a
fadista Maria Teresa do Carmo de Noronha Guimarães Serôdio (1918 -1993) foi criadora de um estilo muito
próprio, que fez escola (fig. 43). Cantava em festas de família e de amigos, mas também em retiros de
fado (selo nº 4158). Na Emissora Nacional teve um programa semanal “Fados e guitarradas” que durou 23
anos. Actuou em Espanha, Brasil, Mónaco e Inglaterra.
O Município de Lisboa, em 1995, atribuiu o nome de Maria Teresa de Noronha a uma artéria da capital.
De origem cigana, Maria Severa Onofriana (1820 – 1846) nasceu e morreu no Bairro da Mouraria.
É considerada a primeira cantadeira de fado. Cantava e tocava guitarra em tabernas da Rua do
Capelão. Alta e atraente (fig. 44) teve vários amantes conhecidos, com destaque para o Conde Vimioso.
Os dois ficaram imortalizados no quadro de José Malhoa (bloco nº 457) que simboliza o Fado, que foi
recentemente elevado à categoria de Património Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em
Novembro de 2011. Morreu muito nova de tuberculose.
O Município de Lisboa, em 1989, atribuiu o nome de Severa a uma artéria da capital.

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

4. Portuguesas na Filatelia Estrangeira
A notoriedade das portuguesas em áreas da diplomacia, do saber artístico e cultural foi reconhecida
na filatelia estrangeira. Seguem-se seis casos que merecem ser postos em relevo. Cármen Miranda (fig. 45),
nome artístico de Maria do Carmo Miranda Cunha (1914 -1955), natural de Marco de Canaveses (Portugal),
foi viver para o Brasil com dois anos de idade. Aí criou enorme sucesso a cantar e actuar em salas de
espectáculo tendo sido descoberta por um produtor da Broadway onde faz enorme sucesso durante dois
anos. Foi convidada para fazer cinema em Hollywood na época dourada do cinema. Morreu nesta cidade
e o seu corpo foi recebido no Brasil com a bandeira cobrindo o caixão e escoltada por uma multidão de
admiradores. Cármen Miranda transportou o Brasil na sua bagagem, fazendo com que toda a gente que não
conhecia o Brasil adorasse a sua música e o seu ritmo (Brasil – nº 3076 e EUA – nº 4324).

Fig. 45
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Realizadora de cinema no Brasil (fig. 46) onde vivia desde os vinte anos, Maria do Carmo Santos
Gonçalves (1904 - 1952) foi, também, actriz e produtora. Participou nos filmes “Sangue Mineiro” e “Limite”,
obras importantes e significativas na filmografia da artista (Brasil – nº 1971).

Fig. 46

D. Isabel de Portugal foi considerada pelos coevos uma figura de relevo dos Países Baixos, no
século XV (fig. 47). Possuía aptidões e qualidades políticas para ser uma boa governante. Casada com
Filipe III, duque de Borgonha, contribuiu para a expansão e prosperidade do ducado. Procurou com diplomacia, evitar confrontos com o rei de França e da Inglaterra. Recordada, na Europália 91, pela filatelia
portuguesa e belga (Bélgica - nº 2409) e pela exposição organizada pela Biblioteca Real Alberto I, na
capela Nassau, em Bruxelas.
Conhecida pelo nome judeu de Grácia Nasi (fig. 48), Beatriz de Luna (1510-1569) ficou viúva aos
25 anos e dona do Império Mendes que pertencera ao seu marido. Para escapar à Inquisição portuguesa
fugiu para Antuérpia, depois para Veneza e, por fim, radicou-se em Constantinopla. Ajudou muitos judeus
da Península Ibérica a evadirem-se para o Império Otomano, onde podiam exercer livremente a sua
religião e profissão (Israel - nº 1153).
Envolvida na organização da EUROPÁLIA de 1991, a pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908 1992) participou activamente no projecto e cujo selo da edição conjunta Bélgica e Portugal foi divulgado
por todo o mundo. Pintou o quadro “La Poste” (fig. 49), reproduzido no selo francês de 1993 (França - nº
2835). Recebeu, por mérito, a Ordem de Santiago de Espada.
A filatelia italiana assinalou o 200º aniversário da morte de Eleonora de Fonseca Pimentel com
a emissão de um selo (fig.50). Descendente da nobreza portuguesa e espanhola, Eleonora (1752 -1799)
nasceu em Roma. Conhecida como “A Portuguesa de Nápoles,” cultivava com paixão a língua pátria.
Foi poetisa, escritora, pedagoga, bióloga e uma das primeiras jornalistas europeias.
Viveu parte da sua vida em Nápoles, tendo no seu círculo de amigos, intelectuais, artistas e
adeptos da ideologia revolucionária francesa. Leonor, por defender ideais republicanos, foi acusada
de crime de lesa-majestade e enforcada na Praça do Mercado de Nápoles (Itália - nº 2374). Voltaire
dedicou-lhe um poema.
O Município de Lisboa, em 1988, atribuiu o nome de Leonor Pimentel a uma artéria da capital.
Para comemoração dos 200 anos de chegada da corte portuguesa ao Brasil foi emitido um
selo onde aparece D. Carlota Joaquina (1755-1830) junto a seu marido, D. João VI). Foi uma senhora de
grande personalidade, corajosa e defensora das instituições régias e do absolutismo (fig. 51). Conspirou,
juntamente com seu filho D. Miguel, contra o regime. Por este facto, foi obrigada, por ordem régia, a
recolher-se na Quinta do Ramalhão.

Fig. 47

Fig. 48
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Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Conclusão
O papel secundário que a mulher ocupou e ainda ocupa na sociedade portuguesa está patente
na amostragem apresentada no presente trabalho. Verificou-se que desde 1853, data da emissão
do primeiro selo postal, até finais de 2011, foram consagradas pela Filatelia 45 portuguesas em selos
comemorativos e 5 em inteiros postais. No mesmo período, homenageou-se mais de 362 personagens
masculinas. O tecido social das consagradas no Estado Novo recai sobre rainhas e damas da alta
nobreza. Após a Revolução de Abril de 1974, destacam-se as mulheres nas mais diversas profissões.
Sem fazer juízos de valor sobre a decisão de escolha, a comissão - que indigita as personalidades
a serem contempladas pelos Correios – deveria debruçar-se, de forma justa, sobre o passado próximo, a
fim de trazer, para a Filatelia, portuguesas de mérito que, com o seu talento, saber e espírito reivindicativo
contribuíram para o progresso do nosso País.
É de apreço salientar o papel da Câmara de Lisboa que, desde 1892, tem vindo a homenagear
a mulher na toponímia da cidade (a primeira portuguesa que mereceu este tipo de consagração, em
Lisboa, foi a viscondessa dos Olivais). Das 105 mulheres que o município da capital já homenageou,
apenas 26 foram filatelizadas.
Os cinco elementos do Círculo de Estudos Filatélicos da SHIP (Fernando, Gualberto, Isabel, Maria
Emília e Olga) que elaboraram este artigo, aproveitam o ensejo para agradecer ao Dr. René Rodrigues
da Silva o estímulo e o acompanhamento dado a fim dos mesmos fazerem a sua primeira incursão nos
domínios da literatura filatélica.

Notas:

(1) Marques, A. H. de Oliveira Marques - História de Portugal, vol. II, p. 217, 5ª Edição, Lisboa, Palas Editores, 1978.
(2) Sousa, António - A Família e a Condição Feminina, in, 20 Anos de Democracia pp. 503-508, História de Portugal, coordenação
de António Reis, Lisboa, Círculo de Leitores,1994.
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Os datadores das flâmulas
de Portugal
As primeiras máquinas de obliterar foram
introduzidas em Julho de 1910 e eram da marca Krag,
com um espaçamento entre os datadores de 75-80 mm
(medidos do início de um datador ao início do seguinte);
mais tarde, em Julho de 1929, apareceram as máquinas
do tipo Sylbe, com o intervalo reduzido para 60-65 mm.

