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Editorial
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 O nosso último editorial causou “engulhos” à personalidade mítica da filatelia portuguesa. 
Porém, andava ufano lançando alertas velados “à bomba atómica” que iria deflagrar brevemente 
sobre o Clube Filatélico de Portugal e que responsabilidades, quiçá criminais, iriam ser imputadas aos 
seus Directores. Vem isto a propósito de uma inspecção que a Autoridade Tributária mandou realizar 
às contas do Clube Filatélico de Portugal. Já não é a primeira vez que somos visitados pelos técnicos 
da Autoridade Tributária, pois em 2008 já tínhamos sido alvos de uma inspecção por denúncia apre-
sentada por um anónimo, que de anónimo não tem nada.
 Nessa data estava em causa uma denúncia sobre a não cobrança do IVA sobre as taxas/
donativos/comissões que se cobravam nos nossos leilões. Nesse momento os técnicos tributários não 
encontraram matéria para actuar porque o Clube Filatélico de Portugal tinha um enquadramento 
fiscal que o isentava de tal liquidação.
 Em 2013 voltaram os técnicos tributários, que numa primeira fase tinham como ordem de 
serviço uma inspecção ao IVA, mas que foi alargada ao IRC por força do despacho do Ministério 
das Finanças em resposta ao recurso hierárquico que o CFP tinham submetido e que corria desde 
Abril de 2004 para que fossemos enquadrados nas isenções previstas no Art.º 10 do código do IRC. 
Na verdade começa a ser uma normalidade a visita dos agentes tributários e convenhamos que 
não é porque o nosso Clube tenha um volume de negócios que justifique tal assiduidade, mas tão só 
porque alguém insiste nas denúncias, com intuitos de tentar prejudicar esta instituição. Temos conhe-
cimento de dezenas de empresas com volumes de negócios de milhões que durante anos nunca 
foram sujeitas a qualquer acção inspectiva. Porém o nosso Clube, que tem receitas de “tostões”, é 
sistematicamente fiscalizado.
 Dos factos em análise, e como consequência da resposta ao recurso hierárquico apresenta-
do no que concerne ás isenções previstas no art.º 10.º do código do IRC, foram concedidas isenções 
aos rendimentos obtidos nas categorias E (capitais), F (prediais) e G (mais-valias) e parcialmente aos 
rendimentos da categoria B (rendimentos empresariais), podendo usufruir na parte não isenta de 
uma redução de taxa para 20% do rendimento tributável. Perante este despacho o CFP apresentou 
de imediato as declarações Mod. 22 respeitantes aos exercícios económicos de 2009, 2010, 2011 e 
2012, pagando voluntariamente em sede de IRC o montante total € 9.523,34 referente aos 4 exercí-
cios, e de acordo com o enquadramento agora definido. Lamentamos que um processo iniciado 
em 2004 apenas tenha tido um despacho definitivo 9 anos depois, porém pugnamos e lutamos para 
que ao Clube fossem concedidas as isenções e os demais benefícios a que tinham direito.
 Quanto ao IVA e por parecer vinculativo emitido pela Direcção de Serviços do IVA, sob 
parecer do Subdirector Geral da Área de Gestão Tributária do IVA as comissões/fundos/donativos 
cobrados nos leilões filatélicos encontram-se isentos de IVA nos termos do disposto no n.º 20 do art.º 
9.º do CIVA desde que se verifiquem os pressupostos previstos no Despacho Normativo n.º 118/85 
de 31 de Dezembro, nomeadamente não ultrapassar o número de 8 eventos anuais e a sua prévia 
comunicação ao serviço de finanças respectivo, como até agora temos feito.
 Tendo o Clube Filatélico de Portugal regularizado voluntariamente a sua situação contributi-
va em sede de IRC de acordo com o despacho referido, e mercê do seu enquadramento em sede 
de IVA, de acordo com o parecer vinculativo atrás mencionado, a equipa de inspectores tributários 
não encontrou matéria para actuação, pelo que emitiu as competentes ordens de diligência ne-
gativas quanto a possíveis contravenções que possam ser imputadas ao Clube ou á sua Direcção. 
Todas as contas do Clube estão auditadas pela Autoridade Tributária até 31 de Dezembro de 2012 e 
encontram-se em conformidade com a Lei Tributária.
 Lamentamos que tivessem sido necessários 9 anos para se definir rigorosamente o enquadra-
mento tributário do CFP como entidade de utilidade pública com fins culturais e não apenas lúdicos, 
porém lutamos sempre e intransigentemente por aquilo que entendemos ser uma prorrogativa que 
nos assistia. Não praticamos “fuga aos impostos”, apenas exigimos uma clarificação. Houve quem 
em 1998 despudoradamente tentou não pagar o IVA consignando serviços sem a exigência de uma 
factura legal, e quando se zangaram as “comadres” foi rapidamente fazer a liquidação do referido 
IVA, com medo das possíveis represálias. Este tipo de actuação é “fraude fiscal”, é muito diferente 
de pugnar e lutar por direitos que se acham consignados na lei e que muitas vezes por deficiente 
elaboração da mesma dá espaço a diferentes interpretações. Nove anos depois o enquadramento 
tributário do nosso Clube está perfeitamente definido e suportado em despachos e pareceres das 
instâncias superiores. 
 A tal “bomba atómica” não deflagrou para tristeza de quem ansiava por tal…..
 Caros associados, por aqui terminamos desejando umas boas férias a todos, pois bem as 
merecemos, e no primeiro fim-de-semana de Setembro cá estaremos de volta reabrindo a nossa 
sede para o vosso convívio. Boas férias a todos.

Elder Manuel Pinto Correia
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Sobrecarga “CONGO” 
sobre selos de Angola

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

 A endémica falta de selos nas colónias era 
transversal a todas elas, bem como aos seus distritos 
postais. O recurso às sobrecargas e sobretaxas locais, para 
colmatar aquelas faltas, eram frequentes e o Ministério 
da Matinha e Ultramar invariavelmente, malgrado alguns 
remoques apelando ao cumprimento da lei, validava as 
pretensões dos Governos Coloniais, quando colocado 
perante uma situação eminente de ruptura dos stocks 
de selos postais, normalmente acompanhada com a 
ameaça velada de que a sua recusa acarretaria graves 
prejuízos aos interesses do Estado e dos seus cidadãos.

 O Distrito Postal do Congo foi criado na sequência 
da Carta da Lei de 18 de Julho de 1885 que autorizava 
a criação do respectivo Distrito Administrativo, porém 
o distrito só foi organizado em Maio de 1887 com sede 
em Cabinda. O Congo foi um antigo reino da África 
Ocidental limitado a norte pelo Rio Zaire, a sul pelo Rio 
Loge, a Oeste pelo Oceano atlântico e a leste pelo Rio 
Cuango, sendo-lhe mais tarde anexado o Enclave de 
Cabinda.

 O Distrito estava dividido por 5 Residências 
Administrativas: Cabinda, Cacongo, Santo António do 
Zaire, Ambrizete e São Salvador. Em 1919 a sede do Distrito 
foi transferida para Maquela do Zombo, e o Enclave de 
Cabinda desanexado do mesmo. Em 1922 passou a 
denominar-se Distrito do Zaire.

 O Congo utilizou selos de Angola até 5 de 
Setembro de 1891, data a partir da qual passou a ser 
provido de selos privativos do recém-criado distrito. 
Durante cerca de 30 anos usou selos próprios, porém em 
1920 pelo Decreto n.º 6762 de 17 de Julho foram abolidos 
os selos com a legenda “CONGO” e passou a usar os 
selos de Angola.

 O Distrito Postal do Congo, foi um dos que produziu 
poucas sobrecargas locais, porém não foi excepção 
à regra na utilização do expediente. Entre 1910 e 1911 
havendo uma falta momentânea de selos das taxas de 2 
½, 5, 10 e 15 reis, o Governador-Geral Interino de Angola, 
na tentativa de suprir essa falta solicitou telegraficamente 
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ao Ministro do Ultramar que lhe fosse autorizada a sobrecarga de selos de Angola com a legenda 
“CONGO”.

 Concedida a autorização o Governador–Geral Interino Caetano Gonçalves apressou-se a 
mandar publicar no Boletim Oficial de Angola n.º 50 de 10.12.1910 a Portaria n.º 1084 datada de 06.12.1910, 
autorizando a sobrecarga de diversos selos de Angola nas seguintes quantidades e valores:
    2.800 selos de 2 ½ reis
    2.800 selos de 5 reis
  11.200 selos de 10 reis
  11.200 selos de 15 reis

 Os selos utilizados foram os do tipo D. Carlos I tipo Mouchon com sobrecarga REPUBLICA da Casa 
da Moeda, aos quais foi aposta a sobrecarga “CONGO” a preto, no ângulo superior esquerdo.

Portaria n.º 1084 de 06.12.10, publicada no BOI n.º 50 de 10.12.1910

 Cabe-nos agora e aqui abrir um parágrafo começando por fazer uma interrogação. Seria assim 
tão necessária e importante a produção destas sobrecargas? Não haveria forma mais simplificada de 
resolução do problema?
 
 Vamos viajar no tempo e situar-nos dez anos antes deste episódio. Em 15 de Junho de 1900 a 
Repartição Superior de Fazenda de Angola remeteu à Direcção Geral do Ultramar uma requisição de 
selos para serem consumidos no Distrito Postal do Congo. Essa requisição foi satisfeita pela Casa da Moeda 
em 8 de Agosto do mesmo ano e enviada para Angola em 11 do mesmo mês, pelo Paquete Portugal que 
chegou a Luanda em 1 de Setembro. A remessa de selos com destino para o Congo foi recepcionada 
como estando em boa ordem por ofício de 7 de Setembro da Repartição Superior de Fazenda de Angola. 
Porém 5 meses depois quando se abriram os pacotes que continham os selos, apercebem-se que em vez 
de selos com a legenda “CONGO” os mesmos continham selos com a legenda “ANGOLA”. Devo aqui 
recordar que embora o Congo fosse um Distrito Administrativo autónomo era gerido pelas entidades 
administrativas centrais de Angola, como seja no caso postal, pela Repartição Superior de Fazenda e 
pela Repartição Superior dos Correios de Angola.

 Em 12 de Fevereiro de 1901 informa-se, por telegrama, o Ministério da Marinha e Ultramar sobre 
o erro ocorrido e solicita-se que sejam dadas instruções para melhor se resolver a situação, pois era 



7

eminente a ruptura de stock de selos postais no Distrito do Congo. Não foi sugerida a sobrecarga dos 
selos de Angola. 

Parecer da 3.ª Repartição de Direcção Geral do Ultramar, datado de 16.02.1901
“Á Inspecção geral de fazenda do ultramar tem esta repartição a honra de communicar em referencia á sua  nota n.º 
46 de 12 do corrente que, S. Ex.ª p Ministro por despacho de hontem determinou que no districto do Congo circulaem 
os sellos postaes da província d’Angola mas sem sobrecarga alguma como se usa nos demais districtos da mesma 
província até á chegada da requisição que a Casa da Moeda vae expedir pelo primeiro paquete.
O que n’esta data se communicou em telegramma ao respectivo governador geral.”

 Solicitado o parecer da 3.ª Repartição da Direcção Geral do Ultramar, esta informa que por 
despacho do Ministro do Ultramar a melhor solução é mandar pôr em circulação no Distrito do Congo os 
selos remetidos por engano com a legenda “ANGOLA”, mas que as repartições provinciais se abstivessem 
de colocar qualquer sobrecarga nos selos. Mais informava que os selos de Angola deveriam circular no 
Congo, tal como acontecia nos outros distritos de Angola, até que chegasse a nova remessa de selos 
privativos do Congo que brevemente seria remetida pela Cada da Moeda.

Telegrama do Ministério do Ultramar para o Governador-Geral de Angola, datado de 16.02.1901
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 Dessa determinação foi dado conhecimento por ofício n.º 92 de 16.02.1901 da 3.ª Repartição 
da DGU para a Inspecção-Geral da Fazenda do Ultramar, e por telegrama, datado também de 16 de 
Fevereiro, do Ministro do Ultramar para o Governador-Geral de Angola.

 Esta solução poderia com toda a vantagem ser aplicada novamente no Congo dez anos depois 
quando se verificou nova falta de selos. O recurso às sobrecargas pode mais uma vez estar associado 
neste caso a uma tentativa de aproveitamento para a obtenção de proveitos significativos, perpetrado 
por algum funcionário menos honesto, o que nos parece ser o caso.

 Voltando ao tema principal neste artigo verificamos que rapidamente se esgotaram os primeiros 
selos sobrecarregados. É verdade que as quantidades sobrecarregadas não eram significativas, porém 
o tráfego postal do Distrito do Congo também não era relevante. Assim no Boletim Oficial de Angola n.º 
53 de 31.12.1910 é publicada a Portaria n.º 1.160 datada de 29.12.1910, autorizando-se novamente a 
sobrecarga de mais selos de “ANGOLA” com a palavra “CONGO”.
 

Portaria n.º 1.160 de 29.12.1910, publicado no BO n.º 53 de 31.12.1910

 Desta vez manda-se sobrecarregar as seguintes quantidades de selos:

  11.200 selos de 2 ½ reis
  11.200 selos de 5 reis

 Não foi solicitada nova autorização ao Ministro para a sobrecarga de mais selos, e abusivamente, 
no nosso entendimento, sustenta-se que se mantinham as condições que justificaram o pedido inicial 
para assim se proceder. 

 É certo que o momento revolucionário em que se vivia que determinou a implantação de um 
regime republicano, aliado ao excesso de trabalho em que estava mergulhada a Casa da Moeda, sem 
mãos a medir para dar vazão às diversas solicitações de sobrecarga da palavra REPUBLICA nos selos 
postais e estampilhas fiscais, que não fosse possível remeter com urgência selos privativos do Congo, 
porém continuamos a afirmar que sempre era possível colocar em circulação no Congo os selos de 
Angola sem qualquer sobrecarga.

 Porém executou-se a sobrecarga dos selos e outros mais vão ser sobrecarregados. Fazendo-
se ainda uso da prerrogativa concedida pelo ministro em 6 de Dezembro de 1910, e dando razão ao 
aforismo popular que diz que “não há duas sem três”, eis que no Boletim Oficial de Angola n.º 8 de 
25.02.1911 é publicada a Portaria n.º 213 datada de 21.02.1911 em que é autorizada nova sobrecarga de 
selos. Os selos a sobrecarregar são os seguintes:

  28.000 selos de 2 ½  reis
  28.000 selos de 5 reis
  28.000 selos de 25 reis s/ 200 reis
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Portaria n.º 213 de 21.02.1911, publicada no BO n.º 8 de 25.02.11

 Esta Portaria trás a novidade de, para além da sobrecarga da legenda “CONGO”, se mandarem 
sobretaxar selos de 200 reis com 25 reis. Ora a autorização ministerial apenas comportava a sobrecarga 
da legenda e não permitia em caso algum a sobretaxa de selos, pois tal desiderato implicava débitos e 
créditos ao Tesoureiro Provincial e teria implicações nas contas correntes.

 O Distrito do Congo valia o que valia. Um distrito criado única e exclusivamente por razões políticas, 
pois como região era economicamente débil e tinha uma ocupação escassa dos territórios por parte dos 
portugueses. Talvez por isso ainda em Junho não estava solucionado o problema do fornecimento de selos, 
porque mais importante era o abaste-
cimento atempado de outras colónias 
ou distritos de maior importância eco-
nómica. Acreditando nesta premissa, 
e não encarreirando na tendência 
muitas vezes arreigada em alguns fi-
latelistas de verem em situações mais 
difusas o fantasma das emissões abu-
sivas, entendo que este triste episódio 
da falta de selos no Congo não pas-
sou de uma falta justificada pela difi-
culdade da Casa da Moeda fabricar 
os selos tão necessários.

 Voltando mais uma vez a in-
vocar a autorização concedida em 
Dezembro de 1910 o Governo-Geral 
faz publicar a Portaria n.º 795 de 21 
de Julho de 1911, mandando sobre-
carregar as seguintes quantidades 
de selos:

 14.000 selos de 5 reis
   7.000 selos de 10 reis
   5.600 selos de 20 reis

 Percorremos de “fio a pavio” 
a colecção completa de Boletins Ofi-
ciais de Angola referentes ao ano de 
1911 e não encontramos qualquer 
portaria que cancelasse total ou par- Portaria n.º 795 de 21.07.1911
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cialmente esta última portaria. O nosso cuidado tem a ver com o facto de ela autorizar a sobrecarga de 
selos de 20 reis. Assim, partimos do princípio que eles terão sido sobrecarregados. A questão que se põe 
é da existência ou não de selos de 20 reis com a legenda “ANGOLA” sobrecarregados com a legenda 
“CONGO”. Nenhum dos catálogos da especialidade (Eládio dos Santos, Myre, Afinsa e Simões Ferreira) os 
referencia, e nunca vimos nenhum desses selos em estado de novo ou usado. Porém existe esta Portaria 
que os autoriza. 

 Para uma melhor compreensão das matérias que vamos tratar de seguida vamos apresentar 
numa tabela o resumo das emissões.

2 ½ reis 5 reis 10 reis 15 reis 20 reis 25 reis

16.12.10 2.800 2.800 11.200 11.200 - -

29.12.10 11.200 11.200 - - - -

21.02.11 28.000 28.000 - - - 28.000

21.07.11 - 14.000 7.000 - 5.600 -

Totais 42.000 56.000 18.200 11.200 5.600 28.000

 Para além da questão da existência ou não dos selos de 20 reis, verificamos que esta emissão 
começou a ser utilizada pelo público ainda em 1910, porque os selos de 2 ½ e 5 reis da primeira Portaria 
logo se esgotaram e houve necessidade de nova emissão ainda em 1910. Apenas os selos de 2 ½, 5, 10 e 
15 reis circularam em 1910. Os selos de 20 (?) e 25 s/ 200 reis só circularam em 1911. Por isso não entende-
mos que os catálogos da especialidade, com excepção do catálogo Eládio dos Santos, coloquem esta 
emissão em 1911. Mais uma vez constatamos a precisão do catálogo Eládio dos Santos. Na época havia 
uma grande concorrência de catálogos entre os de Eládio dos Santos e o de Simões Ferreira. Este último 
tinha uma comissão técnica composta pelos filatelistas considerados de topo, rotulados como grandes 
investigadores e sapientes. Porém verificamos, dia após dia, através das pesquisas que vamos fazendo 
que o Catálogo Eládio dos Santos era o que mais se aproximava da realidade.

 Um dos grandes aliciantes, para quem faz pesquisa e investigação filatélica, é de quando menos 
se espera, encontramos num ápice a justificação para factos que em determinados momentos não com-
preendemos e nos provoca uma certa estranheza senão mesmo dúvidas.

 Estes considerandos vêm a propósito dos enigmáticos selos de 20 reis mandados sobrecarregar 
pela Portaria n.º 795 de 21 de Julho de 1911 e dos quais não conhecíamos nenhum exemplar.

 Este artigo está para ser publicado desde Junho do ano passado, porém não o foi por falta de 
oportunidade, motivado pelo excesso de produção literária o que determinava um aumento do número 
de páginas do nosso Boletim, muito para além do espectável. E em boa hora aconteceu, porque novos 
factos vieram complementá-lo e justificar dúvidas existentes.

 Numa tarde, muito proveitosa, em que mais uma vez nos deliciamos com a consulta de documentos 
de extrema importância para o estudo da filatelia ultramarina, documentos esses que fazem parte do vasto 
espólio do Arquivo Histórico Ultramarino, acabamos por descobrir oito verdadeiros tesouros: os livros de registo 
de requisições e remessa de selos postais e valores selados das colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e 
Príncipe, Angola e Congo, Moçambique e Distritos Postais, Índia, Macau e Timor, entre 1901 e 1918.

 Na página 18 do livro de registo de Angola e Congo podemos constatar que em 13.08.1907 fo-
ram requisitados para o Distrito do Congo, entre outros valores, as seguintes quantidades:
  2 ½ reis   28.000 selos
  5 reis   28.000 selos
  10 reis   28.000 selos
  20 reis   28.000 selos
  25 reis   70.000 selos
  …………..

 Esta remessa de selos foi remetida pela Casa da Moeda por guia datada de 31.12.1907 e recep-
cionados em Luanda a 18.02.1908. Entre o momento da requisição e a recepção dos selos mediou um 
período de cerca de seis meses.
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 Somente, e de acordo com o citado livro de registo a páginas 
27, em 14.09.1910 foi feita nova requisição de selos para o Distrito Postal 
do Congo, isto é cerca de 30 meses depois da última requisição, nas 
seguintes quantidades entre vários valores:
  2 ½ reis   28.000 selos
  5 reis   28.000 selos
  10 reis   28.000 selos
  20 reis   28.000 selos
  25 reis    70.000 selos
  ……………

 A Casa da Moeda apenas deu satisfação à requisição em 
22.05.11 (cerca de 8 meses depois), tendo os selos sido recepcionados 
em Luanda a 22.07.1911, isto é, um dia depois de ter sido publicada 
a Portaria n.º 795 de 21.07.1911. Perante a chegada destes selos, 
garantidamente não foi dada execução à referida Portaria, e como tal 
não foram sobrecarregados os selos em questão. Porém mandavam 
as boas práticas administrativas que a citada Portaria fosse mandada 
anular por nova Portaria a publicar no Boletim Oficial, o que não veio 
a acontecer, lançado a dúvida no espírito do investigador.

 Está assim justificada a ausência das sobrecargas nos selos de 20 reis. 

 Tendo o actual catálogo Afinsa migrado do antigo Simões 
Ferreira, lançamos um repto à actual comissão técnica do único 
catálogo publicado, que rapidamente façam os ajustamentos 
necessários para que tenhamos um catálogo actual e que reflicta a 
verdade dos factos. Há muitos erros a serem corrigidos. 

 Um outro aspecto que vamos abordar tem a ver com os tipos 
de sobrecargas conhecidas e utilizadas nesta emissão. São três as 
sobrecargas conhecidas a saber:

                    
 A sobrecarga tipo I, para além da legenda “CONGO” 
apresenta um traço grosso a anular a legenda “ANGOLA”. A 
sobrecarga tipo II, contêm também a legenda “CONGO”, porém o 
traço que anula a legenda “ANGOLA” é mais fino. A sobrecarga III 
apresenta a legenda “CONGO”, um traço fino a anular a legenda 
“ANGOLA” e um pequeno rectângulo a anular a taxa primitiva “200”. 
A primeira sobrecarga foi usada nos selos de 2 ½, 5, 10 e 15 reis. A 
segunda sobrecarga segundo os catálogos foi apenas aplicada nos 
selos de 2 ½ reis e a terceira nos selos de 25 s/ 200 reis.

 A existência da sobrecarga I e II sobre os selos de 2 ½ reis 
causou-nos sempre uma sensação de que algo haveria para explicar 
na sua aplicação. E mais imperioso se tornava quando adquirimos 
uma folha completa apenas com a sobrecarga I (traço grosso). Em 
Junho passado no 29.º Leilão do CFP tive oportunidade de adquirir 
uma folha completa apenas com a sobrecarga tipo II (traço fino). 
Daqui pode-se tirar desde já uma conclusão: As sobrecargas foram 
aplicadas em momentos distintos, não faziam parte da mesma chapa.

 Também não acreditamos que no mesmo momento da 
sobrecarga tenham existido duas chapas a serem usadas em duas 
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máquinas, porque a quantidade de selos sobrecarregados na Imprensa Nacional era tão diminuta que 
não o justificava. Na primeira emissão (06.12.1910) foram sobrecarregadas 1.000 folhas e na segunda 
emissão (29.12.1910) 800 folhas. Qualquer impressor faria esse serviço durante um dia de trabalho. Nada 
justificava a utilização de duas chapas em simultâneo.

 Assim resta a hipótese de elas terem existido em momentos diferenciados. Assim entendemos 
que a sobrecarga tipo II surgiu quando da terceira emissão e derivou da chapa que foi utilizada para 
sobrecarregar os selos de 200 reis com a nova taxa de 25 reis. Vejamos as figuras seguintes:

          
 Se à sobrecarga tipo III retirarmos o rectângulo do canto superior direito e o valor “25” obtemos 
a sobrecarga tipo II. E tão verdade é esta premissa que a legenda “CONGO” prova que efectivamente 
assim aconteceu. Na sobrecarga tipo I a legenda “CONGO” mede 9x2,5 mm e na sobrecarga tipo II a 
legenda mede 10x3mm, exactamente as mesmas medidas da legenda da sobrecarga tipo III.

Sobrecarga tipo I Sobrecarga tipo II
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 Porém subsiste uma dúvida. Pela Portaria n.º 213 de 21.02.1911 também foram sobrecarregados 
28.000 selos de 5 reis e não são conhecidos selos deste valor com a sobrecarga do tipo II. Será que existi-
ram mas não chegaram a ser comercializados? Entendemos que não, porque a avidez filatélica de então 
por variedades, não o permitiria. É nossa convicção que neste caso poderá ter sido utilizada a chapa 
com a sobrecarga tipo I, a mesma com que se sobrecarregaram as anteriores emissões, autorizadas pelas 
Portarias 1.084 e 1.160.

