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Editorial 

Foi com certa amargura, porque tambem somos associado, que lemos 0 editorial do Filatelia 
Portuguesa de Mar<;o de 2005. E um apelo que impressiona pelo ruido silencioso que provoca. Eo 
apelo de alguem que durante ones viveu momentos de apogeu a frente de uma colectividade de 
prestigio no Filatelia Portuguesa, mas que hoje nos vem dizer que 0 Clube nao mais e do que um 
fantasma do seu passado, com parcas condic;:oes para sobreviver no actual contexto. Que nos diz 
que a sua revista saira com a periodicidade possivel. 

Um longo litfgio judicial entre 0 Clube Nacional de Filatelia e a Federac;:ao Portuguesa de 
Filatelia, resultante das contas do Lubrapex 1997, exauriu os recursos financeiros do Clube. Nao 
interessa hoje descortinar os culpados, encontrar justificac;:oes, carpir magoas. Hoje, urge reabilitar 
um Clube, que 0 Norte do Pais tanto necessita. 

E importante que uma reflexao profunda, entre todes os actuais e ex-associados do grande 
Clube do Norte, permita 0 entendimento e a futuro recuperac;:ao de uma associa<;oo, que e 
necessaria a Filatelia Nacional. Ha que encontrar uma plataforma que permita a paz e a 
reconciliac;:ao entre membros de uma familia desavinda. Que se esquec;:am os agravos e se trabalhe 
para 0 bem do instituic;:ao. Enquanto responsaveis deste Clube, estaremos a disposic;:ao para ajudar 
e trabalhar para que tal acontec;:a. 

Actualmente a vida nao esta facil para as associac;:oes filatelicas, e isso mesmo se nota a 
nivel das publicac;:oes. Apenas 0 Clube Filatelico de Portugal consegue actual mente manter uma 
assiduidade no publicac;:ao do seu Boletim, com altos niveis de qualidade nos seus conteudos. Ano 
ap6s ones as publicac;:oes foram desaparecendo como as dos Galitos, AFA, AFAL, 0 Timbre, etc. 
etc., e outras que, embora se vao publicando, 0 fazem ja com irregularidade, como sejam a 
Convenc;:ao Filatelica, a Filatelia Portuguesa e a Filatelia Lusitana do Federac;:ao Portuguesa de 3 
Filatelia, que apenas editou um numero no ana transacto. 

Temos lutado para que a nossa massa associativa cresc;:a, no que temos vindo a ser bem 
sucedidos, nao sendo entretanto suficiente para manter 0 Clube 56 com as receitas das 
quotizac;:oes, a nao ser que se eleve 0 seu valor para prec;:os incomportaveis. S6 com as receitas 
dos nossos leiloes, tem sido possive!, promover as reformas de que tanto carecia 0 Clube. 

Pois bem caros associ ados, e esta fonte de receitas, imprescindivel para 0 nosso Clube, que 
tem vindo a ser alvo de contesta<;ao e apresentac;:ao de queixas de todo 0 tipo, em diversos 
organismos. No passado, outras associa<;oes realizaram leiloes nos mesmos moldes em que se 
realizam os do CFP, sem que houvesse qualquer reclamac;:ao. 0 sucesso do CFP parece incomodar 
algumas pessoas. Porem, desenganem-se aqueles que pensam que vamos desistir, porque com 
impostos ou com a isen<;ao a que temos direito, segundo nosso entendimento, iremos continuar a 
realiza-Ios nos moldes que forem determinados pelos organismos tutelares, em func;:ao das 
apreciac;:oes as peti<;oes apresentadas. Compete a actual Direcc;:ao do CFP, democraticamente 
eleita, definir as suas linhas de orientac;:ao, sen do por elas solidariamente responsaveis. Terminado 
o nosso mandato, esperamos que aqueles que nos contestam, saibam assumir-se como alternativa. 

Perante 0 quadro que se apresenta, entendemos que a comunidade filatelica se deve 
debruc;:ar um pouco mais sobre as dificuldades com que se deparam as agremiac;:oes filatelicas, e 
que algumas pessoas, se abstenham de assumirem posic;:oes, que vao para alem das competencias 
de que se estao investidas. 

Estaremos sempre disponiveis para trabalhar por uma filatelia melhor. 

l 
Elder Manuel Pinto Correia 

---------------------------------- -------
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Cronologia das emissoes tipo "Coroa" de Macau. 

1 - Introduc;oo 

LUIS Frazoo 
Iuisvbp.frazao@clix.pt 

A escassez de selos usados das taxas de 25 e de 50 n§is da segunda emissoo do tipo «Coroa» de 
Macau, a liada ao desconhecimento de qualquer destes valores sobre carta, levou a um analise 
detalhada da cronologia das duas emissoes, levando a pensar que as taxas de 25 e de 50 n§is noo foram 
postas em circulac;:oo, 0 que teria como consequencia estarmas perante duas taxas NAO EMITIDAS. E 0 

resultado desse trabalho que a agora se apresenta. 

2 - A primeira emissoo Coroa e as primeiras sobretaxas 

o aparecimento a 1 de Marc;o de 1884 das «estampilhas de Macau», introduzidas pela nova 
regulac;:oo postal, constitui a grande inovac;oo para os utentes das correios de Macau. Realc;:amos 
«estampilhas de Macau», pois que desde 1864 era necessario fronquear as cartas expedidas de Macau l 

com estampilhas de Hongkong. Outra inovac;:oo teve lugar, com est a estreitamente relacionada, e que 
consistiu na abolic;oo, tantas vezes reclamada, do porte local de 8 avos por carta expedida ou recebida 
em Macau. 

E para que noo houvesse duvidas quanta a mudanc;:a agora praticada, mandava 0 Art. 1 0° do 
regulamento que: 

" As correspond{mcias que houverem de ser expedidas pelo correio desta cidade para Timor, 
para 0 Reino, IIhas e provrncias ultramarinas, ou para parses estrangeiros, somente podem ser 
franqueadas por meio de selos postais ou outras formulas estabelecidas pelo governo da metropole." 

Para 0 esclarecimento do publico, logo no dia 2 de Marc;o foi publicado 0 seguinte aviso: 

AVISO 
SO sao admittidoB n'csta replU'ti9ao, para fl'anquia das corres

ponden~i~, os sellos postaes espccialmente feitos para U80 d'es
ta provinCIa. 

Macau, reparti9io do correio, 2 de mar90 de 1884. 

R. do Sousa, 
Director interino. 

No relatorio postal do ana de 1884, do autoria do Director do Correio, Ricardo de Sousa, e dito: 
"As estampilhas postaes actualmente em uso n'esta repartic;:ao sao de 10 va/ores a saber: 5, 10,20, 25, 
40, 50, 80, 100, 200 e 300 reis." 
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A primeira remessa de selos do tipo "Coroa" de Macau, enviadas da casa da Moeda de Lisboa, 
para 0 Ministerio da Marinha e Ultramar2 a 3 de Novembro de 1876, era constitufda pel as seguintes 
taxas e quantidades: 

Taxas 5 10 20 25 40 50 80 100 200 300 

Qtd 30.000 15.000 10.000 50.000 3 10.000 50.000 - 25.000 8.000 2.000 

Cor Preto Amarelo Bistre Rosa Azul Verde - Cinzento Laranja Castanho 

N.D 

1.071 535 357 1.785 357 1.785 892 285 71 
Folhas4 -

A comparac;oo dos valores indicados p~r Ricardo de Sousa, com os que a casa do Moeda 
enviou para Macau, assim como para os outros correios ultramarinos, revela que em Macau existia uma 
taxa de 80 Reis que noo constava dos selos enviados da metr6pole; esta taxa, necessaria em Macau 
para aplicac;oo da tabela anexa as Instruc;6es, foi obtida localmente com uma sobretaxa sobre 0 selo 
de 100 Reis5• 

Este ponto tambem e referido no Art.53° das Instruc;6es, onde se diz: 

" Em quanta noD houver se/os de franquia do prer;o de 80 Reis seroo habi/itados para essa quantia 
os de 100 Reis, por meio de um carimbo posta na tesouraria do Junta de Fazenda" 

Esta sobretaxa foi sancionada pelo Governador de Macau, conforme 0 atesta 0 offcio da Secretaria 
do Governo, data do de 25 de Fevereiro de 1884, que reproduzimos da revista Macau Filatelica6• 