Paulo Rui Barata

baratap@netcabo.pt

Tipos base

I - Octogonais

III - Circulares com
datador fechado

II - Hexagonais

IV - Circulares com
datador aberto

V - Circulares
tipo 1944

Os tipos básicos de datadores das máquinas Krag
e Sylbe são cinco, conforme se pode ver no quadro acima.
Passarei de seguida a detalhá-los um por um, indicando
também quais as máquinas em que foram utilizados.
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As siglas utilizadas para distinguir os vários datadores são compostas de duas partes separadas
por um hífen. A primeira parte designa a localidade (abreviada), e a segunda o tipo (I para os octogonais,
II para os hexagonais, etc.). Esta segunda parte pode também conter uma letra no final, quando a mesma
localidade tem mais de um datador do mesmo tipo, por ex. IA, IB, IC, etc.
As abreviaturas utilizadas para designar as localidades são:
Lisboa: LXC (Lisboa Central); LXCII (Lisboa Central 2ª Secção/Sector); LXCIII (Lisboa Central
3ª Secção/Sector); LXII (Lisboa 2ª Secção/Sector); LXIII (Lisboa 3ª Secção/Sector); LXCTC1 (Lisboa CTC
1); LXEPI (Lisboa Encomendas 1ª Secção/Sector); LXEPII (Lisboa Encomendas 2ª Secção/Sector); LXEPIII
(Lisboa Encomendas 3ª Secção/Sector); LXIIPAQ (Lisboa 2º Sector Paquete); LXN (Lisboa Norte); LXNP
(Lisboa Norte P).
Porto: PTCII (Porto Central 2ª Secção/Sector); PTCIII (Porto Central 3ª Secção/Sector); PTCIV
(Porto Central 4ª Secção/Sector; PTII (Porto 2ª Secção/Sector); PTIII (Porto 3ª Secção/Sector); PTEPI (Porto
Encomendas 1ª Secção/Sector); PTEPII (Porto Encomendas 2ª Secção/Sector); PTEPIII (Porto Encomendas
3ª Secção/Sector).
Outras Localidades: AMC (Almancil); AMD (Amadora); AVR (Aveiro); BRG (Braga); CSC (Cascais);
CBR (Coimbra); COV (Covilhã); CTCS (CTC Sul); EVR (Évora); FAR (Faro); FIG (Figueira da Foz); FCN (Funchal);
FNCE (Funchal Encomendas); GUA (Guarda); GUI (Guimarães); OEI (Oeiras); PEN (Peniche); PIC (Picoas
Lisboa); PTG (Portalegre); SNT (Santarém); SET (Setúbal); TNV (Torres Novas); VNC (Viana do Castelo); VNM
(Vila Nova de Milfontes); VIS (Viseu).

Tipo I – Datadores octogonais (1910)

LXC-IA

LXC-IB

LXII-IA

LXC-IC

LXCII-I

LXC-IA
O tipo LXC-IA (Lisboa Central tipo IA) foi o primeiro a surgir, em 1910, e foi utilizado nas máquinas Krag
LXC-IB
O tipo LXC-IB é semelhante ao anterior, mas o datador é quase rectangular, com os cantos “quase” em
ângulo recto (muito ligeiramente arredondados); conheço-o desde 1929 em máquinas Krag.
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BRG-I

CBR-I

FAR-I

VIS-I

LXC-IC
Neste terceiro tipo o octógono é heterógono (tem ângulos desiguais) o que lhe dá um aspecto entre o
octógono anteriormente usado (isógono) e um quadrado; conheço desde 1942 em máquinas Krag.
LXII-I
O datador LXII-IA (Lisboa 2ª Secção tipo IA) foi o primeiro octogonal a aparecer com referência à secção.
Existe desde 1936 e funcionou nas máquinas Krag e Sylbe.
LXCII-I
Este datador, de 1937, também tem referência à secção. É bastante raro e funcionou na
máquina Krag.
BRG-I
O datador octogonal de Braga surge em 1930, apenas nas máquinas Sylbe.
CBR-I
O datador octogonal de Coimbra surge também em 1930, apenas nas máquinas Sylbe.

LXCII-IIA

LXCII-IIA

LXCII-IIB

FAR-I
O datador octogonal de Faro surge também em 1930, apenas nas máquinas Sylbe.
VIS-I
O datador octogonal de Viseu aparece em 1931, apenas na máquina Krag.

Tipo II – Datadores hexagonais (1929)

LXCIII-II

PTCII-II

PTCIII-II

Os datadores hexagonais começaram por aparecer no Porto, em 1929, e depois em Lisboa,
no ano seguinte. Aparentemente já estavam fora de uso a partir dos finais de 1935, com excepção
do “Lisboa – 3ª Secção”, que foi usado esporadicamente até 1944. Foram usados exclusivamente em
máquinas do tipo Sylbe.
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LXCII-IIA
O tipo hexagonal de Lisboa Central 2ª Secção aparece em 1930. Por vezes o hífen entre “Lisboa” e
“Central” aparece quase apagado, parecendo um tipo diferente do mesmo datador.
LXCII-IIB
O segundo tipo da mesma secção é raro (aparentemente era usado na correspondência por junto,
publicidades, impressos, etc.) e conheço-o em 1937.

LXC-III

LXCCII-IIIA

LXCII-IIIB

LXCII-IIIC

LXCIII-II
O primeiro tipo de Lisboa Central 3ª Secção surge também em 1930.
PTCII-II
O primeiro tipo de Porto Central 2ª Secção surge só em 1934.
PTCIII-II
O hexagonal de Porto Central 3ª Secção foi o primeiro a surgir, em 1929.

Tipo III – Datadores circulares com datador fechado (1937)
Estes datadores, com o rectângulo de ângulos rectos a encerrar a data, correspondem ao
tipo de 1928 dos carimbos circulares datados. O intervalo nas máquinas Sylbe varia de 60 a 65 mm
dependendo da “derrapagem” dos envelopes.

LXCII-IIID

LXCII-IIIE

LXCII-IIIF

LXCII-IIIIG

LXC-III
O último datador a dizer simplesmente “Lisboa Central”, em uso desde 1944 nas máquinas Krag.
LXCII-IIIA
Funcionou em ambos os tipos de máquina, Krag e Sylbe, a partir de 1937.
LXCII-IIIB
Lisboa C – 2ª S. Funcionou em ambos os tipos de máquina, Krag e Sylbe, a partir de 1938.
LXCII-IIIC

Lisboa C – 2º S., datador com dia-mês-ano-turno. Funcionou em ambos os tipos de máquina, Krag a partir
de 1940, e Sylbe a partir de 1944.

LXNP-IIIA

LXNP-IIIA

LXNP-IIIB
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PTCII-IIIA

PTCII-IIIB

LXCII-IIID
Lisboa C – 2º S., datador com dia-mês-ano-hora. Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1946.
LXCII-IIIE
“Correio” em vez de “Correios”. Funcionou nas máquinas Krag, a partir de 1944.
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1943.
Funcionou nas máquinas Krag, a partir de 1944.

PTCII-IIIC

LXCII-IIIF

LXCII-IIIG

PTCII-IIID

PTCIII-III

PTCIV-III

FAR-III

LXNP-IIIA
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1941.
LXNP-IIIA
O mesmo datador, já com muito uso. Chegou a ficar totalmente ilegível.
LXNP-IIIB
Letras mais achatadas e datador mais alto. Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1945.
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1938.

PTCII-IIIA

PTCII-IIIB
Com ponto debaixo do “o” de “2º”. Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1941.
PTCII-IIIC
Com traço e ponto debaixo do “o” de “2º”. Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1942.
PTCII-IIID
Sem acento circunflexo em “Porto” e com os “I I” mais afastados. Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir
de 1945.
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1941.
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1945.
Funcionou nas máquinas Sylbe, a partir de 1942.

PTCIII-III
PTCIV-III
FAR-III

Tipo IV – Datadores circulares com datador aberto (1937)

LXCII-IVA

LXCII-IVB

LXCII-IVC
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LXCIII-IV

Estes datadores, com a data em campo aberto, apareceram de facto em 1928 (Porto – 3ª
Secção), mas só em 1937 se espalharam a todo o país. Funcionaram exclusivamente em máquinas Sylbe.

LXN-IVA

LXN-IVB

Mês em letras. Em utilização desde 1937.

LXIIPAQ-IV

PTIII-IV

LXCII-IVA

LXCII-IVB
“H” de “Hora” sublinhado. Em utilização desde 1938.
LXCII-IVC
“H” de “Hora” sem sublinhado. Em utilização desde 1945.
LXCIII-IV
Em utilização desde 1938.
LXN-IVA
“H” de “Hora” sublinhado. Em utilização desde 1939.
LXN-IVB
“H” de “Hora” sem sublinhado, “Lisboa” em letras mais baixas e redondas. Em utilização desde 1945.
Em utilização desde 1939.
Em utilização desde 1928.

PTCII-IV

Em utilização desde 1938.
Em utilização desde 1939.
Em utilização desde 1938.
Em utilização desde 1938.

LXIIPAQ-IV
PTIII-IV

PTCIII-IV

PTCII-IV
PTCIII-IV
CBR-IV
FNC-IV
SNT-IV

Em utilização desde 1947.
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CBR-IV

FNC-IV

SNT-IV

SET-IV

SET-IV
Em utilização desde 1941.

Tipo V – Datadores do tipo de 1944 (1945)

Estes datadores têm a mesma traça dos carimbos circulares datados do tipo de 1944. As
pequenas cruzes “+” nem sempre se encontram a ladear a data. A legenda “CTT” na meia lua inferior
está ausente no datador de Portalegre. Excepto alguns dos datadores de Lisboa, todos funcionaram em
máquinas Sylbe.

LXII-VA

LXII-VB

LXII-VC

LXIII-VA

LXII-VA
“II” e “CTT” grandes. Em funcionamento nas máquinas Krag desde 1945.
LXII-VB
“II” e “CTT” pequenos. Em funcionamento nas máquinas Krag desde 1946.
LXII-VC
“II” romano. Em funcionamento nas máquinas Krag desde 1947.
LXIII-VA
“III” e “CTT” largos. Em funcionamento nas máquinas Sylbe desde 1946.

LXIII-VB

LXIII-VC

LXEPII-V

LXIII-VB
“III” e “CTT” estreitos. Em funcionamento nas máquinas Sylbe desde 1947.
LXIII-VC
“III” romano. Em funcionamento nas máquinas Krag desde 1950.
LXEPII-V
Em funcionamento nas máquinas Krag desde 1966.
“CTT” estreito. Em funcionamento desde 1946.