 Também entendemos ser muito simplista a atribuição do mesmo número de catálogo aos selos 
de 2 ½ reis com a sobrecarga tipo I e tipo II. São evidentes as grandes diferenças nos dois tipos de so-
brecargas, nomeadamente no tamanho da legenda “CONGO”. Acresce ainda o facto de, para além 
das diferenças notórias das sobrecargas, os selos terem sido sobrecarregados em momentos distintos e 
autorizados por Portarias também distintas. A sobrecarga tipo II é uma mutação da sobrecarga tipo III ou 
vice-versa.

 Cabe agora à Comissão Técnica, responsável pela concepção do Catálogo Afinsa, a análise da 
problemática e decidirem pelo critério mais justo na sua catalogação. Também não compreendemos 
que os selos de 2 ½ reis com sobrecarga tipo I, com uma tiragem total de 14.000 exemplares (500 folhas), 
estejam cotados a 2,50 € em estado de novo e que os selos da sobrecarga tipo II com uma tiragem de 
28.000 exemplares (1.000 folhas) estejam cotados a € 5,00. Gostaríamos de perceber os critérios.

 Para finalizar, vamos referir 
ainda um episódio caricato: o envio 
de selos, a que estavam obrigadas 
as Administrações Postais de todos os 
países aderentes à UPU, para serem 
distribuídos às distintas Administra-
ções. Pelo que conseguimos apurar 
apenas foram enviados para Secre-
taria Internacional da UPU em Berna 
os 404 exemplares das taxas de 2 
½ reis e de 25 s/ 200 reis de acordo 
com o ofício n.º 193 de 15.05.1912 do 
Governado Geral de Angola, após 
várias insistências por parte da Direc-
ção Geral das Colónias. Neste ofício 
o Governador-Geral de Angola infor-
ma que não envia os exemplares de 
5, 10 e 15 reis pelas razões apontadas 
pela Repartição Superior de Fazenda 
de Angola. Pelo que apuramos os 
selos não foram enviados porque já 
não existiam em stock,  encontrando-
-se portanto esgotados os selos so-
brecarregados. 

 Em resposta a este ofício sur-
ge mais uma peculiaridade no fun-
cionamento das instituições adminis-
trativas tutelares dos territórios ultra-
marinos. Atentemos no teor do ofício Ofício 193 de 13 de Maio de 1912 do Governo-Geral de Angola
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n.º 450 de 11 de Junho de 1912 da Direcção Geral das Colónias para o Governador-Geral de Angola, que 
a seguir transcrevemos:

“Encarrega-me Sua Ex.ª o Ministro das Colónias de acusar a recepção do officio de V. Ex.ª n.º 193 de 
15 de Maio ultimo bem como dos 404 exemplares dos sellos postaes das taxas de 2 ½ e 25 reis que 
acompanharam o referido officio.
Mais me encarrega o mesmo Sr. Ministro de dizer a V. Ex.ª que, tornando-se indispensável dar cumprimento 
ao disposto no n.º 2, §2.º do art.º XXXIX do Regulamento da Convenção Principal de Roma, se digne 
promover que sejam sobrecarregados mais 404 exemplares de cada uma das taxas de 5 - 10 e 15 reis em 
tudo eguais ás que se esgotaram e enviados a este Ministério com a urgência possível.
Saúde e fraternidade
Direcção Geral das Colónias, 11 de Junho de 1912
O Director Geral
(ass) Athaide de Andrade

 Mais de um ano após a sobrecarga dos selos solicita-se, pasme-se, que se sobrecarreguem 404 
exemplares de cada uma das taxas em falta. Garantidamente as chapas compostas para as referidas 
sobrecargas já estariam desfeitas e seria de todo impossível fazer novas chapas rigorosamente iguais. 
Desconhecemos o que se passou porém não deve ter sido dado cumprimento ao ofício supra, pois a 
Direcção Geral das Colónias pelo seu ofício n.º 1465 datado de 28 de Outubro de 1913 e remetido ao 
Governador-Geral de Angola, insiste para que sejam enviados os 404 exemplares de cada um dos valores 
de 5, 10 e 15 reis. Porém este ofício não mereceu qualquer resposta por parte do governante.

 Foram ou não sobrecarregados os selos para serem enviados para Berna? É uma dúvida que 
persistirá, pois só a consulta de uma colecção completa de qualquer Administração Postal a poderá 
desfazer. Singularidades da história postal das nossas ex-colónias ………

Bibliografia:

Boletim Oficial de Angola
Arquivo Histórico Ultramarino
 Cota 871 DGU – 3.ª Repartição
 Cota 700 DGU – 3.ª Repartição
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A Comissão Portuguesa de 
Prisioneiros de Guerra - 1916

Luís Frazão * RDP * FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

Da História de Selo Postal Português de A. H. Oli-
veira Marques, transcrevemos o texto escrito sob o tema 
acima:
 “ Por decreto de 19 de Abril de 1916, e sob pro-
posta da Comissão Central da Cruz Vermelha, foi nome-
ada a «Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra», 
em harmonia com as resoluções da Conferência Interna-
cional de Washington, de 1912, tendo por principal fim 
ser intermediária entre as famílias e os amigos dos prisio-
neiros, e estes, e entabular negociações com a Alema-
nha a fim de lhes conseguir um bem-estar relativo e o 
cumprimento do estatuído sobre prisioneiros em países 
inimigos.”

Afim de se fazer distinção entre a correspondên-
cia interna da «Comissão Portuguesa de prisioneiros de 
Guerra» e a da Cruz Vermelha, foi resolvido sobrecarregar 
alguns milhares de selos privativos daquela Sociedade 
com o dístico «Comissão Portuguesa de Prisioneiros de 
Guerra». Cremos que, na aposição desta sobrecarga 
não houve quaisquer objectivos de especulação filaté-
lica, mas apenas um desejo, e até uma necessidade, de 
distinção e de individualização da Comissão de Prisionei-
ros Portugueses.

É das condições de aplicação deste selo que 
tratamos neste apontamento, sabendo-se de antemão 
da sua escassez, pois como refere ainda O. Marques:
 “Como a 1ª tiragem da sobrecarga «Comissão 
Portuguesa de Prisioneiros de Guerra», foi levada a efeito 
em Julho ou Agosto de 1916, resulta daí que um máximo 
de 15.400 selos, foram então sobrecarregados. 
Esta sobrecarga foi feita na Casa M. Correa dos Santos, 
Typographia e Encadernação, de Lisboa, que do tra-
balho apresenta um recibo, datado de 1 de Agosto de 
1916, que diz.

«Impressão em selos a tinta verde  - $60»

O que se passaria antes de existir o selo so-
brecarregado atrás referido? 

É conhecida uma carta, expedida de Cabo Ver-ida uma carta, expedida de Cabo Ver-
de, com trânsito em Lisboa em ?? Julho , que se ilustra 
abaixo. Apresenta a marca da Comissão Portuguesa dos 
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prisioneiros de Guerra em francês, e trata-se de uma carta escrita por um prisioneiro alemão em Cabo 
Verde, destinada à Alemanha, transitando por Lisboa.

Figura 1 (…08.1916)

Numa outra carta, também originária de C. Verde, com trânsito por Lisboa no início do mês de 
Agosto, também ainda não foi utilizado o selo da Comissão.

Figura 2 (…08.1916)

Apresentam-se mais duas cartas  (Fig. 3 E 4) expedidas por prisioneiros alemães internados no 
Campo de Angra, as quais foram aplicados quando da passagem por Lisboa, o selo privativo da Cruz 
Vermelha, datados de 1916.

Voltemos ao texto de O. Marques.
 “Numa carta datada de 6 de Dezembro de 1922, a Cruz Vermelha oficiou a casa filatélica 
Théodore Champion, que tinha 1431 selos com sobrecarga para venda, dizendo a determinado 
momento, que: ayant émis des timbres poste, avec surcharge «Comissão Portuguesa de Prisioneiros de 
Guerra », pour la correspondance des prisioniers et ressortissants allemands internées au Portugal, ainsi que 
pour les correspondances concernant les prisonniers et ressortissants portugais internées en Allemagne….”

Referindo-se ao teor desta carta diz O. Marques: Não deve porém corresponder à verdade, 
a informação deste ofício de que os selos sobrecarregados serviam para as correspondências dos 
prisioneiros de Guerra, quer portugueses internados na Alemanha, quer alemães e austríacos internados 
em Portugal. Em primeiro lugar, tais correspondências estavam isentas de franquia e não necessitavam 
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de qualquer estampilha de identidade.
Por outro lado, se os selos da Cruz Vermelha com sobrecarga tivessem tido, na realidade o fim 

indicado no ofício à casa Champion, então o número de exemplares teria sido muito elevado e não se 
justificaria a sua relativa raridade. Com efeito e embora não tenhamos a estatística das cartas escritas 
pelos prisioneiros, encontramos o número das que lhes foram dirigidas1. Assim:

Cartas e postais enviados por prisioneiros de guerra (portugueses em Campos Alemães)     77611
Para internados alemães nos campos portugueses           82194       

Figura 3

Figura 4

Referimos anteriormente que segundo Oliveira Marques a tiragem dos selos sobrecarregados te-
ria sido no máximo de 15.400 selos, que a justificar a sua afirmação esclarece:
 “Em Abril de 1916, o stock de selos da C.V. devia ser muito diminuto, visto que aquela sociedade, 
oficiando à Casa da Moeda em 19 de Abril pedia a remessa urgente de 28.000 selos, que recebeu no fim 
do mesmo mês e em Maio. Desta remessa, apenas os 15.400 selos enviados pela 2ª vez (Maio) pertencem 
à tiragem em papel pontinhado e nas cores rosa e preto, só realizada no mesmo mês de Maio”

Como estes selos além de terem servido para serem sobrecarregados, também serviram sem 
sobrecarga, parece-nos de admitir que o numero de selos sobrecarregados seja muito menor, sem que 
__________________________

1 - Dados relativos ao ano de 1917.”
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possamos avançar com qualquer numero.

Em que condições eram então utilizados os selos da «Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra»?

1. Em cartas expedidas por prisioneiros de guerra alemães para seus familiares e amigos na 
Alemanha. Figura 3.

Figura  5, passou em Lisboa a (23.09.1916)

figura 6    Passou em Lisboa  a (08.11.1916)

2. Em cartas do serviço da «Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra» 

figura 7      Lisboa 17.11.1916
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Figura 8      Lisboa 24.11.1916

Figura 9     Lisboa 18.01.1917

Figura 10     Lisboa 22.01.1917



20

Figura 11  Lisboa 25.07.1917

Figura 12  Lisboa 27.07.1917

Figura 13  Lisboa  30.07.1917
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3. Num postal enviado de Santander e dirigido a um prisioneiro de guerra no Campo de Angra, 
transitando em Lisboa em Outubro de 1916. (referido em nota de rodapé por O. Marques)

  
 De momento, as datas conhecidas de cartas com o selo sobrecarregado, podemos circunscreve-
las ao segundo semestre de 1916 e até meio ano de 1917

      4. As cartas de prisioneiros alemães internados na Índia.

Quando do arrolamento e inventário das cartas expedidas da India Portuguesa pelos 
prisioneiros de Guerra alemães e austríacos ali internados2, tivemos a ocasião de fazer um quadro, 
onde surpreendentemente constatamos que de mais de 70 cartas conhecidas escritas no período 
compreendido entre Maio de 1916 e Outubro de 1919 somente 3 (três) ostentam o selo da Comissão, duas 
das quais apresentamos nas figuras seguintes, datadas de Outubro a Dezembro de 1916. Figuras 14 e 15. 

Figura 14     passou em Lisboa a 
(21.12.1916)

Figura 15  (provável mesma data que a 
anterior, dado o numero 02716, próximo 
do numero de ordem da carta anterior)

 

Passemos agora à analise do seguinte ponto decorrente do facto de que em alguns casos (figuras 
14 e 15), os selos da Comissão não terem sido inutilizados pela marca do correio e/ou da comissão. 
_____________________

2 -  L. Frazão. Portugal in W.W.I Mail from Internees in the Bicholim Camp. Portu-Info Nº141/142, July and October 2001 
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Deve este facto ser considerado “normal”? Pelo facto de ser um selo, mesmo aplicado por uma entidade 
que beneficiava de isenção de porte, pensamos que poderia/deveria ter sido inutilizado postalmente3. Por outro lado, 
a ideia que estava por detrás da inutilização de um selo postal era a de impedir a sua reutilização, o que no caso 
vertente era perfeitamente irrelevante dado que se tratava de algo que só servia para “ilustrar” uma procedência, já 
que a isenção tinha sido definida com clareza pelas instituições postais e administrativas dos diferentes países.

Por tudo isto parece-nos sem importância que o selo tenha sido obliterado ou não, embora o 
coleccionador o prefira no primeiro estado.

Considerando o que foi escrito e sobretudo pela análise das peças circuladas, podemos 
tentativamente considerar as seguintes categorias:

 a) Antes de terem selos próprios, a Comissão de Prisioneiros de Guerra da C.V.P. utilizava na 
correspondência de prisioneiros de Guerra alemães internados no campo de Angra, o selo da C.V.P, aos 
quais aplicava também a sua marca própria. (figs 1 a 4) e 16

 b) Após ter recebido os selos com a sobrecarga da Comissão, e sempre para a correspondência 
de prisioneiros em Angra, com trânsito por Lisboa, passou a Comissão a utilizar em Lisboa os selos privativos, 
de que se conhecem uns escassos exemplos entre Setembro e Novembro de 1916.  Figuras 5 e 6 e 17

                                                   Figura 16                                                                     Figura 17

 c) Na correspondência com outras instituições, em particular as sediadas na Suiça, passou a 
utilizar o seu selo privativo, que conhecemos em cartas desde Novembro de 1916 e até finais de Julho de 
1917 (figuras 7 a 13). Esta utilização correspondia afinal à função para a qual os selos tinham sido criados, 
que vemos na sua grande maioria obliterados com o datador de Lisboa.

 d) Na correspondência dos prisioneiros de guerra alemães internados na Índia, encontramos três 
situações que importa referir:

1. Nas cartas expedidas de Goa, até finais de Junho de 1916, não aparecem nenhuns indícios de que 
tenham transitado por Lisboa, pelo que também não aparece qualquer marca ou selo da CVP

2. Somente em duas cartas, que se ilustram nas figuras 14 e 15, que transitaram em Lisboa em 
Dezembro de 1916 aparece aplicado o selo da Comissão, não obliterado pelo correio de Lisboa.

3. A partir dessa data, todas as cartas da Índia transitam por Lisboa, sem que seja aplicado 
qualquer selo (CVP ou Comissão)

 e) Não se conhece nenhuma carta enviada por prisioneiro de guerra português internado 
na Alemanha, que tendo passado pela CVP lhe fosse aplicado o selo da Comissão, como o deixava 
entender o texto do ofício referido atrás 

Conclusões.

Parece assim que para além da utilização “normal” do selo da Comissão na sua correspondência, 
e que conhecemos a partir de Novembro de 1916, temos ainda a considerar a utilização “anómala” 
deste selo em cartas em trânsito por Lisboa, oriundas dos campos de Angra e de Goa, conhecidas com 
datas desde Setembro e até Dezembro de 1916, cessando em 1917 essa prática. Porque tão poucas? 
Porque foi começada? Terá este procedimento sido sancionado pela C.V.P? Só com mais exemplos e 
com o estudo dos arquivos da CVP se poderá eventualmente obter uma resposta para estas perguntas.

Agradecimento. 

Aos amigos Eduardo Barreiros, Luís Barreiros e Elder Correia que nos facultaram peças das suas 
colecções que se ilustram neste texto.

________________________

3 - Como aconteceu com  a maioria das cartas expedidas pela Comissão



23

Marcofilia de Moçambique
Raridades com mais de 100 anos

Altino da Silva Pinto
valtonipais@yahoo.com

 Neste artigo serão apresentados, de forma su-
cinta, um conjunto representativo dos carimbos oblitera-
dores dos selos e outras marcas, que foram usados em 
Moçambique desde 1877 até 1913, portanto todos eles 
foram utilizados há pelo menos 100 anos.
 
 Os carimbos estão preferencialmente sobre 
peça circulada e são maioritariamente, escassos, raros 
ou mesmo muito raros. Para além de uma grande varie-
dade morfológica dessas marcas de dia, pretende-se 
também apresentar dados estatísticos e informações, 
que justifiquem a classificação de raridade que lhes é 
atribuída. Nesse sentido, este artigo tem um aspecto di-
dáctico e pedagógico, eventualmente útil e adequado 
ao âmbito desta Revista.

 Sendo que, a venda ao público da primeira emis-
são de selos de Moçambique - a emissão chamada “CO-
ROA” - aconteceu provavelmente no mês de Junho, do 
ano de 1877, obviamente na cidade capital - MOÇAM-
BIQUE - situada na ilha do mesmo nome, e acrescendo 
que, nestes anos era muito diminuto o número de habi-
tantes e mais ainda dos utilizadores deste serviço, são por 
isso escassos os exemplos destes carimbos nos primeiros 
anos, mesmo sobre selo solto.
 

 
 Em algumas localidades onde havia necessidade 
de tramitação de correspondência mas onde não esta-
vam instalados serviços de correio organizado, oblitera-
ram-se os selos que franquiavam as cartas, com carimbos 
de recurso de diversa natureza. Apresenta-se um exemplo 
referente ao posto de Alfandega do Inhamissengo, que 
juntamente com o Posto Militar funcionou na margem di-
reita do rio Zambeze, junto à barra do mesmo nome.

18 Agosto 1877 1 Abril 1878
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 Na falta de carimbo obliterador era por vezes utilizada a obliteração manuscrita, principalmente 
por parte dos militares. Apresenta-se, muito provavelmente a obliteração manuscrita mais antiga de Mo-
çambique. Foi aplicada, sobre selo da emissão “D.Luis”-1886/1893, no Posto Militar de (Massara) Gouveia, 
na serra da Gorongosa. Esse local foi, durante muito pouco tempo, cerca de 2 anos, sede provisória do 
Distrito de Manica criado em 1891, e que nessa altura tinha uma guarnição de apenas 12 militares.

Conhecem-se até agora apenas 2 exemplares 

 À época, as instruções postais em vigor, determinavam que a franquia fosse obliterada por carim-
bo mudo de barras, e a marca de dia, não seria obliteradora mas apenas identificava a estação postal 
de origem. È o que se exemplifica seguidamente:

  
  Carta enviada de Inhambane para Norwalk 

- U.S.A., a 18 de Junho de 1887, com franquia obli-
terada por carimbo mudo de 4 barras paralelas e 
marca de dia identificando a estação expedidora. 
No verso: carimbos de trânsito e de chegada a 15 
de Agosto de 1887.

  Devido ao pequeno número de habitantes, 
são conhecidas poucas cartas circuladas a partir 
de Inhambane nesta época 

 Foi também utilizado como carimbo obliterador, um outro carimbo de 18 barras finas sendo in-
terrompidas as 4 barras centrais pelo grupo datador. Existe muita controvérsia sobre o tempo, as circuns-
tâncias e o local onde o mesmo foi utilizado, havendo apenas a certeza que foi usado no Distrito da 
Zambézia. É um carimbo escasso e muito menos vulgar que o de 4 barras mudo.

                                                          … Março de 1892                                   4 Junho de 1896
 
 Como era de esperar, os carimbos e as peças, circuladas a partir das capitais de Distrito, 
são menos raras que as provenientes de povoações menos importantes, sendo todavia o número 
de habitantes e portanto o número de utilizadores dos correios, o factor determinante na atribuição 
da raridade. Sublinha-se que, em Moçambique, pelo menos até ao início da 1ª Guerra Mundial em 
1914, os censos indicam um escasso número de habitantes, mesmo nas capitais de Distrito. Por essa 

Carimbo com Coroa Real da Delegação de Alfândega no Inhamissengo
Até agora são conhecidos apenas 3 exemplares



25

razão, não se podem considerar vulgares as peças circuladas dai provenientes como a que se ilustra 
em seguida.

 

 Inteiro Postal enviado de Moçambique a 27 
de Julho de 1887, para Krems na Austria, conforme 
carimbo obliterador circular batido a azul. Entregue 
a bordo de navio que seguia, via canal do Suez, 
para a Europa, foi-lhe aplicado o carimbo “Sea Post 
Office” a 9 de Agosto de 1887. Tem igualmente o 
carimbo de trânsito em Aden a 14 de Agosto e por 
fim o carimbo de chegada a Krems a 28 de Agosto 
de 1887.

 
 Todavia, ainda que na mesma povoação, em anos diferentes ou até mesmo simultaneamente, 
a estação dos correios utilizava diferentes tipos de carimbos, alguns mais frequentemente do que outros. 
Dentro do período de tempo que ilustramos, mostra-se, em peças circuladas, carimbos de utilização me-
nos frequente em comparação com outros utilizados na época, na mesma estação.

 
 Inteiro Postal de 30 
Reis, enviado de Lourenço Mar-
ques para Amsterdam - Holan-
da, onde chegou a 8 Outubro 
de 1890, obliterado pelo carim-
bo de duplo oval de 8 Setembro 
de 1890.
 
 Embora nas fontes consultadas, os dados não 
sejam rigorosos, é possível dizer que em 1890, o número 
total de correspondência expedida pela Estação Cen-
tral de Lourenço Marques, foi cerca de 1600 objectos 
postais, a maioria para o Transval e para Portugal.

 

 Também a cor dos carimbos, os diferencia em termos de raridade. São mais frequentes os carim-
bos batidos a preto e a azul e mais escassos os batidos a violeta, a vermelho ou a verde.

 Inteiro Postal com selo adicional de 20 Reis, 
completando o porte para o Estrangeiro, enviado 
de Quelimane a 25 de Maio de 1893. Trânsito em 
Moçambique, conforme carimbo de Moçambi-
que, a vermelho, datado de 30 de Maio de 1893, 
e dirigido a Marburg na Alemanha. Trânsito em 
Aden a 4 Junho de 1893.

 

 Certas características da morfologia do carimbo, determinam que, as peças obliteradas com 
esse tipo de carimbo, ainda que utilizado numa estação, que genericamente teve um número elevado 
de correspondência expedida, sejam menos frequentes, como é o caso apresentado.
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Inteiro Postal de 20 Reis, enviado de Inhambane a 6 
Dezembro de 1899 para Frieberg, Alemanha, onde 
chegou a 3 Janeiro de 1900. Trânsito em Mombasa 
a 18 Dezembro de 1899. Salienta-se a morfologia es-
pecial deste carimbo e o facto do grupo datador ter 
o mês em Inglês.

 

 O Distrito de Tete utilizou durante um certo período - finais do Século XIX, primeiros anos do Século 
XX - carimbos com morfologias particulares - dupla oval e octogonais. Porque era um Distrito fracamente 
povoado, com um número muito reduzido de Estações dos Correios, resultava necessariamente que, 
quer na capital mas principalmente nas outras Estações do interior, estes carimbos então utilizados, fos-
sem  escassos ou mesmo raros.

                  Dupla Oval                                                                                    Octogonal
   

               

       

                 28 Julho de 1900                                               1 Março 1906                14 Setembro 1905            6 Novembro 1905

 Durante mais de uma dezena de anos, foram utilizados como marcas de dia, na abertura de pe-
quenas estações postais enquanto não tinham carimbo específico, carimbos numéricos. Eram carimbos 
volantes que passaram de umas para outras estações e são, regra geral, escassos, nomeadamente sobre 
peça circulada.

Bilhete Postal escrito no Sabié a 13 Maio de 1913, cuja franquia foi obliterada pelo carimbo numérico 1 em uso na esta-
ção postal da Moamba, nesta data. Carimbos de trânsito em Lourenço Marques a 16 de Maio e de chegada a Lisboa 
a 16 Junho de 1913.

 
 Fora das capitais de Distrito, nas localidades onde foram sendo estabelecidas Estações dos Cor-
reios, os habitantes eram muito poucos e era diminuto o número de correspondências expedidas. Por isso, 
embora variável de Distrito para Distrito, pode considerar-se que, nesta época, todas peças circuladas 
são no mínimo pouco frequentes.
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Distrito De Lourenço Marques. 

 Inteiro Postal com carimbo “Foz do Sabié” 
datado de 1899. Este carimbo com este topónimo foi 
utilizado na Estação do Sabié desde 1898 até ser subs-
tituído por carimbo com o topónimo correspondente. 
Durante todo o ano de 1899, foram expedidos do Sabié, 
um total de 416 objectos postais

Distrito Da ZaMbéZia 

  Inteiro Postal de 10 Reis - circulação inter-
na - enviado de Pinda para Villa Bocage, a 4 de 
Agosto de 1900. Tem ainda um carimbo de trânsito 
em Chilomo, com data ilegível. Não tendo sido pos-
sível obter o numero de Bilhetes Postais expedidos 
pela estação de Pinda em 1900, todavia não devem 
ter sido muito diferentes dos de 1901, que foi de 38 
Bilhetes Postais expedidos.

