
 

 

O correio, inicialmente criado para suprir as carências de comunicações de reis e governantes tornou-se posteriormente, 

com o advento da burguesia e da expansão dos seus negócios, numa instituição basilar. 

Em 1520 foi criado o cargo de Correio-Mor e Lisboa passou a ser a sede de Administração do Correio. O detentor do ofício 

de Correio-Mor, a cargo de particulares, tinha de residir em Lisboa e competia-lhe assegurar toda a correspondência dos 

poderes públicos e dos particulares. O correio ficou a dever a sua reorganização e expansão à família Mata Coronel, 

estabelecida em Elvas mas oriunda de Badajoz, que adquiriu o cargo de Correio Mor, durante o reinado de D. Filipe II. 

A passagem do correio para propriedade e administração do Reino acontece com o Alvará de 16 de Março de 1797, da 

extinção do Ofício de Correio-Mor, e onde se ordena ao secretário de Estado da repartição dos Negócios Estrangeiros, 

nomeado Administrador das Postas, Correios e diligências de Terra e Mar, que “siga por ora os regulamentos actuais”, até 

que se publiquem os novos. Estes só viriam a aparecer a 1 de Abril de 1799 com a publicação dos 18 artigos que constituem 

o “Regulamento Provisional para o novo estabelecimento do Correio”. 

Sujeitos a grandes perigos, os correios eram por vezes sacrificados, quer por facções em guerra, quer por bandoleiros ou 

ladrões profissionais, sempre esperançados em encontrar nas estafetas do correio algo mais que um maço de cartas. A 

necessidade de salvaguardar os valores transportados levou à criação do seguro, o qual se passou a fazer através de uma 

sobretaxa nos portes e na transmissão de recibos entre o portador e o receptor, responsabilizando o Correio pela segurança 

dos bens. 

O Regulamento Provisório de 1 de Abril de 1799, diploma que colocou os serviços postais sob a directa gerência do Estado, 

dividiu os serviços do correio em três administrações separadas - a primeira para os Seguros, a segunda para as cartas do 

Reino, a terceira para as cartas do Ultramar e estrangeiras. 

À administração dos Seguros eram entregues as correspondências de certa responsabilidade, para as quais o expedidor 

solicitava determinada garantia. Encarregava-se não só da transmissão de valores, que no presente circulam sob a rubrica 

de Valores Declarados, mas também do transporte de documentos ou simples cartas de importância, que nós hoje nos 

limitamos, geralmente a registar. 

O serviço de Seguro teve as suas marcas próprias, que vigoraram por meio século. Foi na grande reforma de 1853 que surgiu 

a nova designação de cartas “registadas” em lugar de “seguras”, tendo aparecido novas marcas de registo e carimbos 

obliteradores. 

Como tipo de correspondência segura, o envio de dinheiro pressupunha a utilização de letras e cautelas. A cautela 

acompanhava a expedição, enquanto a letra ficava na posse do correio segurador. Depois do beneficiário ter recebido a 

importância, a cautela era devolvida ao expedidor. Conhecem-se letras de seguro nos reinados de D. Maria I, D. João VI e 

D. Maria II. 

Os avisos tinham por fim arrolar a correspondência enviada, montantes pagos pelo porte e seguro, e a cuja entrega respondia 

o Correio destinatário com a cobrança de recibo remetido no primeiro correio. Conhecem-se avisos de envio de 

correspondência segura dos reinados de D. João VI e D. Miguel I. 

A correspondência enviada como Correio Registado era entregue de forma personalizada na morada do destinatário, sendo 

entregue ao remetente o respectivo certificado (mais tarde designado por recibo), necessário para a reclamação da 

indeminização, devidamente tabelada, a que o remetente tinha direito em caso de extravio e pelo prazo de seis meses. 

  

DE SEGURA A REGISTADA 

 Letras, cautelas, certificados e recibos    



Correio Registado 

 

Durante o período da monarquia muitos foram as armas do Reino usadas nos documentos, raramente coincidindo com as 

armas oficiais de cada monarca, embora as várias representações tivessem todo o simbolismo da monarquia portuguesa. 

Embora a impressão fosse monocromática, encontram-se também impressos coloridos de forma arcaica, tentando dar a ideia 

das cores oficiais. 