Illmo. e Exmo. Sr.-De ordem de S. E,..a. 0 Govemador tenho H, 

honra. de communi car a V . .Exa. para. os devidos etfeitog que, ha
vendo sido resolvido que Be pozessem em circu!a~ os sell09 posta
as d'esta provincia, oome~ar& no dis. 1 de MS.l~O proximo futuro a 
ser franqueada. por meio d'esses sellas toda. a eorrespondencia. en
via.da. d'esta cida.de. Outrosim me cumpre dizer a V. Eo. que,. n~o 
existindo aqui estampilha.s do pr~ de 80 reis e sendo de toda a 
conveniencia que 0 porte da.s cartas que d'e.qui forem expedidas seja. 
igual so da.s que veam do. Metropole se resolver que os selloa pos
taes do preyo de 100 rels fossem habilitados para. de 80 reis por meio 
d'um carimbo applicado ns thesouraria. dB. juntn. de fazenda. em
quanta 0 ~{inisterio da marinha. e ultramar niio providenciar a. es
te respeito. Deos Guarde 0. V. Em. -Secretaria do Govemo de 
Ma.cau, 25 de Fevereiro do 1884--Dlmo. Ex mo. Sr. Conselheiro 
Director Gera.l d09 Correios Tel~raphoo e Pharoes do reino.-O Se
crGtario Geml (as) Manoal Paes de S. Castro. 

NOTA. -Vide relatorio publica.do no. Macau Filatelica N0 2, 
de Agosto de 1933. 

Os selos que se ilustram na figura 1 sao os da primeira emissoo tipo coroa do ultramar Portugues, 
a que correspondem cores perfeitamente definidas. 
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Figura 1 

A goma com que as estampilhas foram fornecidas era espessa. de cor acastanhada, 0 que se 
pode observar em alguns exemplares que noo foram para Macau e que posteriormente foram vendidos 
pela Coso do Moeda. 

Independentemente do goma enviada noo ser adequada 00 clima de Macau, convem noo 
esquecer que a primeira remessa de estampilhas esteve guardada nos cofres do Junta de Fazenda de 
Macau durante 6 on~s, sujeitas a uma humidade que natural mente fez colar as folhas umas as outras. e 
que certamente deve ter levado a inutilizac;:oo de algumas folhas. 

Verifica-se que as taxas enviadas em maior quantidade 500 precisamente aquelas. que. quando 
do publicac;:oo do tabela dos portes do correia de Macau. noo estoo contempladas nos mesmas. 
Acresce ainda que das taxas mais requisitadas, de 5.10.20.40 e 80 reis. somente a de 5 reis foi enviado 
em numero significativo. E natural que algumas taxas tenham faltado. pelo que a determinada altura 
do relat6rio diz Ricardo de Sousa: 

" Tendo sido exausto u/timamente 0 fornecimento de estampilhas de va/ores mais gera/mente 
usa dos, foram, por ordem superior, a/teradas as seguintes estampilhas para uso do correio: 
Estampilhas de 100 foram a/teradas para 80 n§is, ditas de 25 para 10 , ditas de 25 para 5". 

Como j6 vimos que de entre as estampilhas enviadas pela Casa do Moeda, figuravam algumas 
taxas que noo tinham aplicac;:oo directa - isto e. cujo valor noo correspondia a nenhum porte da tabela 
-. entre as quais as taxas de 25. 50 e a de 100 Reis. teroo sido essas as escolhidas para serem sobretaxadas. 

Os valores sobretaxados. datas de emissoo, assim como 0 tipo de sobretaxa e quantidades, 500 

os que vem indicados no quadro seguinte 
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04 Dezembro 1884 02 Maio 1885 30 Setembro 1885 

- 1 

9.800 (3.800 e + 6000 e) 10.000 (tra\;o fino) 17.000 

49 7000 2.000 17.000 

6.959 10.000 

5.000 

Registe-se que as sobrecargas feitas durante 0 ano de 1885, 0 foram exclusivamente nas taxas 
de 25 e de 50 reis, tendo sido gastas 41 .000 estampilhas da taxa de 50 reis verde, assim como 44.000 da 
taxa de 25 reis. 

3 - A 2a emissco Coroa 

Enquanto que de Macau se requisitavam as estampilhas em falta, na Casa da Moeda de Lisboa 
procedia-se 6 alterm;oo da cor de algumas taxas, para cumprimento dos acordos postais decorrentes 
da Conven<;oo de Paris. Estas novas estampilhas, ainda do tipo «Corea», ditas de "cores substituidas", 
seriam pouco depois enviadas para 0 Ultramar. 

Em rela<;oo a data de inicio de circula<;oo desta 2° emissoo do tipo Coroa, apresentam os 
cat610gos nacionais e os de Macau uma certa uniformidade, ao situarem-na em 1885 

a) Cat610go SimOes Ferreira 1981 

b) Cat610go especializado Afinsa 2000 
c) Yang Post. Stamp Catal. of Macau 1998/9 

1885- Coroa. Novo valor e cores substiturdas. 
o se/o de 80 n§is foi emitido em Janeiro 
1885-89 - ripo Coroa. Novas cores e valor. 
1 March 1885 - Crown issue new value and colors 
changed 



Noo sabemos, a que motivo devemos atribuir 0 facto de todos situarem em 1885 0 apareci
mento do 2° emissoo corea, pois que nem pela leitura das documentac;:oo oficial, nem pela cronologias 
das cartas conhecidas, se pode ser levado a tal conciusoo. Tambem noo nos parece que tal conciusoo 
tivesse sido tirada do relat6rio de Ricardo de Sousa relativo 00 ana de 18857, onde se pode ler: "Cum
pre-me in form or que tem sido grande a procura de estampilhas postais de Macau para co/ecc;:c5es, 
tanto das estampilhas novas como das alteradas, chegando essa procura 6s vezes a esgotar 0 forneci
mento das que esta repartil;oo recebe do tesouraria do fazenda." 

As estampilhas "alteradas", a que refere 0 relat6rio, soo, utilizando a terminologia do spoca e 
utilizada nas portarias e anuncios oficiais, as sobretaxadas. Serio ali6s dificil de compreender que em 
Maio e em Setembro de 1885, se ten ham feito sobretaxar de 5, 10 e 20 rsis, os selos do primeira emissoo 
corea, se a remessa contendo os selos do segundo emissoo corea, e onde contavam entre outras, as 
taxas de 5, 10 e 20 rsis, j6 tivessem sido emitidos W de Marc;:o, segundo 0 cate/ogo Yang) . 

A pista para a soluc;:oo para este problema do data do 2° emissoo "Corea" de Macau, prevando 
que a nova emissoo somente foi emitida em 1886, foi encontrada no leitura de uma pequeno noticia 
publicada pelo jornal de Macau "0 Independente", no sua edic;:oo de 13 de Fevereiro de 1886, que 
dizia: 

" Correlo -. Foram admitidas e circu/ac;:oo os bilhetes postaes e as novas estampilhos de correio, 
como 0 interesse publico ha muito rec/amava." 

Voltaremos a 
este ponto mais adiante, 
mas para j6 vamo-nos 
referir a primeira emissoo 
de selos de Timor que 
tambsm pode trazer 
uma importante ache
go para 0 tema em 
aprec;:o. A primeira emis
soo de selos de Timor, 
(constituida por selos de 
Macau, do primeira e 
do segundo emissiSes do 
tipo corea, sobrecarga 
«Timon> aplicada pela 
Coso do Moeda de Lis
boa) foi enviada para 
Macau em finais de 
1885, para dai serem 
mandados para Timor. 
Os selos viajaram para 
Hong Kong no mala in
glesa, e posteriormente 
foram enviados para 
Timor a bordo do "Africa, 
que partiu de Macau a 
1 1 de Marc;:o e chegado 
a Timor a 19 do mesmo 
mes, e foram postos a 
venda 00 publico no dia 
20 de Marc;:o de 18868• 

Noo faz sentido 
pensar que os primeiros 
selos de Timor (selos de 
Macau das novas cores 
sobrecarregados) , tives
sem sido enviados para 
a Junta do Fazenda de 
Macau, para uso em 
Timor, sem 00 mesmo 
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Inserc;Cio 2 

tempo terem sido enviados os que 
faziam falta em Macau, como 0 «in
teresse publico» ha muito reclamava . 