 A raridade das peças circuladas expedidas por uma estação postal é proporcional ao número 
de habitantes da localidade onde está instalada. A cidade de Tete, apesar de capital do Distrito, em 
1905, data do carimbo da carta apresentada a seguir, tinha um número total de habitantes - Europeus e 
Asiáticos - que se situaria entre os 46, do censo de 1898 e os cerca de 400 em finais de 1913, segundo os 
dados dos Censos publicados nos respectivos Boletins Oficiais de Moçambique desses anos.

 

 Carta enviada de Inglaterra a 26 de 
Novembro de 1904 para Tete, onde chegou a 5 
Janeiro de 1905 conforme carimbo no verso. Era 
dirigida ao Cônsul Britânico que a reendereçou 
para Chifumbaze, tendo pago o porte simples in-
terno de 25 Reis, obliterado pelo carimbo de Tete, 
datado de 9 Janeiro de 1905. Alem da óbvia es-
cassez de peças circuladas de Tete nesta época, 
salienta-se a raridade de uma carta franquiada 
com selos de dois Países, de que se conhecem 
muito raros exemplares em Moçambique.

 Por outro lado, contribuem para tornar particularmente rara ou mesmo única, uma determinada 
peça circulada, para além da escassez do carimbo marca de dia da estação expedidora, algumas ca-
racterísticas ou marcas especificas que possam apresentar É o caso da peça que se ilustra a seguir:
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Distrito De GaZa. 

 Cartão Postal simples, enviado de Moyene a 16 de 
Novembro de 1906, para Leipzig na Alemanha, onde 
chegou a 16 de Dezembro de 1906. Considerado como 
tendo porte insuficiente foi-lhe aplicado o carimbo “T ”. 

 Tem ainda as anotações manuscritas de ”50 reis ” in-
dicando o porte correcto, e de “20”, a azul, referindo em 
francos ouro, o valor a pagar no destino. A peça apre-
senta ainda 3 carimbos de trânsito, sendo 2 na estação 
central de Chai Chai, a 17 e a 23 de Novembro e em 
Lourenço Marques a 24 de Novembro de 1906.

 

 Observação: O objecto postal foi considerado como carta e não como bilhete postal e por esse 
motivo, de acordo com a tabela de portes em vigor desde 1 Julho de 1905, deveria pagar 50 reis. A marca 
“T” de porteado, poderá ter sido aplicada em Moyene, mas mais provavelmente na estação central de 
encaminhamento ou seja no Chai Chai. Até ao presente, com esta morfologia, é a única conhecida na 
marcofilia de Moçambique. 
 
 Por outro lado a demora de uma semana no Chai Chai, pode ter a ver apenas com a frequência 
semanal do transporte fluvial pela Empresa do Limpopo, para Lourenço Marques. No destino o montante 
correspondente a 20 francos ouro, foi pago pelo destinatário em dinheiro.

 Houve igualmente localidades que, por razões várias, em determinado período tiveram bastante 
importância, pelo que a respectiva estação postal atingiu um volume de correspondências considerável, 
mas que com o tempo, entraram em declínio e desapareceram. Foi o caso exemplificado em seguida.

Distrito De tete.

 Inteiro Postal enviado de Chifumbazi a 24 
Dezembro de 1907, para Sangerhausen - Alemanha, 
onde chegou a 3 Fevereiro de 1908. Carimbo de trân-
sito em Tete a 31 Dezembro de 1907. Em 1907 foram 
expedidos de Chifumbazi 221 objectos postais, o que 
justifica que os carimbos de Chifumbazi e esta peça 
circulada sejam, no mínimo, considerados pouco 
frequentes. A Estação Postal encerrou em 1922 e ter-
minada a exploração aurífera que lhe deu origem, a 
povoação praticamente desapareceu.

 
 Apresentam-se outros exemplos de peças circuladas oriundas de povoações existentes no 
período em apreço. Eram todas localidades incipientes, com poucos habitantes, sendo que algu-
mas acabaram mesmo por desaparecer. Por essa razão as peças circuladas com essa origem, são 
escassas ou raras.
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Distrito De GaZa.

 Bilhete Postal ilustrado enviado de Uanetze 
em 1 Setembro de 1906 para Lisboa onde che-
gou a 9 de Outubro, escrito pelo 1º Cabo da 
Companhia Militar aí colocada. Carimbo de 
Uanteze bem batido. Carimbos de trânsito em 
Magude a 5 Setembro e do Correio Ambulante 
de Lourenço Marques de 7 Setembro de 1906. 
Apesar do selo de franquia estar deteriorado, é 
um dos 2 únicos carimbos de Uanetze conheci-
dos até à data. 

Distrito Da ZaMbéZia

 Carta Registada enviada de Conceição a 12 Maio de 
1895, para Lisboa, onde chegou (carimbo no verso) a 23de Ju-
nho. Carimbo de trânsito em Quelimane a 13 Maio de 1895. A 
povoação chegou a ter importância administrativa e embora 
com pouca população, a sua estação postal teve movimento 
postal considerável. Em 1895, com a transferência dos serviços 
administrativos para o Chinde, entrou em declínio, tendo os 
correios encerrado poucos anos depois em 1899.

Distrito Da ZaMbéZia

 Bilhete Postal ilustrado enviado de Micahu-
ne a 10 Fevereiro de 1910, para Brescia-Italia. No 
verso: Carimbos de trânsito no Chinde a 12 Feve-
reiro e de chegada a 11 Março de 1910. Segundo 
os dados estatísticos referentes ao ano de 1910, a 
estação postal de Micahune expediu apenas 17 Bi-
lhetes Postais e se acrescentarmos que o carimbo 
obliterador é o carimbo do Telegrafo, é evidente 
que o conjunto pode ser classificado como raro.

Distrito De MoçaMbique

 Bilhete Postal enviado de Sangage a 
25 Setembro de 1906 para Lisboa onde chegou 
a 11 de Outubro, tendo seguido a rota do Canal 
do Suez. Carimbo de trânsito em Moçambique a 
10 de Outubro de 1906. Sabe-se que, segundo o 
Relatório dos C.T.T., em 1906 a estação postal de 
Sangage expediu apenas 53 cartas e 10 bilhetes 
postais.
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Distrito Da ZaMbéZia

 Carta enviada de Chilomo a 20 Janeiro de 
1904 para Lisboa, onde chegou a 6 de Março de 
1904 (no verso). Segundo Estatística dos C.T.T., 
neste ano a Estação Postal de Chilomo expediu 
238 cartas, o que torna este bonito conjunto, no 
mínimo escasso.

 

 Por vezes o próprio suporte destas peças circuladas a partir de Estações Postais de povoações 
pequenas, acrescentava maior raridade à evidente escassez dos conjuntos conhecidos até à data e daí 
originários, como se ilustra seguidamente.  

Distrito De Lourenço Marques

 Bilhete Postal enviado da Catembe a 27 
Julho de 1901 para a Anadia-Portugal, onde che-
gou a 23 de Agosto de 1901. Carimbo de trânsito 
em Lourenço Marques a 27 Julho de 1901. Dado 
que neste ano foram expedidos 26 Bilhetes Pos-
tais pela Estação Postal da Catembe, o carimbo 
pode considerar-se escasso. Porem, este Bilhete 
Postal comemorativo do Centenário de Santo 
António é muito raramente visto circulado em 
Moçambique.

 

Distrito De tete

Cartão Postal enviado de Mutarara a 25 Agos-
to de 1909 para Lisboa. No verso: Carimbo de 
trânsito no Chinde a 1 Setembro de 1909. Nesta 
época, era diminuto o número de utilizadores 
desta estação postal, como o comprovam as 
estatísticas publicadas. Especificamente neste 
ano foram expedidos um total de 51 Bilhetes 
Postais (onde estão incluídos os Cartões Postais, 
seguramente em numero inferior aos Bilhetes 
Postais ilustrados e aos Inteiros Postais), pelo 
que os Cartões Postais circulados com esta ori-
gem e nesta data são raros.

 A obliteração da correspondência quando, por qualquer circunstância, na sua origem não havia 
carimbo obliterador, por vezes era feita, através de inscrição manuscrita. Este procedimento sucedia com 
frequência efectuado pelos militares em campanha nos Postos Militares avançados. Também nesta data 
as peças circuladas assim obliteradas são pouco frequentes.
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Distrito De MoçaMbique

 Bilhete Postal ilustrado enviado de Ibrahimo a 
25 Julho de 1909 para Valença do Minho, onde chegou 
a 7 Setembro de 1909, conforme o carimbo de chega-
da. Ibrahimo era, na época, um Posto Militar intermé-
dio na campanha de ocupação do Distrito. Apresenta 
também carimbo de trânsito na Estação Postal de Mo-
çambique a 29 de Julho de 1909., que era a Estação 
Postal correspondente, sendo portanto um elemento 
determinante na validação de todo o conjunto.

 Em circunstâncias específicas, a partir de 1898 e durante pouco mais de uma dezena de anos, foi 
utilizado o carimbo “CHEGOU TARDE”, como carimbo obliterador. Apesar de ter sido usado numa Estação 
Postal Central com apreciável movimento, provavelmente porque as circunstâncias em que era utilizado 
não eram muito frequentes, o certo é que são escassas as peças circuladas com este carimbo.

 Inteiro Postal enviado de Lourenço Marques 
para Koenigsberg a 21 Maio de 1900, obliterado 
pelo carimbo “Chegou tarde”, de duplo círculo. 
Era um carimbo utilizado nos objectos postais en-
tregues na estação depois de fechada a respecti-
va mala.

 Existiu em Lourenço Marques, embora nessa altura a povoação estivesse ainda na fase inicial do 
seu desenvolvimento e nem sequer fosse a capital, uma marca muito peculiar, o carimbo “ PAGO “, que 
deu origem a peças circuladas de que se conhecem poucos exemplares. Foi utilizado, excepcionalmen-
te, durante curtos períodos de tempo, entre 1889 e 1897, na Estação de Lourenço Marques, em substitui-
ção dos selos para os portes das correspondências, selos que se esgotaram e não existiam nessa Estação.

 Carta enviada de Lourenço Marques a 30 
Novembro de 1890 para Amsterdam/Holanda. Este 
Carimbo era batido a azul, a violeta ou a preto e es-
tão arroladas até à data, apenas 13 cartas e alguns 
fragmentos, pelo que é um conjunto raro.

 Embora existam outros tipos de carimbos obliteradores e algumas outras marcas postais, que não 
foram mostrados, considera-se que é representativo o conjunto apresentado e portanto que possa ser útil 
a quem se interessa pela Marcofilia de Moçambique.

Lisboa Abril de 2013
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Um Correio Marítimo Doméstico
em 1794

Adelino Melo Caravela
oamcaravela@gmail.com

                           Depois de conhecida alguma, embora 
escassa, correspondência transportada por via marítima, 
no período dos Correios Mor, principalmente a oriunda 
dos territórios de além mar, eis que deparamos com uma 
capa de carta, que tem a particularidade de ter sido 
transportada numa embarcação de cabotagem (nave-
gação costeira, entre portos do mesmo país), tornando-
-se assim numa rara peça de encaminhamento marítimo 
doméstico, poucos anos antes da passagem do serviço 
postal para o Estado.

Neste involucro, não datado, é referido como 
sendo Do Serviço de Sua Majestade (D. Maria I), portanto 
de interesse oficial, e está dirigido ao Juiz de Fora e Vere-
adores da Câmara da Vila de Grândola. 

Como informação complementar, é indicado a 
título informativo, que aquela acompanha um transporte 
de 30 moios (=1.800 alqueires =33.840 kg) de trigo e 100 
barris de farinha, mencionando também o trajecto utiliza-
do Pelo porto de Vale de Gizo 
 

No seu interior, um do-
cumento que esclarece a data, 
origem e finalidade deste trans-
porte.

Trata-se de um Conhe-
cimento de Embarque, que obri-
gatoriamente acompanhava a 
carga, e servia de acordo entre 
o expedidor e o transportador, 
assim como de recibo a apresen-
tar ao destinatário.

Por este documento fica-
mos a saber que foi datado em 
Lisboa, a 28 de Fevereiro de 1794, 
assinado pelo Mestre do Barco 
Senhor dos Mártires e Nª. Sra. do 
Livramento, Miguel Nunes, matri-
culado em Alcácer do Sal.

A carga e a carta foram remetidas pela 
Inspecção Geral do Terreiro da cidade de Lisboa, com 
destino ao porto de Vale de Guizo, e corresponde ao 
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mencionado no frontal da mesma. Termina com o valor a pagar pelo frete (32$000 reis), que no verso diz 
ter recebido a 21 de Março, pelo destinatário 

O percurso por via marítima terá sido o mais expedito para chegar ao destino, pelo que o dito 
barco terá zarpado de Lisboa, navegando ao longo da costa até ao Cabo Espichel e inflectido para 
Setúbal, onde terá também aportado. Daqui sobe o Rio Sado, até onde este é navegável, ou seja o 
porto de Vale de Guizo. Aqui, a carga terá sido recolhida pelo destinatário, seguindo por via terrestre até 
Grândola, numa distância de cerca de 20 quilómetros. 

Na época, onde era pouco esclarecedora a regulamentação para o serviço postal marítimo, 
a carta em causa, terá pago a taxa estipulada para cartas do Serviço Real, além da prorrogativa de 
prioridade, sobre a toda a outra classe de correspondência.

Fontes:
• www.cm-alcacerdosal.pt
• www.apms.pt
• Dicionário Prático Ilustrado –Ed.1973/Lello & Irmão
• Mapa de 1797 de Williem Faden
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A Batalha do Ameixial
Uma nova Aljubarrota

Olga F. Esse
olga.esse@sapo.pt

   Nas planuras e serranias alentejanas, nos cam-
pos do Ameixial, luta-se com denodo e destreza militar 
pela libertação do solo pátrio, contra a ofensiva espa-
nhola. As armas lusas, imbuídas pelo espírito combativo 
de Aljubarrota, vencem o poderoso exército, de vete-
ranos das guerras europeias, comandado por D. João 
da Áustria, príncipe da Casa Real de Espanha. A vitória 
do confronto armado, a 8 de Junho de 1663 inflectiu, de 
uma forma decisiva, na evolução da Guerra da Restau-
ração, abrindo caminho, por via diplomática, para o fim 
das hostilidades.

   A Sociedade Histórica da Independência de 
Portugal (SHIP), ligada historicamente e simbolicamente 
ao movimento da Restauração – nos jardins do palácio 
de D. Antão Vaz de Almada conspirava-se contra os Fili-
pes – comemora, com vários eventos, o 350º aniversário 
da batalha.

   Atento, também, às grandes datas nacionais, o 
Círculo de Estudos Filatélicos da SHIP associou-se, a esta 
celebração, elaborando, de acordo com a proposta 
apresentada pelo coordenador do Círculo, um selo per-
sonalizado, alusivo à batalha (ver portada).

  A linha orientadora, do presente trabalho, em 
princípio, assenta na cronologia dos factos históricos.

*
*    *

A união das coroas peninsulares era acalentada 
por ambos os países, a comprovar a política de alianças 
matrimoniais entre a Casa de Avis e a de Habsburgo, du-
rante várias gerações.

Entre 1580 e 1640, Portugal foi governado, teo-
ricamente, segundo as normas da monarquia dualista, 
por reis de Espanha.

As revoltas populares, de cariz marcadamente 
nacionalista -  as do Alentejo, ligadas a uma figura enig-
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mática, o “Manuelinho”- as razões políticas, económicas e culturais propiciaram o movimento de restau-
ração, que eclodiu na manhã de 1 de Dezembro de 1640, encabeçado por uma nobreza, partidária da 
Casa de Bragança. A notícia corre célere pelos bairros de Lisboa, os populares aglomeram-se diante do 
palácio real, para festejar, entusiasticamente, a morte do secretário do Estado, Miguel de Vasconcelos, 
e o fim do domínio estrangeiro.

   Na madrugada de 1 de Dezembro de 1640, D. Filipa de Vilhena (fig. 1), pertencente a uma ilustre 
linhagem, demonstrou o seu apoio à revolução, de uma forma patriótica e corajosa, armando cavaleiros 
os seus filhos D. Jerónimo de Ataíde e D. Francisco Coutinho. Célebre ficou o seu gesto, tornando-se uma 
figura histórica, consagrada pelos escritos de exaltação patriótica. 

  Aclamado e coroado, solenemente, no Terreiro do Paço, a 15 de Dezembro de 1640, D. João IV 
(fig. 2) enfrentou uma conjuntura interna e externa desfavorável para a estabilidade de Portugal. Perante 
a iminência de uma guerra com Espanha, cria o Conselho de Guerra, para reorganizar o exército e a 
Junta das Fronteiras, para fortificar a zona fronteiriça e defesa dos portos.

  A batalha trava-se, também, nos meandros da diplomacia. O rei envia, para as principais cortes 
europeias, diplomatas plenipotenciários e juristas da Universidade de Coimbra, que lutam pelos direitos da 
Casa de Bragança à coroa portuguesa e pelo reconhecimento de Portugal independente. Negoceiam 
e firmam, também, tratados de aliança e paz, em Paris, Londres e Amesterdão, com o objectivo de obter 
apoio militar e financeiro e de garantir a integridade do império ultramarino, que durante a ocupação 
filipina, foi sujeito a ataques e conquistas.                                

Pertencente à Companhia de Jesus, o padre António Vieira (fig. 3) serviu D. João IV como 
conselheiro. Foi distinto pelo seu trabalho diplomático e incumbido de pedir apoio à Inglaterra, França e 
Holanda, viajando entre, 1646 e 1647, pelas capitais europeias.
 

Pregador nato, utilizava a oratória sagrada com a finalidade de educar a opinião pública para 
assuntos de interesse nacional. Missionário em terras brasileiras, foi um grande defensor dos índios, lutando 
pela sua liberdade, contra os senhores das plantações.
             

                                                             Fig. 1                                                       Fig. 2

Fig. 3

  O reino vive horas dramáticas, perante a ameaça espanhola que, na primeira fase da Guerra da 
Restauração, se limitou apenas a pequenos confrontos defensivos ou ofensivos, na zona fronteiriça, por a 
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Espanha se encontrar envolvida na guerra dos Trinta Anos (1618 - 1648).

  Rezam as crónicas, que o rei, face às ameaças castelhanas e dentro do espírito religioso da 
época, numa cerimónia, em Vila Viçosa, a 26 de Maio de 1646, pediu protecção à Imaculada Conceição 
para o seu povo e reino e proclamou Nossa Senhora, como Rainha e Padroeira de Portugal (fig. 4). A partir  
deste gesto simbólico, nunca mais os monarcas de Portugal usaram a coroa real.
 

A primeira vitória, em terras inimigas, deve-se a Matias de Albuquerque (fig. 5), o intrépido militar, 
que já demonstrara o seu valor de estratego na guerra contra os holandeses, que tinham ocupado 
Pernambuco e Baía. Utilizou a técnica de guerrilha, por exiguidade de efectivos. De regresso a Portugal, 
é membro do Conselho de Guerra e por ser entendido na arte das fortificações, deslocou-se ao Alentejo 
para completar as defesas de Olivença, Elvas e Campo Maior.
  
  Em Maio de 1644, um contingente de 7 000 soldados, comandado por Matias de Albuquerque 
transpõe a fronteira e ocupa a vila espanhola do Montijo. Em represália, as hostes inimigas, sob o comando 
do barão de Molligen, atacam, a 26 de Maio de 1644, a tropa portuguesa, no regresso a Portugal, nos 
campos do Montijo, a nordeste de Badajoz. O ataque de surpresa do inimigo poderia ser fatal para a 
gente lusa. Reunindo alguns terços de infantaria, o general português consegue vencer a batalha (fig. 
6), recolhendo, aproximadamente, 4 500 armas do inimigo. Por prestar grandes serviços à coroa, o rei 
concedeu-lhe o título de conde de Alegrete.

                                              Fig. 4                                            Fig. 5                                                 Fig. 6

Insigne figura da Restauração, João Pinto Ribeiro (fig. 7), bacharel pela Universidade de Coimbra, 
foi agente de negócios da Casa de Bragança. Assistiu à reunião conspirativa, servindo de ligação entre os 
conjurados e o duque de Bragança. Jurisconsulto de prestígio, criticou, nos seus escritos, a forma como o 
governo de Madrid aliciava a nobreza portuguesa, com promessas e dinheiro, a ir combater na Flandres. 
Incomodado com a crítica, Filipe IV de Espanha (fig. 8) proibiu a circulação de qualquer obra, em Portugal, 
sem a sua autorização. Foi membro do conselho, em 1641. Por nomeação régia, João Pinto Ribeiro exerceu 
os cargos de contador-mor dos Contos do Reino e, posteriormente, guarda-mor da Torre do Tombo.  

                                                           Fig. 7                                                      Fig. 8

Portugal não tinha recursos humanos e financeiros para repelir os ataques e conquistas - que se 
intensificaram a partir de 1630 - da Holanda, Inglaterra e França ao domínio ultramarino. Entraram pela 
força, ocupando lugares chaves na Ásia, no Brasil e em África.

  João Fernandes Vieira (fig. 9) chefiou uma revolta, contra os holandeses, que tinham ocupado Pernam-
buco, Baía e Recife. Teve um papel importante nas batalhas de Guararapes (fig. 10), de 1648 e de 1649, contra 
os holandeses. Como recompensa, é nomeado governador de Paraíba. Regressa ao Brasil, depois de ter estado 
em Angola. Segundo as fontes coevas, foi considerado o maior proprietário rural do nordeste brasileiro. Promove 
a emigração de casais, sem recursos, da Madeira e dos Açores para o Brasil, custeando as suas despesas.
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  Transgredindo o acordo de tréguas que Portugal assinara em Haia, a Holanda ocupa Angola e S. 
Tomé e Príncipe, em 1641, controlando o rendoso tráfico negreiro, que ia para o Brasil. É enviado, em 1647, 
como governador de Angola, Salvador Correia de Sá e Benevides (fig. 11), que tinha desempenhado 
vários cargos de governação, no Brasil. Levava, secretamente, uma ordem real para reconquistar 
Luanda. Não convinha a Portugal criar hostilidades com Holanda. Parte do Rio de Janeiro para Luanda 
com uma esquadra, composta por quinze navios e 1 400 militares, conseguindo a rendição da fortaleza 
de S. Miguel, em 1648 e a expulsão dos holandeses não só de Angola como, também, de S. Tomé e 
Príncipe. Tem, também, a tarefa de submeter os sobas revoltosos, firmando um tratado com o Congo.

Membro do Conselho Ultramarino, defendeu a fundação da colónia de Sacramento e o 
alargamento das fronteiras do Brasil até ao rio da Prata. Era um homem de grande visão, sabia que 
Portugal tinha de controlar, economicamente e politicamente, o Atlântico sul. 

                              Fig. 9                                                            Fig. 10                                                       Fig. 11

   O uso dos uniformes dependia do comandante do terço, havendo pouca diferença entre a roupa 
civil e militar. O conde Schomberg, general com experiência de guerra, contratado para reorganizar o 
exército português, exerceu, também, influência sobre o fardamento. A guarda do conde Schomberg 
nas campanhas do Alentejo vestia casaca azul e couraça de peito e espaldar. Na batalha de Montes 
Claros, usava capa vermelha com cruzes brancas. Em 1644, o terço da infantaria do Norte vestia casacos 
verdes com forro amarelo e o terço de Roque da Silva vestia casacos azuis com forro encarnado. 

Normalmente, os cavaleiros (fig. 12) usavam capotilha ou capa, colete ou casaca de couro, 
couraça de aço e chapéus emplumados.

   Os militares, dependente da especialidade, podiam usar armadura, capacete, manopla, 
guarda rins e braçais (fig. 13). Os dragões, tropa de elite, usavam capacete, colete de couro e espada. 
Os granadeiros, criados em meados de século XVII, fazendo parte da infantaria, são especialistas no 
lançamento de granadas e assalto às muralhas. Usavam barretina de pele de urso ou de tecido. No 
século XVIII, a barretina tinha a forma de mitra de bispo. Tinham o mosquete nas costas, preso pela 
bandoleira e um suporte de cinto para a pederneira (fig. 14).

São publicados, a partir do século XVIII, regulamentos dos uniformes do exército, em 1761, sobre 
a farda dos Oficiais e, em 1762, dos Terços auxiliares e Ordenanças.   

                             Fig. 12                                                                                     Fig. 13

*
*     *
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Fig. 14 - Postal nº 13 de uma colecção de 21, designada “PRO PATRIA”. Edição do major Augusto C. S. Escrivanis. Sem 

data mas crê-se ser de 1911.