PTII-VA
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PTII-VA

PTII-VB

PTII-VC

“CTT” médio. Em funcionamento desde 1946.
“CTT” grande. Em funcionamento desde 1946.

PTIII-VA

PTIII-VC

AVR-V

BGR-V

FAR-V

FIG-V

PTII-VB
PTII-VC

PTIII-VA
“III” e “CTT” estreitos. Em funcionamento desde 1946.
PTIII-VB
“III” e “CTT” médios. Em funcionamento desde 1946.
PTIII-VC
“III” estreito, “CTT” grande. Em funcionamento desde 1946.

PTIII-VC

PTIII-VD

“III” romano. Em funcionamento desde 1949.

AVR-V

Em funcionamento desde 1952.

BRG-V

Em funcionamento desde 1956.

CBR-V

Em funcionamento desde 1950.

COV-V

Em funcionamento desde 1950.

FAR-V

Em funcionamento desde 1948.

CBR-V

PTIII-VD

COV-V
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FNC-V

GUA-V

Em funcionamento desde 1958.

PIC-V

VNC-V

VIS-V

FNC-V

Em funcionamento desde 1952.

GUA-V

Em funcionamento desde 1958.

GUI-V

Em funcionamento desde 1953.

PTG-V

GUI-V

FIG-V

TNV-V

PIC-V

Em funcionamento desde 1948.

PTG-V

Em funcionamento desde 1957.

TNV-V

Em funcionamento desde 1951.

VNC-V

Em funcionamento desde 1951.

VIS-V

Em funcionamento desde 1957.

Tipos experimentais
Em épocas de renovação os C.T.T. adquiriram, por meio de compra ou de oferta promocional,
várias máquinas experimentais que enviaram para diversas localidades. Nunca passaram de uma ou
duas máquinas do mesmo tipo, e apresento a seguir os tipos de datadores que conheço destas tentativas
para melhorar o material obliterante.

AMC-E

AMD-E

CSC-E
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EVR-E

AMC-E

Em uso desde 1992.

AMD-E

Em uso desde 1955.

CSC-E

Em uso desde 1957.

EVR-E

Em uso desde 1932.

LXCTCI-E

OEI-E

PEN-E

VNM-E

CTCS-E

LXCTC1-E

Em uso desde 1992.

OEI-E

Em uso desde 1965.

PEN-E

Em uso desde 1985.

VNM-E

Em uso desde 1992.

CTCS-E

Em uso desde 2006.

Máquinas Universal (1947)
As máquinas “Universal” começaram a funcionar em Dezembro de 1947 no Terreiro do Paço
(Lisboa), e cerca de um ano depois na Batalha (Porto). Imprimem um só conjunto de datador + flâmula,
tendo começado por ter o datador à esquerda, e mudando em meados dos anos sessenta, na sua
maioria, para a direita. Nos anos oitenta, com o aparecimento dos datadores ovais, algumas máquinas
tiveram-no de novo colocado à esquerda da flâmula.
Dada a sua homogeneidade não se torna aqui necessário detalhar os datadores localidade
por localidade. É suficiente estabelecer uma classificação por tipos, pois raramente existem datadores
diferentes da mesma localidade e do mesmo tipo. Nesses casos excepcionais e muito pouco frequentes
(pouco mais de uma dúzia de terras), a destrinça entre as variantes far-se-á no catálogo da especialidade.
Comecei por dividir os datadores das máquinas “Universal” em dois grupos principais, U (sem
código postal) e UCP (com código postal). No final da designação do tipo acrescenta-se a letra D ou E,
conforme o datador esteja à direita ou à esquerda da flâmula. No caso dos datadores com legendas
diversas (tipos U3 e UCP3) essas aparecem nas listagens a seguir ao nome da localidade, por exemplo o
datador “CRP / data / Évora” aparece no catálogo simplesmente como “Évora CRP”, “CCL 900 / data /
Évora” aparece “Évora CCL 900”, etc. Eis os tipos de cada um dos grupos acima descritos:

U1 - “Correios”
e topónimo em
letras gordas

U2 - “Correios” e
topónimo em letras
estreitas

U3 - legendas
diversas

79

U4 - só
topónimos

U5 - ovais

UCP1
legenda “CTT”

UCP5
ovais

UCP2
legenda “CORREIOS”

UCP3
legendas diversas

UCP6
com bigodes

UCP4
só topónimos

UCP7
lados achatados

Máquinas digitais (2006)
Em 2006 começaram a funcionar os obliteradores digitais, geralmente com flâmulas de ondinhas,
uma vez que desde 2002 practicamente deixaram de se emitir novos desenhos. Estes equipamentos
funcionam em três sítios: no CTC Centro, em Coimbra (CTC = Centro de Tratamento de Correspondência),
CTC Norte, em V. N. Gaia, e agora na Maia, e CTC Sul, em Cabo Ruivo (Lisboa). O CTC Norte mudou de
nome para COC Norte (COC = Centro Operacional dos Correios) quando se mudou para a Maia.
Todos os datadores iniciais deste grupo são idênticos, ficando com a designação de Tipo D1. Só
os mais recentes, surgidos em 2010, são de diâmetro maior, sendo designados de Tipo D2.
As abreviaturas dos Centros de triagem são: CTC Centro (CTCC); CTC Norte (CTCN); CTC Sul (CTCS); COC
Centro (COCC); COC Norte (COCN). Tal como na máquina “Universal”, e conforme estejam à direita ou
à esquerda da flâmula, levam a designação extra de D ou E no final.

Nº 361 data começa
pelo dia
CTCC-D1E

Tipo D1

Nº 362 data começa
pelo dia
CTCC-D1E

Nº 361 data começa
pelo ano
CTCC-D1D

Nº 362 data começa
pelo ano
CTCC-D1D

Nos datadores do CTC Centro, numerados 361 e 362, a data pode começar pelo dia, quando
o datador está à esquerda da flâmula, ou pelo ano, quando o datador se encontra à direita.

CTC Norte 261
CTCN-D1

CTC Norte 262
CTCN-D1

COC Norte 261
COCN-D1

COC Norte 262
COCN-D1

Os datadores do CTC Norte são numerados 261 e 262 e, até agora, a data começa sempre
pelo dia, tanto nos que dizem CTC como nos que têm a inscrição COC.
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CTC Sul 161
CTCS-D1

CTC Sul 162
CTCS-D1

No CTC Sul os datadores são numerados 161 e 162, e têm a data sempre a começar pelo ano.
Tipo D2

COC Centro 361
COCC-D2

COC Norte 261
COCN-D2

CTC Sul 161
CTCS-D2

Há um novo datador, de maiores dimensões (tipo D2), surgido em 2010. Trata-se de um novo
modelo de máquina que (finalmente) imprime bem as flâmulas digitais. O CTC Centro entretanto (2012)
também mudou de nome para COC Centro.

Flâmulas Manuais
As flâmulas manuais representam um capítulo muito pequeno da nossa marcofilia. Começa
por haver uma que nem é flâmula nem é manual! Trata-se das impressões da máquina Daguin, que em
França aplicava flâmulas, desde 1888, mas em Portugal só aplicava datadores, dois de cada vez.
Há também uma experimental, usada em Lisboa em Fevereiro de 1925, com oito barras paralelas,
finas e compridas, e o datador incrustado no meio delas. Há finalmente aquela que mais nos interessa, a
flâmula manual de seis linhas onduladas de grandes dimensões, usada nas centrais de encomendas do
Funchal, Lisboa e Porto. Há ainda as flâmulas manuais de propaganda turística ou patriótica, de Bairro
Novo (Figueira da Foz), Batalha, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Figueira da Foz (duas), Funchal,
Nazaré, Penhas Douradas, Setúbal e Torres Vedras, esta a vermelho; só nove são datadas e o datador faz
parte do desenho, não necessitando de catalogação separada.

BRG-M
Datador da
máquina Daguin

CBR-M
Datador da
máquina Daguin

LXIII-M
Datador da flâmula
experimental de 1925

Datadores da flâmula manual das Centrais de Encomendas

FNCE-M

LXEPI-M
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PTEPI-M

LXEPII-MA

LXEPII-MB

LXEPII-MC

LXEPIII-MA

LXEPIII-MB

PTEPII-MA

PTEPII-MB

PTEPIII-MA

PTEPIII-MB

PTEPIII-MC

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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Os“Blogs”danossaFilatelia
Voltamos, mais uma vez, nesta edição do nosso Boletim a apresentar artigos filatélicos publicados
em “blogs” de nossos associados e não só. É um contributo que pretendemos prestar àqueles que vão
divulgando na blogosfera muito boa literatura filatélica.
Vamos reproduzir de seguida mais três artigos de grande interesse filatélico. O primeiro do nosso
associado Hernâni de Matos intitulado “A Greve dos Correios em Estremoz” editado no blog “Do Tempo
da Outra Senhora” (www.dotempodaoutrasenhora.blogspot.com). Este blog é constituído por um valioso
acervo de escritos do Hernâni Matos sobre Estremoz e os costumes alentejanos e aconselhamos vivamente
a sua consulta e leitura aos nossos leitores.
Apresentamos também um artigo do nosso associado José Henrique Tomé Leitão Lourenço
intitulado “Filatelando – Uma negociata de selos no séc. XIX” editado no blog “AL AIN KEIR” (www.
couraca.blogspot.pt). O blog dedica-se especialmente a escritos sobre a Vila de Alenquer, uma das
paixões do autor, fazendo algumas incursões à filatelia alenquerense. Um bom blog para ser visitado e
apreciados atentamente os seus conteúdos.
Finalmente vamos reproduzir um artigo do já anteriormente referenciado blog “A Mala-Posta”
(www.mala-posta1.blogspot.com) do nosso associado e Presidente de Direcção Elder Manuel Pinto Correia.
Atendendo à grande intensidade de artigos filatélicos que são publicados neste blog, essencialmente
vocacionado para temas filatélicos, entendemos publicar mais um dos seus artigos. A grande dificuldade
na escolha do artigo a ser aqui publicado prende-se com a elevada qualidade dos artigos ali publicados,
pelo que optamos por aquele que nos parece mais relevante para a filatelia ultramarina portuguesa e
pelo seu ineditismo: ““Nativos” da Índia – A imperiosa desmistificação”.