Pensamos assim que os se
los de Macau (da 2a emissdo) foram 
enviados conjuntamente com os de 
Timor, em finals de 1885, e postos a 
venda pouco depois. 

Em 1 de Fevereiro de 1886, di
rigiu a Junta de Fazenda de Macau 
e Timor, 0 oficio N°S para 0 Reino (In
sen;:oo 1 e 2) 

No offcio acima e referida a 
remessa de 21 de Novembro, que 
apanhou 0 paquete ingles "Dive"em 
Gibraltar a 23 de Novembro, e che
gou a Hong Kong a 2 de Janeiro; 0 

paquete seguinte, que partiu de 
Gibraltar a 8 de Dezembro, chegou 
a Hong Kong a 15 de Janeiro. A car
ta do fig. 5, data do de Macau a 10 
de Janeiro, permite no entanto excluir 
esta ultima possibilidade. 

Algumas das taxas das es
tampilhas a que se refere 0 offcio 
transcrito acima, bem poderiam ser 
as de cores alteradas, que se ilustram 
na figura 2. No entanto a consulta aos 
registos do Coso do Moeda de Lis
boa, parece revelar uma outra reali
dade, que vamos descrever em de
talhe. 

Aparece varias vezes referida a falta de estampilhas de determinadas taxas em Macau, os ins
tantes pedidos feitos pela Junta de Fazenda para 0 Ministerio do Marinha e Ultramar para 0 envio de 
mais, tendo a noo satisfac;:oo das requisic;:6es levado 0 governo de Macau 00 recurso as sobrecargas. No 
entanto pela analise dos livros de fabrico do Casa do Moeda, pode-se saber a data e 0 numero de 
estampilhas que foram enviadas daquela instituic;:oo para 0 Ministerio do Marinha, para doli seguirem 
para as Juntas do Fazenda Ultramarinas, e em particular para Macau. 

Figura 2 

· .. 
... .. .. -.. · .. ,. 
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Foram os segulntes, os envlos da Casa da Moeda para 0 Mlnlsh~rlo da Marlnha. de estampllhas 
de Macau, desde Malo de 1884 a Agosto de 1886. 

Taxas 
5 10 20 25 40 50 80 100 200 300 810 820 830 

Datas 

17.05.1884 10.000 

14.10.1884 40.000 

18.11.1884 4.000 

04.12.1884 1.000 1.000 

19.01.1885 30.000 15.000 10.000 10.000 5.000 1.000 

04.08.1886 15.000 15.000 15.000 

As datas registadas na 10 col una correspond em aos envies feitos pela Casa da Moeda de Lisboa 
para 0 ministerio do Ultramar, e dentro de cada quadro indica-se a quanti dade de selos ou bilhetes 
postais enviados. 

Ora pelo registo de correspondemcia e notfcias dos jornais de Macau sobre a chegada das es
tampilhas somos levados a concluir que a unica remessa de Lisboa para Macau, nos anos de 1884, 1885 
e 1886, fol a antes referlda de 21 de Novembro de 1885, e continha os Bilhetes Postais e os selos que no 
quadro acima estoo destacados em cor vermelha. Do ponto de vista pr6tico, constata-se que 0 ministe
rio da Marinha, demorou: 

1 . mais de 18 meses a enviar os 50.000 selos de 80 reis, 
2. mais de 12 meses para enviar os Bilhetes Postais e as demais taxas (entre as quais as taxas 

mais baixas, cuja falta em Macau esteve na origem das duas emiss6es sobretaxadasJ . 

Por outr~ lado, e olhando para 0 quadro acima verifica-se que das taxas enviadas noo constam 
as de 25, 50, 100 e 200 reis, pois que soo aquelas que noo tinham aplicac;:oo em Macau. Os selos recebi
dos foram os da 20 emissoo do tipo coroa, dita de «cores substitufdas9», e na qual a taxa de 

10 reis passou de 
20 reis 
40 reis 

amarelo 
bistre 
azul 

para 

"' •••• Me' ••• , 

Figura 3 

verde 
rosa 
amarelo. 

Noo houve mais fornecimentos ate ao final do ano, po is que os bilhetes-postais, requisitados em 
Fevereiro de 1886 e entregues pela Casa da Moeda a 4 de Agosto, noo foram enviados ate ao fim desse 
ano, criando uma situac;:oo que como diz Ricardo de Sousa no relat6rio " ... desde 1 de Marc;:o ate 31 de 
Dezembro de 1886, ficou 0 correio sem um 56 bilhete postal para venda." 

11 



12 

A razoo deste procedimento - existirem os selos em Lisboa e noo serem enviados para Macau -
que tentamos encontrar na documentac;oo oficial, sem sucesso ate agora, causa bastante perplexidade 
e para dar uma posslvel explicac;oo teremos de recorrer a alguma especulac;oo, baseada nas alterac;oes 
do metodo de gestoo ultramarina que entretanto tinham lugar em Lisboa. 

No Diorio de Governo N.0169 do dia 30 de Julho de 1886, era publicado um decreto que 
remodelava substancialmente os mecanismos da gestoo ultra marina. Esse diploma, no tocante aos 
correios, e no seu Art.o 75 dizia: 
liE incumbida a Direcc;oo Geral dos Correios Te/egraphos e Pharoes (D.G.CT.P.) a superintendencia do 
servic;o das Provlncias Ultramarinas, na parte respeitante as relac;:6es de cada provIncia com as outras, 
com a metropo/e e com os pa/ses estrangeiros. 
§ 1 - 0 servic;:o de que se trata, ficara subordinado ao Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
com 0 qual a D.G.CT.P. se correspondera, recebendo della ordens. 
§2 - As repartic;:6es postais e te/egraphicas do ultramar ficam subordinadas a D.G.C T.P. a qual prestaroo 
informac;:6es e esclarecimentos que Ihe forem pedidos, sem preju/zo das atribuic;:6es que pelas leis e 
regu/amentos vigentes pertenc;:am as autoridades de cada provIncia. II 

Este diploma foi complementado a 22 de Setembro por um outro, especifico da area postal. A 
leitura deste ultimo diploma permite compreender como foram definidas as relac;oes entre os correios 
ultra marinos, a Direcc;oo Geral do Correio em Lisboa, e 0 ministerio da tutela, que se podem resumir nos 
seguintes 3 pontos: 

1 - A D.G.C.T.P, so tem competencia tecnica, sendo todas as decisoes de fundo da competencia 
do Ministro da Marinha. 
2 - Compete no entanto a D.G.C.T.P, 0 emitir parecer sobre os assuntos postais. 
3 - A requisic;oo de estampilhas por parte das repartic;oes de fazenda do ultramar deve ser feita 
a D.G.CT.P., que faro tambem 0 seu envio para 0 Ultramar. 

Foi esta passagem, em Setembro de 1886, da "tutela postal e do fornecimento de estampilhas" 
do Ministerio da Marinha para a Direcc;oo Geral dos Correios, aliada a falta de articulac;oo que certamente 
aconteceu nos primeiros tempos entre a Direcc;oo Geral e a 3a Repartic;oo do Ministerio da Marinha, que 
em nosso entender, esteve na origem dos atrasos no fornecimento de estampilhas, regulamentos e 

~/ 
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Figura 4 

directivas a algumas provlncias ultra marinas, de que resultaram importantes prejulzos para os utentes do 
correia e para as Fazendas Provinciais. 

Para dar fundamento ao que estamos dizendo vamos referir um texto que nos parece 
particularmente significativ~ , datado de 29 de Janeiro de 1887, na qual a 2a Repartic;oo da secc;oo 
Ultramarina da Direcc;oo Geral dos Correios pede, "afim de cumprir 0 artigo 75 do decreto com forc;:a de 
lei de 28 de Ju/ho de 1886, todos os papeis, relatorios relativos ao modo de ser dos correios das colonias, 



nos on os onteriores a 1887, e existentes no Ministerio do Morinho e Ultromor, nomeodomente inqueritos, 
pessoo/, contos, estotrsticos, rec/omoc;oes", 0 envio a 2a reporti<;oo da D.G. Correios de toda a 
documenta<;oo existente na 3a reporti<;oo da D.G. do Ultramor. Este oficio somente teve despacho 
favor6vel a 4 de Fevereiro de 1887, is to 13, 6 meses mais torde! 