 D. Luísa de Gusmão (fig. 15), após a morte de D. João IV, segundo o testamento real, é 
regente, durante a menoridade do príncipe Afonso VI e tutora dos filhos. Com tacto político e 
conhecedora das intrigas palacianas, cria a Junta Nocturna, juntando as duas facções, para 
debater os problemas bem graves do reino. Fez parte da sua acção governativa, seguindo 
a política do “Restaurador”, a reorganização das forças militares e a renovação da aliança 
inglesa, assinada, em 1661 e 1662.

A 13 de Novembro de 1660, o general Friedrich Von Schomberg, contratado pelo conde 
Soure, vem para Portugal, acompanhado por engenheiros e artilheiros. Fiscaliza as praças-
fortes fronteiriças, enviando um relatório detalhado, para o governo, sobre as deficiências 
encontradas, para os devidos reparos. Reorganiza o exército, adoptando o sistema regimental 
e a marcha de costado. Ensaia novas tácticas de combate, valorizando, também, as armas de 
fogo: o arcabuz e o mosquete. Em 1662, chegam a Portugal dois regimentos de cavalaria, dois 
de infantaria e navios ingleses.

Afastada a rainha regente, por um golpe de Estado, em 1662, que coloca no trono D. Afonso 
VI e no poder, o valido do rei, Luís Vasconcelos e Sousa, conde Castelo Melhor, que toma as rédeas do 
governo, com determinação para vencer a guerra. Manda reparar e guarnecer os castelos, conseguindo, 
com boa gestão, dinheiro para recrutar soldados.

A balança comercial no Portugal restaurado agravou-se com as despesas militares. A diminuição 
do comércio ultramarino e as receitas internas não chegavam para cobrir os gastos com a importação 
de serviços, armas, munições e mercenários. Era habitual, em épocas de crise, “quebrar a moeda”. 
Recolhiam-se as moedas antigas e, na nova cunhagem, o valor facial mantinha-se, com perda do peso 
do metal, ouro ou prata e aumento da liga. Por ser um processo demorado, houve a necessidade de 
aplicar o Alvará de 20 de Novembro de 1662. O valor da moeda era aumentado, com aposição da 
contra marca, elevando, deste modo, o valor facial.

Afonso VI é um dos poucos reis não consagrados pela filatelia, talvez, por isso, se justifica, a 
emissão de um selo postal. Apenas encontrámos, numa legenda, uma referência a este desventurado rei, 
que morreu amargurado, num selo do Estado da Índia, de 1959 (fig. 16). Trata-se de um selo que reproduz 
o meio cruzado, cunhado no seu reinado. 
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                                                                  Fig. 15                                                                                   Fig. 16

  A partir de 1661, começa a grande ofensiva espanhola. O exército inimigo, sob o comando de 
João de Áustria, filho bastardo de D. Filipe IV de Espanha, era formado por 15 000 infantes, 6 500 cavaleiros 
500 carros com munições e artilharia. A 6 de Maio de 1663, invade Portugal, sitia Évora, que capitula, 
seguindo, depois para Alcácer do Sal, para controlar a estrada que liga a Lisboa, com o objectivo de 
isolar o Alentejo e o Algarve, do resto do país.

  O exército português, composto por 22 000 efectivos, comandado por D. Sancho Manuel (fig. 
17), conde de Vila Flor, que tinha sido nomeado, governador do Alentejo, e pelo conde de Schomberg, 
enfrenta o inimigo, em Santa Vitória do Ameixial, a 8 de Junho de 1663 (fig. 18). D. João de Áustria ocupava 
uma posição estrategicamente favorável, colocara a infantaria e peças de artilharia nas colinas dos 
Ruivinos e nas serras da Murada e da Granja e os cavaleiros ao longo da planície e no vale dos Perdigais. 
O exército português, agora comandado por generais e estrategas experimentados, conseguiu, com 
intrepidez, vencer a batalha.

  Derrotado, o inimigo deixa em campo, variando as perdas, de acordo com as fontes compulsadas, 
estimadamente, entre mortos feridos e prisioneiros, por volta de 10 000 militares. Portugal perdeu 1 000 combatentes. 
O conde Ericeira, denomina o confronto, por batalha do Canal. Provavelmente, o invasor, na retirada para 
Arronches, passou por um estreito e profundo caminho, entre serranias, chamado “o caminho do Canal”.
                                 

Ameixial é, para alguns historiadores, uma “nova Aljubarrota”. Estava ganha uma das maiores 
e perigosas ofensivas, que Portugal sofreu. De facto, foi a mais decisiva vitória de toda a Guerra da 
Restauração. 

O padrão comemorativo da vitória, com erro na datação, erguido no local (fig. 19), foi, 
posteriormente, transferido para o E.N. 245. 

 

Fig. 17 - D. Sancho Manuel, 
1º conde de Vila Flor. Fig. 18
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A última invasão espanhola, sob comando do marquês de Caracena ocupa Borba, segue para Vila 
Viçosa, defrontando o exército português, chefiado por D. António Luís de Meneses, 1º marquês de Marialva, a 
17 de Junho de 1665, na planície, entre a serra da Vigária e a serra de Ossa, em Montes Claros (fig. 20).

                                   Fig. 19                                                                                           Fig. 20
       
  Novamente derrotada, a Espanha inicia as negociações para a paz. O tratado é assinado a 13 
de Fevereiro de 1668, em Lisboa, pelo regente D. Pedro, em nome do rei D. Afonso VI, e pela regente 
rainha-mãe, D. Mariana de Áustria, em nome de Carlos II, de Espanha (fig. 21). Do essencial das cláusulas, 
destaca-se o reconhecimento da independência da monarquia portuguesa e a integridade do império 
ultramarino, a devolução mútua das praças conquistadas, excepto Ceuta, e a libertação dos prisioneiros. 
Carlos II de Inglaterra, que, em 1662, casara com a princesa portuguesa, Dona Catarina de Bragança - 
filha de D. João IV e de D. Luísa de Gusmão - foi o mediador da paz, nomeando, como seu representante, 
o conde de Sandwich. 

Fig. 21

Ao Dr. René Rodrigues da Silva, o nosso apreço e gratidão, pela cedência do material filatélico 
e, também, pela informação, que nos foi prestada, na elaboração do presente artigo. Ao conceituado 
filatelista, Armando Bordalo Sanches, manifestamos o nosso agradecimento, por nos ter disponibilizado a 
imagem de um raro postal (ver fig. 14).
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Pagamentos por Transferência Bancária  
 Para o Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:
  Quotas  -  NIB :   0010  0000  3805   4150  0018  1
  Leilões  -  NIB :    0010  0000  3805   4370  0016  9

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

Payment / Paiement / Pago / Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)   + 6 %

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt

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 en-
dereçamento 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 ende-
reçamento 

 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 indica-
ção não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergên-
cia agradecemos que nos contactem.

    NNNN     AAAA            XX999
    Exº Sr.(ª)   Nome
    Morada  
    CPostal    Localidade
 
 Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publi-
cado no Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do 
pagamento da quota ( Artº 3.1 ).
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Turismo e Inteiros Postais

Horácio M. Novais
hora.nova@hotmail.com

 Abstract: Portuguese postal stationery cards with 
tourist nature are reviewed, with particular emphasis on 
postal cards that were issued during and after the EXPO 
98. A short introduction on postal stationery tourist cards of 
other countries is presented.

Turismo é a actividade económica que respeita 
às viagens com fins de vilegiatura ou culturais. As deslo-
cações podem verificar-se entre regiões dum mesmo país 
(turismo interno) ou entre países diferentes. Já existia no 
séc. XIX, embora de forma incipiente, usando sobretudo 
o caminho-de-ferro então emergente e a via marítima. O 
turismo veio, contudo, a sofrer uma enorme expansão e 
evolução ao longo do séc. XX e até à actualidade, como 
consequência do extraordinário desenvolvimento dos 
transportes terrestres e aéreos, constituindo assim uma 
importante fonte de receitas para muitos países. É pois 
da maior relevância a divulgação entre as populações 
das belezas naturais e artísticas das diferentes regiões de 
cada país, por forma a captar o maior número possível 
de turistas durante todo o ano. 

Um dos meios que desde cedo se mostrou de 
grande utilidade na promoção turística foram os bilhetes-
-postais ilustrados de natureza fotográfica ou artística, 
produzidos pelas várias regiões com o objectivo de atrair 
turistas. As administrações postais de muitos países cedo 
se interessaram também pelo assunto, emitindo selos e in-
teiros postais de promoção turística. De notar que, para 
além das belezas naturais de uma região, outros atracti-
vos podem fomentar o turismo como a realização de ex-
posições, feiras ou festivais diversos, a prática desportiva, 
a gastronomia, as praias e os monumentos, entre outros 
motivos de interesse. Neste artigo vamos rever, em parti-
cular, os inteiros postais de natureza turística emitidos em 
Portugal, passando em breve revista alguns exemplos de 
inteiros turísticos emitidos por outros países.

Inteiros postais turísticos estrangeiros.

Muito provavelmente foi a Alemanha o país que 
mais inteiros postais emitiu divulgadores do turismo interno. 
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Com efeito, entre 1952 e 1999 o número total de bilhetes-postais inteiros diferentes ilustrados daquele tipo 
lançados foi de 5506(1); contudo, a sua emissão veio a ser descontinuada após aquela data. Nas figuras 
1 e 2 mostram-se dois exemplares, um de 1968 e o outro de 1986; anteriormente, entre 1926 e 1942, 
o ‘Deutsches Reich’ também já tinha emitido várias séries de postais de âmbito turístico. Outros países 
europeus têm igualmente emitido destes inteiros, nomeadamente a Espanha (fig.3), a França (fig.4), a 
Bélgica (fig.5), a Áustria, a Itália, a Suíça, etc.. Fora do continente europeu muitos países têm recorrido 
também aos inteiros postais para promoverem o seu turismo; exemplifica-se com a ex- URSS (fig.6), a 
Austrália (fig.7) e a ex- Guiné portuguesa (fig.8). 

Fig. 1 – Postal da República Federal da Alemanha de 
1968 (série B12, Michel P96) com publicidade à feira 
de barcos em Friedrichshafen no lago Constança.

Fig. 2 - Postal da República Federal da Alemanha de 
1986 (série q, Michel P138) com uma vista do castelo 
de Neuschwanstein.

Fig. 3 – Postal de Espanha (Michel P154) com publici-
dade à EXPO 92 de Sevilha.

Fig. 6 – Postal da URSS promovendo a visita ao 
Cáucaso e ao Hotel Metrópole de Moscovo da 
Intourist, circulado em Agosto de 1930.

Fig. 5 – Postal da Bélgica (Publibel nº1953) com 
publicidade às férias ideais na costa belga, circulado 
em Agosto de 1963.

Fig. 4 – Postal de França (Michel P152) com publici-
dade à Expo Philexfrance 89.
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O caso português.

Embora de uma forma algo discreta, pode dizer-se que Portugal não ficou atrás da maioria dos 
países no que respeita à propaganda turística através dos inteiros postais. Dada a existência do catálogo 
de inteiros postais de Cunha Lamas e Oliveira Marques(2) que cobre todas as emissões até 1983 vamos, 
para esse período, apenas enumerar de forma sucinta, as séries que foram emitidas no nosso país com 
índole claramente turística, reportando-nos à numeração dada nesse catálogo usando a sigla OM. 
Daquela data em diante, apresentaremos em mais detalhe as séries que entretanto foram emitidas, as 
quais apenas se encontram descriminadas no aditamento àquele catálogo publicado no site do Clube 
Filatélico de Portugal(3) e, assim, apenas acessível aos seus sócios através da internet.

Inteiros postais emitidos até 1983.

Os primeiros inteiros postais com cariz de divulgação turística no nosso país foi a série emitida em 
1908 de nove sobrescritos de manufactura particular (OM2), com selo impresso D. Carlos (tipo Mouchon) 
de 25 reis, com ilustrações a sépia da autoria de Alfredo Roque Gameiro de monumentos e paisagens, 
no canto superior esquerdo. Considera-se que a série de 1898, comemorativa do IV centenário do 
descobrimento do caminho marítimo para a Índia (OM29 e 30), embora com gravuras mostrando vários 
monumentos nacionais, não tinha propriamente como objectivo a sua divulgação como alvos turísticos, 
mas antes mostrar locais com significado para aquela epopeia marítima. 

A colecção portuguesa lançada em 1921, de edição particular (OM5), era constituída por 12 
postais inteiros ilustrados no verso com aguarelas de Roque Gameiro, com selo impresso Ceres de 6c.; 
alguns destes postais apresentam caracter de divulgação de belezas naturais do nosso país. Contudo, 
verdadeiramente com esta finalidade, só em 1936 era lançada uma extensa série de 50 bilhetes-postais 
com selo «Tudo pela Nação» de $25 (OM86), com desenhos no verso de José Ribeiro e de João Jorge 
Maltieira, reproduzindo paisagens, monumentos e costumes de todo o país. 

Após esta emissão, é lançada em 1944 uma outra série de 36 inteiros postais com selo «caravela» 
de $30 (OM104), denominada “Conheça a sua Terra”, com desenhos de Manuel Lapa, à frente do lado 
esquerdo, publicitando a visita a vários locais do norte a sul do país.

 Em 1947 foram emitidos 3 bilhetes-postais com vistas de Lisboa, na frente à esquerda, da autoria 
de Carlos Ribeiro (cada um em 3 cores diferentes), com selo «caravela» de $30. Outros 3 igualmente 

Fig. 7 – Sobrescrito / aerograma da 
Austrália (210x105mm) de propagan-
da ao Parque Nacional de Gram-
pians, com marca de Melbourne de 
15 de Julho de 1999.

Fig. 8 – Postal da ex- Guiné Portuguesa (OM20) 
com publicidade à IIª Feira de amostras realizada 
de 20.3 a 4.4 de 1971.
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com desenhos de Lisboa seriam emitidos no ano seguinte também em 3 cores diferentes, mas agora da 
autoria de José Francisco. Estes últimos apareceriam em 1951 numa nova edição com o selo «caravela» 
de $30 sobrecarregado com $50, também em 3 cores diferentes.

Pode dizer-se que 1953 foi o ano grande das emissões de inteiros ilustrados de natureza turística 
num total de 145 diferentes em 5 séries C, D, E, F e G de inteiros ilustrados no verso com monumentos, 
paisagens e costumes portugueses. As séries C a F (OM128) tinham o selo «caravela» de $30 mas apenas 
saíram sobrecarregados com $50, enquanto a série G (OM124) já foi emitida com o mesmo selo mas de 
$50. O número de postais de cada série, os temas e os artistas que os ilustraram foram os seguintes:

Série C: 14 gravuras de monumentos, Jaime Martins Barata e Abel Manta.
Série D: 7 desenhos de monumentos, Manuel Lima.
Série E: 6 desenhos de paisagens, Max Braumann.
Série F: 10 fotografias de locais diversos, Ferrugento Gonçalves.
Série G, dividida em grupos por localidades e regiões, nomeadamente:

Guimarães, 9 gravuras de António Lima.
Gerez, 8 aguarelas com paisagens de Alves de Sá.
Porto, 8 pinturas de Júlio Resende.
Viseu, 10 pinturas de Domingos Rebelo.
Serra da Estrela, 8 pinturas de Ayres de Carvalho.
Coimbra, 9 desenhos da Sé Velha de José Contente.
Lisboa, 8 desenhos de figuras típicas de Stuart Carvalhais.
Lisboa, 16 desenhos de chafarizes da cidade de A. Taborda.
Évora, 8 pinturas de Dórdio Gomes e 8 desenhos de José Contente.
Beja, 8 aguarelas de Alberto Sousa.
Açores, 8 aguarelas de Domingos Rebelo. 

Esta série G viria a ser completada em 1958 com a emissão de mais 8 postais com vistas de 
Portalegre (OM142) em aguarelas da autoria de José Tavares, neste caso já com selo do tipo «cavaleiro 
medieval» de $50.

De notar que todos os postais da série G ainda existentes em depósito receberam em 1963 uma 
tarja preta sobre o preço de venda que era de 2$00, tendo sido impressa a nova informação: Série G - 
Preço incluindo franquia $50 (OM153 e 154).

Entretanto, em 1962, tinha sido emitida a série I (OM151) com 12 postais reproduzindo no verso 
aguarelas de Roque Gameiro com paisagens, com selo «cavaleiro medieval» de $50, mas vendidos a 2$00.

Teriam de passar 20 anos para que novos inteiros postais turísticos aparecessem. Assim é que, em 
1982, são emitidos 10 postais com fotografias a cores no verso, cinco  com motivos do Algarve e cinco da 
Madeira, em duas séries com taxa paga, uma válida para Portugal e Espanha e a outra para o resto do 
mundo (OM197 e 198). 

Inteiros postais turísticos emitidos posteriormente a 1983.

Em 1998, por ocasião da “Expo 98”, para além de vários inteiros com motivos relacionados com 
esse evento, foram emitidas três séries de inteiros fotográficos dedicados a diversas regiões do país, com 
as dimensões 170x120 mm, taxa paga, nomeadamente: 10 para Lisboa em duas séries nº265 e 266, 10 
para o Algarve, nº267 e 6 para a Madeira, nº268. Estes e outros inteiros postais do mesmo tipo vieram a ser 
emitidos durante os anos seguintes até 2003 e são descritos em seguida.

 1998 (8 Junho) – Série de 5 postais com vistas fotográficas de Lisboa no verso, mostrando na margem 
inferior à esquerda o logótipo da EXPO 98 a azul e amarelo e à direita LISBOA a preto. Na frente, selo 
mostrando aquário com peixes, desenho do atelier Acácio Santos com base em foto de Paulo Oliveira. 
À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS/Marca Oficial da EXPO 98. À direita indicações «taxa paga» e 
«válido para todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto, vermelho e azul. 
Mira de leitura óptica.170x120mm.

265  Taxa Paga; policromo     Tiragem: 30 000 de cada.

A –100 25 4 LISBOA Mosteiro dos Jerónimos. Foto AEI/AGE.
B –100 26 1 LISBOA Castelo de S. Jorge. Foto Kay Chermush/The Image Bank. 
C –100 27 8 LISBOA Aqueduto das Águas Livres. Fototeca/Luís Elvas.
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D –100 28 5 LISBOA Praça do Comércio. Fototeca/Carmo Correia.
E – 100 29 2 LISBOA Praça Marquês de Pombal. Foto Afonso Alves. 

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

 1998 (8 Junho) – Série de 5 postais com vistas fotográficas no verso, sobrepondo-se no canto inferior 
esquerdo a imagem do Gil, mascote da “EXPO 98”. Na frente, selo mostrando aquário com peixes, desenho 
do atelier Acácio Santos com base em foto de Paulo Oliveira. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS/
Marca Oficial da EXPO 98. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». Código de 
barras em baixo à esquerda. Gravura a preto, vermelho e azul. Mira de leitura óptica.170x120mm.

266  Taxa Paga; policromo     Tiragem: 30 000 de cada.

A -100 38 4 Ponte 25 de Abril. Fototeca/Luís Alves.
B -100 39 1 Cristo Rei. Foto LUSA.
C -100 40 7 Torre de Belém. Fototeca/Koji Yamashita.
D -100 41 4 Padrão dos Descobrimentos. Foto AEI/AGE.
E -100 42 1 Ponte Vasco da Gama. Foto LUSA/Inácio Rosa.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00. Do postal E foram 
emitidos 10 000 adicionalmente.

 1998 (6 Julho) – Série de 10 postais numerados, com vistas fotográficas do Algarve no verso, mostrando 
na margem inferior à esquerda uma chaminé algarvia e à direita ALGARVE a preto. Na frente, selo com 
motivos algarvios e a inscrição “Com os Correios no Algarve/A friend forever”. À esquerda logótipo 
dos CTT CORREIOS/Marca Oficial da EXPO 98. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo 
o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto, vermelho e azul. Mira de leitura 
óptica.170x120mm.

Fig. 9 – Lisboa: aqueduto das águas livres (nº265C).

Fig. 10 – Algarve: marina de Lagos (nº267D)
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267  Taxa Paga; policromo     Tiragem: 10 000 de cada.

A -100 44 5 ALGARVE 1.Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
B -100 45 2 ALGARVE 2.Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
C -100 46 9 ALGARVE 3.Albufeira. Foto Afonso Alves.
D -100 47 6 ALGARVE 4.Marina de Lagos. Foto NI Francisco/Fototeca.
E -100 48 3 ALGARVE 5.Praia D.Ana, Lagos (vertical). Foto Luís Elvas/Fototeca.
F -100 49 0 ALGARVE 6.Praia D.Ana, Lagos (horizontal). Foto Luís Elvas/Fototeca.
G -900 00 7 ALGARVE 7.Igreja Matriz. Portimão. Foto Afonso Alves.
H -900 01 4 ALGARVE 8.Miradouro Praia da Rocha. Portimão. Afonso Alves.
I – 900 02 1 ALGARVE 9.Praia da Rocha. Portimão. Foto NI Francisco/Fototeca.
J – 900 03 8 ALGARVE10.Porto de Portimão. Portimão. Foto Afonso Alves.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

 1998 (13 Julho) – Série de 6 postais numerados, com vistas fotográficas do Arquipélago da Madeira no 
verso, mostrando na margem inferior à esquerda um par de botas madeirenses a amarelo e vermelho e à 
direita o nome da ilha a preto. Na frente, selo com motivo borboletas e a inscrição “Gonepteryx cleopatra 
maderensis”. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS/Marca Oficial da EXPO 98. À direita indicações 
«taxa paga» e «válido para todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto, 
vermelho e azul. Mira de leitura óptica.170x120mm.

268  Taxa Paga; policromo     Tiragem: 10 000 de cada.

A -100 50 6 MADEIRA 1.Vista do Funchal. Foto David Francisco.
B -100 51 3 MADEIRA 2.Marina do Funchal. Foto David Francisco.
C -100 52 0 MADEIRA 3.Pico do Areeiro. Foto David Francisco.
D -100 53 7 MADEIRA 4.Costa Norte. Foto David Francisco.
E -100 54 4 MADEIRA 5.Levadas. Foto David Francisco.
F -100 55 1 PORTO SANTO 6.Porto Santo. Foto David Francisco.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

 1999 – Série de 12 postais com vistas fotográficas de vários locais no verso, com indicação da região 
sobreposta à fotografia no canto inferior esquerdo. Na frente, selo da emissão base «Profissões e Perso-
nagens do séc. XIX» representando uma leiteira em fundo verde, adaptado do selo CE 2564, desenho de 
José Luís Tinoco. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga», «válido para 
todo o mundo» e Imp.:Lito Maia. Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho Mira 
de leitura óptica.170x120mm. 

270  Taxa Paga; policromo.

A – 900 61 8 LISBOA Castelo de S. Jorge. Foto Kay Chermush/The Image Bank.
B – 900 62 5 LISBOA Mosteiro dos Jerónimos. Foto AEI/AGE.
C – 900 63 2 LISBOA Torre de Belém. Fototeca/Koji Yamashita.

Fig. 11 – Porto Santo: vista (nº268F).
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D – 900 64 9 LISBOA Padrão dos Descobrimentos. Foto AEI/AGE.
E – 900 65 6 LISBOA Praça do Comércio. Fototeca/Carmo Correia.
F – 900 66 3 LISBOA Ponte Vasco da Gama. Foto LUSA/Inácio Rosa.
G – 900 67 0 ESTORIL Estoril. Foto Pedro Mónica.
H – 900 68 7 CASCAIS Cascais Praia. Foto Pedro Mónica.
I –  900 69 4 CASCAIS Baía de Cascais. Foto Pedro Mónica.
J –  900 70 0 SINTRA Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
K – 900 71 7 SINTRA Palácio da Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
L – 900 72 4 SINTRA Palácio da Pena (Sintra). Foto Pedro Mónica.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço 
unitário de 140$00.

 1999/2000 - Série de 16 postais numerados, com vistas fotográficas do Algarve no verso, mostrando 
na margem inferior à esquerda uma chaminé algarvia e à direita ALGARVE a preto. Na frente, selo com 
motivos algarvios, com serrilha representada e a inscrição “Com os Correios no Algarve/A friend forever”. 
À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». 
Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica.170x120mm.