A Greve dos Correios em Estremoz
1 – Introdução
Em recente artigo (1), cuja leitura vivamente aconselhamos, o nosso estimado Amigo, Senhor Eng.º
Armando Vieira, relata-nos um episódio da Greve dos Correios de 1920 (2), cuja história aí se reconhece
está ainda por fazer. A finalizar o seu brilhante artigo sobre este interessante período da nossa História
Postal, lança um apelo aos filatelistas para examinarem as correspondências circuladas em Março de
1920, pois a correspondência processada durante o período da Greve é portadora de curiosas marcas
apostas por entidades que substituíram os grevistas.

2 – Marca “Associação Comercial de Elvas”
Quis o Deus Acaso que num pequeno lote de correspondência que nos foi oferecida por mão
amiga, viesse incluído um bilhete-postal (Fig. 1) processado durante o período da Greve.
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Fig. 1 - Bilhete-postal que durante a Greve dos Correios seguiu o trajecto LISBOA-PORTALEGRE-ELVAS-ESTREMOZ.

O referido bilhete-postal (3) foi escrito por D. Maria do Carmo S. de Araújo, moradora na Calçada
Marquês de Abrantes, 95-3º esqdº, em Lisboa, a sua amiga D. Lucrécia Rodrigues Fragoso, em Extremôz.
Datado de 3 de Março de 1920 (1º dia da Greve dos Correios), foi expedido de Lisboa nesse dia, tendo
recebido a flâmula obliterante então em uso na estação de Lisboa Central. A mensagem do bilhetepostal é a seguinte:
“Recebemos a sua estimada carta e as amostras.
Fomos a casa de sua Ex.ma Cunhada perguntar
por seu Ex.mo Marido e disseram-nos que já não
estava. E como veio a greve do c. de ferro, temos
estado à espera. Mas como hoje nos disseram que
seguia o correio por Portalegre, rogo-lhe a fineza
de dizer o que deseja que se faça.
Os nossos cumprimentos e creiam-nos sempre ao
seu dispor.
Sua amiga e muito obrigada
M.ª do Carmo S. de Araujo”
O bilhete-postal apresenta a marca de chegada a Estremoz (4) no dia 26 de Março de 1920,
decorridos que são 23 dias sobre a sua expedição! Apresenta ainda duas marcas interessantíssimas.
Uma delas, batida a azul-escuro, é da “ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ELVAS”, entidade que substituiu os
grevistas elvenses e que atesta o estranho itinerário seguido pelo bilhete-postal: LISBOA - PORTALEGRE ELVAS - ESTREMOZ. A outra marca, batida a azul esverdeado, é de numerador e tem o número 10556. Pela
diferença de cores entre estas duas marcas, estamos em crer que a Associação Comercial de Elvas não
numerou a correspondência por si marcada e processada durante a Greve dos Correios. Inclinamo-nos
mais para esse número ser um número de ordem da folha de cartolina na respectiva remessa à Casa da
Moeda, local onde foi impresso o bilhete-postal.
Está ainda por investigar o modo como foi conduzida no trajecto LISBOA-PORTALEGRE-ELVASESTREMOZ, a mala postal que transportava o bilhete-postal que vimos referindo. Não podemos esquecer
que a rede de transporte e permuta de malas postais estava desorganizada, uma vez que também
abrangia as Ambulâncias Postais Ferroviárias e que a greve dos Caminhos de Ferro foi agravada pela
Greve dos Correios.
Fazendo fé na mensagem do bilhete-postal, sabemos que ele seguiu no combóio LisboaPortalegre no primeiro dia da Greve dos Correios, na qual também participaram os funcionários das
Ambulâncias Postais. A consulta do mapa dos Caminhos de Ferro Portugueses dessa época permite-nos
tirar duas conclusões (Fig. 2):
•
PRIMEIRA: a mala postal saída de Lisboa seguiu por Setil, Entroncamento, Abrantes, Torre das
Vargens e Portalegre;
•

SEGUNDA: devido à Greve dos Caminhos de Ferro, a mala postal não seguiu em direcção a Estremoz
o trajecto usual: Lisboa, Barreiro, Vendas Novas, Torre da Gadanha, Casa Branca, Évora, Estremoz.
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Fig. 2 - Não podendo seguir o trajecto usual: LISBOA - BARREIRO - VENDAS NOVAS - TORRE DA GADANHA - CASA
BRANCA - ÉVORA - ESTREMOZ, o bilhete-postal seguiu o trajecto: LISBOA – SETIL – ENTRONCAMENTO - ABRANTES - TORRE
DAS VARGENS -PORTALEGRE - ELVAS. Em 1920 não existia o ramal PORTALEGRE - ESTREMOZ, que só foi inaugurado
em 21-1-1949. Por outro lado nunca houve ligação ferroviária entre ELVAS e ESTREMOZ, pelo que entre estas duas
últimas localidades, o bilhete-postal terá tido outro meio de transporte que não o Caminho de Ferro. Transporte Militar?
Transportado pela Guarda Nacional Republicana? Transportado por recovagem ou por um particular? Não sabemos.

Concluído isto, põe-se a questão de saber quem conduziu a mala com o bilhete-postal entre
Portalegre e Elvas. Provavelmente a Ambulância Postal que o trouxe de Lisboa e que deverá ter furado
a greve. E no resto do trajecto quem conduziu a mala postal onde ia o bilhete-postal? Militares? Guarda
Republicana? Particulares? Não sabemos. É um assunto que procuraremos investigar e que se formos bem
sucedidos, divulgaremos. Podemos, porém, desde já assegurar que, de Elvas para Estremoz, o bilhetepostal não seguiu pelo Caminho de Ferro, uma vez que em 1920 não existia o ramal Elvas-Estremoz, assim
como também não existia o ramal Portalegre-Estremoz. Para além disso, só uma certeza temos: a marca
“ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ELVAS”, batida a azul escuro, é rara.

3. A Greve dos Correios em Estremoz
O interessante bilhete-postal da Fig. 1 levou-nos a investigar os aspectos assumidos pela Greve
dos Correios em Estremoz, visando reconstituir a história local daquele período conturbado da nossa
História Postal. Para o efeito socorremo-nos da imprensa local daquela época (os semanários “O Jornal
de Estremoz”e “O Eco de Estremoz”) e tentámos fazer uma cronologia da Greve (5):

Fig. 3 - Estremoz: A estação telegrafo-postal situava-se em 1920 no primeiro andar de um edifício do Largo da
República, à direita e não visível na imagem. Como curiosidade, o facto de o editor do bilhete-postal se ter
enganado e ter chamado ao largo, Largo General Graça, que é o largo onde em Estremoz existe a Fonte das Bicas.

•

3 de Março - Após a declaração da Greve Telégrafo-Postal, os empregados da estação (6) da
vila (7), solidários com o movimento grevista, abandonam o serviço.
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•

5 de Março - Foi a Estremoz o chefe dos Serviços Telégrafos-postais de Évora, sr. Alegria Vidal, que não aderiu
à Greve, acompanhado do sr. Coronheiro Ramos, a fim
de persuadir o pessoal de Estremoz a retomar o trabalho.
Este, manteve-se firme na sua atitude grevista, tomando
então conta da estação o sr. Coronheiro Ramos.

•

6 de Março - Foi solucionada a greve dos ferroviários,
circulando já os comboios, mas mantêm-se em greve
os empregados dos Correios e Telégrafos.

•

13 de Março - O Governo promulga o Decreto nº 6448
(Diário do Govêrno nº 51, 1ª série, 1920), pelo qual são
concedidas indistintamente, aos funcionários civis
do Estado, determinadas quantias, a título de “Ajuda
de Custo de Vida”. O funcionalismo retoma então o
trabalho, com excepção da maioria dos funcionários
dos serviços telégrafos-postais.

•

15 de Março - O pessoal dos Correios e Telégrafos resolveu retomar o trabalho, afixando na porta da entrada
da estação (Fig. 3) o seguinte comunicado:
“AO PUBLICO”
“O pessoal telegrafo-postal de Estremoz, revendo
“o abono de ajuda de custo da vida”, concedido
aos funcionários publicos, não discordando dele em
Fig. 4 - Estremoz: Fachada do Café
absoluto e levando em conta as promessas feitas
Águias d’Ouro nos anos vinte do séc. XX.
pelos ex.mos srs. Presidente da Republica e Presidente
do Ministerio de que a equiparação de vencimentos
será um facto logo que reabra o Parlamento, resolveu
retomar o trabalho, não deixando porém de continuar a dar o seu apoio moral ao funcionalismo
que ainda fica em luta para se conseguir uma ajuda de custo da vida, mais equitativa.
Estremoz, 15-III-20
O pessoal telegrafo-postal de Estremoz.”