Na ausencia de fornecimento de estampilhos e de instru<;oes, houve de recorrer localmente a 
sobretaxas, que posteriormente forom criticadas por parte da administra<;oo central, no que foi secundada 
por coleccionadores nacionais e estrangeiros, que responsabilizavam por tal procedimento a 
administro<;oo local e noo a central, sendo no entanto esta ultima a unica respons6vel por esta situa<;oo. 

Acresce ainda que se atribuiam essas emissoes locais a especula<;oo com 0 objectiv~ de «enganar 
o coleccionadom sem que para elas houvesse a menor necessidade. 

So mente nos escritos de Faustino Martins nos apercebemos de uma clara tomada de posi<;oo em 
defesa das decisoes da governa<;oo de Macau, criticando 0 desleixo da administra<;oo central e 
culpobilizando-a pelo situa<;oo criada. 

Voltando a remessa de 21 de Novembro: 

As estampilhas devem ter chegado a Hong Kong na malo inglesa de 2 de Janeiro, tendo sido 
recebidas em Macau no dia seguinte. Deram entrada na Junta de Fazenda, para depois passarem ao 
Correio, que iniciou a sua venda dos selos pouco depois, seguindo-se a venda dos bilhetes-postais. A 
carta mais antiga que conhecemos com selos da segunda emissoo de Coroas, 13 a que vem representada 
na figura 4, dotada de lOde Janeiro de 1886. 

A carta que se ilustra na figura seguinte, tem data do correio de 24 de Julho, e a particuloridade 
de 0 porte de 80 reis ter sido satisfeito com dois selos de 40 reis, um de cada emissoo do tipo "Coroa", a 
provar a circula<;oo conjunta das estampilhas do padroo "Coroa", das cores iniciois e de cores alteradas. 

Figura 5 

A proposito desto emissoo, convem registar que no N.o 258 do «Le TImbre Poste», dotodo de Junho 
de 1884, vem referido 0 seguinte: 

"Macao: Un de nos correspondants nous avise qu 'i1 a rec;u: 10 reis vert, 40 reis jaune, 50 reis bleu, 
et iI s'etonne a juste titre de voir changer les couleurs de timbres qui n'ont pas existes". 

Refira-se que para ser incluida est a noticia no numero de Junho de 1884, ela deve ter chegado a 
redac<;oo do jornal no mes anterior; Iimitamo-nos a transcrever 0 jornal de Moens. mas pensamos que tal 
noo deve ter sido possivel, po is que os selos de Macau acima referidos. de ocordo com os registos da 
Casa da Moeda apenas foram impressos em 1885, juntos com as restantes taxas. 

Uma outra possibilidade de interpreto<;oo da referencia acima tem a ver com a venda de selos 
que a Casa da Moeda de Lisboa fazia a comerciontes filatelicos. de entre os quais se destaca Faustino 
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Martins, pela frequemcia e quantidade de compras que fez, podendo pensar-se que possa ter enviado 
os selos para algum correspondente em Macau, afim de serem aplicados em cartos de 16 expedidos. No 
entanto e em relaC;ao aos selos de Macau verifica-se pelos registos dos livros da cosa da Moeda terem
Ihe sido vendidos selos somente a 5 de Marc;o e a 30 de Junho de 1886, datos que naG sao compatlveis 
com a notfcia datada do "Macaense". 

Tambem a emissao seguinte, de D. LUIs, veio noticiada no jornal de Moens, que no n.o290 de 
Feverelro de 1886 refere: 

"Macao. La serie de timbres a I'effigie en relief, type du Cap Vert est parue, dit la Deutsche Ph. 
Zeitung, mais est-elle en circulation? " 

Veremos adiante que restes selos somente entraram em circulaC;ao em Dezembro de 1887, sendo 
posslvel que alguns selos enviados para os administrac;6es posta is estrangeiros, dando ossim lugar a notlcia 
acima. 

Nas "Saldas de estampilhos de Macau" dos livros da Casa da Moeda, e relativamente ao 
ana de 1887, existem 3 registos, sistematizados no quadro abaixo. 

Taxas 
5 10 20 25 40 50 80 100 200 300 810 820 830 

Datas 

04.04.1887 30.000 30.000 30.000 5.000 30.000 5.000 - 5.000 - 3.000 - - -

26.07.1887 84.000 100.000 56.000 10.000 56.000 10.000 20.000 10.000 - 5.000 15.000 15.000 15.000 

26.07.1887 
16.000 44.000 44.000 60.000 (10) 

. . . . . . - . . 

o nosso objectiv~ e definir quais os emiss6es que em 1887 foram enviados para Macau, ossim 
como a data da chegada dos estampilhos aquele territ6rio. 

Quanto ao primeiro ponto, parece-nos poder afirmar que a salda de 4 de Abril de 1887, e do 
emissao de Coroa, cores substituldos, enquanto que os duas de 26 de Julho sao do emissao de D. LUIS de 
relevo. Mas h6 que ter atenc;ao, pois estos datas referem-se apenos as saldos da casa da Moeda, e naG 
as datas de expediC;ao ou de chegada a Macau. De outr~ modo como serio posslvel explicar 0 recurso 
as sobretaxas em Abril, Agosto e Outubro, ossim como as notlcios indignados dos jornais loco is, motivadas 
pela falta de selos, se as remessas de Abril e de Julho tivessem sido enviadas? 

Para fundamentar 0 que acab6mos de dizer, e no que respeita a data da chegada dos mesmos 
a Macau, pode-se afirmar 0 seguinte: 

1. No relat6rio do ana de 1887, Ricardo de Sousa refere em determinada altura, "a chegada das 
novas estampilhas com a effgie do soberano em relevo ... ", confirmando assim que estas chegaram 
a Macau ainda em 1887. 

2. Conhece-se uma carta de 29 de Dezembro de 1887, franqueada com selos de D. LUIs, tudo 
parecendo indicar que os estampilhos de D. LUIS chegaram no mala de 20 de Dezembro. 

3. A tentativa de datar com rigor a entrada em circulaC;ao dos selos de D. LUIs, referidos no relat6rio 
de Ricardo de Sousa, fez-nos procurar nos jornais de Macau, onde encontr6mos a seguinte 
notfcia, publicada no Independente de 17 de Janeiro de 1888 

C01TClo.-I't"Jn lUU)", ill~lt·7.n nit inm du:~ .. 
gull \1111.\ g.".uu.le l)or\~io d' '.":itutu Iti lIuLls 1m.,. 
uso. do c.-urn-jo. 

J" 11:10 thi SCIl) hlll111lO. 

Esta notlcla, pel a manelra como esta redlglda nCio delxa duvldas que fol na mala anterior que 
"fina/mente chegou a remessa de estampi/has". 



5. Uma outra noticia do "Correio Macaense" de 21 de Outubro refere "ainda noo terem chegado 
os selos pedidos a Lisboa". 

Vejamos se e posslvel tirar alguma conclusoo a partir do estatfstica de venda de estampilhas. 
apresentada nos relat6rios anuais. 

500 

400 f- f-

300 - f-

200 I-- f--- - - - r--::- I-- r-

100 1-= 

Do analise deste grafico ressalta que nos meses de Abril. Agosto e Novembroll de 1887. meses 
em que houve emiss6es sobrecarregadas. resultou num aumento senslvel de venda de selos. 0 mes de 
Dezembro ainda acompanha essa tendencia. para de novo haver um pico muito senslvel em Janeiro de 
1888. resultante do venda dos selos do nova emissoo (D. LUIs de relevo) . 

Chegamos agora 00 ponto principal. Tera a remessa referida no primeira linha do quadro 4sido 
enviada para Macau? Se tivesse side enviada logo ap6s ter sido mandada para 0 Ministerio do Marinha. 

Emlssio Data autoriza~ao 

1." Emlssiio Coroas -
1." Emlssiio sobretaxada. 80/100 25.02.1884 

2." Emlssio sobretaxada 04.12.1884 

3." Emlssiio sobretaxada 02.05.1885 

4." Emissio sobretaxada 15.09.1885 

2." Emlssio Coroas. Novas cores 
1." envlo sem 25 e 50 rels ) -

5." Emlssio sobretaxada 01.04.1887 

6." Emissiio sobretaxada 11.08.1887 

7." Emlssio sobretaxada 17.10.1887 

2." Emlssio Coroas.Novas Cores 
2.° envlo) -

Emissio D. Luis - Relevo -
Tabela 1 

Data emlssao 

01.03.1884 

01.03.1884 

-

17.06.1885 

30.09.1885 

-

13.04.1887 

-
20.10.1887 

Nov/Dez 1887 

-

Oblitera~ao mals 
antiga 

03.03.1884 

17.03.1884 

06.03.1885 

25.08.1885 12 

Carta de 02.11 .1885 

28.12.1885 

10.01 .1886 

18.05.1887 

20.08.1887 

29.12.1887 

Tera sido enviada 
para Macau? 