 

  
 

  

1810 1816 1817 1818 1819 

 
 

   
1823 1829 1830 1831-1856 1836 

  

 
  

1839-1853 1840 1847 1850-53 1872-1874 

 

 

A apresentação das Letras, cautelas, certificados e recibos do correio seguro (ou registado) seguem o seguinte plano:    

1. Período pré-adesivo 

1.1. Correio Mor 

1.1.1. Letras de envio de dinheiro e de seguro de cartas 

1.2. Administração do Estado 

1.2.1. Letras de envio de dinheiro e de seguro de cartas 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

1.2.3. Avisos de envio de correio seguro 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

2.1.2. Para Espanha e França 

2.2. Recibos de Correio Registado 
  



Correio Registado 

 

  

1. Período pré-adesivo 

1.1. Correio Mor 
 

O Correio-mor era um ofício postal criado pelo rei de Portugal D. Manuel I, em 6 de Novembro de 1520, através de uma Carta Régia, a 

qual entregou a gestão desse serviço a Luís Homem. A criação desse tipo de serviço postal se deu pela necessidade da nobreza e da 

burguesia portuguesas de manterem intensos contatos com outros estados e mercadores devido à emergência de Portugal como primeira 

potência marítima do orbe terrestre. 

O ofício de correio-mor era público, o que dava a qualquer súdito a prerrogativa de utilizá-lo mediante um pagamento estipulado. O cargo 

esteve sujeito à nomeação do rei até 1606, quando Filipe II, vendeu-o a Luís Gomes da Mata Coronel, primeiro correio-mor das Cartas 

do Mar, pela quantia de 70.000 cruzados, dando início à primeira dinastia postal do mundo. 

A família Mata manteve esse monopólio por quase dois séculos, procurando modernizar os serviços. O correio-mor prestava o serviço 

por encomenda, não constituindo uma atividade regular, devido principalmente à má conservação das estradas e das condições climáticas, 

uma vez que as cartas e as encomendas eram entregues a pé ou a cavalo. 

A nova conjuntura social portuguesa surgida no final do Séc. XVIII, levou a incorporação do serviço postal pela Coroa, tornando-o estatal 

em 1797 por decreto da rainha D. Maria I, com o intuito de tornar tal ofício mais eficiente e público. A partir de 1 de Agosto de 1799 o 

Correio passou a ser oficialmente administrado pelo Estado, sendo José Diogo Mascarenhas Neto o primeiro Superintendente Geral dos 

Correios e Postas do Reino durante o período de 1799 a 1805 dando término ao ofício dos correios-mores. 

 

 

 
  

Lisboa 1688. Carta enviada (e assinada) em 30 Maio 1688, pelo rei D. Pedro 

II, de Lisboa para a “Meza da Miziricordia de Villa Viçoza”, com indicação 

“Por El Rey”. Carta desinfectada como atestam os cortes de desinfecção. A 

menção manuscrita “Com Recibo da entrega” demonstra o envio seguro. A mais 

antiga carta conhecida enviada com recibo de entrega/seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.1. Correio Mor 

 

 

  

1.1.1. Letras de envio de dinheiro e de seguro de cartas 

 

 

 

 
 

  

1782 Letra de envio de dinheiro (128.000 reis), endereçada ao Correio Mor de Lisboa e válida por 6 meses. Enviada de Guimarães 

a 10 de Janeiro de 1782 foi recebida em Lisboa a 19 de Janeiro. A mais antiga letra de seguro conhecida. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.1. Correio Mor 

1.1.1. Envio do dinheiro por letras 

 

 

   

1793 Letra de envio de dinheiro (26.700 reis), endereçada ao Correio Mor de Aveiro e válida por 6 meses. Enviada de 

Chaves a 27 de Agosto de 1793 foi recebida em Aveiro a 10 de Setembro.  