271  Taxa Paga; policromo.

A -100 44 5 ALGARVE 1.Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
B -100 45 2 ALGARVE 2.Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
C -100 46 9 ALGARVE 3.Albufeira. Foto Afonso Alves.
D -100 47 6 ALGARVE 4.Marina de Lagos. Foto NI Francisco/Fototeca.
E -100 48 3 ALGARVE 5.Praia D.Ana, Lagos (vertical). Foto Luís Elvas/Fototeca.
F -100 49 0 ALGARVE 6.Praia D.Ana, Lagos (horizontal). Foto Luís Elvas/Fototeca.
G -900 00 7 ALGARVE 7.Igreja Matriz. Portimão. Foto Afonso Alves.
H -900 01 4 ALGARVE 8.Miradouro Praia da Rocha. Portimão. Afonso Alves.
I – 900 02 1 ALGARVE 9.Praia da Rocha. Portimão. Foto NI Francisco/Fototeca.
J – 900 03 8 ALGARVE 10.Porto de Portimão. Portimão. Foto Afonso Alves.
K -901 40 0 ALGARVE 11.Ponte Romana. Tavira. Foto Jorge Corte Real.
L -901 38 7 ALGARVE 12.Marina de Vilamoura. Foto Jorge Corte Real.
M-901 39 4 ALGARVE 13.Marina de Faro. Foto Jorge Corte Real.
N- 901 41 7 ALGARVE 14.Praia de Monte Gordo. Foto Pedro Rodrigues.
O- 901 42 4 ALGARVE 15.Praça Marquês de Pombal, Vila Real de Stº António. Foto Pedro Rodrigues.
P -901 49 3 ALGARVE 16.Algarve.Fotos NI Francisco/Fototeca e Afonso Alves.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00. O verso do postal P 
(nº16) apresenta um mosaico de 10 fotografias com motivos algarvios, reproduzidas de outros postais. 
Nesta série nunca vimos o postal H.

 2000 - Série de 6 postais numerados, com vistas fotográficas da Madeira no verso, mostrando na margem 
inferior à esquerda um par de botas típicas madeirenses a amarelo e vermelho e à direita MADEIRA a 

Fig. 12 – Sintra: palácio da pena (nº270L).
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preto. Na frente, selo com motivo borboletas e a inscrição “Gonepteryx cleopatra maderensis”, com 
serrilha representada. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido 
para todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura 
óptica.170x120mm.

272  Taxa Paga; policromo.

A – 901 47 9 MADEIRA 1.Boca da Corrida. Câmara de Lobos. David Francisco.
B – 901 46 2 MADEIRA 2.Campo de Golfe. Stª da Serra. Foto David Francisco.
C – 901 43 1 MADEIRA 3.Flores da Madeira. Fotos David Francisco.
D – 901 44 8 MADEIRA 4.Ponta de São Lourenço. Foto David Francisco.
E – 901 45 5 MADEIRA 5.Vereda do Pico do Areeiro. Foto David Francisco.
F – 901 48 6 MADEIRA 6.Piscinas de Porto Moniz. Foto David Francisco.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00. O verso do postal C 
(nº3) apresenta um mosaico de 4 fotografias reproduzindo flores regionais. 

 2000 - Série de 13 postais com vistas fotográficas de vários locais no verso com indicação da região 
sobreposta à fotografia no canto inferior esquerdo. Na frente, selo da emissão base «Aves de Portugal» 
representando uma marrequinha em fundo amarelo, adaptado do selo CE 2676, desenho de José Projecto. 
À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». 
Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica.170x120mm. 

273  Taxa Paga; policromo.

A – 900 61 8 LISBOA Castelo de S.Jorge. Foto Kay Chermush/The Image Bank.
B – 900 62 5 LISBOA Mosteiro dos Jerónimos. Foto AEI/AGE.
C – 900 63 2 LISBOA Torre de Belém. Fototeca/Koji Yamashita.
D – 900 64 9 LISBOA Padrão dos Descobrimentos. Foto AEI/AGE.
E – 900 65 6 LISBOA Praça do Comércio. Fototeca/Carmo Correia.
F – 900 66 3 LISBOA Ponte Vasco da Gama. Foto LUSA/Inácio Rosa.
G – 900 70 0 SINTRA Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
H – 900 71 7 SINTRA Palácio da Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
I –  900 72 4 SINTRA Palácio da Pena (Sintra). Foto Pedro Mónica.
J –  901 50 9  LISBOA 11-Lisboa. Foto Pedro Mónica.
K – 901 51 6  LISBOA 12-Eléctrico de Lisboa. Foto Pedro Mónica.
L – 901 52 3  LISBOA 13-Elevador de Stª Justa. Foto Pedro Mónica.
M – 901 53 0 LISBOA 14-Ponte 25 de Abril. Foto Pedro Mónica.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00. A numeração dos 
postais J, K, L e M de 11 a 14 não se segue a qualquer outra anterior, sendo provável que tenham sido 
considerados como os dez primeiros, os postais catalogados com os nº 265 e 266 que, contudo, nunca 
chegaram a aparecer numerados.

Fig. 13 – Lisboa: vista (nº273J).
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 2000 – Série de 7 postais com vistas fotográficas dos Açores no verso, mostrando na margem inferior à 
esquerda uma hortênsia a violeta e verde e à direita AÇORES a preto. Na frente, selo da emissão base 
«Aves de Portugal» representando uma marrequinha em fundo amarelo, adaptado do selo CE 2676, 
desenho de José Projecto. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e 
«válido para todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira 
de leitura óptica.170x120mm. 

274  Taxa Paga; policromo.

A – 901 83 7 AÇORES  Faial - Marina da Horta. Foto Ana Nóbrega.
B – 901 84 4 AÇORES  Terceira - Biscoitos. Foto Afonso Alves.
C – 901 89 9 AÇORES  S. Jorge - Fajã dos Cubres. Foto Afonso Alves.
D – 901 90 5 AÇORES  S. Miguel - Lagoa das Furnas. Foto Ana Nóbrega.
E – 901 91 2 AÇORES  S. Miguel - Lagoa das Sete Cidades. Foto Ana Nóbrega.
F – 901 92 9 AÇORES   Pico - Montanha. Foto Afonso Alves.
G – 901 93 6 AÇORES  S. Miguel - Parque Terra Nostra. Fotaçor.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

 2001 – Série de 8 postais com vistas fotográficas do Porto no verso, com indicação PORTO na margem 
inferior à esquerda. Na frente, selo representando uma ponte em fundo azul, desenho de Luís Duran. À 
esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». 
Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica.170x120mm.

275  Taxa Paga; policromo.

A – 902 45 2 PORTO Ribeira. Foto Pedro Mónica.
B – 902 46 9 PORTO Pontes do Rio Douro. Foto Hélder Pacheco.
C – 902 47 6 PORTO Sé Catedral. Foto Pedro Mónica.
D – 902 48 3 PORTO Ponte D. Luís. Foto Francisca Rigaud.
E – 902 49 0 PORTO Rio Douro à Noite. Foto Francisca Rigaud.
F – 902 50 6 PORTO Vímara Peres. Foto Pedro Mónica.
G – 902 51 3 PORTO Ribeira. Barco Rabelo. Foto ZEFFA.
H – 902 52 0 PORTO Torre dos Clérigos. Foto Pereira de Sousa.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

 2001 – Série de 4 postais com vistas fotográficas de Viana do Castelo no verso, com indicação VIANA 
DO CASTELO na margem inferior à esquerda. Na frente, selo representando uma barra de saia típica 
da região. À esquerda logótipo dos CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido para 
todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura 
óptica.170x120mm.

276  Taxa Paga; policromo.

A- 902 54 4 VIANA DO CASTELO Praça da República. Diapositivo-Arménio Belo.
B- 902 55 1 VIANA DO CASTELO Foz do Lima. Diapositivo-Arménio Belo.

Fig. 14 – Porto: ponte D, Luís (nº275D).
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C- 902 56 8 VIANA DO CASTELO Igreja Matriz. Diapositivo-Arménio Belo.
D- 902 57 5 VIANA DO CASTELO Traje à Vianesa. Diapositivo-Arménio Belo.

Estes postais eram vendidos separadamente ao preço unitário de 140$00.

Vários dos anteriores motivos fotográficos vieram a ter uma derradeira reimpressão em inteiros 
postais apresentando novos selos os quais reproduzem certos temas característicos das regiões a que 
respeitam as fotografias. Estes postais têm como traço comum exibirem por baixo do selo à esquerda, 
em legenda, o nome da região constante no verso do inteiro; de notar, contudo, que o postal relativo ao 
Estoril apresenta por baixo do selo, como legenda, Cascais.

Nestas condições, decidiu-se englobar estes inteiros postais conjuntamente nas seguintes 4 
entradas (277-280), sendo de realçar que neste grupo apenas aparece um único novo arranjo fotográfico 
num inteiro dos Açores do tipo mosaico (277H). Os inteiros postais foram organizados por ordem alfabética 
das regiões indicadas na legenda dos selos, excepto para Cascais e Sintra que se encontram catalogados 
na mesma entrada de Lisboa (nº279), de forma a manter o mesmo conjunto dos nº270 e 273, embora 
apresentando agora selos diferentes.

 2001/2003 – Bilhetes-postais com motivos fotográficos das várias regiões no verso. Na frente, selos 
apresentando motivos característicos dessas regiões, designadas em legenda. À esquerda logótipo dos 
CTT CORREIOS. À direita indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». Código de barras em 
baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica.170x120mm.

277  Taxa paga.  

Legenda: AÇORES. Selo: Império do Espírito Santo (pormenor), azul e cinzento. 

A 901 83 7 Faial - Marina da Horta. Foto Ana Nóbrega.
B 901 84 4 Terceira - Biscoitos. Foto Afonso Alves.
C 901 89 9 S. Jorge - Fajã dos Cubres. Foto Afonso Alves.
D 901 90 5 S. Miguel - Lagoa das Furnas. Foto Ana Nóbrega.
E 901 91 2 S. Miguel - Lagoa das Sete Cidades. Foto Ana Nóbrega.
F 901 92 9 Pico - Montanha. Foto Afonso Alves.
G 901 93 6 S. Miguel - Parque Terra Nostra. Fotaçor.
H 902 78 0 Mosaico com 4 fotos da Ilha de S. Miguel.

278  Taxa paga 

Legenda: ALGARVE. Selo: Chaminé Algarvia, azul e branco.

A 100 44 5 Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
B 100 45 2 Praia de Albufeira. Foto NI Francisco/Fototeca.
C 100 46 9 Albufeira. Foto Afonso Alves.
D 100 47 6 Marina de Lagos. Foto NI Francisco/Fototeca.
E 100 48 3 Praia Dona Ana. Lagos (vertical). Foto Luís Elvas/Fototeca.

Fig. 15 – Viana do Castelo: praça da República (nº276A).
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F 100 49 0 Praia Dona Ana. Lagos (horizontal). Foto Luís Elvas/Fototeca.
G 900 00 7 Igreja Matriz. Portimão. Foto Afonso Alves.
H 900 01 4 Miradouro Praia da Rocha. Portimão. Foto Afonso Alves.
I  900 02 1 Praia da Rocha. Portimão. Foto NI Francisco/Fototeca.
J  900 03 8 Porto de Portimão. Portimão. Foto Afonso Alves.
K 901 40 0 Ponte Romana. Tavira. Foto Jorge Corte Real.
L 901 38 7 Marina de Vilamoura. Foto Jorge Corte Real.
M 901 39 4 Marina de Faro. Foto Jorge Corte Real.
N 901 41 7 Praia de Monte Gordo. Foto Pedro Rodrigues.
O 901 42 4 Praça. Marquês de Pombal, Vila Real Stº António. Foto Pedro Rodrigues. 
P 901 49 3 Algarve. Mosaico de fotos. NI Francisco/Fototeca e Afonso Alves.

279  Taxa paga. Selos diversos, conforme descrição em cada caso.

Legenda: LISBOA. Selo:  Sé de Lisboa (pormenor), policromo.

A 900 61 8 Castelo de S.Jorge. Foto Kay Chermush/The Image Bank.
B 900 65 6 Praça do Comércio. Fototeca/Carmo Correia.
C 900 66 3 Ponte Vasco da Gama. Foto LUSA/Inácio Rosa.
D 901 50 9 Lisboa. Foto Pedro Mónica.
E 901 51 6 Eléctrico de Lisboa. Foto Pedro Mónica.
F 901 52 3 Elevador de Stª Justa. Foto Pedro Mónica.
G 901 53 0 Ponte 25 de Abril. Foto Pedro Mónica.

Legenda: LISBOA. Selo: Torre de Belém (pormenor), policromo.

H 900 62 5 Mosteiro dos Jerónimos. Foto AEI/AGE.
I  900 63 2 Torre de Belém. Fototeca/Koji Yamashita.
J 900 64 9 Padrão dos Descobrimentos. Foto AEI/AGE.

Fig. 16 – Açores: S. Miguel – Lagoa das Sete Cidades (nº277E).

Fig. 17 – Algarve: Tavira, ponte romana (nº278K).
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Legenda: CASCAIS. Selo: Farol de Santa Marta, policromo.

K 900 67 0 Estoril. Foto Pedro Mónica.
L 900 68 7 Cascais Praia. Foto Pedro Mónica.
M 900 69 4 Baía de Cascais. Foto Pedro Mónica.

Legenda: SINTRA. Selo: Palácio da Pena, policromo.

N 900 70 0 Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
O 900 71 7 Palácio da Vila de Sintra. Foto Pedro Mónica.
P 900 72 4 Palácio da Pena (Sintra). Foto Pedro Mónica.

280  Taxa paga.  

Legenda: MADEIRA. Selo: Chapéus Típicos, policromo.

A 100 50 6 Vista do Funchal. Foto David Francisco.
B 100 52 0 Pico do Areeiro. Foto David Francisco.
C 100 53 7 Costa Norte. Foto David Francisco.
D 100 54 4 Levadas. Foto David Francisco.
E  901 43 1 Flores da Madeira. Fotos David Francisco. 

Com o selo “chapéus típicos” apenas vimos os cinco postais da Madeira atrás referidos, sendo 
possível que existam outros.

Estes postais, com entradas numeradas de 277 a 280, eram vendidos ao preço unitário de 140$00 
e, desde 2002 por 0,70 euros, tal como aconteceu com todos os anteriores postais deste tipo ainda 
existentes em stock, tendo havido actualizações do preço nos anos subsequentes. A partir de 2008 foram 
retirados de venda ao público, embora não tenham sido retirados de circulação.

Como propaganda à realização do EURO 2004 em futebol em Portugal, foi emitida em 2003 uma 
série de inteiros postais ilustrados com composições fotográficas com fins claramente turísticos, a seguir 
descriminados.

 2003 (Agosto) – Série de 8 postais de propaganda ao EURO 2004, ilustrados no verso com vistas 
fotográficas, sobrepondo-se no canto superior esquerdo o logótipo da UEFA/EURO 2004 e no canto inferior 
direito Portugal. Na frente, selos cujos motivos são idênticos às ilustrações dos respectivos versos; em cima 
à esquerda a identificação da ilustração e a frase “In Portugal, the extra time is always the best part of the 
game”; em cima ao meio o código de barras e à direita as indicações «taxa paga» e «válido para todo 
o mundo» assim como o logotipo dos CTT Correios. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica. 
148x105 mm.

317  Taxa paga; policromo

a. Erro tipográfico: impressão, sobreposta à ilustração do verso, do selo com outro motivo e demais 

Fig. 18 – Madeira: vista do Funchal (nº280A).
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pormenores, da frente de outro postal.

A  903 82 4 Castelo de Guimarães.
B  903 83 1 Docas de Gaia – Porto.
C  903 84 8 Convento de Mafra.
D  903 85 5 Costa Nova – Aveiro.
E  903 86 2 Évora Monte – Alentejo.
F  903 87 9 Algarve. 
G  903 88 6 Algarve.
H  903 89 3 Gare do Oriente – Lisboa.

O postal F mostra uma vista do litoral enquanto o G mostra um campo de golf. Estes postais eram 
vendidos ao preço unitário de € 0,72.  

Em meados de 2004 foram emitidos novos postais pré-franquiados, ilustrados com fotografias de 
natureza turística relativas a várias regiões do país. Estes inteiros postais distinguem-se facilmente dos de 
anteriores emissões por apresentarem maiores dimensões e cantos arredondados. Foram emitidos para 
cada região postais de dois tipos: com 195x121 mm (nº321 e 326) e com 290x121 mm (nº322). Estes últimos 
apresentam uma dobra vertical a 194 mm da extremidade onde está o selo. 

 2004 (Junho) – Conjunto de 40 bilhetes-postais ilustrados com vistas ou temas característicos das várias 
regiões. Na frente, selo com motivo diferente para cada postal, retirado de um pequeno rectângulo 
evidenciado num matiz mais claro na ilustração do verso, sobrepondo-lhe um pequeno coração 
vermelho; à esquerda do selo o logótipo dos CTT Correios e as indicações «taxa paga» e «válido para 
todo o mundo». Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura 
óptica. 195x121 mm.

321  Taxa Paga; policromo.

A – AÇORES 
AA 906 66 5 Vista do Pico, Ilha do Faial. Foto Neri Goulart.
AB 906 67 2 Lagoa do Fogo, Ilha de São Miguel. Foto Pedro Mónica.
AC 906 68 9 Lagoa das 7 Cidades. Foto Pedro Mónica.
AD 906 69 6 Encosta, Ilha Terceira. Foto Pedro Mónica.
AE 906 70 2 Porto da Horta, Ilha do Faial. Foto António Sá.
AF 906 71 9 Cidade da Horta, Ilha do Faial, vista do Pico. Foto Pedro Mónica. 
AG 906 72 6 Fajã dos Cubres, Ilha de São Jorge. Foto António Sá.
AH 906 73 3 Lagoa Funda, Ilha das Flores. Foto Pedro Mónica.
AI 906 74 0 Vila Franca do Campo, Ilha de S. Miguel. Foto Pedro Mónica.
AJ 906 75 7 Mosaico com 12 motivos.

B – ALGARVE
BA 906 51 1 Portimão. Foto John Copland.
BB 906 52 8 Flor de Amendoeira. Foto John Copland.
BC 906 53 5 Ponta da Piedade, Lagos. Foto John Copland.
BD 906 54 2 Praia do Pinhal, Lagos. Foto John Copland.

Fig. 19 – Costa Nova – Aveiro (nº317D).
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BE 906 55 9 Praia Dona Ana, Lagos. Foto John Copland.
BF 906 56 6 Praia de Alvor. Foto John Copland.
BG 906 57 3 Marina de Lagos. Foto John Copland.
BH 906 58 0 Praia do Camilo, Lagos. Foto John Copland.
BI 906 59 7 São Lourenço. Foto John Copland.
BJ 906 60 3 Mosaico com 12 motivos.

L – LISBOA 
LA 906 36 8 Elevador da Glória.
LB 906 37 5 Terreiro do Paço. Foto Ana Cristina.
LC 906 38 2 Ponte 25 de Abril. Foto Nuno Jorge.
LD 906 39 9 Castelo de São Jorge.
LE 906 40 5 Padrão dos Descobrimentos. Foto John Copland.
LF 906 41 2 Torre de Belém. Foto Luís Silva.
LG 906 42 9 Eléctrico, Terreiro do Paço. Foto Pedro Mónica.
LH 906 43 6 Arcadas, Terreiro do Paço. Foto Brites dos Santos
LI 906 44 3 Mosteiro dos Jerónimos. Foto John Copland.
LJ 906 45 0 Mosaico com 12 motivos.

M – MADEIRA 
MA 906 81 8 Funchal. Foto Pedro Mónica.
MB 906 82 5 Estrelícia. Foto John Copland.
MC 906 83 2 Porto Moniz. Foto John Copland.
MD 906 84 9 Fajã da Ovelha. Foto Virgílio Amorim.
ME 906 85 6 Cabo Girão. Foto Virgílio Amorim.
MF 906 86 3 Santana. Foto Virgílio Amorim.
MG 906 87 0 Jardim Botânico. Foto Pedro Mónica.
MH 906 88 7 Faial. Foto John Copland.
MI 906 90 0 Mosaico com 12 motivos.

Z – PORTUGAL 
ZA 906 96 2 Mosaico com 12 motivos das várias regiões.

Estes postais eram vendidos a €0,72, 
tendo o seu preço sido alterado para €0,74 em 
2005 e para €0,75 em 2006. A partir de 2008 fo-
ram retirados da venda ao público, conquanto 
tenham continuado a poder circular.

Simultaneamente com os anteriores, 
foram emitidos postais de maiores dimensões 
(290x121mm), apresentando uma dobra verti-
cal a 194 mm da extremidade onde está o selo, 
de modo que, quando dobrados, ficam com o 
tamanho dos mais pequenos (nº321). A badana 
sobrante, com 96 mm, vai poder aderir do lado 

direito numa banda auto-colante vertical existen-
te, ficando deste modo a parte do texto manus-
crito tapado como se tratasse de um sobrescrito, 
devendo circular nestas condições. Além da ilus-
tração do verso, estes postais mais compridos, exi-
bem ainda uma segunda ilustração na frente do 
lado da badana. Apresentam apenas dois cantos 
arredondados, do lado do selo. Na identificação 
das ilustrações indicam-se em 1º lugar a do verso 
e em 2º lugar a da frente, separadas por uma 
barra.

Fig. 20 – Lisboa: mosteiro dos Jerónimos (nº321LI).
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 2004 (Junho) – Conjunto de 19 bilhetes-postais ilustrados com vistas ou temas característicos das várias 
regiões. Na frente, selo com motivo diferente para cada postal, retirado de um pequeno rectângulo evi-
denciado num matiz mais claro na ilustração do verso, sobrepondo-lhe um pequeno coração vermelho; à 
esquerda do selo o logótipo dos CTT Correios e as indicações «taxa paga» e «válido para todo o mundo». 
Código de barras em baixo à esquerda. Gravura a preto e vermelho. Mira de leitura óptica. 290x121 mm.

322  Taxa Paga; policromo.

A – AÇORES 
AA 906 76 4 Enseada, Ilha de São Jorge/Porto da Horta, Ilha do Faial. Fotos Pedro Mónica / António Sá. 
AB 906 77 1 Ilhéu das Cabras, Ilha Terceira/Império do Espírito Santo, Ilha Terceira. Fotos Pedro Mónica.
AC 906 78 8 Caldeirão, Ilha do Corvo/Pastagem. Fotos Pedro Mónica.
AD 906 79 5 Golfinhos/Ilha do Corvo. Fotos António Sá.
AE 906 80 1 Mosaico com 18 motivos/Dente de cachalote trabalhado.

B – ALGARVE
BA 906 61 0 Praia de Dona Ana, Lagos. Fotos John Copland.
BB 906 62 7 Lagos à noite. Fotos John Copland.
BC 906 63 4 Armação de Pera/Ponte Romana, Silves. Fotos John Copland.
BD 906 65 8 Mosaico com 18 motivos/Chaminé algarvia.

L – LISBOA 
LA 906 46 7 Baixa de Lisboa/Calçada Portuguesa. Fotos John Copland.
LB 906 48 1 Ponte 25 de Abril/Padrão dos Descobrimentos. Fotos Gonçalo Pinheiro/ John Copland.
LC 906 49 8 Ponte Vasco da Gama/Pavilhão Atlântico. Fotos Marta Cravo. 
LD 906 50 4 Mosaico com 18 motivos/Azulejos Cruzeiro do Sul.

M – MADEIRA 
MA 906 91 7 Porto da Cruz/Jardim Botânico. Fotos Pedro Mónica.
MB 906 92 4 Mercado das Flores/Estrelícia. Fotos John Copland.
MC 906 93 1 Pico do Areeiro/Fajã da Ovelha. Fotos Virgílio Amorim.
MD 906 95 5 Mosaico com 18 motivos/Casa típica.

Fig. 21 – Portugal: mosaico com 18 motivos regionais (nº322ZA).
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S – SINTRA 
SA 906 47 4 Palácio da Pena, exterior/interior. Fotos John Copland.

Z – PORTUGAL
ZA 906 97 9 Mosaico com 18 motivos/Galo de Barcelos.

Estes postais eram vendidos a €1,10, tendo o seu preço sido alterado para €1,20 em 2005 e para  
€1,25 em 2006. A partir de 2008 foram retirados da venda ao público, conquanto tenham continuado a 
poder circular.

 2005 (Julho) – Conjunto de 17 bilhetes-postais ilustrados, com características idênticas aos do nº321.

326  Taxa Paga; policromo.

B – ALGARVE 
BK 907 71 6 Chaminé Algarvia. Foto Virgílio Rodrigues/F32.
BL 907 72 3 Praça Marquês de Pombal/Vila Real de Stº António. Foto DAP.
BM 907 73 0 Pescadores do Algarve. Foto Sandra Sousa Santos/F32.
BN 907 74 7 Praia de Albufeira. Foto DAP.
BO 907 75 4 Castelo de Silves. Foto Virgílio Rodrigues/F32.
BP 907 76 1 Ponte Romana / Tavira. Foto Virgílio Rodrigues/F32.
BQ 907 77 8 Marina de Vilamoura. Foto Virgílio Rodrigues/F32.
BR 907 78 5 Albufeira. Foto Virgílio Rodrigues/F32.
BS 907 79 2 Farol de Sagres. Foto Vasco Célio/F32.
BT 907 80 8 Campo de Golf. Foto Vasco Célio/F32.
BU 907 81 5 Olhão. Foto Sandra Sousa Santos/F32.