03.12.1887 

as estampilhas teriam 
chegado a Macau du
rante 0 mes de Maio. 
noo se justificando 0 re
curso as emissoo das 2° 
e 3° sobretaxas. Se noo 
foi este 0 caso. que e 0 

que nos parece ter 
acontecido. ou noo fo
ram enviadas. ou po
dem ter chegado 50-

mente pela mola de 22 
de Novembro. isto e jun
tamente com os novas 
selos do emissoo de D. 
LUIS. E se foi este 0 caso 
como tera reagido a 
Junta do Fazenda de 
Macau? Guardou as es
tampilhas para as de
volver a Lisboa? Colo
cou-as em circula<;oo 
juntamente com as no
vas? 
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Embora ainda com algumas duvidas, estamos convencidos que esta segunda tiragem de selos 
Coroa com novas cores, e da qual constavam pela prlmelra vez as taxas de 25 rels violeta e de 50 reis 
azul, nco foi enviada para Macau, nco podendo assim estes selos aparecer sobre carta. 

E tambem significativ~ que a segunda serie de sobrecargas tenha sido feita em taxas de 80, 100 
e 200 reis, a demonstrar que os 25 e 50 reis ate entao utilizados estavam esgotados, ou nao existiam em 
quantidade suficiente mas ainda e sobretudo, QUE OS NOVOS DA SEGUNDA EMISSAO AINDA NAO TINHAM 
CHEGADO. (ate Outubro de 1887). No Tabela 1 procurou-se resumir e sistematizar todas as emissoes de 
selos do tipo "Coroa" de Macau, sem e com sobretaxa, e os da primeira emissao de D. Luis de relevo, 
assim como as datas das suas emissoes. Junta-se ainda, destacado a vermelho, a data da obliterac;:ao 
mais antiga conhecida. 0 estudo das sobretaxas utilizadas, e da sua conjugac;:ao com as pec;:as datadas, 
podem ajudar a completar a cronologia destas emissoes. 

4 - As cartas conhecldas 

Apresenta-se no quadro da pagina seguinte a "lista das cartas" das que conhecemos franqueadas 
com selos de Coroa, embora nos interessem somente aquelas em que na franquia constem selos Coroa 
da 1 Q e da 2Q emissoes; apresentam-se tambem as ilustrac;:oes de algumas delas, significativas para 0 

estudo que empreendemos. 

Da analise do quadro algumas constatac;:oes se pod em fazer: 

1) a data mais antiga que conhecemos para a primeira emissao e a de 13 de Marc;:o de 1884. 
2) A data mais antiga para a 2Q emissao e lOde Janeiro de 1886. 
3) A grande maioria das cartas conhecidas sao de correspond{mcia filatelica, is to e, enviadas a 

conhecidos coleccionadores e em geral com franquias multiplas. 
4) Em nenhuma das cartas aparecem as taxas de 25 e de 50 reis da 2Q emissao «coroas)). 
5) Se 0 facto acima, so por si , nao ser indicativo de as mesmas taxas nao terem sido emitidas, ja a 

analise das duas cartas que se apresentam nas figura 6 e 7 parece mais indiciadora. 

Figura 6 

De facto, numa tentativa de obter «provavelmente)) uma franquia com todos os selos disponfveis, 
nao aparecem de novo as duas taxas referidas e somente essas. 

5 - Conclusoo 

Com base em tudo 0 que escreveu acima, existem fortes motivos para acreditar que os selos das 
taxas de 25 e de 50 reis da 2Q emissao coroa nao foram emitidos em Macau, quer por nao tertem sido 
enviados para aquele territorio, quer por terem ficado guardados na Junta da Fazenda para sua 
devoluc;:ao a Lisboa. 0 facto de nao se conhecer nenhuma carta franqueada com as referidas taxas 
aumenta a verosimilhanc;:a desta hipotese. 



N .· AnolOata Porta Oestlno 1.· Coroas SIc SIc valore 
2.· Cor ..... SIc valor Rals diagonal barre 

1 11184.17.03 80 Portugal 80/100 

2 11184.14.04 110 Alemanha 80/100 

3 11184.21.05 80 Portugal 80/100 

4 1884.23.07 20 Portugal 20 

5 1884.24.11 180 Portugal 2x1l0/1oo 

8 1885.05.09 180 USA 20+40+100 

7 1885.30.09 5 Macau 5 

8 1885.02.11 180 USA 4x40/50 

9 1885.03.11 110 USA 2x4O 

10 1885.15.11 245 UK 5+40+200 

11 1885.30.11 80 USA 2x4O 

12 1885.27.12 R180 Portugal Il0l100 20/50+40/50 5+10 

13 1885.27.12 R 170 Portugal 50+80/100 20150 5+5+10 

14 1885.28.12 R240 USA 2ldIO+10 
20/50+2x4O-

10 
150+2x5l25 

15 1888.10.01 R240 USA 50+80 
5x20/50+10 

rels 

18 1886.22.04 80 Portugsl 110 

17 1886.02.06 110 Fran~a 40 40 

18 1886.05.07 330 Alemanha 
5+25+40+50 

10+20+80 
100 

19 1886.0SI.07 180 USA 100 20+40 

20 1886.09.07 R240 USA 200 2x10+20 17 

21 1886.25.08 80 USA 2><40 

22 1888.15.10 R580 Alemanha 
5+20+25+50 

10+40+80 100+200 

23 1888.15.10 80 USA 40 40/50 

24 1886.08.12 R 180 USA 2x10 2>«10,20,40) 

25 1887.17.01 R 180 USA 5+10+20+40 
10/25+20/50 

5+10 
40/50 

28 1887.08.02 R 180 Franga 20+80/100 10/25+20/50 10 20 

27 1887.14.03 20 Portugal 2><10 

28 1887.23.04 R180 USA 50 40/50 2>«5,10,20) 

29 1887.18.05 R180 Fran~a 2><40/50 2>«5,20)+3x10 

30 1887.22.07 R240 USA 5+200 5+10+20 

31 1887.29.12 R320 USA 200 

32 1888.05.03 R 160 Fran~a 

33 1888.09.04 R240 Franga 5 2>«5,10)5,20 

34 1888.18.04 90 Alemanha 10 5,2x10 

35 1888.31.05 R300 Alemanha 300 

36 1888.19.08 R160 Hungria 50 5+10 

37 1888.22.10 R 160 Alemanha 50 3x5+2x10 

38 1888.29.12 R240 USA 200 1x10/25 10 20 

39 1889.25.02 R180 Alemanha 80/100 5+2><10 

40 1889.22.04 R 180 Fran~a 80 
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Figura 7 

Ficomos 0 oguordar camentarias au 0 imogem do CARTA que pad era par em cheque tuda a 
que otras fai escrita. 

Lisbao, 28 de Fevereira de 2005. 

(Footnotes) 

1 Com destinos outros que Portugal e Goa (Ver a este respeito H. P. de Macau Parte 1" capitulo 7") 

2 Livro 0693/235 do Arquivo Historico da Casa da Moeda de Lisboa 

3 Posteriormente, uma circular da Direccao Geral dos Correios anuncia que 0 porte de uma carta de Portugal via Brindisi , para as suas possessoes 
ah~m de Suez (Moyambique, India, Macau e Timor) passa a ser de 80 reis, com validade a partir de 1 de Janeiro de 1882, pelo que tambem esta 
taxa passou a ser necessaria. 

4 E curioso verificar que 0 envio nBo foi contabilizado em folhas completas, mas sim em selos. Por outro lado em todas as taxas foram enviadas 
folhas inteiras, e um certo numero de selos isolados ate perfazer 0 total apresentado. 

54 A existencia da taxa de 100 reis para porte das cartas expedidas do Ultramar e destinadas aos paises da Uniao, esta na circular N." 24A, e 
tabela anexa, datada de 30 de Abril de 1877, com validade a partir de 1 de Julho seguinte. 