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

 

 

 

  

1.2. Administração do Estado 

1.2.1. Letras de envio de dinheiro e de seguro de cartas 

 
 

   

1824 Letra de recurso (manuscrita) de seguro de carta enviada pelo Juiz de Fora da vila de Coruche a El Rey N. Senhor (D. João 

VI) em 3 de Dezembro de 1824, endereçada ao Administrador do Seguro de Lisboa pelo Delegado do Correio Assistente de Santarém 

e válida por 6 meses. Recebida a 8 de Dezembro “nada” pagou de prémio de seguro dado trata-se de correspondência do serviço Real. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.1. Envio do dinheiro por letras 

 
 

   

1824 Letra de recurso (manuscrita) de seguro de carta enviada pelo Juiz de Fora da vila de Coruche ao Juiz de fora da villa 

de Arraiollos em 17 de Dezembro de 1824, endereçada ao Sr. Administrador do Seguro da villa de Arraiollos pelo Delegado do 

Correio Assistente de Santarém e válida por 6 meses. Recebida a 22 de Dezembro “nada” pagou de prémio de seguro dado trata-

se de correspondência do serviço Real. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.1. Envio do dinheiro por letras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

1843 Letra de seguro de carta enviada pelo Segundo Officio de Escrivão do Juizo de Lagos em 25 de Junho de 1843. Endereçada ao 

Administrador do Seguro de Lisboa, destinava-se ao Exmo Sr. Secretário da Relação do Distrito de Lisboa um masso de S.N.R. de interesse 

público, razão pela qual se menciona “isentais” no campo destinado ao preenchimento do prémio de seguro na razão de 1 por 100. 

1830 Letra de envio de dinheiro (2.400 reis), endereçada ao Sr. Administrador do Correio de Lisboa e válida por 6 meses. Enviada de 

Tavira a 1 de Abril de 1830. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

 

 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 
 

 

 

 
  

1791 Cautela de envio de dinheiro (33.600 reis), de Chaves para Aveiro em 31 de Maio de 1791 e recebido a 6 de Junho. 

Pagou de prémio de seguro 600 reis. A mais antiga cautela de seguro conhecida. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

   

1804 Cautela de dois envios de dinheiro (30.000 e 19.200 reis), de Vizeu para Coimbra, em 6 de Dezembro de 1804, tendo pago 

493 reis de prémio de seguro, correspondentes a 1% do valor remetido. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

   

1810 Cautela de envio de correio seguro, de Lisboa para Águeda em 11 de Julho de 1810, tendo pago 400 reis pelo seu peso e 300 

reis de prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
  

1812 Cautela de envio de uma carta segura, de Bragança para o Porto em 1 de Outubro de 1812, tendo pago 240 reis de prémio 

de seguro. 



 Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
  

1816 Cautela de envio de carta segura, do Porto para Vila Real em 2 de Junho de 1816, tendo 

pago 240 reis de prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
  

1818 Cautela de envio de carta segura, de Villa Franca de Xira para Vizeu, em 12 de Julho de 1818, não tendo pago prémio de 

seguro, dado ter sido enviada para o Juiz de Fora de Vizeu pelo Juiz de Fora da Comarca do Ribatejo. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
  

1821 Cautela de envio seguro de uma carta do Serviço, de Lisboa para Sta Marta de Penaguião em 28 de Novembro de 

1821, tendo pago 220 reis de porte pelo seu peso e 240 reis de prémio de seguro. De notar o carimbo do “THESOURO 

PUBLICO”. Única peça conhecida.  



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 
  

1823 Cautela de envio de uma carta segura do R.S. (Real Serviço), de Pezo da Regoa para Mezão Frio em 1 de Outubro de 

1823. Dirigida ao Juiz de Fora de Mezão Frio, não pagou prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 
  

1824 Cautela de recurso (manuscrita) de envio de uma carta segura do R.S. (Real Serviço), de Coruche para Lisboa, em 12 de 

Novembro de 1824. Dirigida ao Barão Intendente Geral da Polícia pelo Juiz de fora da vila de Coruche, não pagou prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1829 Cautela de envio de dinheiro (60.355 reis), de Cabbeceiras para o Porto em 10 de Abril de 1829. Pagou de prémio de seguro 604 reis, 

correspondente a 1% do valor remetido. 

1836 Cautela de envio de dinheiro usada como cautela de envio dum “masso” de correio seguro de “interesse público”, de Lagos para 

Lisboa em 21 de agosto de 1836, não tendo pago prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

1839 Cautela de envio de dinheio usada como cautela de envio de um “masso” de correio seguro, de Vila Real para o Porto em 29 de 

Agosto de 1939, tendo pago 2$640 reis pelo seu peso e 300 reis de prémio de seguro. 