•

16 de Março - Um dia depois de ter voltado ao serviço, o pessoal da estação de Estremoz retoma a
Greve, afixando no Café Águias d’Ouro (Fig. 4) novo comunicado, desta feita com o seguinte teor:
“AO PUBLICO”
“O pessoal telegrafo-postal desta vila, por razões que expoz por escrito ao sr. Comandante da
Brigada (Fig. 5), abandona hoje novamente o serviço, tomando o compromisso de voltar ao seu
lugar quando, termine de facto a greve telegrafo-postal.
Garante por sua honra ter feito a distrubuição, de toda a correspondência postal existente e de
possível entrega e ter deixado as comunicações telegraficas internas normais, não sendo da sua
autoria as avarias existentes nas linhas.
Pelo pessoal telegrafo-postal,
Joaquim Vicente Bento
3º oficial”

Fig. 5 - Estremoz: O edifício onde nos anos 20 do séc. XX funcionava o quartel general da Brigada.
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•

20 de Março - “O Jornal de Estremoz” relata o regresso ao trabalho dos funcionários telegrafo-postais no dia 15 e o retorno à greve a 16, “com o que a opinião pública muito se indignou”.

•

21 de Março - “O Eco de Estremoz” relata também o regresso ao serviço dos funcionários dos Correios e Telégrafos a 15 e o reinício da greve a 16 e exclama: “Que incoerência ! Que desassombro
!”Diz ainda desconhecer as razões expostas ao Comandante da Brigada.
O mesmo jornal diz ainda que os sargentos do 4º Grupo de Metralhadoras, aquartelados (Fig. 6)
na vila, se ofereceram ao Comandante da Brigada, para prestar serviço na estação telegrafopostal. Por enquanto não conseguimos apurar se estes préstimos foram ou não aceites e utilizados.

Fig. 6 - Estremoz: O quartel do 4º Grupo de Metralhadoras situava-se no edifício onde hoje funciona a Pousada da
Rainha Santa Isabel.

•

24 de Março - O Governo promulga o Decreto nº 6468 (Diário do Govêrno nº 60, 1ª série, 1920),
mandando proceder ao levantamento de autos de abandono de lugar ao pessoal dos Correios
e Telégrafos que não esteja no exercício das suas funções.

•

3 de Abril - O Ministério do Comércio e Comunicações envia portarias para publicação (Diário
do Govêrno nº 80, 2ª série, 1920), determinando inquéritos às responsabilidades dos funcionários
dos Correios e Telégrafos nos actos de sabotagem praticados no material dos serviços, em Março
de 1920. Manda ainda publicar portarias nomeando a composição das Comissões de Inquérito.
São nomeadas três: uma para Lisboa, outra para o Porto e ainda outra para o resto do país. Esta
última tinha por função apreciar os relatórios enviados pelos governadores civis dos diferentes
distritos, elaborando por sua vez um relatório em que iria discriminar as responsabilidades dos
funcionários implicados nos referidos actos de sabotagem.
“O Jornal de Estremoz” referindo-se à greve diz: «Publicamos para ficar arquivada nas colunas do
nosso semanario, a resposta que o governo deu à Imprensa que a pedido daqueles funcionários,
foi intermediaria para a solução dum problema que tantos e graves prejuízos deu ao paiz:
“O governo, ouvindo as considerações expostas pelos representantes da Imprensa, resolveu
permitir o regresso, aos seus serviços, dos funcionarios telegrafo-postais, sem assumir com eles
quaisquer compromissos, embora disposto, como o afirmou aos mesmos representantes da
Imprensa, a usar da benevolência compatível com a dignidade do poder e os superiores
interesses do paiz”. A terminar, “O Jornal de Estremoz” crescenta: “Em face disto, os telegrafopostais deverão retomar o trabalho até às 13 horas do dia 30 do corrente”(8).

4. À margem da Greve
Em 1920, o Cinema, ainda nos seus primeiros passos, despertava enorme interesse pela sua
quase novidade. As sessões de cinema eram mais frequentes que as peças de Teatro levadas à cena
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e constituíam um espectáculo de agrado popular. Vejamos como a Greve dos Correios teve reflexos
negativos entre os cinéfilos de Estremoz. O «Jornal de Estremoz” referindo-se sempre ao Ciné Estremoz diz:
•
6 de Março - “Deve começar brevemente a exibir-se neste salão a grande e extraordinária fita
MASCARA VERMELHA em 32 partes. Esta fita que tem sido corrida em muitos salões, tem feito sucesso pelo seu entrecho, scenario e guarda-roupa”.
•

13 de Março - “Está despertando grande interesse a fita MASCARA VERMELHA, que o emprezario
do cinema vai apresentar ao publico brevemente”.

•

20 de Março - “A fita MASCARA VERMELHA, que o emprezario tem contratada e que deveria
estar já a exibir-se, só o poderá ser quando haja correio de Lisboa.”

Depois de tanta promoção não é de estranhar que os cinéfilos estremocenses, se outros
motivos não houvesse, tenham ficado danados com a Greve dos Correios. Finalmente, o mesmo jornal
continuando a referir-se ao citado salão de cinema diz:
•
10 de Abril - “Continua hoje e amanhã, neste salão, a correr-se a fita de grande espectáculo a
MASCARA VERMELHA, terceira e quarta serie.”
Daqui depreendemos que só em princípios de Abril ficou normalizada a distribuição do correio de
Lisboa. O referido jornal noticiava ainda:
•
10 de Abril - “Regressou de Lisboa, aonde foi escolher a fita cinematográfica, que deve ser exibida à que actualmente está sendo corrida no Ciné Estremoz, o sr. Pascoal da Graça”.
Este senhor deslocou-se a Lisboa para escolher uma fita que sucedesse ao MASCARA VERMELHA,
mas anteriormente não o fez para trazer consigo esta última fita, talvez porque esta já estivesse retida
devido à Greve dos Correios. Pela mesma razão não deverá ter recorrido aos serviços de estafeta, que de
acordo com o número de 6 de Março, do mesmo jornal, ia a Lisboa, domingos e quintas-feiras.
A propósito de ter regressado de Lisboa, o sr. Pascoal da Graça, é de salientar que na época, face
à distância a percorrer e aos meios de locomoção à disposição do público, não era muito vulgar viajar
até Lisboa, pelo que os dois semanários de Estremoz davam conta em todos os números dos conterrâneos
que viajavam até à capital e na maioria das vezes indicavam os motivos dessa viagem.
Não só os cinéfilos estremocenses sentiram os efeitos da Greve dos Correios. Também os “vates”
locais deram um ar da sua graça. Vejamos os versos em jeito de “pé quebrado”, publicados a 21 de
Março desse ano em “O Eco de Estremoz”:
“PELA SEMANA
Aqui d’el-rei quem m’acode
Tenho em gréve as mioleiras,
Depenado até mais não
Tenho em gréve as algibeiras.
Quiz resolver esta gréve
Esta gréve endiabrada...
Meto a mão na algibeira
E a gréve estava furada.
Ficou apenas de pé
E com aspecto guerreiro
A gréve fenemonal
Dos bacharés em carteiro.
Na falta d’estes senhores
Dos grévistas os primeiros.
Tem a gente, por mal nosso
De fazer d’alcoviteiros.
Jorge A.Caius”
(1) - Dado à estampa no Catálogo do Salão Filatélico “Ceres”, patente ao público na Escola Superior de Educação do Porto, de 28 de
Fevereiro a 1 de Março de 1992.
(2) - A Greve teve lugar sobretudo entre 3 e 20 de Março de 1920, mas nalguns locais ultrapassou este período.
(3) - Bilhete-postal “Ceres”, de 2 centavos, ocre, impresso em cartolina camurça, nº 61 O.M.
(4) - COPRº E TELº / ESTREMOZ. A marca é do tipo de 1880 e batida a preto. Tem a particularidade do primeiro R de CORRº estar partido,
lendo-se COPRº em vez de CORRº. Aquela letra aparece já partida em correspondência datada de 1912.
(5) - Integrada no movimento grevista do funcionalismo público, a Greve dos Correios teve início a 3 de Março e visava lutar contra o
aumento do custo de vida.
(6) - A estação telegrafo-postal de Estremoz ficava em 1920 situada no nº 38-1º do Largo da República.
(7) - Estremoz só foi elevada à categoria de cidade pelo decreto 12227 (Diário do Governo nº 192 - 1ª série, de 31 de Agosto de 1926).
(8) - Embora só publicada a 3 de Abril, a notícia foi redigida antes de 30 de Março.
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AL AIN KEIR
Página pessoal de José Henrique Tomé Leitão Lourenço

Filatelando
Uma negociata de selos no séc. XIX
Lançado no dia 1 de Maio de 1840, o «penny black» inglês terá sido o primeiro selo adesivo do
mundo. A este seguiram-se os das emissões cantonais suiças em 1843 e o «olho de boi» brasileiro também
em 1843 (série de 3 selos).