6 Macau Filatelica, Vol. II, N"5, Agosto de 1934. 

7 E que duvidamos que tenha sido lida pelos editores dos catalogos, 

B Ver Relatorio do aspirante dos Correios Silveira e Costa. 

9 Estas estampilhas, ditas Coroas de cores alteradas, foram-no no seguimento das determinayoes posteriores a ConvenyBo de Berne de Outubro 
de 1874, da qual tambem resultou 0 aparecimento dos inteiros postais de D. Luis das colon las portuguesas. As cores a serem alteradas eram 
as das taxas de 5 , 10 e 25 centimes, respectivamente para verde, vermelho e azul. A estes valores correspondem respectivamente 10, 20 e 
50 reis. 

10 Apresentamos duas entradas distintas, embora com a mesma data, pois e assim que consta no livro da Casa da Moeda. Repare-se que 
adicionando as quantidades das taxas de 5, 20, 40 e 80 reis, se perfaz 0 valor de 100.000 selos, valor igual ao da taxa de 10 reis 

11 Como a autoriZayBO de sobrecarregar so foi dada em 17 do mes, pode-se pensar que 0 volume maior de vendas se tenha registado no mes 
seguinte. 

12 Sobre selo de 40/50 da Colecyao Jorge Felix da Costa 



A Minha filafelia 

Erro de cor circulado 

Pedro Gonc;alves Grade 
pgrade@iol.pt 

The text shown below as the purpose of ilustrating by the means of a postal document, one 
period in time of our recent history of bitter memories for a generation that as not yet gone away, 
invoquing Austria's anexation by a dictatorship that took advantage of the economical recession 
that followed to the first World War which determined a new political reality in europe so that there 's 
no more cyclic wars in this continent. but above all this, also to delight us in the philatelical point of 
view with the presentation that is believed to be, until now the only postal stamp that was obliterated 
of the portuguese "CERES" emission with a color error, chocolate instead of pink, trying to find the 
explanation of how it would be possible to produce this error, in analogy to the mitical error of the "3 
Skilling", of yellow color, of the first swedish emission. 

Dar a estampa um texto que fac;a relac;oo entre 0 seu autor e outrem, imp6e que aquele transmita 
algo que estabelec;a uma efectiva corrente de interesse entre 0 seu emissor e os receptores, quanto ao 
conteudo, como a forma, 0 modo e 0 tempo. 

Encontrar esse "quid", vestido de adornos necessarios que atraiam 0 gosto por uma leitura no 
minimo gratificante, e tarefa dificil, pressup6e uma "ponte", uma linha comum, sob uma faceta um 
nada original e inovadora, servida por principios de racionalidade, e conceitos morais e esteticos aceites. 

Sucede assim na literatura em gera!. seja do conhecimento, da narrativa, ou da ficc;oo, e, por 
maioria de razoo, na que, tendo por escopo uma comunidade restrita, com conhecimento especifico, 
s6 sera estimulada por a lgo para que esteja predisposta e simulta-neamente preencha 0 ambito dos 
seus sa beres, ou porventura os possa alargar, como sera 0 caso dos que tem como comum, 0 amor aos 
selos e a todas as modalidades envolventes, cada vez mais variadas. 

Neste quadro irei tentar prender a voss a atenc;oo centrando a minha analise sobre 0 documento 
postal que vos apresento (fig . A). 

"Prima facie", 0 inteiro postal, pois disso se trata, e escrito num momento hist6rico particularmente 
importante da Europa e do mundo, ao ser validada, em lOde Abril de 1938, a franquia da mensagem 
enviada de Portugal para a Alemanha, ou seja, no pr6prio dia em que, por plebiscito, se concretizava 
a unioo, ja desde 1918 desejada, entre a Alemanha e a Austria, forc;ada no anterior dia 13 de Marc;o, por 
Adolf Hitler, ao entrar na enfraquecida patria de Mozart, consumando, de facto, "manu militari" a 
expressoo germanica denominada "Anschluss" - primeiro passo para 0 comec;o da II Guerra Mundial. 

De outro modo, 0 inteiro foi enviado de Coimbra para WOrzburg, pequena cidade alema, 
igualmente universitaria desde 1582, nas margens do rio Meno, na Baviera, pelo Dr. Karl Schon, 
provavelmente leitor da lingua alemo na nossa universidade, que, nesse dia, ainda de Paz, veiculava 
uma mensa gem filatelica (1) - "Hoje querio pedir ao Sr. 0 favor de juntar 6 sua proxima encomenda 
outra vez 5 x 100 se/os de inflacc;:oo" (fig. B) . 

E, logo a seguir: "/gua/mente queria receber um ou dois conjuntos comp/etos dos novos se/os de 
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servic;o recentemente emitidos, nomeadamente sem carimbos". E terminava: "Tambem agradecia ao 
Sr. que me envie uma selecc;oo dos melhores selos alemoes para trocas". 

Obviamente, 0 Dr. Karl Schon era um filatelista, e, ao referir-se aos novas selos de servic;:o recente
mente emitidos, posslvelmente estaria a pensar na emissao de 1938, com 14 valores, (2) representando 
um pedestal encimado pela cruz suastica e a aguia alema, selos especiais para uso dos oficiais do par
tido nacional socialista, de horrorosa memoria. 

E, quanta aos selos de inflacc;:ao, nos emitidos a partir de 1923, (3) de que e um exemplo 0 aqui 
mostrado (fig. C), reflexo de uma situac;:ao economico-financeira absolutamente dramatica, com mi
Ihoes de desempregados, que reflexamente viria a determinar uma reduc;:ao do valor da moeda e do 
poder de compra, com ac;:ambarcamento de bens essenciais, ossaltos a estabelecimentos e a forma
c;:ao de bichos a porta de lojos comerciais para obter generos alimentfcios; clima social crftico que este
ve na bose do despontar do nazismo na Alemanha. 

Todavia, 0 que este postal da emissao de 1936-39, com desenho de Almada Negreiros, e gravura 
de Arnaldo Fragoso, regularmente estampilhado, e ate com um centavo excedentario, contem, e uma 

singularidade, do ponto de vis
ta filatelico, excepcionalmen
te interessante, para alem de 
fazer lembrar um perfodo mui
to dramatico da historia da 
Europa, e que, a prazo, sem 
que antes se tenha pago um 
elevado tributo, seria 0 motor 
decisivo da institucionalizac;:ao 
da actual Uniao Europeia, 
para uma coexistencia pacIfi
ca dos seus povos, "unir os ho
mens, resolver os problemas 
que os dividem, leva-los aver 
o seu interesse comum" (4) 

Ou seja, a unica (5) estam
pilha postal circulada com 
erro de cor, da emissao Ceres, 
de Portugal- circunstancia de 
um relevo fmpar no contexte 
da filatelia portuguesa. Figura A - Intelro postal- 83° do Catalogo de Portugal, J.C. Lamas/A.H.Olivelra 

Marques, 1°. Vol., remetldo em lOde Abril de 1938, de Colmbra para WOrsburg, 
porte mlsto e erro de cor - chocolate em vez de rosa - no selo 285 dos Ac;ores, 
Aflnsa 2005, com c1rculac;oo legal no contlnente. o selo em questao e 0 25 

centavos, rosa, com sobrecar
ga "Ac;:ores", com franquia no 

continente, sobretaxado com 12 centavos. (6), de que tambem se apresenta aqui um bloco de oito (fig. 
D) 

Neste caso, como podeis observar 0 selo tem a cor chocolate, Iigeiramente esbatida, em vez de 
rosa. 

A estampilha postal regularmente emitida, circulou nos Ac;:ores a partir de Setembro de 1929, e 
mais tarde foi utilizada no correio ordinario do continente (7) e so retirada da circulac;:ao em 1 de Outu
bro de 1945. 