1840 Cautela de envio de dinheiro “em prata seguros francos”, de Amarante para Coimbra em 4 de Junho de 1840. Tendo sido enviados 

14$400 reis, pagou 145 reis de prémio de seguro na razão de 1 por 100. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1845 Cautela de envio de dinheiro “em seguros francos”, da Villa de Bastos para Canellas em 28 de Junho de 1845. Tendo sido enviados 

13$040 reis, não pagou prémio de seguro dado ter sido dirigida ao Recebedor do Julgado dos Concelhos do Douro. 

1846 Cautela de envio de dinheiro usada como cautela de envio de um “masso” de correio seguro “de interesse particular”, de 

Santarém para Lisboa em 8 de Janeiro de 1846, tendo pago 300 reis de prémio de seguro e 150 reis de porte. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

  

1847 Cautela de envio de uma carta segura, de Viseu para Lisboa em 26 de Janeiro de 1847, tendo pago 240 reis de prémio de seguro. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

Por lei de 20 de Abril de 1850, regulamentada por Decreto de 25 de Abril, toda a correspondência de porte superior a 100 reis pagava 

o imposto de 5%, com vista a amortizar as notas do Banco de Lisboa, a qual que terminou em 30 de Junho de 1853. 

 

 

 
  

1850 Cautela de envio de correio seguro, de Lisboa para Cintra em 12 de Agosto de 1850, tendo pago 240 reis de porte pelo seu peso e 

20 reis de prémio de seguro, sendo o total acrescidas de 5%, por força da lei do selo de 20-4-50, atingindo um total de 270 reis. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1851 Cautela de envio de dinheiro usada como cautela de envio de correio seguro, de Chaves para o Porto, em 15 de Março de 1851, 

tendo pago 240 reis de porte pelo seu peso e 300 reis de prémio de seguro, cada uma das parcelas acrescidas de 5%, por força da lei do 

selo de 20-4-50, atingindo um total de 565 reis. 

1852 Cautela de envio de dinheiro usada como cautela de envio seguro de “um masso de autos civeis”, de Lisboa para Santarém em 8 

de Maio de 1852, tendo pago 300 reis de prémio de seguro e 750 reis de porte, sendo o total acrescido de 5%, por força da lei do selo de 

20-4-50, atingindo um total de 1.100 reis. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.2. Cautelas de Correio Seguro 

 

 

No período pré-adesivo usava-se a designação de “pezo” e posteriormente de “porte” para designar o montante a pagar pelo transporte 

da correspondência. No entanto, impressos de cautelas com a data de 1850 impressa ainda utilizavam a designação de “pezo” enquanto 

que em 1846 já se registava a designação manuscrita de “porte”.  

Após o aparecimento dos primeiros selos em 30 de Junho de 1853, encontra-se a designação de “Porte com sellos”. 

 

 

 
  

1853 Cautela de envio de dinheiro usada como cautela de envio seguro de uns “Autos”, de Torres Novas para Lisboa, 

em 11 de Julho de 1853, tendo pago 100 reis de prémio de seguro e 275 reis de “porte com sellos”, dado a utilização de 

selos adesivos se ter iniciado 11 dias antes. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

 

  

1.2.3. Avisos de envio de correio seguro 

Os avisos tinham por fim arrolar a correspondência enviada, montantes pagos pelo porte e seguro, e a cuja entrega respondia o Correio 

destinatário com a cobrança de recibo remetido no primeiro correio. Conhecem-se avisos de envio de correspondência segura dos 

reinados de D. João VI e D. Miguel I. 

 

 
  

1817 Recibo de envio de correio seguro, de Messejana para Lisboa, em 11 de Setembro de 1817, e recebido a 16 de 

Setembro. O mais antigo recibo de envio de correio seguro conhecido. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.3. Avisos de envio de correio seguro 

 

 

 

 

 

  

1819 Recibo de envio de correio seguro, de Messejana para Lisboa, em 8 de Julho de 1919 e recebido a 12 de Julho. 



Correio Registado 

1. Período pré-adesivo 

1.2. Administração do Estado 

1.2.3. Avisos de envio de correio seguro 

 

 

 

 

 
  

1831 Recibo de envio de correio seguro, de Lisboa para Messejana, em 25 de Maio de 1931. 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

 

 

2.1. Certificados de correspondência registada 

A correspondência enviada como Correio Registado era entregue de forma personalizada na morada do destinatário, sendo entregue ao remetente o 

respectivo certificado (mais tarde designado por recibo), necessário para a reclamação da indeminização, devidamente tabelada, a que o remetente 

tinha direito em caso de extravio e pelo prazo de seis meses. 