Em Portugal, o primeiro selo a entrar em circulação foi o de 25 réis, azul, com a efígie da rainha D.
Maria II em relevo, o que aconteceu no dia 1 de Julho de 1853. Para o efeito foi comprada em Inglaterra,
na casa Dryden Brothers & Lambeth, uma máquina com os cilindros lisos, onde o gravador Francisco Borja
Freire abriu a efígie da rainha. A sua produção foi iniciada em Maio de 1853 e os selos foram impressos
em folhas de 24 selos.

Muito rapidamente o selo postal apareceu na generalidade dos países, e, com ele, nasceram os
primeiros coleccionadores. Para muitos, John Edward Grey, um inglês que começou a sua colecção em
1840, é tido como o primeiro coleccionador. Para outros (Luís Eugénio Ferreira em «Um certo olhar pela
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Filatelia») o primeiro coleccionador terá sido Luís Vitzel que viveu em Lille, França, e que desde 10 de maio
de 1841 recolheria «vinhetas inglesas criadas por Rowland Hill».
Em 1860 o número de coleccionadores de selos em França seria já tão numeroso que acabou por
ser criada a Bolsa do Selo nos Jardins das Tulherias, e, em 1861, surgiria em Estrasburgo o primeiro «Catalogue de Timbres-Poste». No final do século XIX o coleccionamento de selos estava suficientemente difundido para que possamos entender a história da negociata que de seguida transcrevemos e veio publicada
no Jornal de Alemquer, n.º 62 de 14 de Março de 1889, numa secção intitulada «Correio de Lisboa»:

«Alguns jornais da oposição têm-se referido à venda de cerca de 160 contos de selos do Ultramar,
velhos e inutilizados, pela soma de 3.150$000 rs.
Este escândalo, como dizem os referidos jornais, veio provar mais uma vez o provérbio de: «quem não
sabe ser mestre, fecha a loja».
O sr. Faustino Martins, com tabacaria na Praça de Camões, negoceia há muitos anos com a
venda e compra de selos antigos, estando muito bem relacionado com os negociantes deste género em
outros países.
Como este comércio rende menos mal, porque a mania de coleccionar selos velhos cada vez se
desenvolve mais, os srs. Castello Branco e Oliveira, amanuenses da repartição do Correio, organizaram
um sindicato [leia-se sociedade] para empalmarem o negócio ao sr. Faustino guerreando-o nas compras
de selos, fazendo-lhe picardias, escrevendo aos negociantes estrangeiros oferecendo-lhes melhores vantagens, etc.
No entanto, na Casa da Moeda havia uma grande porção de selos antigos que iam ser queimados
e, o sr. Faustino, em vez de se entender com a direcção dos Correios para a compra dos referidos selos,
onde sabia lhe levantariam mil dificuldades e chicanas, fez a proposta ao Ministério da Fazenda, que,
depois de ouvir o director da Casa da Moeda, mandou vender por 3.150$000 os selos velhos que estavam
condenados a serem queimados.
Mas o sr. Faustino andou tão habilmente com as negociações no Ministério da Fazenda, guardou
tanto segredo, que o sindicato dos amanuenses do Correio só teve conhecimento da compra muito
depois dos selos se acharem em poder do sr. Faustino.
Imagine-se a berrata do sindicato, berrata que passou dos corredores das repartições para as
colunas dos jornais,
É caso para lhes dizer: - assobiem-lhe às botas!
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A Malaposta

A Filatelia como paixão de uma vida

www.mala-posta1.blogspot.com
A “Aeromaritime” em Angola
As comunicações aéreas em Angola iniciaram-se em
1937 através do valoroso contributo prestado pelo Aero Clube de
Angola. Com a publicação dos seus estatutos no Boletim Oficial de
Angola, em 27 de Junho de 1937, iniciou-se uma nova página no
desenvolvimento do correio aéreo em Angola.
A aventura iniciou-se com a chegada em 3 de Maio de
1937 do primeiro avião, um Gipsy Moth, baptizado com o nome
“ANGOLA”. Outros aviões foram adquiridos, um deles, oferecido
pelos “roceiros” de S. Tomé e Príncipe.
Deu-se início, ainda em 1937, à formação dos primeiros
pilotos, sob a orientação do grande aviador Capitão Joaquim de
Almeida Balthazar. De seguida vieram os voos de vulgarização, e por
toda a província de Angola começam a surgir pistas de aterragem.

Avião “Angola” e os pilotos Fonseca
e Castro e António Ramos do ACA

Será nos voos com carácter sanitário (evacuação de
feridos e doentes graves que necessitavam de cuidados médicos
especializados) que o Aero Clube começa a notabilizar-se e a
ser reconhecido por toda a colónia. Ainda em 1937 os aviões do
Aero Clube iniciam o transporte fortuito de correspondência,
prolongando-se pelo ano de 1938.

Emblema do Aero Clube de Angola

Finalmente o Governo-Geral de Angola reconhece a importância das comunicações aéreas
facilitadas pelo Aero Clube de Angola. Em 26 de Outubro de 1938 estabelece um contrato que entregava
ao Aero Clube a exploração de carreiras aéreas e transportes de malas postais dentro de Angola, com
extensão da linha do Norte até Ponta Negra, de onde era possível a conexão com a linha aérea da
Aeromaritime, que dali partia para Dakar. Aqui, esta, interligava-se com linha aérea da Air-France que
fazia a ligação da América do Sul com a Europa.
Pela primeira vez e de forma consistente era aberta uma via aérea que permitia aos angolanos
fazer circular rapidamente as suas correspondências.
Porém inopinadamente em 6 de Julho de 1939, um hidro-avião da Aéromaritime amara pelas
16H30 na baía de Luanda. Era um magnífico aparelho bi-motor, de marca Sircosky S.43, com 750 cv em
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cada motor, podendo desenvolver uma velocidade cruzeiro de 300 km/h e dotado do mais completo
e avançado sistema de navegação aérea. Tinha capacidade para 8 passageiros. A tripulação era
composta pelo Comandante Carrié, 1.º piloto Heuzé, 2.º piloto Lebarbarie, radiotelegrafista Manuel e
mecânico Mistrot.

Hidroavião Sircosky S.43

A Aeromaritime (Compagnie des Chargeurs Reunis Aeromaritime) foi fundada em 1935 para
operar na África Ocidental, com ligações às linhas aéreas da Air Afrique e da Sabena, assim como com a
Air France a partir de Dakar. A primeira linha foi aberta em 8 de Julho de 1935 e ligava Niamey a Cotonou,
alargando-se essa ligação até Dakar a partir de 1 de Março de 1937. A 17 de Maio de 1937 passou a
escalar Ponta Negra na África Equatorial Francesa.

Mapa com as ligações da Aeromaritime e suas conexões com a Air France, Air Afrique e Sabena em 1939.

A vinda deste anfíbio a Luanda tinha como finalidade testar as condições que oferecia a baía
de Luanda, de forma a garantir no futuro a extensão da linha aérea Dakar – Ponta Negra até Luanda.
Segundo a tripulação outros voos já estariam programados devendo os hidroaviões amarar em
Luanda às quintas-feiras e regressarem às sextas. Este horário representava uma grande vantagem para
a população luandense, pois chegando o correio da Europa às quintas, era possível responder no mesmo
avião que saia no dia imediato.
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Timetable da ligação aérea entre Dakar e
Ponta Negra pela Aeromaritime

Notícia publicada no jornal “A Província de
Angola” de 12.07.39 (4.ª feira)

Na sua escala em Ponta Negra foi recolhido e transportado para Luanda o correio da Europa que
ali se encontrava e que só no dia seguinte poderia ser transportado pelos aviões do Aero Clube de Angola.
Não se conseguiu apurar se foi fechada mala de correio para a Europa no regresso do hidroavião.
Porém na quinta-feira imediata dia 13 de Julho voltou o hidro a Luanda, saindo no dia 14 para Dakar. Foram
fechadas malas no dia 13 pelas 23H30 para a correspondência registada e pelas 24H00 para a caixa geral.
Com regularidade o hidroavião da Aéromatime passou a escalar Luanda todas as quintas-feiras,
regressando a Dakar no dia imediato. Porém com o advento da deflagração da Segunda Guerra Mundial
em 1 de Setembro de 1939, a Aeromaritime deixou de voar para Luanda, pelo que esta carreira aérea
ficou-se por pouco mais do que meia dúzia de voos realizados, que a seguir enumeramos em tabela, com
as respectivas datas de chegada e partida de Luanda.
Voos

Chegada

Partida

1.º Voo

06.07.1939

07.07.1939

2.º Voo

13.07.1939

14.07.1939

3.º Voo

20.07.1939

21.07.1939

4.º Voo

27.07.1939

28.07.1939

5.º Voo

03.08.1939

04.08.1939

6.º Voo

10.08.1939

11.08.1939

7.º Voo

17.08.1939

18.08.1939

8.º Voo

24.09.1939

25.08.1939

9.º Voo

31.08.1939

01.09.1939
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Como podemos verificar pela tabela, a Aeromaritime
apenas realizou 9 voos de Dakar a Luanda, pelo que são raros
os espécimes filatélicos circulados por esta via. Na minha
colecção apenas possuo três exemplares circulados pelos
anfíbios da companhia francesa.
Esta ligação extraordinária passou tão despercebida
que Edward Proud na sua obra “Intercontinental Airmails *
Volume Three * Africa”, lamentavelmente não a refere, nem
cita.
De acordo com a comunicação de 31 de Maio de
1939, emitida pela Repartição Central dos Correios e Telégrafos,
a permuta de correspondências para Portugal e Europa a partir
de 1 de Junho pagariam a sobretaxa aérea de 4,00 angolares
por cada 5 gramas ou fracção, para além do porte de correio
ordinário de respectivamente 0,80Ag ou 1,75Ag.
Durante o período em que se realizaram os voos
da Aeromaritime eram estes os portes em vigor e portanto
aplicados às correspondências expedidas através deles.