P – PORTO 
PA 907 82 2 Ribeira. Barco Rabelo. Foto Vasco Célio/F32.
PB 907 83 9 Ponte D. Luís I / Porto. Foto DAP.
PC 907 84 6 Igreja de São Francisco / Porto. Foto DAP.
PD 907 85 3 Torre dos Clérigos. Foto DAP.
PE 907 86 0 Porto. Foto DAP.
PF 907 87 7 Estação de São Bento / Porto. Foto DAP.

Estes postais eram vendidos a €0,74, tendo o seu preço sido alterado para €0,75 em 2006. A partir 
de 2008 foram retirados da venda ao público, conquanto tenham continuado a poder circular.

Em 2011 comemorou-se o centenário do turismo em Portugal com a emissão de um inteiro alusivo 
que se descreve em seguida. 

 2011 (12 Maio) – Comemorativo do centenário do turismo em Portugal (1911 – 2011). Bilhete-postal 
ilustrado no verso com reproduções de fotografias de natureza turística; selo alusivo ao acontecimento, 
design de Folk Design. Código de barras na frente em cima à esquerda. Cartolina espessa. 152x105 mm.

Fig. 22 – Centenário do turismo em Portugal, 1911-2011 (nº387).
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387 Taxa paga, válido para todo o mundo; policromo; preço de venda € 0,80.

 Código 560 6345 001518     Tiragem: 7 000

Esperamos ter contribuído para uma visão de conjunto do que foi editado no nosso país em 
termos de inteiros postais relacionados com o turismo.

Agradecemos ao Dr. René Rodrigues da Silva a autorização para a reprodução dos inteiros postais 
das figuras 3 a 8 pertencentes à sua colecção e ao Eng. Carlos Silvério por nos ter dado a conhecer o 
artigo da referência (1) que despoletou a escrita deste artigo.

____________________

Referências.
1. S. Kober: The pictorial definitive postal cards of “Deutsche Bundespost” 1952-99, Topical Time, pág. 30-34, Nov. Dec. 2012.
2. J. da Cunha Lamas, A. H. de Oliveira Marques: Catálogo de Inteiros Postais Portugueses, 1º volume, Correios e Telecomunica-

ções de Portugal, Lisboa, 1985.
3. H. M. Novais: Actualização (1985-2012) do Catálogo de Inteiros Postais Portugueses de Cunha Lamas e Oliveira Marques, na 

parte relativa a bilhetes-postais. Publicada no site do Clube Filatélico de Portugal, www.cfportugal.pt.
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Literatura Filatélica

 Acabamos de receber dos nossos amigos da Associação de Filatelia e 
Coleccionismo do Vale do Neiva o n.º 9 da sua revista referente ao mês 
de Julho de 2013. Para além da excelente qualidade gráfica, que é seu 
apanágio, apresenta conteúdos de excelente qualidade, mormente os 
diversos artigos da autoria de variados escritores. Para além disso, dá-
nos a conhecer em diversas notas informativas as diversas actividades 
filatélicas levadas a efeito pela colectividade. Do editorial do Director da 
revista Marcial Passos destacamos a sua preocupação pela eminente 
privatização dos Correios de Portugal. Uma privatização que poderá trazer 
implicações profundas no futuro da Filatelia Portuguesa. Comungamos do 
seu regozijo, por malgrado a crise económica que grassa por este país, haja 
colectividades continuem a brindar-nos com regularidade com excelentes 
publicações que na sua essência se dedicam à divulgação dos estudos 
filatélicos de prestigiados filatelistas.

Pela excelência dos seus conteúdos estão de parabéns o seu Director, Marcial Passos, assim como o seu 
Coordenador José Miranda da Mota. O CFP agradece os exemplares oferecidos à nossa Biblioteca.

 Ressurgiu em formato digital o Boletim “O Mensageiro do Algarve”. 
Em tempos sob este título era editado em formato impresso, porém durante 
muitos anos deixou de ser editado. Regozijamo-nos que tenha voltado “às 
lides” sob outro formato e graças ao esforço conjunto das Agremiações 
Filatélicas e de Coleccionismo do Algarve. Este Boletim das Agremiações 
Filatélicas e de Coleccionismo do Algarve é um meio de divulgação das 
actividades das seguintes colectividades: AFAL – Associação Filatélica 
Alentejo Algarve, Núcleo de Filatelia de Faro – ATAF, Núcleo Infanto Juvenil 
“Os Amiguinhos dos Selos, Secção Filatélica do Lions Clube de Portimão 
e Secção de Coleccionismo da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Real de Santo António. O número I referente ao trimestre 
de Janeiro a Março já está disponível, devendo os interessados contactar a 
sua Direcção pelo seguinte endereço: omensageirodoalgarve gmail.com.

 O CFP agradece à Direcção de “O Mensageiro do Algarve” o seu 
envio em formato digital, e faz votos que esta iniciativa permanece com o 
sucesso que se deseja.

  Acabou de ser editado o n.º 38 da revista FILNUMIS, referente aos 
meses de Junho/Julho deste ano. Propriedade da Filatelia Caetano, este Guia do 
Coleccionador, para além de publicar pequenos artigos filatélicos, disponibiliza 
também listas de vendas de selos a preço fixo.
O CFP agradece à Filatelia Caetano a oferta para a nossa Biblioteca de um 
exemplar agora editado.

 

 Já foi editado o Boletim n.º 1 da XXIII Exposição Filatélica Nacional 
Bileteral Portugal / Bulgária (classes Filatelia Tradicional, História Postal, Inteiros 
Postais, Filatelia Temática e Literatura) e a Exposição Filatélica Inter-Regional, 
em Évora. 

 O evento terá lugar no Palácio do Barrocal em Évora e decorrerá 
entre os dias 17 e 22 de Setembro. O organização do evento estará a cargo 
dos nossos amigos da Confraria Timbrológica Meridional “Armando Áqlvaro 
Bóino de Azevedo, a quem desejamos os maiores sucessos.
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Krag, Sylbe & Pondorf, Daguin
Universal, Nec-FC e Wolke

A Obliteração Mecânica das Correspondências em Portugal

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.pt

 
 
 As primeiras máquinas de obliterar foram intro-
duzidas 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 tar-
de, em Julho de 1929, apareceram as máquinas do tipo 
Sylbe & Pondorf, com o intervalo reduzido para 60-65 mm. 
Os tipos básicos de datadores das máquinas Krag e Sylbe & 
Pondorf são cinco, conforme se pode ver no quadro abaixo.

I - Octogonais II - Hexagonais

III – Circulares com 
datador fechado

IV – Circulares com 
datador aberto

V – Circulares 
tipo 1944

INTRODUÇÃO HISTÓRICA
 
 O primeiro aparelho para carimbar cartas foi 
inventado por Pearson Hill, filho de Sir Rowland Hill, e foi 



62

usado experimentalmente na estação de Londres Central (London G.P.O.) a partir de 17 de Setembro de 
1857. A carimbagem à máquina era mais demorada do que à mão pelo que o seu uso foi abandonado 
ao fim de menos de um ano.

 A primeira máquina de obliterar utilizada pelos correios alemães foi a Hinrichsen-Briefstempel-
maschine, em 1866, de que havia uma em Berlin e outra em Hamburgo. Era fabricada pela firma Haller 
& Hoster e era de operação complicada, com muitas alavancas e pedais, para centrar as cartas, para 
aplicar o carimbo, etc. Também foi depressa abandonada.

 Mais tarde, no ano de 1875 a Administração dos Correios da Baviera procurou saber, junto de 
um mecânico de Nuremberga, Adolf Heinlein, se conseguiria fabricar uma máquina de carimbar as car-
tas operada com os pés, como as máquinas de costura. A maquineta conseguia efectuar a obliteração 
pretendida, muito esborratada mas, mais uma vez, nada se ganhava com ela em velocidade, que era a 
chave da operação.

 O primeiro país a utilizar máquinas obliterantes de forma comercial foram os Estados Unidos 
da América, em 1875 com o aparelho dos Leavitt Brothers, que só carimbava postais, e em 1881, com a 
máquina Delphin, rapidamente seguida por outras duas marcas, Columbia e “Bickerdike”, cuja sistema 
motriz se assemelhava a uma bicicleta fixa, daí provindo o seu nome.

 Também em 1881 começavam as experiências do jovem engenheiro Eugéne Daguin, cuja má-
quina começou a ser usada experimentalmente em 1882, em três estações de correios, e definitivamente 
em Setembro de 1884, em toda a França, onde foi utilizada até ao final dos anos sessenta.

 Na Alemanha a primeira máquina a ser utilizada em massa foi a Mix & Genest, empresa de 
Berlim, que apresenta em 1902 uma maquineta de obliteração manual, semelhante à Daguin. Em 1907 
começam a usar as máquinas Krag, construídas na Alemanha pela firma Schuch & Schütte, de Berlim, e 
em 1909 entram em uso as primeiras máquinas de obliterar verdadeiramente alemãs, as Sylbe & Pondorf, 
de Schmölln, na Turíngia.

 Em 1915 aparece a máquina “Universal”, fabricada então pela Dapag, de Staaken, perto de 
Berlim, e que só chegaria a Portugal em 1947. Muito mais tarde, em 1925, surge um plágio das máquinas 
Sylbe & Pondorf, denominada “Standard”, e fabricada pelo bem conhecido Heinrich Klussendorf, de 
Spandau, também nos arredores de Berlin.

 Depois disto muitas marcas entraram no mercado, Hasler, Frankotyp, Killburn, Pitney-Bowes, que 
fabrica actualmente as máquinas “Universal”, Nagler, Baumann, NEC, Wolke e Newport. De todas estas 
marcas que referimos só seis foram utilizadas no nosso país, e é delas que vamos passar a falar.

Nils Krag no fim da sua vida, e a sua primeira máquina manual

NILS KRAG

 Nils Krag (1863-1926) era um empresário norueguês, nascido em Risør, filho de um conhecido 
político da época. Fundou a companhia Krag Maskinfabrikk, que produzia máquinas de franquiar e de 
obliterar. Quando o Engº Karl Uchermann projectou a primeira máquina de franquiar de uso prático, em 
1901, produziu-se uma série de 18 máquinas, entre 1903 e 1905, quase todas destinadas à Dinamarca, que 
foi o primeiro país a adoptar este sistema de franquia.
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O primeiro modelo motorizado, de 1911, e o modelo dos anos trinta

 As vantagens das máquinas de obliterar eram imensas, cada máquina carimbava cerca de 1000 
cartas por minuto, substituindo assim 10-12 carteiros, um desempenho notável para equipamentos que 
hoje nos parecem tão primitivos comparados com os modernos.

      

Pormenor dos maquinismos, onde podemos ver o datador de Lisboa II Sector, e a flâmula nº 27, 5 linhas rectas; 
à direita vemos a “caixa das peças”, com as datas, horas, cunhos, etc.

 A máquina Krag era provida de duas cabeças obliterantes, que se fixavam à volta de um eixo 
vertical, como se vê na figura acima. Produzia assim uma obliteração contínua a todo o comprimento 
dos objectos postais, cobrindo os nomes e endereços dos belos envelopes que as empresas da época 
tinham o gosto de mandar imprimir, e que hoje tanta procura têm, e tapando o que estava escrito na 
metade esquerda dos postais, tornando impossível a leitura.
 
 Além disso, em Østerbro, onde se fabricavam estas máquinas, ainda não tinham conseguido re-
solver um pequeno problema, o ruído ensurdecedor que as máquinas a motor produziam, semelhante a 
uma trovoada constante dentro das estações de correios. O problema do barulho só veio a solucionar-se 
com a redução da velocidade de carimbagem das 1200 para as 700 cartas por minuto, mesmo assim 
uma velocidade alucinante, em comparação com a operação manual de carimbagem, de 60 a 100 
cartas por minuto.
 
 As máquinas Krag em Portugal estiveram em uso até aos anos sessenta, mais de cinquenta anos 
de uso ininterrupto. A partir do aparecimento das máquinas “Universal”, em 1947, passaram a ser usadas 
na obliteração das correspondências por junto, revistas, impressos, publicidades, etc.

     EUGÉNE DAGUIN

 Eugéne Daguin (1849-1888) era um engenheiro francês, que se tornou famoso entre os filatelistas 
devido à invenção da sua máquina de obliterar. Diplomou-se em 1865 pela Escola Nacional Superior 
das Artes e Ofícios, em Châlons-en-Champagne. No início de 1880 começa a estudar um mecanismo 
que permitisse aos empregados dos correios fazer a obliteração do selo e a marcação das cartas (duas 
operações distintas em França, até 1949), de um só golpe.
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O Engº Eugéne Daguin e a sua máquina de obliterar

 A máquina foi experimentada nalgumas estações de correios e definitivamente adoptada pelos 
P.T.T. em Junho de 1884 (Paris) e Setembro de 1884, em toda a França. A partir de 1923 passa, na maioria 
das localidades, a incluir uma flâmula publicitária ao lado do datador, em vez de apor dois datadores 
idênticos, o que vai prolongar a sua carreira até aos anos sessenta e, ocasionalmente, até aos setenta, 
nalgumas terrinhas pequenas.

 

Os datadores Daguin em Portugal

 A máquina Daguin permitia obliterar até 3.000 cartas por hora, nada comparável às 1.200 por 
minuto das máquinas “Universal” e “Standard”, mas também exigia menos treino e podia ser usada por 
practicamente qualquer funcionário dos P.T.T.

Em Portugal tiveram uso efémero, talvez de 1920 a 1922. Foram-nos oferecidas duas máquinas, 
parte do agradecimento do Sindicato dos P.T.T. (o segundo mais poderoso da França de então) aos 
portugueses, pela grande ajuda prestada na libertação da França, na 1ª Guerra Mundial. Foram 
destinadas a Braga e Coimbra, mas só se conhecem cartas e postais obliterados pela primeira, pois a de 
Coimbra deve ter estado sempre armazenada, até os C.T.T. procederem à recolha de todos os carimbos 
que não estavam em uso, em 1937, enviando-os todos para o Museu dos C.T.T. É aí que se encontra o 
cunho de Coimbra.

 

A máquina Sylbe & Pondorf

SYLBE & PONDORF

 Conforme já vimos mais acima, em 1909 entram em uso as primeiras máquinas de obliterar 
verdadeiramente alemãs, as Sylbe & Pondorf, de Schmölln, na Turíngia. A Portugal só chegariam em 1929, 
tendo entrado em uso no Porto em Julho desse ano, e em Lisboa em Abril do ano seguinte.
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Cabeçalho da factura das máquinas Sylbe & Pondorf para a Administração dos C.T.T., datada de Maio de 1927

 Aparentemente as máquinas da primeira encomenda (com datadores hexagonais) já estavam 
fora de uso a partir dos finais de 1935, com excepção da “Lisboa – 3ª Secção”, que foi usada esporadicamente 
até 1944. A encomenda destas máquinas parece datar de 1927, pelo que podemos ver do cabeçalho da 
factura acima, gentileza da Sociedade Alemã de Coleccionadores de Carimbos Mecânicos.

 Como já referimos esta empresa estava sediada em Schmölln, na Turíngia. Sendo esta última 
uma das cinco províncias que ficaram para a D.D.R. depois do fim da 2ª Guerra, rapidamente deixaram 
de produzir máquinas de carimbar e passaram a fabricar artigos mais de acordo com as necessidades do 
Estado Socialista, betoneiras, fresas, etc.

O modelo de máquina “Universal” que veio para Portugal em 1947, produzida pela Dapag; 
à direita os modernos modelos, produzidos pela Pitney-Bowes

MÁQUINAS “UNIVERSAL”

 Já na introdução falámos da empresa Dapag, que começou a produzir as máquinas “Universal” 
em 1915. A partir de 1931 estas máquinas passaram a efectuar aquilo a que na época se chamou de 
“meia carimbadela”, ou seja, só carimbavam a metade direita da frente do objecto postal, em vez de 
serem impressas através de todo o topo do mesmo, a toda a largura.

Caixa de guardar cunhos, com uma vista da fábrica Dapag, em Staaken, e uma Acção da mesma empresa



66

 A empresa Deutsche Post und Eisenbahn Verkehrswesen AG (Dapag) foi fundada em 09-06-
1909, fabricando máquinas de imprimir, máquinas para escritório e guilhotinas para tipografias. Até 1912 
situou-se em Berlim, mudando-se então para Staaken, nas proximidades da grande cidade. A partir de 
1940 passaram a fabricar máquinas para o esforço de guerra. Depois da guerra o nome mudou para 
WAM-Service GmbH, estando actualmente localizada em Horst, no Holstein, perto da fronteira com 
a Dinamarca, produzindo, por exemplo, rolos de etiquetas adesivas para as máquinas de franquiar 
Klussendorf.

 As máquinas “Universal” começaram a funcionar em Portugal 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 (a tal meia carimbadela), 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.

 Estas máquinas estão ainda hoje em uso em cerca de uma centena de CDPs (Centros 
Distribuidores Postais) do país. As mais modernas são já das produzidas pela Pitney-Bowes, que adquiriu a 
licença da marca nos anos cinquenta.

U1 - “Correios” e topó-
nimo em letras gordas

U2 - “Correios” e topó-
nimo em letras estreitas

U3 - legendas 
diversas

U4 - só 
topónimos

U5 - ovais

UCP1 
legenda “CTT”

UCP2 
egenda “CORREIOS”

UCP3 - 
legendas diversas

UCP4 
só topónimos

UCP5 
ovais

UCP6 
com bigodes

UCP7 
lados achatados

 Os datadores das máquinas “Universal” podem dividir-se 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.  Acima figuram os tipos de cada um dos 
grupos atrás descritos.

 
MÁQUINAS DIGITAIS

 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 Correio), CTC 
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Norte, primeiro 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.

A máquina digital NEC-FC
       
 As máquinas utilizadas começaram por ser da marca NEC-FC, sediada em Minata, perto de Tóquio. Ca-
rimbam até 30.000 cartas por hora, com uma matriz de 100 dpi, responsável pelos péssimos resultados que temos 
visto na impressão das flâmulas, mais notavelmente na da Batalha de La Lys, que foi um autêntico desastre.

Siglas das duas marcas referidas no texto, e pormenor da matriz de impressão a jacto de tinta

 Admitem objectos postais até 250 mm de comprimento, e até 6 mm de espessura. Pelos 
resultados que temos observado não são grande coisa pois não são mais rápidas que as “Universal”, mas 
naturalmente que com a vantagem de poder separar a correspondência por destinos, tomando por isso 
a designação de máquinas obliteradoras híbridas (carimbam e separam). Admitem correspondências 
dos formatos DP até C4, misturados, sem necessidade de separação prévia.

 É desta dupla funcionalidade que vem a designação do modelo NEC-FC (Facing and 
Cancelling), mais conhecido em Portugal por NEC-FO (Faceamento e Obliteração). A máquina dispõe de 
um olho electrónico que detecta as barras de fósforo das correspondências a obliterar e vira os objectos 
postais de forma a que tais barras fiquem sempre viradas para cima e no canto superior direito. Oblitera 
as correspondências e separa-as por códigos postais.

      Kunihiko Hiwadare e o Deville Desktop Telephone; à direta a actual sede da NEC Corporation, em Minata
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 A Nippon Electric Corporation (NEC) foi fundada em 1899, por Kunihiko Hiwadare, tendo 
começado por produzir telefones. O seu modelo mais difundido, no Japão e Estados Unidos foi o “Deville 
Desktop Telephone”. Com a derrota do Japão, e a consequente expansão dos mercados para os Estados 
Unidos e Europa, começaram a produzir os célebres “PBX”, as mesas de controle da chegada e partida 
de chamadas que, até há poucos anos, ainda funcionavam no edifício da Central Telefónica de Lisboa, 
na Praça D. Luís I.

 Nos anos 1970s lançaram-se na produção de computadores e das suas aplicações práticas, 
como a primeira máquina de facear correspondências de Portugal, usada em Coimbra desde 1978. 
Mais recentemente resolveram juntar uma impressora de jacto de tinta às máquinas de facear e separar 
correspondência, criando as novas máquinas digitais que fazem quase tudo, só faltando entregar a carta 
ao destinatário.

       

A sede da Wolke GmbH, em Hersbruck, a sua localização no mapa, e o sistema de impressão M600-Advanced, 
actualmente adaptado às obliteradoras digitais NEC-FC existentes em Portugal.

 
 Devido aos péssimos resultados obtidos na obliteração digital, e porque as cabeças de 
impressão se encontravam sistematicamente avariadas, os C.T.T. decidiram em 2010 adaptar um novo 
sistema de impressão às maquinas NEC já existentes no CTC Sul, e mais tarde no COC Norte e COC Centro 
(2011 e 2012 respectivamente).

 Foram adquiridos e adaptados os sistemas de impressão produzidos pela empresa Alemã Wolke 
GmbH que utiliza tinteiros Videojet. Carimba até 24.000 cartas por hora, com uma matriz de 300 dpi, que 
permite uma impressão apurada e quase perfeita. É um pouco mais lento que o sistema de impressão anterior, 
mas tem de facto a vantagem da legibilidade das flâmulas, pelo menos para nós coleccionadores.

 A Wolke Inks & Printers GmbH foi fundada em 1992 e dedica-se à produção de equipamentos 
de impressão de qualidade para ambientes industriais desafiantes e difíceis, como é o caso, dada a 
velocidade a que funcionam estas máquinas. Produz sistemas de impressão para obliteração postal 
desde 2000, e o “M600 Advanced” foi lançado em 2007. A imagem impressa é produzida em “bitmap” e 
a data (e hora, no caso do CTC Sul) é automaticamente inserida pela máquina, aparecendo o resultado 
final no visor, durante a impressão.

TIPO D1

Nº 361 data começa pelo dia 
CTCC-D1E

Nº 362 data começa pelo dia 
CTCC-D1E

Nº 361 data começa pelo ano 
CTCC-D1D

Nº 362 data começa pelo ano 
CTCC-D1D

 
 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. Conforme 
estejam à direita ou à esquerda da flâmula, levam a designação extra de D ou E no final. 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.
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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.

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 (Wolke) que, finalmente, imprime bem as flâmulas digitais. O CTC Centro entretanto 
(2012) também mudou de nome para COC Centro. Só os conheço, para já, com os n.os 161, 261 e 361.

A. MOLDER
- filatelia -

RUA 1.º DE DEZEMBRO, N.º 101, 3.º – 1200-358 
LISBOA  

Tel.: (00 351) 21 342 15 14 Fax: (00 351) 21 342 
95 34   E-mail: a.molder@sapo.pt

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO O 
MATERIAL FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DA 

CONCEITUADA MARCA ALEMÃ «KABE»
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE SELOS 

NO HALL DE ENTRADA E NO 3.º ANDAR 
(Elevador)

Faca-nos uma visita em 
“http://filateliaamolder.com.sapo.pt/”

Selos de Ouro 2013

patrocinados pela

Filatelia do Chiado
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Pré-Filatelia Portuguesa – Marcas Postais utilizadas nas Ilhas e 
nas Províncias Ultramarinas na época pré-adesiva (1799/1886)

Da autoria do nosso associado Dr. Luís Frazão acaba de ser editado o segundo volume da “Pré-
-Filatelia Portuguesa”, intitulado MARCAS POSTAIS UTILIZADAS NAS ILHAS E NAS PROVÍNCIAS ULTRAMARINAS 
NA EPOCA PRE ADESIVA (1799-1886)

A obra, que agora se apresenta, surge na 
continuação da anteriormente publicada e intitula-
da “Pré-Filatelia Portuguesa – Marcas Postais utiliza-
das em Portugal Continental na Época Pré-Adesiva 
(1799-1853)”, e abarca todas as Ilhas Adjacentes e 
Províncias Ultramarinas de então: Açores, Madeira, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, 
Moçambique, Índia. Macau e Timor.

Já tivemos oportunidade de ler a obra em 
referência e podemos assegurar estar na presença 
de um excepcional trabalho de pesquisa e investi-
gação sobre a história postal do período pré-adesivo 
das nossas Províncias Ultramarinas, uma lacuna grave 
que existia no panorama da literatura filatélica portu-
guesa. Está de parabéns o Dr. Luís Frazão pelo exce-
lente trabalho apresentado.

Tal como na obra anterior a metodologia uti-
lizada na identificação de cada marca postal é ba-
seada em duas premissas: 
a) A identificação de cada marca postal
b) O índice de raridade de 1 a 10

  Estruturalmente e por cada uma das províncias são 
apresentadas as marcas nominativas, os selos fixos, as mar-
cas de porte pago, bem como as indicativas do seguro. A 
obra está dividida em 11 capítulos, começando pelo Brazil, 
seguindo-se cada região (província) ultramarina, segundo 
a sequência do seu afastamento de Portugal.

Citando o autor, a escolha feita em começar pelo Brasil parece ser a mais adequada face ao texto 
do decreto e instruções anexas que somentese referiam ao Brasil, pela sua importância política, administrativa, 
extensão territorial e riqueza mas também pela quantidade e variedade de marcas postais conhecidas.