2.1.1. Em Portugal 

 

1853 1º Certificado de correspondência registada emitido na Estação Postal de Lisboa, enviada para Santarém em 13 de Dezembro de 1853 (modelo 

nº15), tendo pago o prémio de registo de 100 reis. O mais antigo certificado de correspondência registada. 



 
  Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

 

 

 

 
 

 
  

1854 1º Certificado de correspondência registada emitido na Estação Postal de Valença, enviada para o Porto em 9 de Novembro de 1854 

(modelo nº15), tendo pago o prémio de registo de 100 reis. Referência manuscrita “Paguei de seguro 575”. 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

 

 

 

 

 
   

1856 1º Certificado de correspondência registada emitido na Estação Postal de Valença, 

enviada para o Porto em 24 de Dezembro de 1856, tendo pago o prémio de registo de 100 reis.  



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

 

 

 

 

  

1861 1º Certificado de correspondência registada emitido na Estação Postal de Lisboa, enviada 

para o Porto em 1 de Fevereiro de 1961, tendo pago o prémio de registo de 100 reis. 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

 

 

 
   

1881 Certificado de correspondência registada 

emitido na Estação Postal de Lisboa, enviada 

para Castelo Branco em 7 de Abril de 1881. 

Referência manuscrita ao peso “250 g”. 

Obliterado pela marca do dia CORREIO/LISBOA 

7 ABR.81. 

1872 1º Certificado de correspondência 

registada emitido na Estação Postal de 

Leiria, enviada para Lisboa em 5 de Agosto 

de 1872, tendo pago o prémio de registo de 

100 reis. 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.1. Em Portugal 

 

 

 
   

1890 Certificado de correspondência 

registada (modelo nº 97) emitido na Estação 

Postal de Messejana, enviada para Lisboa em 

13 de Dezembro de 1890, tendo pago o prémio 

de registo de 50 reis. 

 

1883 Certificado de correspondência 

registada (modelo nº 97) emitido na 

Estação Postal de Mação, enviada para 

Lisboa em 24 de Novembro de 1883, tendo 

pago o prémio de registo de 50 reis. 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

 

 

2.1.2 Certificados de correspondência registada para Espanha e França 

 

 

  

1872 Certificado de correspondência registada para Espanha, emitido na Estação Postal de 

Lisboa, enviada para Granada em 11 de Abril de 1872, tendo pago o prémio de registo de 100 reis. 

 

 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.2 Para Espanha e França 

 

 

 

 

  

1873 Certificado de correspondência registada para França, emitido na Estação Postal de Lisboa, enviada 

para Paris em 19 de Dezembro de 1873, tendo pago o prémio de registo de 100 reis que acresce ao porte de 240 

reis, totalizando 340 reis, a manuscrito. 

 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

2.1. Certificados de correspondência registada 

2.1.2. Para Espanha e França 

 

 

 

   

1874 Certificado de correspondência registada para Espanha, emitido na Estação Postal do Porto, 

enviada para Madrid em 21 de Março de 1874, tendo pago o prémio de registo de 100 reis. 

 



Correio Registado 

2. Período adesivo 

 

 

2.2. Recibos de Correio Registado 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1885 Recibo de envio de correio registado da estação de Lisboa em 23 de Maio 

de 1885. Obliterado com o carimbo circular datado CORREIO/LISBOA 23 MAI.85 

a preto (canto de folha superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889 Recibo de envio de correio registado da estação de Lisboa em 14 de Agosto 

de 1889. Obliterado com o carimbo circular datado CORREIO/LISBOA 14 AGO.89 

a preto (tipo usado no serviço de registos). 

 

 

 
 

1920 Recibo de envio de correio registado da estação do Porto em 2 de 

Dezembro de 1920. Obliterado com o carimbo octagonal datado 

PORTO/R/CENTRAL -2 12 20 a preto 

 

  

 

 

 

1901 Nove recibos de envio de correio 

registado da estação de Arganil em 19 de 

Março de 1901. Obliterado com carimbo 

linear ARGANIL a preto. 

 

 