Fig 1 - Carta remetida de Malanje
(24.07.1939) para Winterthur / Suíça,
com trânsito por Luanda (26.07.1939).
Franquiada com 9,80 Ags correspondentes
a: 1,75Ags pelo primeiro porte do correio
ordinário (peso até 20g) para países
estrangeiros + 8,00 Ags pelo segundo porte
da sobretaxa aérea (6 a 10g de peso) +
0,05 excesso de porte). Remetida pelo 4.º
voo da Aeromaritime.

Fig 2 - Carta remetida de Luanda (03.08.1939) para
Hamburgo / Alemanha. Franquiada com 9,75 Ags
correspondentes a: 1,75Ags pelo primeiro porte
do correio ordinário (peso até 20g) para países
estrangeiros + 8,00 Ags pelo segundo porte da
sobretaxa aérea (6 a 10g de peso). Remetida
pelo 5.º voo da Aeromaritime.
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Fig 3 - Carta remetida de Luanda (23.08.1939)
para Bremen / Alemanha. Franquiada com
17,75 Ags correspondentes a: 1,75Ags pelo
primeiro porte do correio ordinário (peso até
20g) para países estrangeiros + 16,00 Ags
pelo quarto porte da sobretaxa aérea (16
a 20g de peso). Remetida pelo 8.º voo da
Aeromaritime.
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Selos de Ouro 2012
patrocinados pela

Filatelia do Chiado

NotíciasBreves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva
O Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto vem promovendo anualmente uma exposição
filatélica da classe “UM QUADRO”, coincidente com o seu primeiro leilão anual. A exposição visa, como
todos sabermos, homenagear um dos maiores vultos da Filatelia nacional, o Eng. Armando Vieira. O respectivo troféu (uma taça), instituído em 2009, foi, este ano, atribuído ao nosso consócio Engº José Miranda
da Mota.
Neste evento filatélico os concorrentes apresentam uma colecção da classe “Um Quadro”. O
público presente no leilão vota e a participação que obtiver mais pontos será a vencedora. Na taça, que
fica na posse do vencedor, durante um ano, é inscrito o seu nome. A participação que ganhar não pode
voltar a concorrer.
A edição deste ano teve a presença de 16 colecções de muito boa qualidade, algumas das
quais de sócios do nosso Clube. O vencedor, como acima se referiu, foi o Engº Miranda da Mota com
a participação “D. Pedro V Cabelos Anelados – Estudo do Selo de 25 Réis Burilagem de Linhas Simples”
(trata-se do segundo selo português mais caro). A entrega do troféu foi efectuada pela Drª Teresa Vieira.

?
Na sequência da notícia que aqui foi dada no número anterior, é grato transmitir aos sócios
deste Clube que a I Mostra Filatélica de Viana do Alentejo, comemorativa do 3º aniversário do Clube
Nacional de Maximafilia (CNM), decorreu com a esperada dignidade e excedeu as expectativas
dos seus organizadores. Entre os muitos convidados e sócios do CNM presentes no acto inaugural,
o presidente do Município, Bengalinha Pinto, bem como alguns vereadores, fizeram questão de se
associarem ao acto. Após as palavra�������������������������������������������������������������
s de circunstância, foi a vez do presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo obliterar a primeira peça filatélica da Mostra. Comemorativo do evento,
foi emitido um selo personalizado (já esgotado), ilustrado com uma fotografia do Santuário de Nossa
Senhora d’Aires
Os expositores, quase todos sócios de CFP e do CNM, foram os seguintes: José Geada de Sousa, José Correia, José Encarnação, Círculo de Estudos Filatélicos da SHIP, Carlos Silvério, Horácio Novais,
Adolfo Palma, Joaquim Cortes, J. Cachapa Maneta, J. Pinheiro da Silva, José Alexandre e o coordenador
desta secção.

?
Da autoria do sócio deste Clube, Dr. Altino Silva Pinto, será publicado brevemente o livro “As Estações dos Correios de Moçambique – 1875/1975 – Contributos para a sua História”.
Resultante de uma pesquisa exaustiva da legislação e outra documentação ligada ao tema,
será uma monografia com a descrição de cada uma das mais de setecentas estações postais que existiam em Moçambique no período de cem anos abrangidos pelo estudo. Profusamente ilustrado com
muitas imagens nunca antes publicadas, o livro em apreço terá cerca de 450 páginas. O seu lançamento
está previsto para a segunda quinzena de Novembro na Sociedade Histórica da Independência de Portugal (Palácio da Independência – Largo de São Domingos, junto ao Rossio, em Lisboa).

?
O C.F.P. também está no Facebook onde todos serão bem-vindos. Poderão lá chegar através do
link que se encontra na página principal do Clube em www.cfportugal.pt ou, em alternativa, usar o link
directo ao Facebook: https://www.facebook.com/ClubeFilatelicoDePortugal
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?

Ao nível dos mais altos dirigentes da Filatelia francesa, assistiu-se, este ano, a importantes alterações. Depois de Christèle Fontaine, a nova directora da Phil@poste, foi a vez de Claude Désarménien
entrar em funções à frente da prestigiada Federação Francesa das Associações Filatélicas (FFAP), que
representa mais de 630 associadas.
C. Désarménien, de 61 anos de idade, é um apaixonado pelos selos tipo “Pasteur”, e, segundo
nos foi revelado numa entrevista à revista “TIMBRE – magazine “, deste mês, entre outros interessantes projectos, o novo presidente da FFAP, desejaria que todos os intervenientes da Filatelia francesa (incluindo
a imprensa especializada), trabalhassem em conjunto, tendo como objectivo a qualidade dos serviços
a prestar a mais de 30 000 “clientes”. Como todos nós gostaríamos que tal propósito também pudesse
acontecer … no nosso país.

?
Tendo em atenção que existem filatelistas que mantêm contactos com museus postais europeus,
informamos que o Museu Postal de Budapeste, que ocupava instalações num magnífico edifício na Avenida Andrassy, muda, no próximo mês de Outubro, para a Rua Benczur, nº 27 – Budapeste – Hungria.

?
No próximo dia 4 de Outubro, têm lugar as III Jornadas Nacionais de História e Filatelia, promovidas
pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20). Tema: O Brasil
nos Selos Portugueses. De entre as intervenções anunciadas, permitimo-nos destacar “Brasil, farmácia,
medicamentos e selos portugueses” e “Traços de contemporaneidade política, económica e cultural
entre Portugal e Brasil (1808 – 2008). O exemplo das emissões filatélicas comemorativas”.
O CEIS20, constituído em 1998, congrega investigadores de diversos domínios científicos e de várias
instituições. Trata-se de uma unidade de investigação que tem a História como referência fundamental,
mas com objectivos de pesquisa pluri e interdisciplinar.

?
Na sequência da notícia que foi dada no número anterior, recordamos aos nossos associados
que a XXII Exposição Filatélica Nacional (Multilateral Portugal, Croácia e Grécia), a levar a efeito no
Museu Marítimo de Ílhavo, é inaugurada já no próximo dia 2 de Outubro. O referido museu proporcionará
visitas guiadas de acordo com arranjos prévios. A organização desta importante exposição é da
responsabilidade da Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos (Aveiro).

?
De harmonia com o que consta no último número da revista “Vale do Neiva Filatélico”, o próximo
mês de Dezembro dos nossos colegas da Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva vai
estar repleto de actividades e eventos de especial interesse, a saber: lançamento do número oito da
revista acima referida, bem como a edição de três postais da colecção “O Ciclo do Vinho”; assembleia
geral ordinária para a eleição dos corpos sociais referente ao triénio 2013/2016; inauguração de um
carimbo comemorativo do 25º aniversário de elevação da freguesia de Barroselas; organização da
exposição filatélica “FILAPEX 2012”, com a Associação de Coleccionismo de Vila Nova de Gaia.

__________________________________________________________

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.