Posto isto, poe-se a questao de saber como teria sido possfvel que 0 25 centavos rosa se tenha 
transformado com a cor chocolate, sobrecarregado de "Ac;:ores" e sobretaxado com 12 centavos, sem 
esquecer tambem que selos do continente de 25 centavos rosa, tambem papel Iiso, 12 x 11 112, foram 
emitidos em Janeiro de 1924, (8) e circularam, sobrecarregados na Cosa da Moeda, com "Ac;:ores", (9) 

Mos, antes de dissecar a incoerencia, talvez naG seja despiciendo aludir, por paralelismo, ao selo 
sueco de 3 skilling amarelo, de 1855, que Ferrari adquiriu em Viena, (I 0) erro de cor, uma vez que 0 selo 
e verde (II). Este selo (fig. E), projecto e fabrico do Conde P.A. Sparre, do qual so se conhece um unico 
exemplar, nomeado por "De gula treskillingen", verdadeira joia que qualquer coleccionador sueco gos-



taria de possuir, circulou em 16 de Julho de 1857, com a marca de uma pequena cidade de nome 
Koppaberg, que, de tao orgulhosa deu a uma sua rua 0 nome de "Tre Skilling Banco Vag" (12). 

Foi descoberto em 1885 por um jovem de nome G.w. Backman, quando folheava papeis de seu 
Ava a procura de selos de correio, que mais tarde 0 vendeu por 7 coroas. (13) 

A justificac;oo normal mente aceite para 0 erro de cor deste mftico selo e a de que, por lapso, teria 
sido montado na prancha dos selos amarelos, os correspondentes a taxa de 8 skilling, um galvano do 
selo verde, correspondente ao 3 skilling, e assim, a referida prancha teria apresentada um sela de 3 
skilling de cor amarela. 

Sera de par a hip6tese 
de no nosso referido rosa de 25 
centavos ter acontecido algo 
de semelhante? 

Atentemos no que nos 
diz 0 Prof. Oliveira Marques (14) 
quando especifica 0 destin~ 
dado as 250 resmas recebidas 
da Papelaria Fernandes, de 
papel liso, 0 mesmo em que 
foram impressos os selos de 25 
centavos rosa, quer os da 4° 
emissoo, do continente, quer 
os sobrecarregados de "Ac;o
res" de 1923-24. 

Oiz aquele ilustre histo
riador e filatelista, das suas in
vestigac;6es, que 0 25 rosa foi 

Figura B - lexto, no lingua olema, do verso do flgura A 

impresso em Outubro de 1925, na quantidade de 3.060.000 c6pias, e tambem em Outubro do mesmo 
ana foram impressos 17.100.000 selos da taxa de 40 centavos da cor chocolate, acrescendo ainda que 
tambem no mas de Marc;o de 1926, e conjuntamente, foram impressos, 0 25 centavos, rosa, (1.800.000) e 
o 40 centavos, chocolate, (20.700.000). 

Considerando os factos antes mencionados, tal como na hip6tese avanc;ada para 0 primeiro selo 
sueco, poderia ter acontecido igualmente um lapso ao montar erradamente um unico cliche de 25 
centavos numa das pranchas ou formas de cliches de 40 centavos, uma vez que, como vimos acima, a 
manufactura destas taxas e respectivas formas conjuntas de cliches teriam sido simultoneas no tempo; e 
neste pressuposto, eventual mente, pelo menos uma folha de 40 centavos chocolate poderia conter um 
cliche de 25 centavos de cor chocolate. Se atentarmos para 0 nosso selo da figura A ainda se percebe, 
com alguma nitidez, sob 0 chocolate, a cor rosa, que poderia resultar da circunstoncia de 0 cliche ainda 
conter pigmentos de impress6es anteriores. 

Porem, toda esta tese parece noo se poder compaginar com uma realidade minimamente aceita
vel, e is to porque se assim tivesse acontecido seria contradit6rio com 0 facto de 0 selo em questoo, da 
figura A, ser um 25 centavos chocolate, sobrecarregado de "Ac;ores" e sobretaxado com 12 centavos, 
pois que as pranchas sobrecarregadas e sobretaxadas noo foram as correspondentes ao 40 centavos 
chocolate, mas as relativas as pranchas do 25 centavos rosa. Acresce que a emissoo sobretaxada de 
"Ac;ores" 1929-30, noo contem nenhum selo de 40 centavos chocolate. 

Posta de lado aquela tese coloca-se a hip6tese de uma eventual aglutinac;oo de duas cores de 
que resultasse a cor chocolate. 

Sabendo-se que 0 castanho vem do vermelho e verde, e de outr~ modo, 0 rosa tem vermelho e 
branco, dependeria da proporc;oo da mistura de pigmentos vermelhos e verdes poder resultar castanho 
claro ou chocolate. 

Nesta linha de pesquisa ter-se-ia que afastar a hip6tese de tal aglutinac;oo se ter efectuado 
aquando da emissoo Ceres de 1923 do continente, porque nesta foram de facto emitidas as taxas de 20 
centavos verde, e 25 rosa, sendo certo que a primeira teria sido fabricada um pouco antes de Setembro 
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(15) e a segunda um pouco antes de Abril (15) do mesmo ano, e por tal naG teria sido provavel a utilizac;::ao 
errada de um rolo de atintar sobre a prancha com os cliches de 25 centavos com cor que de que 
resultasse chocolate. 

Em Outubro de 1925, ou tambem em Marc;::o ou Abril de 1926, (14) por qualquer ocorrencia fortuita 
tambem poderia ter acontecido que um rolo que atintasse uma prancha com cliches de 25 centavos, 

em vez de conter tinta rosa, dada a simultaneidade da produc;::ao dos 
selos de 25 e 40 centavos, no perfodo referido, contivesse tinta 
chocolate, de que teriam resultado, pelo menos, uma ou mais folhas 
completas de 25 centavos chocolate, em vez de rosa (15). 

Verificado 0 facto ter-se-iam destrufdo respectivas folhas, e 
eventualmente uma tivesse passado desapercebida, e fosse 
junta mente com as perfeitas empacotada. 

Mais tarde, em 1929-1930, quando foi oportuno aproveitar sobras 
de taxas ate ai emitidas e que tinham deixado de ter curso legal no 
continente, para serem utilizadas nos "Ac;::ores", marcando-as 
previamente com a sobrecarga "Ac;::ores" e a sobretaxa "12 CIt, 
igualmente, e aqui com maior desculpa, teriam sido executadas 
aquelas operac;::oes, e neste cgso, inadvertidamente, proticado um erro 
multiplo, de cor, de sobrecarga e de sobretaxa. 

Figura C - Selo alemco do 
periodo da Inflacf;co, 1923, nO. 
236 do Stanley Gibbons 
simplified, 1957. 

Mas entao sera curial par 0 problema de saber a razao por que 
naG existem outras copias com 0 mesmo erro, visto que, em 1924-26, as 
folhas tinham 180 selos cada (16). 

Sem prejufzo de haverem de facto outras unidades, e aqui apelo ao interesse e a pesquisa dos 
filatelistas, naG sera de par de lado a realidade de ao tempo, 1938, coexistirem em circulac;::ao muitissi
mos selos das varias emissoes "Ceres", de variadas cores e taxas, que conduziriam a dificuldade duma 
percepc;::ao imediata do erro, tanto assim que 0 funcionario dos correios naG anulou 0 selo. 

E interessante e par em realce que 0 proprio Dr. Karl Schon, sendo filatelista, noo deu pelo erro de 
cor, e 0 proprio destinatario, negociante filatelico, igualmente Ihe passou desapercebida a anomalia, 
pois se assim fosse decerto teria colocado 0 documento postal nos circuitos filatelicos mundiais, dan
do-Ihe a relevancia que merecia. 

o autor destas linhas ha cerca de vinte anos ele 
proprio num evento ocorrido em Lisboa, na rua Primeiro 
de Dezembro, expos perante um pequeno mas informa
do grupo de filatelistas 0 inteiro da figura A, junta mente 
com um bloco do mesmo selo na cor apropriada, 0 da 
figura 0, sem que tivesse auscultado qualquer minima 
reacc;::ao que seria justificada a circunstancia. 

Focando 0 documento postal em aprec;::o sob a 
optica da marcofilia, verificamos que os selos foram 
obliterodos com carimbo mecanico sequencial, conhe
cido nos tratados franceses por carimbo de bandeirola 
(17) que, no periodo, foL entre outras muito poucas cida
des, utilizado em Coimbra, constitufdo por dois elemen
tos, a esquerda a marca de dia, com indicativo horario, 
e a direita cinco linhas onduladas paralelas, 0 que per
mitia em principio sempre inutilizar os selos, mesmo, como 
foi 0 caso, de serem mais que um ou naG terem localiza
c;::ao normalizada. Acresce que dita marca contem ain
da 0 toponimo, em duas sequencias perfeitamente visi
veis, e ainda "CORR.o E TELo", ainda sem a incorporac;::ao 
do servic;::o dos telefones (18). 