 Ainda segundo o autor foram tidas em conta na elaboração da obra os seguintes pontos:
1) Dentro de cada província os correios apresentam-se de acordo com a sua importância, se-
guindo sempre que possível aordem alfabética. Sempre que possível, para cada localidade com 
correio é apresentada uma imagem da mesma
2) As marcas são apresentadas pela imagem digitalizada, no tamanho original e nas cores em 
que se apresentam marcadas nas cartas.
3) Sempre que uma mesma marca postal aparece em dois (ou mais) períodos temporais distintos, 
serão feitas duas (ou mais) entradas, embora a uma determinada marca corresponda sempre a 
mesma identificação.
4) Nos “Selos Fixos” apresentam-se as marcas de porte impressas que foram utilizadas e de que 
teve conhecimento.
5) Em cada ficha de correio foram incluídas imagens de documentos postais, escolhidos pela sua 
raridade, beleza ou significado histórico e postal.
6) No caso do Brazil em que se conhecem marcas do século XVIII estas são identificadas separa-
damente com a indicação“séc. XVIII”. Dada a sua importância e dimensão, é apresentado em 
destacado a “ Nova carta do Brazil e da América portuguesa” de 1821
7) Para cada província foi feita uma breve introdução geográfica acompanhando um mapa 
contemporâneo, assim como umas notas de história postal
8) Dado o seu cariz pluricontinental, pareceu oportuno apresentar este livro em Português e em Inglês

O livro, que tem 255 páginas, foi editado em 300 exemplares de capa dura, dos quias 100 são nu-
merados e assinados pelo autor, e tem um preço de venda ao público de €120,00. Os associados do Clu-
be Filatélico de Portugal que estejam interessados em obter esta magnífica obra poderão encomendá-la 
directamente ao Clube ao preço divulgado, acrescido dos portes de correio.
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Literatura Filatélica e de História Postal
Selos e Carimbos Portugueses 1853 - 1912

(XIII)

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

RESUMO
O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo, 

uma apresentação e uma descrição bibliográfica de li-
vros sobre selos e carimbos portugueses, escritos em por-
tuguês, francês e inglês.

Os livros analisados foram publicados em Portugal, 
Espanha e Inglaterra e abrangem as emissões de selos 
desde 1853 até 1912 e os carimbos utilizados neste pe-
ríodo. 

Palavras-chave: Carimbos; Estampilhas; Marcas do 
Dia; Selos.

ABSTRACT
The study quoted below is, simultaneously, a pre-

sentation and a bibliographic description of books about 
Portuguese stamps and cachets, written in Portuguese, 
French and English languages.

The books presented were published in Portugal, 
Spain and Great Britain and cover the stamps issued since 
1853 until 1912 and the postmarks used in this period.

Keywords: Cancellations; Datestamps; Postmarks; 
Stamps.

RÉSUMÉ
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et une 

description bibliographique de livres sur des timbres-poste 
et les cachets portugais, écrits en portugais, français et en anglais.

Les livres présentés furent publiés au Portugal, Es-
pagne et en Grande-Bretagne et couvrent les timbres-
poste émis dès 1853 jusqu›à 1912 et les cachets utilisés 
dans cette période. 

Mots-clés: Cachets à date; Estampilles; Oblitéra-
tions; Timbres; Timbres-poste.

INTRODUÇÃO
Os primeiros selos postais portugueses entraram em 

circulação em 1853 tendo, a partir daí, mudado a forma 
como a sociedade procedia ao pagamento dos serviços 
postais associados essencialmente às correspondências. 
Com efeito, o pagamento das correspondências que até 
aí era feito em grande parte pelo destinatário, passou a 
ser feito em princípio na origem, pelo remetente. Para o 
efeito era necessário colar nas correspondências os selos 
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acabados de entrar em circulação.
O aparecimento dos selos de correio constituiu, juntamente com os caminhos de ferro e a adop-

ção do sistema métrico decimal, uma das peças fundamentais das reformas portuguesas ocorridas no 
terceiro quartel do século XIX. 

O texto que segue contém a apresentação de livros sobre selos postais portugueses emitidos du-
rante o regime monárquico – até 1910 – a que acrescem os selos emitidos já em pleno regime republicano 
mas que consistiram apenas na aposição de uma sobrecarga com a palavra república sobre selos já 
existentes. Alguns dos livros incluem também referências às ilhas adjacentes e ao ex-ultramar. 

Os selos postais, no seu uso natural, eram obliterados, carimbados, anulados para efeitos de não 
puderem ser usados de novo e bem assim para se poder controlar a natureza dos serviços em que foram 
usados. Nessa operação de anulação e controle foram usados carimbos e por essa razão este texto con-
tém igualmente livros que abordam essas matérias.

Não se incluem nesta apresentação artigos de revistas, guias e manuais gerais, livros sobre falsifica-
ções, sobre perfurados e bem assim estudos específicos sobre as ilhas adjacentes e o ex-ultramar, ficando 
tal referência para outro estudo.

I - FONTES
As fontes primárias e secundárias a utilizar para efeitos de estudo dos selos e carimbos portugueses 

no período ora em estudo são, no essencial, as que se encontram apresentadas em artigos próprios pu-
blicados em diversos artigos anteriores a este, no Boletim do Clube Filatélico de Portugal, nomeadamente 
no Nº433 de Setembro de 2011. Acresça-se-lhes a imprensa periódica e a vasta documentação oficial 
constante dos estudos de Oliveira Marques e de Armando Vieira mais abaixo referidos, e bem assim as 
informações possíveis de obter na indústria e nos serviços associados a máquinas, papéis, tintas, etc, e ter-
se-á um reportório de fontes cuja probabilidade de permitir a construção de  respostas e interpretações 
é muitíssimo grande.

II - LIVROS EDITADOS EM PORTUGAL
A.A.V.V. (SD). 100 anos do Selo do Correio Português. SL: Administração Geral dos Correios, Telégra-

fos e Telefones. 194+4 páginas. Contém texto e imagens a cores e a preto e branco. Entre as páginas 128 
e 129 contém uma página a cores com a reimpressão dos selos de D. Maria II, entre as 144 e 145 e entre 
as 168 e 169 contém mais duas página a cores, com reimpressões de selos. Por vezes este livro surge no 
mercado sem a 1ª dessas folhas. Todas as reimpressões têm, no verso, a data de 1953. 

Este livro é composto por 5 capítulos escritos por autores diferentes. A saber:
“Os Precursores dos Selos Postais Portugueses”, por António Fragoso.
“O Selo Postal de D. Maria II”, por Carlos Trincão e Oliveira Marques.
“Obliterações Postais”, por António Fragoso.
“Francisco de Borja Freire Gravador do Primeiro Selo do Correio Português”, por Godofredo Ferreira.
“Cem Anos de Selos Postais”, por J. Martins Barata. 

A.A.V.V. (SD). I Congresso Nacional de Filatelia. Conclusões Teses e Comunicações. Aveiro: Secção 
Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos. 282 páginas.

O livro ora em apreço contém texto e imagens a preto e branco. É constituído por artigos especí-
ficos da autoria de diversos filatelistas de relevo à época. As conclusões encontram-se apresentadas por 
secções. A saber:

Secção I – Colecções temáticas, 3 artigos; Secção II – Juvenil, 7 artigos; Secção 3 – Correios de Por-
tugal, 3 artigos; Secção IV – Propaganda Nacional, Turística e Cultural Através de Selos e Carimbos, 5 ar-
tigos; Secção V – A Imprensa a Rádio e a Televisão, nas suas Relações com a Filatelia, 1 artigo; Secção VI 
– Estudos, 7 artigos; Secção VII – Sugestões sobre a Acção a Desenvolver pela Direcção da F.P.F., 4 artigos.

No que aos estudos da Secção VI reporta, os estudos em questão são os seguintes:
“Os Selos de D. Luiz de Moçambique”, pelo Dr. A. Montenegro Carneiro.
“Correios marítimos”, por Maria da Conceição Hernandez.
“Legislação Referente às Sobretaxas Locais Feitas em Macau em 1910-1911”, pelo Dr. A. M. Corrêa 

Nunes.
“A História e o Desenvolvimento do Correio Aéreo na África Oriental Portuguesa”, pelo Capitão 

Milton Stern.
“Os Selos de 5 Reis de D. Pedro V (Cabelos Anelados) por Henrique Mantero.
“Os Selos de 25 Reis de D. Pedro V (Cabelos Anelados) – Azuis e Rosas, por Henrique Mantero (co-

laboração de Carlos Pinto Trincão).  
“Tópicos para o Estudo da Evolução do Correio Através dos Séculos”, pelo Capitão Sidónio Bessa 

Paes.
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BRANDÃO, A. de Castro (1947). Cunhos dos Selos de D. Luis I, Fita Curva e Fita Direita (1866-1875). 
Porto: Mercado Filatélico. 47+2 páginas. 

O livro em questão, prefaciado por Carlos Trincão, tem texto e diagramas a preto e branco e con-
tém a descrição e classificação dos cunhos dos selos referidos no título. Abrange o Continente, a Madeira 
e os Açores.

FRAGOSO, António (1972). Ordenação Cronológica dos Cunhos do Primeiro Selo Adesivo de 25 réis 
de D. Luís I. No centenário do último Selo Postal de Borja Freire. SL: Administração dos Correios, Telégrafos e 
Telefones. Edição dos Serviços Culturais. (Separata dos Nºs 3, 5 e 6 da revista Correios e Telecomunicações 
de Portugal, Lisboa, 1967/1968). 25 páginas.

A brochura em análise contém texto, tabelas, diagramas e imagens a preto e branco relativas aos 
cunhos do selo de 25 réis de D. Luís I. Contém a descrição das colecções observadas e uma bibliografia.

  
GEORGE, Carlos (1944). Reimpressões de Vários Artigos Sôbre Selos de Portugal e Colónias / Publi-

cados em Periódicos Filatélicos Portugueses Correctos e Aumentados. Lisboa: A. Molder. 324 + 3 páginas.
O livro em causa apresenta um conjunto de artigos previamente editados em diferentes publica-

ções, abrangendo os selos de Portugal, ilhas adjacentes e ex-colónias.
Para o período cronológico ora em apreço são apresentados textos sobre os primeiros selos estam-

pados de Portugal, sobre selos de Santo António de 1895, sobre selos de porteado, sobre selos de telegra-
mas, sobre reimpressões de 1885, sobre selos da Cruz Vermelha e sobre selos bipartidos. 

LAMAS, José da Cunha; D’OREY, Luís da Camara (colaboração) (1948). Estudo das Reimpressões 
de Selos Portugueses Seguido do Respectivo Catálogo. Lisboa: A. Molder. 207 páginas. Complementado 
por “I - Notas, Correcções e Aditamentos ao Estudo das Reimpressões de Selos Portugueses”, formado por 
4 páginas, não numeradas.
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Do livro descrito constam estudos e o catálogo das reimpressões de selos portugueses de 1864, 
1885-93, de denteado 11 ½, 1905, particulares, particulares de 1928, selos com sobrecarga Specimen, 
bibliografia e aditamentos. Abrange Portugal continental, ilhas adjacentes e ex-ultramar. 

A bibliografia assenta essencialmente em revistas filatélicas, no jornal o Século e em livros sobre 
selos e medalhas. 

MAGALHÃES, A. Guedes de (1966). Carimbos de Data Completa do Correio de Portugal 1853-1880. 
SL: SE [CTT]. 50+3 páginas.

O livro em questão, com texto e imagens a preto e branco, apresenta e arrola, como o próprio 
título indica, as marcas do correio que contêm a data completa. Começam as mesmas, para o autor, 
pelo menos em 1842 e são caracterizadas neste estudo até ao aparecimento das marcas de dia do tipo 
de 1880. O arrolamento é feito por ordem cronológica, contendo ainda o estudo as marcas de dia do 
correio ambulante e as ditas de dupla oval. Termina este estudo com a Bibliografia que, na circunstância, 
são fontes, a que se segue uma corrigenda. 

MAGALHÃES, Alexandre Guedes de (1986). Marcofilia do Serviço Postal Ambulante de Portugal e 
Ultramar. Porto: Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. 179 págs. 

Ver a apresentação deste livro no Boletim do Clube Filatélico de Portugal Nº430 de Dezembro de 
2010, página 75. 

MARQUES, A. H. de Oliveira (1954). História do Selo Postal Português 1ª parte Continente e Ilhas 
Adjacentes. Volume I – Continente (1853-1910).  Porto/Lisboa: Mercado Filatélico. 268+11 páginas.

MARQUES, A. H. de Oliveira (1958). História do Selo Postal Português Volume II Continente Selos do 
Correio Normal (1910-1943). Porto: Mercado Filatélico. 260+3 páginas.

MARQUES, A. H. de Oliveira (1958). História do Selo Postal Português III Volume. SL: Correios e Teleco-
municações de Portugal Telefones de Lisboa e Porto. 379 páginas.

Desta obra fez-se uma nova edição em 1995. A saber:
MARQUES, A. H. de Oliveira (1995). História do Selo Postal Português 1853-1953. Volume I Os Selos 

da Monarquia 1853-1910 Continente. Lisboa: Plátano Editora, 2ª edição correcta e aumentada. ISBN: 972-
731-026-5. 302 páginas. 

MARQUES, A. H. de Oliveira (1995). História do Selo Postal Português 1853-1953. Volume II Tomo 1 
1910-1943. Lisboa: Plátano Editora, 2ª edição correcta e aumentada. ISBN: 972-731-027-3. 270 páginas.

 MARQUES, A. H. de Oliveira (1995). História do Selo Postal Português 1853-1953. Volume II Tomo 2 
Selos de Franquia Normal, 1944-1953 e Diversos, 1910-1953. Lisboa: Plátano Editora, 2ª edição correcta e 
aumentada. ISBN: 972-731-037-0. 262 páginas.

ISBN: 972-731-025-7 (obra completa).
A Portuguese Philatelic Society publicou, em inglês, a seguinte tradução da obra em análise:
MARQUES, António Henrique R. de Oliveira (1970). The History of the Portuguese Postage Stamp. 

Part I Portugal & Adjacent Islands. Volume I Portugal (1853-1910). Translated for the Portuguese Philatelic 
Society by Arthur Woodbridge. London: Portuguese Philatelic Society. Páginas -  3 + de H1 até H/198 + de 
A1 até A4 + 2 (Bibliography) + 1 (Corrections and Additions)
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MARQUES, António Henrique R. de Oliveira (1976). Historia do Selo Postal Português. Part I Portugal 
& Adjacent Islands. Volume II Portugal Postage Stamps (1910-1943). English Translation by Arthur Wood-
bridge. SL: Portuguese Philatelic Society. Páginas -  de H199 até H/374.

MARQUES, António Henrique R. de Oliveira (1982). Historia do Selo Postal Português. Part I Portugal & 
Adjacent Islands. Volume III Portugal [...]. English Translation by George Henderson. SL: Portuguese Philate-SL: Portuguese Philate-
lic Society. Páginas -  de H/375 até H/388. (Incompleto até à data?).

A obra em questão é formada por 3 volumes sendo que o correspondente ao período cronológico 
em apreço é o 1º volume. Contém texto e imagens a preto e branco.

O conteúdo dos livros em questão abrange a legislação postal, as convenções internacionais, o 
enquadramento político e económico da época, os meios de produção dos selos, as tarifas postais, a 
correspondência trocada entre os Correios e a Casa da Moeda, etc.

A descrição e caracterização dos processos de decisão, de produção e circulação dos selos é 
acompanhada de análises cruzando fontes de informação provenientes de documentação oficial, da 
imprensa e de estudos filatélicos.

A 2ª edição, correcta e aumentada, contém um conjunto de fontes e bibliografia contendo os 
Arquivos consultados, Catálogos e Publicações Periódicas, Fontes Impressas e Estudos. Os 3 volumes con-
têm um Índice Geral e um Índice de Figuras a par de listas de Ministros, Directores de Correios, da Casa 
da Moeda, etc.

MARQUES, A. H. de Oliveira (1958). Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adja-
centes e Ultramar). Lisboa: Eládio de Santos. 85+8 páginas.

O estudo em questão, com texto, tabelas, diagramas e imagens a preto e branco, começa com o signifi-
cado dos termos usados, abrange os ensaios e as provas de selos desde 1853 até ao fim da monarquia. Termina 
com uma bibliografia, Índice de Assuntos, Índice Geral e Erratas mais importantes. Ao longo do texto a natureza 
argumentativa assenta em referências a matérias constantes doutras obras, sendo necessário, nomeadamente 
para efeitos de fontes, fazer acompanhar este livro da leitura da História do Selo Postal Português, Volume I. 

MARQUES, A. H. de Oliveira (SD) [1980?]. Catálogo das Provas e Ensaios das Fórmulas de Fanquia de 
Portugal e Colónias. Lisboa: Publifil. 81+1 páginas.

O título acima apresentado consta da portada do livro e é diferente do da capa, que se apresenta 
abreviado. A saber:
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Provas e Ensaios de Portugal e Colónias / I Parte – Continente.
O livro em apreço é um catálogo, por ordem cronológica, de provas e ensaios de selos de Portugal 

e antigas colónias. Contém imagens a preto e branco identificadoras dos tipos de selos desde 1853 até 
1950. Inclui igualmente os selos de correio aéreo, de imposto postal e telegráfico, de encomendas postais, 
de porteado, de serviço oficial, da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, da União dos Atiradores 
Civis Portugueses, da Assistência Nacional aos Tuberculosos e da Monarquia do Norte.

Os Selos de Relevo de Portugal / Les Timbres –Poste du Portugal imprimés en relief (Estudo de C. T.) 
[Carlos Trincão?] (1935). Lisboa: A. Simões Ferreira. 52 páginas.

O livro em causa, bilingue português-francês, analisa os selos clássicos de Portugal desde os de D. 
Maria II até aos de D. Luís fita direita. As matérias analisadas são essencialmente as relativas a questões de 
natureza morfológica – papéis, gomas, cunhos, cores, denteados e reimpressões. O livro termina com as 
obliterações dos selos, mapas das direcções de correios, carimbos diversos e uma bibliografia onde cons-
tam os estudos internacionais fundamentais conhecidos à data – Anachoreta, Marsden, Yardley, Melville, 
Salvi, Carlos George, Carlos Trincão, etc. 

PEREIRA, Claudino (SD) [2008?]. Provas e Ensaios do Período Monárquico. (Selos Portugueses 1853-
1910). ISBN: 978-989-20-1107-3. 406+7 páginas. Bilingue português-inglês. O texto em inglês consta a partir 
da página 285.

O livro ora em apreço contém texto a preto, reprodução das provas e ensaios dos selos nas respec-
tivas cores, bibliografia e índice. A acompanhar as descrições dos exemplares existem algumas notas de 
índole histórica geral, enquadrando a época e a produção dos selos. Relativamente às provas e ensaios 
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dos selos são apresentadas características morfológicas e bem assim de natureza administrativa e postal 
associadas à respectiva emissão.  

VIERA, Armando Mário O. (1979). Selos de Recurso Circulados em Portugal Continental. SL: Núcleo 
Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. 79 páginas. Contém texto e imagens a preto e branco.

O livro em análise incide essencialmente num período cronológico posterior a 1912. Porém o facto 
de conter algumas páginas relativas à utilização de recurso de selos bipartidos, anteriores a 1912, justifica 
a sua referência nesta recensão. 

Os selos analisados nas circunstâncias acima referidas são das emissões que vêm desde D. Luís de 
frente até aos da comemoração do caminho marítimo para a Índia. Na parte final do livro é abordada a 
utilização de selos postais com fins fiscais. 

VIEIRA, Armando Mário O. (1983). Selos Clássicos de Relevo de Portugal. SL: Núcleo Filatélico do Ateneu 
Comercial do Porto. 360 páginas. Galardoado com a “Crawford Medal” atribuída pela Royal Philatelic Society, 
de Londres, em 1984. Contém muitas fotografias a preto e branco, tabelas e diagramas descritivos.

Do índice deste livro constam uma breve história do correio português com ênfase no período que 
vai de 1520 a 1853, estudos sobre os selos de D. Maria II até D. Luís com a sobrecarga Provisório, os seus 
processos de produção – punções, matrizes, cunhos, contra-cunhos, papéis, gomas, cores -  portes das 
correspondências, marcas postais, reimpressões, provas e ensaios, falsificações e bibliografia.

Da bibliografia constam inúmeras das grandes obras e autores que sobre o assunto se debruçaram 
até à data de edição, diversas séries de revistas filatélicas, os relatórios postais de 1877-78 e de 1889 e o 
Anuário Postal de 1878. Constam igualmente do corpo do texto inúmeras referências e citações da legis-
lação postal aplicável com a respectiva identificação. 
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VIERA, Armando Mário O. (SD). Artigos Filatélicos Dispersos (1968-1988). Volume I. SL: Núcleo Filaté-
lico do Ateneu Comercial do Porto. ISBN: 989-554-202-X. 312+2 páginas. Contém texto e imagens a preto 
e branco.

VIERA, Armando Mário O. (SD). Artigos Filatélicos Dispersos (1989-2004). Volume 2. SL: Núcleo Filaté-
lico do Ateneu Comercial do Porto. ISBN: 989-554-250-X. 254 páginas. Contém texto e imagens a preto e 
branco e a cores.

Os dois volumes em apreço, editados a título póstumo, contêm a compilação dos artigos da auto-
ria de A. Vieira, publicados de forma dispersa em revistas, boletins e catálogos em Portugal e no estran-
geiro.

A natureza das matérias é vasta, abrange um período histórico que vem desde a pré-filatelia até 
aos tempos modernos, e incide sobre história postal, filatelia, marcofilia e afins.

O 2º volume termina com um estudo inédito sobre cunhos dos selos de 5 réis da 1ª emissão de D. Luís 
e um estudo igualmente inédito, de 41 páginas, intitulado “Os Correios e a Guerra da Patuleia”.

A natureza da argumentação envolvida em muitos dos textos contém relações de causa/efeito 
baseadas em fontes e outra documentação contemporânea dos acontecimentos.

III - LIVROS EDITADOS EM ESPANHA
MOTA, J. Miranda da (2005). Selos Clássicos de Portugal 

/ Colecção Albertino de Figueiredo. Classic Stamps of Portugal 
/ Albertino de Figueiredo Collection. Madrid: Fundación Alber-
tino de Figueiredo para la Filatelia. ISBN: 84-933613-6-4. 383 pá-
ginas.

O livro em análise, bilingue português-inglês, contém tex-
to e muitas imagens a cores da colecção constante do título 
– selos novos e usados e peças. Inicia-se com um texto sobre o 
homem e a obra, a introdução, abrange o período desde os 
selos clássicos de D. Maria II até aos de D. Manuel II e termina 
com uma fotobiografia, o palmarés da colecção, agradeci-
mentos, bibliografia e uma nota biográfica do autor.

Os capítulos iniciam-se com uma caracterização da 
época e do funcionamento dos correios e as peças apresen-
tadas são descritas desmontando as tarifas postais em causa.

PEREIRA, Pedro Marçal Vaz (SD) [2005]. Os Correios Por-
tugueses Entre 1853-1900 Carimbos Nominativos e Dados Pos-
tais e Etimológicos. Madrid: Fundação Albertino de Figueiredo 
para a Filatelia. ISBN: 84-933613-2-1. Tomo I – 460 páginas. Tomo II – 475 páginas.

A obra em apreço é formada por 2 volumes, com texto, tabelas e imagens a preto e a cores. Após 
o prefácio e os agradecimentos segue-se uma introdução bilingue, português-inglês, apresentando-se 
depois da mesma o que o autor designou como conjunto de apontamentos histórico-postais constituído 
por imagens de legislação organizadora do serviço postal, constantes da Collecção Official de Legisla-
ção Portugueza. A informação constante do capítulo sobre os carimbos nominativos contém a localiza-
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ção dos topónimos, dados relativos a fogos e habitantes, a classificação postal, os tipos de marcas co-
nhecidas do autor, a cor das mesmas, o grau de raridade expresso em termos de R, RR ou RRR, o período 
de  uso das marcas, alguns dados etimológicos, relativos a forais e ao orago. Ambos os volumes terminam 
com um índice remissivo.    

O índice geral da obra é o seguinte:
Tomo I - Prefácio; Introdução; Breves Apontamentos Histórico-Postais; Carimbos Nominativos de 

Portugal (de Abrantes a Lamego).
Timo II – Carimbos Nominativos de Portugal (de Lanhelas a Vouzela); Carimbos Nominativos dos 

Açores; Carimbos Nominativos da Madeira; As Cartas Seguras e Registadas; Bibliografia; Curriculum.

PINTO, Fernando de Oliveira (2001). Carimbos do Porto 1853-1882. Madrid: Fundação Albertino de 
Figueiredo para a Filatelia. ISBN: 84-931700-1-1. 212+3 páginas.

O livro em apreço contém índice e bibliografia, apresentando texto, tabelas e imagens a preto e 
branco e a cores.  Abrange a marcofilia do Porto entre os anos de 1853 e de 1882.  