97

30º Leilão
do Clube
Filatélico
de Por tugal a

Par ticipar
é ajudar o
clube
98

MOS
ITA

2
1
.
T
SE

30.

tÉ

AC
E

08.12.2012

LOTES

A

PáginadoSecretariado
No final de Setembro a situação dos associados era a seguinte:
Nº de associados nacionais

663

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

52

→ Residentes no resto do Mundo

40

Saídas de associados (1)

( 4)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

6
755

(1) 4 Falecidos

Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios
PORTUGAL
782 - António José Almeida * Rua Graciosa, 43 - 2º Esq. *4050-292 * PORTO * (A) V.C.73 - 2A- 114
783 - António A. Ferreira * R. Margarida Palla, 15 - 7º A *1495-143 * ALGÉS * ferreirimpex@iol.pt * (M)
60,66 - N.- Macau, Livros CTT - 114 - Po,In,Fr,Al,Es
784 - José Manuel Castro Oliveira Barreto * R. Padre Américo, 3 - 5º Esq. *1600 - 548 * LISBOA *
josecastrobarreto@gmail.com * V.60 - Animais, Livros CTT - 90
785 - Manuel Aníbal Varejão Ribeiro da Silva * Rua Engº Carlos Amarante, 149 *4250-090 * PORTO *
risilva@fc.up.pt * (P) T.C.60 - N.U.- T49,basquetebol,química,universíadas,90,114-In
786 - Filatelia e Numismática Simarro, Lda * Shopping Center Brasília * Rua Luís Veiga Leitão, 116 - 1º Loja 224 * 4050-339 * PORTO * filatelia.simarro@gmail.com * 60
787 - Fernando Ferreira Santos * Rua Augusto da Cunha Lamas, lote 3 - 3º B * 2675-636 * Odivelas *
T.V.60 - N.U.- T40 - Po

Visite a nossa página e participe
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Pré-Filatelia Portuguesa
No passado dia 6 de Outubro foi lançada a
obra em epígrafe de autoria do nosso associado Dr.
Luís Frazão, a quem desde já apresentamos as nossas
felicitações.
A obra que agora se apresenta é já a 3ª tratando deste tema. A primeira, denominada “Marcas
Postais Pre-adesivas de Portugal” foi editada pela Federação Portuguesa de Filatelia em 1978, e da autoria de Guedes de Magalhães e Andrade e Sousa. A
segunda, numa edição do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto saiu em 1989, com o mesmo
título e com os mesmos autores, mas com a contribuição mais significativa de M. Andrade e Sousa.
Passados mais de 20 anos, já se vinha sentindo a necessidade de corrigir e aumentar a referida
obra, tarefa que agora se apresenta ao leitor.
Esta obra apresenta algumas inovações em relação
às anteriores, das quais ficaram no entanto algumas
características importantes:
a) - A identificação de cada marca postal
b) - O índice de raridade de 1 a 10
c) - A estrutura de apresentação das marcas
de cada correio:
1.Carimbos nominais
2. Selos fixos
3. Porte Pago
4. Seguro
De entre as inovações mais importantes destaca-se:
1) Subdivisão em distritos postais, ordenados de Norte para Sul: Trás-os-montes, Entre Douro e
Minho, Beiras, Estremadura, Alentejo e Algarve
2) Dentro de cada distrito postal apresentam-se alfabeticamente os Correios (Assistentes, Delegados ou simplesmente correios). Para cada distrito apresenta-se a parte do mapa de 1818
que lhe diz respeito, assim como o mapa militar de 1808.
3) Os desenhos das marcas foram substituídos pela imagem digitalizada, nas cores em que se
apresentam marcadas nas cartas.
3) Sempre que uma mesma marca postal aparece em dois (ou mais) períodos temporais distintos, foram feitas duas (ou mais) entradas, embora a uma determinada marca corresponda
sempre a mesma identificação.
4) No ponto 2. “Selos Fixos” apresentam-se as marcas de porte impressas que foram utilizadas e
de que temos conhecimento.
5) Nos pontos 3 e 4, completa-se o que nas obras anteriores já vinha sendo feito, agora com a
inclusão e ilustração das marcas manuscritas
6) Em cada ficha de correio foi incluída a imagem de um documento postal, escolhido pela sua
raridade, beleza ou significado histórico e postal.
7) As distâncias entre correios, para além das referidas por AS/GM, são agora apresentadas
pelo respectivo escalão que consta do Mappa de 1801, e servem para a determinação dos
portes aplicados nas cartas.
8) É feita uma breve referência ao período dos Correio-Mor do Reino, com a apresentação
das marcas impressas conhecidas, e utilizadas no período imediatamente anterior ao que
consideramos.
9) As marcas das Ilhas dos Açores e da Madeira, assim como as marcas dos correios Ultramarinas, serão objecto de publicação separada.
Esta conjugação de elementos novos resultou na necessidade de aumentar a mancha tipográfica pelo
que o formato do livro passou para 240x270mm. Além disso, o número de páginas da obra passou de 295
para 620.
Num segundo volume, a publicar nos próximos 6 meses, tratar-se-á das marcas postais das Ilhas dos
Açores, da Madeira e dos territórios Ultramarinos.
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Literatura Filatélica
A Filatelia Brasileira
Em Junho de 2012 foi editado o número 17 da revista dos nossos amigos da Fefibra. Destacamos, dos diversos artigos publicados, os artigos “A História Postal
do Brasil 1606-1877” e “O Serviço Régio do Correio nas Minas Gerais Setecentistas”, de certo modo ligados ao correio do período do Brasil Colonial e muito
próximosda filatelia portuguesa. Profusamente ilustrada e com conteúdos de
elevado valor filatélico e histórico, é um repositório de boa literatura.
Estão de parabéns a Fefibra e o Director da revista A Filatelia Brasileira, o nosso
amigo José Francisco Paula Sobrinho, pela excelência deste número. O CFP
agradece o exemplar oferecido à nossa Biblioteca.

Portu-Info
Deu entrada na nossa Biblioteca mais um número, o 173 correspondente ao trimestre de Julho a Setembro, da revista “PORTU-INFO”, propriedade dos nossos
amigos da International Society for Portuguese Philately. Na linha das edições
anteriores apresenta um conjunto de bons artigos filatélicos, destacando aquele que, de autoria de David Davies, faz uma abordagem à impressão e aos
diversos cunhos dos selos “Nativos” da Índia Portuguesa.
Parece-nos ser um artigo um pouco desfasado à luz dos novos conhecimentos
entretanto revelados, no que respeita à impressão daqueles selos.
O CFP agradece o exemplar oferecido à nossa Biblioteca e felecita o Director
da revista por mais este número editado.

Selos e Moedas
Em Agosto passado foi editada mais uma revista “Selos & Moedas”, o n.º 140 da
série, correspondente ao mês de Agosto de 2012, editada pelo Secção Filatélica e Numismática do Clube “Os Galitos”
Como vem sendo hábito a revista apresenta uma excente composição gráfica
complementada com excelentes conteúdos. Realçamos o bom momento de
vida associativa dos nossos amigos, resultante da realização de um grande
evento filatélico e das comemorações dos 50 anos da sua revista.
O Clube agradece o exemplar que nos foi oferecido para a nossa Biblioteca e
felicita o o seu Director João Paulo Santos pela excelência da revista.

Vale do Neiva Filatélico
Em Agosto foi editado o n.º 7 da revista Vale do Neiva Filatélico, propriedade
da Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva.
É mais um número de grande qualidade, na linha dos anteriores, composto
por excelentes artigos e com um design gráfico excelente. Destacamos a homenagem que é feita ao ilustre filatelista José Ribeiro Marques, também nosso
associado, pelos mais de 50 anos dedicados à filatelia.
Estão de parabéns os nossos amigos do Vale do Neiva por mais este número publicado e agradecemos o exemplar que por deferência nos foi enviado para
a nossa Biblioteca.
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Quadro de Honra
Sócios que completam 25 e 50 anos de filiação no CFP
Medalha de Ouro – 50 anos
038 José da Silva Fernandes
Medalha de Prata – 25 anos
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Armando Bordalo Sanches
Manuel António Campos da Cunha
Ekkehard Bohm
Adelino Adrião de Melo Caravela
Fernando Augusto Araújo Mendonça
António Luís Pinto Fernandes
João Augusto Rosário Oliveira
Acácio Horta da Luz
Gabriel Manuel Cabrita Fonseca
Fernando José Rodrigues Santos Silva
Luís Oliveira Dias
Horácio Maggiolly Novais
Moy Man Cho

Selos de Ouro 2012
A Comissão de Apreciação e Atribuição dos galardões Selos de Ouro 2012, em reunião ordinária
do dia 22 de Setembro de 2012 decidiu homenagear os seguintes filatelistas:
		1 – Filatelista do Ano
			
Manuel Angelo Domenech Lima Torres
		
2 – Dedicação e Excelência
			
João Pedro Pinheiro da Silva
		
3 – Literatura – Melhor Autor
			
Fernando Manuel Llach Correia
		
4 – Literatura – Melhor Livro
			
“Para a História do Correio em Viana do Minho de
			
José Miranda da Mota
Por sua vez a Direcção do Clube Filatélico de Portugal em reunião ordinária de 20 de Setembro
passado decidiu atribuir o galardão Selo de Ouro 2012 – Associado do Ano ao seguinte filatelista:
		5 – Associado do Ano
			
Luís Armando Martins Barroso
A todos os homenageados endereçamos as nossas felicitações e desejamos que continuem a
dignificar e a prestigiar a nossa Filatelia, bem como a contribuírem para a grandiosidade do nosso Clube.
Os galardões agora atribuídos serão entregues no Jantar Comemorativo do 69.º Aniversário do
Clube Filatélico de Portugal, que se realiza no Hotel Roma em Lisboa, no dia 27 de Outubro de 2012 pelas
20H00. Aproveitamos a oportunidade para convidar os nossos associados a participarem no evento.
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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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