O conteúdo deste estudo vai muito para além da expressão do título, contendo matéria claramen-
te pertencente à história postal porquanto estabelece e permite estabelecer relações de causa/efeito 
utilizando legislação postal e bem assim elementos provenientes de inúmeras fontes incluindo a imprensa 
periódica. 

IV - LIVROS EDITADOS EM INGLATERRA
GORDON, Commander David L (1985). Provisional Town Postmarks of Portugal 1879-1912. SL: Portu-SL: Portu-

guese Philatelic Society. 160 páginas.
O livro ora em análise, com texto e imagens a preto e branco, foi editado a título póstumo. Abran-

ge o período após a entrada em uso de uma única operação para obliterar os selos e marcar a corres-
pondência e vem até à entrada em circulação dos selos Ceres.

Na parte introdutória o autor explica o âmbito do livro, descreve as publicações e colecções con-
sultadas, o tipo de classificação das estações postais, os problemas associados à datação de exemplares 
apenas conhecidos sobre selo, etc.

O corpo do texto fundamental consiste num catálogo por ordem alfabética crescente para o qual 
se apresentam os topónimos, a sua localização e o tipo de carimbos conhecidos a que se atribui um grau 
de raridade numa escala de 1 a 100.

Na parte final do livro são apresentados 9 capítulos abrangendo marcas não identificadas, obli-
terações manuscritas, marcas telegráficas usadas postalmente, marcas “registada”, carimbos da Posta 
Rural, carimbos usados em estações de caminho de ferro, marcas de dia antigas, marcas de dia ovais e 
marcas diversas. 

GORDON, Commander David L. (1987). Circular Datestamps of Portugal 1880-1912. SL: Portuguese 
Philatelic Society. 99 páginas. Da página 93 até à 99 consta a tradução para português da introdução.
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O livro em questão, editado a título póstumo, consiste num catálogo de marcas de dia utilizadas 
em Portugal entre 1880 e 1912, contendo a designação do topónimo, a sua localização, o estatuto pos-
tal, o tipo de carimbo e um grau de raridade numa escala de 1 a 10.

Para a elaboração do estudo o autor utilizou algumas obras constantes da bibliografia e várias 
colecções de filatelistas identificados nos agradecimentos.

O arrolamento das localidades, por ordem alfabética, permite distinguir as marcas vistas pelo autor 
(em letras maiúsculas), das que não foram vistas (em letras minúsculas).

Na bibliografia constam as obras consultadas, sendo que uma delas, apresentada com omissões 
no título sob o nome de Estações Telegrapho-Postais, Postais etc. no Continente e Ilhas Adjacentes é atri-
buída a Mello de Mattos em 1893. (1)

 Tal livro atribuído a tal autor não é conhecido podendo neste caso ser um simples equívoco entre 
o autor – inexistente no livro em questão – e um eventual proprietário do livro, na época. O nome de Mello 
de Mattos existiu nos finais do século XIX, porém sem obras conhecidas sobre estações postais.

(1) – O nome da lista oficial de estações postais, de 1893, sem indicação de autor ou organizador, 
com 91 páginas, é o seguinte:

Listas das Estações Telegrapho-Postaes, Postaes e Caixas do Serviço Postal Existentes no Continente 
do Reino e Ilhas Adjacentes com a Designação dos Serviços que Desempenham (1893). Lisboa: Impren-
sa Nacional. (Ministerio das Obras Publicas, Commercio e Industria / Direcção dos Serviços Telegrapho-
-Postaes / Repartição dos Correios).

MELVILLE, Fred J. (1911). Portugal Postage Stamps, 1880-1911. London: Melville-Stamp-Books. 85+XIX páginas.
O livro em apreço contém texto e imagens a preto e branco e um índice enumerando os selos 

estudados, desde os de D. Luís  (1880-81)  até à sobrecarga República sobre selos do caminho marítimo 
para a Índia, da Madeira. Inclui ainda os selos dos jornais, os de porteado, os privativos da Cruz Vermelha 
e da União dos Atiradores Civis.

As matérias analisadas incluem essencialmente alguns enquadramentos genéricos das emissões, a 
descrição de motivos, legendas, papéis, valores faciais e denteados. 

MELVILLE, Fred J. (1911). Portugal The Cameo Stamps. London: Melville-Stamp-Books. 85+XIX pági-
nas. 90+XVI+2 páginas.

O livro ora em análise, com texto e imagens a preto e branco, aborda os selos clássicos de relevo de 
Portugal, desde os de D. Maria II até aos de D. Luís (1870-1887). Termina com uma Lista/Catálogo dos mesmos.

Ao longo da descrição e caracterização dos selos são apresentados essencialmente elementos 
distintivos de natureza morfológica – cunhos e respectivas variedades, papéis, gomas, cores, denteados 
e reimpressões.

PEARSON, George Richard (SD). Notes on the Stamps and Markings of Portugal and Colonies. SL: 
Portuguese Philatelic Society. 224 páginas. As páginas que seguem não contêm informação para além 
do cabeçalho; 20, 21, 30, 31, 62, 63, 128, 129, 143, 148, 149, 164, 165, 174, 175, 185, 186, 188, 189, 194, 195, 
216, 217, 220, 221 e 224.

O livro em questão contém uma introdução por Paulo Rui Barata e consiste numa compilação de 
artigos publicados por Pearson no Portuguese Philatelic Society Quarterly Bulletin.

Os artigos em questão versam inúmeras matérias desde a história postal, passando pela marcofilia 
e vindo até à filatelia moderna. 

SALVI, Lieut.-Colonel Constantino (1929). Postmarks of Portugal. London: S. G. Wright & CO. 59 pági-
nas. Na página 1 o título vem apresentado como Postmarks of Portugal 1853-1910.
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 O livro em apreciação cobre o período de 1853 até 1910 e contém texto e imagens relativos à 
classificação de marcas de dia e de carimbos sobre selos. Os assuntos versados no livro incidem essencial-
mente sobre a classificação das diversas marcas e carimbos postais sobre selos. A saber:

A primeira reforma do serviço postal; Os carimbos numéricos de barras, das ilhas; Carimbos nomi-
nativos; Nominativos das ilhas; Reorganização postal de 1886; Marcas de dia circulares; Carimbos ovais 
datados; Diversos; Açores; Marcas mudas; Marcas de recurso/ocasionais; Carimbos telegráficos; Carim-
bos Paquebot; Carimbos numéricos de barras das ilhas e Nominativos a marcar correspondência mas 
não selos.

Para além da reprodução das marcas, na generalidade sobre selos, o autor dá-nos listas (mapas) 
das direcções de correio.   

YARDLEY, R. B. (SD) [1907]. The Dies of the Postage Stamps of Portugal of the Reigns of D. Maria II. 
and Dom Pedro V. London: Printed by Truslove and Bray, Limited. 38 páginas + XXIX ilustrações (estampas).

O livro em apreço começa por fazer uma recensão de diversos estudos sobre os selos portugueses, conheci-
dos na época, a partir de 1867 em diante. Os nomes referidos são os usuais Moens, Legrand, Anachoreta, Marsden, 
Earée, Pemberton, Castle, Wassermman, Ehrenbach... e as matérias contêm uma grande ênfase nas variedades dos 
cunhos e nas diferenças de papéis, cores, gomas, reimpressões e legendas nos selos de D. Maria II e de D. Pedro V.

O estudo termina com uma lista dos respectivos selos, incluindo variedades e reimpressões.

CONCLUSÃO

Os livros analisados correspondem, na sua essência, aos grandes estudos sobre selos e  carimbos de 
Portugal publicados sob a forma de livro. Muitos dos mesmos abrangem também, ao menos parcialmen-
te, matérias relativas às ilhas adjacentes e ao ex-ultramar.

As edições mais antigas, estão, em muitos aspectos, muito desactualizadas do ponto de vista do 
conhecimento disponível e bem assim dos métodos de análise utilizados e/ou dos efeitos esperados com 
os seus textos. Porém, só o seu conhecimento permite perceber muita da fixação do conhecimento que 
se foi fazendo ao longo dos tempos e a sua evolução.

Algumas das obras aqui analisadas estão claramente melhor organizadas e baseadas em dados 
mais fiáveis do que outras, fornecendo-nos dados históricos relacionados e não apenas opiniões ou da-
dos pertencentes a universos de pouca realidade objectiva. Encontram-se nesse patamar de melhor 
organização, sobretudo duas obras, cuja metodologia usada aquando da sua feitura tem resistido de for-
ma clara à evolução dos tempos e da crítica fundamentada. Resistem nos elementos que apresentam e 
nas relações que estabelecem entre os mesmos, a que se juntam a fiabilidade das fontes de informação, 
primárias e secundárias, utilizadas na sua elaboração. A saber:

A História do Selo Postal Português de A. H. de Oliveira Marques, 1954/1995 e o Selos Clássicos de 
Relevo de Armando Vieira, 1983.

No que à marcofilia se refere, e para além dos dois já distantes mas ainda clássicos estudos de 
Guedes de Magalhães que se apresentam, registe-se como de referência o estudo da autoria de Olivei-
ra Pinto intitulado Carimbos do Porto 1853-1882, de 2001, cujo âmbito ultrapassa claramente um simples 
estudo de marcofilia de uma cidade, permitindo estabelecer relações analíticas de valor mais alargado 
e pertencentes à história postal.

Colecções observadas e respectivos agradecimentos:
Acácio Luz; Clube Filatélico de Portugal; Isabel Vieira; José Correia e Miranda da Mota.
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O nosso associado Dr. Luís Frazão distinguido com galardão
“The Roll of Distinguished Philatelist”

 No passado dia 28 de Junho em cerimónia solene no 
Shire Hall Gloucester em Londres, o nosso associado Dr. Luís 
Frazão assinou o “The Roll of Distinguished Philatelists - RDP” 
galardão máximo da filatelia mundial, atribuído pela Royal 
Philatelic Society.

 Pelos elevados contributos na pesquisa e investigação 
filatélica, mormente de Portugal e suas Províncias 
Ultramarinas, consubstanciado em centenas de artigos 
editados, diversas obras literárias publicadas, das quais 
destacamos as recentes publicações sobre a Pré-Filatelia 
de Portugal, pela excelência das diversas participações em 
exposições filatélicas onde as suas colecções alcançaram 
os mais relevantes prémios foi proposta a outorga de tão 
importante galardão com todo o merecimento. Foi seu 
patrono o distinto filatelista belga Claude Delbeke. Está pois 
de parabéns o Dr. Luís Frazão e por consequência a filatelia 
portuguesa.

 O “The Roll of Distinguished Philstelist” foi criado em 1921 pelo Congresso Filatélico da Grã Bretanha 
com a aprovação de Sua Magestade 
o Rei George V, também grande 
filatelista e o seu primeiro signatário. Até 
2013 já foram distinguidos 364 filatelistas 
de 38 países diferentes e destes estão 
no activo 80 signatários de 25 distintos 
países entre os quais Portugal com a 
recente distinção de que foi alvo o Dr. 
Luís Frazão.

 Porém, num passado recente, 
Portugal já esteve representado por três 
prestigiados filatelistas. O primeiro RDP 
português foi Carlos Trincão, seguindo-
se Eduardo Cohen e mais recentemente 
o Capitão Lemos da Silveira.

 As propostas para atribuição 
desta distinção são avaliadas por 
um Comité de Avaliação, composto 
por 8 membros que decidem se os 
propostos ao RDP reúnem as condições 
necessárias para tal. Este Comité decidiu 
em 2013 atribuir por unanimidade o 
título de RDP ao Dr. Luís Frazão FRPSL 
(Portugal), Alexander Ilyushin (Russia), 
Douglas MUIR FRPSL (Reino Unido), 
Renate Springer FRPSL (Alemanha) e 
Tony Virvilis FRPSL (Grécia).

 Mais uma vez, o Clube Filatélico 
de Portugal felicita o nosso associado 
Dr. Luís Frazão pela distinção conferida 
e sente o maior orgulho em poder 
contar com a excelência dos seus 
artigos no nosso prestigiado Boletim.
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A Malaposta
A Filatelia como paixão de uma vida

www.mala-posta1.blogspot.com

Os “Blogs”  da nossa Filatelia

Estação Postal de Congo Ialla
Congo Ialla foi um an-

tigo Posto Fiscal Militar, criado 
por Portaria Régia n.º 409 de 
1895, substituído pela Delega-
ção de S. António, em 10 de 
Outubro de 1896. Por Congo 
Ialla foi também conhecido 
e designado um posto militar 
instalado num sítio chamado 
pela Pedra do Feitiço, nas mar-
gens do Rio Zaire.

  A designação de 
Congo Ialla confunde-se com 
o sítio chamado Pedra do Fei-
tiço. São na essência dois no-
mes que designam um mesmo 
local. Região inóspita, quase 

que despovoado, foi em tempos assim descrita por Ferreira da Costa (1907-1974) na sua obra “Pedra do 
feitiço – Reportagens africanas vividas e escritas por Ferreira da Costa (1945):

…………

Comovidamente meditado, somatório de recordações fiéis, êste volume nem sequer no título obedece a 
capricho ocasional ou preferência de eufonia. A Pedra do Feitiço existe. Fica distante de Santo António 
do Zaire, quási em frente de Boma. É um morro pedregoso, agreste e nu. Triste. Sinistro, por vezes. Assenta 
no limite de savanas bravias, onde as tsé-tsé instilam venenos letais, os carnívoros despedaçam corças e 
todos os brutos urram de ansiedades frenéticas, nos contactos da procriação. Para lá da colina rochosa, 
desliza o grande rio majestoso – o Zaire. O calor martiriza. Entontece. Leva ao desvario. Nem réstea de 
sombra, para lenitivo de tamanho tormento. Em tôrno, não se vislumbram sinais de vida humana. Paira 
um silêncio trágico, primitivo, só atenuado, ao descer a noite, pelo resfolegar dos hipopótamos e os gritos 
estridentes dos abutres. Chega-nos o cheiro nauseabundo da carne podre – carcassas sanguinolentas, 
restos dos festins nocturnos das panteras e dos chacais. Na margem, entre limos e juncos, brilha o olhar 
vítreo dos jacarés.

Penedos musgosos, carne morta ou chicoteada pelos instintos primários, ranger de queixadas que 
devoram, exalações de venenos dispersos nas ervagens ou suspensos nos ferrões dos insectos, goelas 
famintas esperando vítimas na beira-rio, coisas que apodrecem numa fermentação borbulhante que faz 
mêdo... Calor. Mudez. Ninguém. É assim a Pedra do Feitiço.”
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 Será neste local, e no posto militar aí insta-
lado, que em 1897 foi criada uma estação postal de 
3.ª classe, a cargo do comandante do referido pos-
to. Esta é uma das estações postais de Angola menos 
representada na marcofilia de Angola. Conhecíamos 
a existência desta estação postal pelas listagens edi-
tadas pelos Correios de Angola, porém nunca tínha-
mos observado qualquer marca de dia. Finalmente 
acabamos por encontrar a tão desejada e procurada 
marca de dia. 

Este tipo de carimbo é criado cerca do ano 
de 1900 e baseia-se num octógono com diagonal ver-
tical, com um rectângulo interior de ângulos biselados 
a servir de apoio a dois segmentos circulares. No arco 
superior a legenda “CONGO PORTUGUEZ”. É esta a única diferença em relação aos carimbos da mesma tipologia de 
Angola, motivada pela criação em 1894 do chamado Distrito Postal do Congo, cindindo-se de Angola para efeitos po-
líticos, porém sempre na dependência administrativa da Repartição Superior de Fazenda de Angola.

Esta estação postal de Congo Ialla é uma das estações criadas com objectivos estatísticos que 
suportassem as nossas pretensões de potência administrante. Com este tipo de acções pretendia-se jus-
tificar que estávamos a fazer a ocupação efectiva dos territórios africanos que reclamávamos estar em 
nossa posse, numa luta sem quartel com os ingleses.

O documento registado apresentado é extremamente importante pois trata-se do Mapa Estatístico 
da estação postal do Congo Ialla referente ao mês de Abril de 1901. Vejamos então os números apresentados:

Correspondência expedida
  Cartas
   Para a Província 7
   Para Portugal  1
Correspondência recebida
  Cartas 
   Nacional  9
   Países da UPU  1
  Jornais    3
  Impressos
   Nacional  4
   Países da UPU  2
  Registos    3
Venda de selos postais
  2 ½ reis   4
      5 reis   5
    15 reis   4
    20 reis   7
    50 reis   2
  100 reis   1
Ou seja, durante o mês de Abril de 1901, venderam-se 435 reis de selos postais, única receita da 

estação postal. Estes valores são elucidativos da importância desta estação postal.
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Coordenação de R. Rodrigues da Silva

Notícias Breves
 Foi com a maior cordialidade e transparência que no número anterior deste Boletim, manifestá-
mos o nosso regozijo pelo galardão conferido a Luís de Brito Frazão, pela Federação Europeia das Asso-
ciações Filatélicas. Dias depois, mas numa data que já não nos permitia a inclusão da notícia na revista 
de Março, tomámos conhecimento, com redobrado júbilo, que a este mesmo sócio fora outorgado, pela 
Royal Philatelic Society, de Londres, o “The Roll of Distinguished Philatelists”, por certo, o nec plus ultra, da 
Filatelia mundial. Considerando a projecção da distinção, tanto para o filatelista como para a Filatelia 
portuguesa, o assunto é tratado noutra secção deste Boletim, com o devido e justificado relevo. Mais 
uma vez Luís Frazão: SINCEROS PARABÉNS.

?
 Nos primeiros dias de Abril p.p., foi distribuída a revista “Filatelia Lusitana”, órgão oficial da Fe-
deração Portuguesa de Filatelia – APD, nº 26 (III Série). O número em questão, profusamente ilustrado 
(com, pelo menos, 38 fotografias onde surge o director/presidente da mesma Federação – um record, 
certamente), insere informação útil e interessante, da qual destacaremos: “Regulamento Especial para a 
Avaliação de Colecções de Juventude” (aprovado em 2010); “Regulamento Especial para Avaliação da 
Classe Aberta (aprovado em 2012); os palmarés “Ílhavo 2012”, “Lubrapex 2012” e “Maribifila 2012”, bem 
como o “Código de Ética do Filatelista”, aprovado em Outubro de 1983.

 No Editorial deste número, comemorativo dos 25 anos da publicação, é-nos revelado, entre ou-
tras coisas de difícil classificação, que o presidente da Direcção terá assistido “a um jurado português 
dizer em público, para quem quer ouvir, que monta a colecção deste, desta e daquele ou daquela, que 
ele é que sabe, que é muito bom a montar, que é único etc etc.” (sic).

?
 No passado dia 23 de Abril, o nosso consócio Carlos Alberto Antunes Silvério, a convite do respon-
sável do Círculo de Estudos Filatélicos da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, dissertou, 
perante os mais dedicados e assíduos frequentadores daquele Círculo, sobre o selo corporativo (em 
Portugal, a primeira emissão é de 2006) e selos personalizados (precursores, com ou sem vinheta, etc.), 
que surgiram no nosso país a partir de 9 de Outubro de 2007, o Dia Mundial do Selo. A lição teve como 
principal suporte uma interessante e cuidada colecção do selo corporativo português que o palestrante 
delineou e construiu com manifesto êxito.

?
 De harmonia com o que lemos, recentemente, no “Diário de Notícias” a administração judicial 
da AFINSA vai oferecer, sete anos depois do escândalo, aos 190 mil afectados pela fraude, a opção de 
recuperar 5% do seu investimento. Ainda segundo o mesmo diário, em concreto, dos 2 207 milhões de 
euros que a AFINSA tem retido apenas serão devolvidos 110 milhões.

?
 Com inusitada pompa, os CTT, por proposta da Federação Portuguesa de Filatelia, lançaram em 
circulação, no passado dia 13 de Maio e em cerimónia levada a efeito na prestigiada Sociedade de 
Geografia de Lisboa, dois selos (taxas de 0,36 e 0,80 euros) e um bloco (com um selo da taxa de 3 euros), 
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dedicados a comemorar o primeiro centenário da criação das Missões Laicas em Angola e Moçambi-
que. Coincidente, e numa lógica que se compreende perfeitamente, foi apresentada a obra da autoria 
do nosso sócio Pedro Marçal Vaz Pereira, “AS MISSÕES LAICAS EM ÁFRICA NA 1ª REPÚBLICA EM PORTUGAL” 
(dois volumes, 1040 páginas, profusamente ilustrados e documentados). Por se tratar de um trabalho que 
não é inteiramente dedicado à Filatelia, mas de cunho histórico e político, não nos debruçaremos sobre 
a mesma. Na altura foi ainda inaugurada a “Exposição Histórica das Missões Laicas”.

?
 De 21 a 28 de Maio, e integrado nas comemorações do 152º aniversário da Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal (SHIP), foi levado a efeito nas excelentes instalações daquela Sociedade 
Histórica, um Salão Filatélico. Além das participações dos membros do Círculo de Estudos Filatélicos da 
SHIP, o referido Salão contou com a colaboração amiga e desinteressada de diversos sócios deste Clube.
Durante o evento, o Círculo em referência apresentou um selo personalizado consagrado à Batalha do 
Ameixial, cujo 350º aniversário foi comemorado, por iniciativa da SHIP, no passado dia 8 deste mês, no 
Ameixial e em Estremoz. O selo vem reproduzido na portada do artigo “A BATALHA DO AMEIXIAL: UMA 
NOVA ALJUBARROTA”, da autoria da nossa sócia Olga Esse.

?
 É no próximo mês de Setembro (dias 17 a 22), que se realizam as XXIII Exposição Filatélica Nacio-
nal Bilateral Portugal/Bulgária (classes Filatelia Tradicional, História Postal, Inteiros Postais, Filatelia Temática 
e Literatura) e a Exposição Filatélica Inter-Regional, em Évora. O Boletim nº 1 da “EBORA 2013”, já se en-
contra distribuído.

 Estes eventos serão levados a efeito no Palácio do Barrocal, localizado na Rua Serpa Pinto, no 
centro da cidade de Évora. O palácio em questão foi recentemente requalificado, possuindo espaço 
modelar para a realização de exposições filatélicas. A responsabilidade da organização desta importan-
te manifestação filatélica é da Confraria Timbrológica Meridional “Armando Álvaro Bóino de Azevedo” e 
de uma comissão organizadora constituída pelos conhecidos filatelistas: António Cristóvão, João Soeiro, 
Nuno Ferreira, Rui Mendes e Vasco Pereira.

?
 A finalizar, informamos que a Société Belge de l’Entier Postal decidiu proceder á reedição do 
“Catálogo dos Inteiros Postais do Congo Belga e das Antigas Colónias Belgas de África”. A nova edição 
receberá uma significativa melhoria técnica em relação à edição de 1986 (esgotada), bem como as 
ilustrações surgirão a cores.

________________________
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 generali-
dade dos casos, esta Revista reserva-se o direito de seleccionar, ou resumir, as partes que considere mais importantes.

Faça um seu amigo associado do

Clube Filatélico de Portugal
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Página do Secretariado

 
 Devido à falência da empresa que efectuava a personalização dos cartões de sócio nenhum dos 
novos associados inscritos no corrente ano o recebeu. Esperamos ter o problema resolvido brevemente.

 No final de Junho a situação dos associados era a seguinte:

Nº de associados nacionais 632

Nº de associados residentes no estrangeiro

→ Residentes na Europa 51

→ Residentes no resto do Mundo 38

Saídas de associados (1) (1)

Nº de Admissões no período 4

TOTAL de associados 722

(1) 1 Falecido

 Verifica-se, nesta data, que metade dos associados tem a sua quota regularizada referente a 
2013. Dos restantes, cerca de 1/3 têm as quotas de 2012 ainda em dívida.

 

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

Alterações – Novos Sócios

 PORTUGAL

808 - Manuel Duarte Pimenta de Castro Damásio * Quinta das Tuías * Serreleis * 4925-595 *
         VIANA DO CASTELO * qtatuias@hotmail.com * (A) (T) (V) (C) 60,66 - N.U.- T16, Provas,Ensaios de cor 
         - 90 – Po

809 - António Manuel Azevedo Paulino Correia * Lgo Prof. Pulido Valente, 10 - 10º A *2795 - 159 *
         LINDA A VELHA * 0211249701@netcabo.pt * (M) (T) (V) 60,66 - 1,2 - N.U.- Po

810 - Manuel António Oliveira Cardoso Fonseca * Apartado 9055 *1901-801 * LISBOA *
         manuel.fonseca51@gmail.com * (M) 60 - 3 - N.U.- 90

811 - Manuel Gonçalves da Silva * Pcta Simões Almeida Junior, 3 - 3º Dtº * 2745-332 * QUELUZ OCIDENTAL 
* (P) 60 - 1 (U), 5 (N)
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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      7,50  Euros
  EFECTIVO - Portugal  20,00 Euros
  EFECTIVO - Estrangeiro  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  Portu-

guês  da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia 

FERNANDO M. OLIVEIRA   e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609   Telem (351) 938464540