A obliterac;::ao descrita naG oferece a mais pe-

Figura E - Reproduf;co do unlco selo exlstente da 
1° emlssco de 1855, de 3 skilling, amarelo, em vez 
de verde, erro de cor, da Suecla 



quena suspeita, ate porque marcas das lin has onduladas que, simultaneamente, afectam os selos e 0 inteiro, 
mantem precisamente idemticos vincos mais carregados. 

Todos estes dados conduzem-nos a conclusoo da autenticidade do documento, no seu conjunto, 
e pomos de lado a hip6tese de previamente a aposi<;oo do selo este ter side objecto da manipula<;oo, 
nomeadamente atraves de qualquer reagente, tanto mais que sempre alastraria para fora do quadro 
do selo e agiria, sobre a sobrecarga e a sobretaxa, modificando-as sensivelmente, 0 que noo acontece. 

Resta-me formular 0 desejo que um dia os filatelistas portugueses, tal como os seus congeneres 
suecos, possam deparar-se, em Lisboa, ali para os lados de S. Paulo, onde se localizava ao tempo da 
impressoo do nosso selo a Casa da Moeda, com uma rua que diga assim: "Rua do 25 Chocolate". 

Entoo, se ainda for vivo, poderei serenamente regozijar-me pelo maior reconhecimento da nossa 
Filatelia, bem cultural que a semelhan<;a de outras na<;6es civilizadas, bem mais deverfamos enobrecer. 

Em Cascais, aos 16 de Fevereiro de 2005 

(1) Decerto a clrcunstancla do destlnatarlo ser negoclante de selos determlnou, apesar da convulsao da sequente guerra, que este 
documento postal tlvesse chegado Intelro e perfelto ate n6s. 

(2) Stanley Gibbons simplified 1957, pag. 596, col una dlrelta. 

(3) Idem pag. 581, n° 236 de 1923. 

(4) Jean Monnet, Mem6rlas, Ulissela, fls. 225. 

(5) Que seja do meu conhecimento. 
Um Dutro selo pretensamente da emlssilo Ceres, e tambem clrculado sobre carta, mals nao fol que uma falslflca~ilo. 
Vide, Pedro Gon~alves Grade, "0 Encanto da Fllatella", In "A Fllatella", n° 26, anD VI, Abr.lJun. 91, Nucleo Fllatellco dos Bombelros 23 
Voluntarlos de Sintra. 

(6) Emlssilo de 1929-30, para os A~ores, n°. 285, Aflnsa 2005, pag. 478. 
Este selo, 25 centavos, rosa, flzera parte da 4· emlssao Ceres, do continente, n° 255, Aflnsa 2005, que come~ara a circular em Abril 
de1923, retlrado em 30 de Novembro de 1926, e, mals tarde, 1928-29, sobretaxado com 15 centavos, nas cores, rosa e clnzento, nOs 463 
e 464, mesmo catalogo. 
Novamente 0 selo com a taxa de 25 centavos, agora com as cores verde, e clnzento, fol emltldo em 1930, na chamada emlssilo com a 
gravura retocada, nOs. 501 e 500, mesmo catalogo, que voltaram a circular entre 1934 e 1945. 

(7) Cat. SimOes Ferreira, 1980, pag. 32. 

(8) Cat. SimOes Ferreira, 1980, pag. 139. 

(9) Cat. Aflnsa, n°. 195, pag. 476. 

(10) L.N. e M. Williams, In "A FHatella", colec~ao Pellcano, Ullssela, pag. 99. 

(11) Stanley Gibbons Simplified 1957, pag. 1.465. 

(12) Carlos Kullberg, "Selos Famosos do Mundo", In "A Fllatella", n° 31, anD VIII, 1992, 
Nucleo FHatelico dos Bombelros Voluntarlos de Sintra. 

(13) Max Hertsch, In "Timbres rares", Collection "Orbls Plctus", Payot Lausanne, Planche 5. Em 1894, 0 cltado Barao Ferrari de la 
Renotlere, 0 malor colecclonador de todos os tempos, comprou-o por 4.000 florins austrfacos. Na venda em leHilo da sua fabulosa 
colec~ao, em 1922,0 selo atlnglu 30.000 francos franceses, mals uma taxa de 17,5%. Em 1926, C.P. Tamm ja 0 comprou por 36.000 F.F., 
e logo em 1928, 0 colecclonador sueco Dr. J. Ramberg deu por ele 48.000 F.F. Posterlormente 0 rei Carol I da Romenla Integrou-o na 
sua colec~ao por 120.000 F.F. Vendlda esta colec~ao obteve mals da metade do valor anterior. 

(14) Prof. Oliveira Marques, In Hlst6rla do Selo Postal PortuguAs, 1· edl~ao, 2° vol. pag. 71. 

(15) Sera tambem de anotar que em Abril de 1926, Ibidem (14) fls.72, foram Impressos selos, emlssao de 24-26, de 2 escudos, verde 
escuro (360.000), e tambem 0 5 escudos, verde claro, (90.000) slmultaneamente com 0 25 centavos rosa. da emlssao de 1923 (1.800.000). 

(16) Cat. Simoes Ferreira. 1980. fls. 60. 

(17) Dr. Ant6nlo Fragoso, In "Flnalmente, simples consequencla do sono ?" Obra Fllatellca -1° vol. - Sec.;ao Fllatelica do Orteao de Ovar. 
1993, pogo 29. 

(18) Idem. pogo 31. 



Linha 22 da LuftHansa 

Marca muda utilizada no correio transportado nesta Iinha 

Fernando M. Oliveira 
Oelegado Portugues da classe de Aerofilatelia na F.I.P. 

E-mail: tomegil@netc.pt 

Os voos regulares entre Portugal e a Alemanha pela Lufthansa a entoo chamada linha 22, ligavam 
Lisboa a Stuttgart com escala em Burgos, Marselha e Geneve iniciados a 19 de Dezembro de 1936. 
Esta linha aerea era operada com os trimotores Junker JU90 e utilizava a pista internacional da Granja do 
Marques. 

Ho algum tempo adquiri a um comerciante ingles uma carta que foi transportada num destes 
voos enviada de Lisboa para a Suic;:a, e que apresentava uma enigmotica marca muda rectangular 
com linhas obliquas sobre a etiqueta Modelo 511 " POR A VI.AD/PAR AVION" conforme figura N° 1 que 
apresentamos aos nossos leitores. 

24 E um banal sobrescrito que noo passaria disso se noo fosse a data de obliterac;:oo dos selos 2.FEV.37, 
e a marca acess6ria (ou especial) sobre a etiqueta Modelo 511. 

o livro de Thomas 
H. Boyle , Airmail Opera
tions no seu capitulo W 20 
informa-nos que no pedo
do entre 1930 e 1948 as 
administrac;:6es postais, 
utilizavam carimbos de 
barras sobre as etiquetas 
"POR AVIAO" inutilizan
do-as total ou parcialmen
te, cuja indicac;:oo era 
que a carta tinha seguido 
via superficie, (Caminho 
de ferro ou de Barco.) 

Esta situac;:oo podia 
acontecer parcialmente 
ou na totalidade do per
curso. Os jornais da epo
ca como 0 Diorio de Noti
cias em reportagens con
secutivas a partir do dia 
25 de Janeiro de 1937, 
doo-nos conta de violen
tos temporais mais acen
tuados no centro e sui do 
pais, que como e 6bvio 
cancelou toda activi -

MAURICIO COSTA 

A OVOOAOO 

RUA NOVA 00 AL.MADA, 46 

TELEI'. 2 8349 

LlSBOA-PORTUGAL. 

PAR A1fIO:I - Via 3Urgos-~:arseill~-.renbv 
Lufthanso 

.. on .. i 3Ul' :DOI..A: D ,.t1 LL":R 

Ad~ni~trate~~-j~le a 

, 

~ ... :.J ,.:: oILO-S"I3S EOLDIh\.l ell . Ltd . 

Flg.no1 1937·02·02 Carta transportada pela IInha 22 da lufthansa, lIsboa, Burgos
Marselha e Geneve. Marca mud a de barras neutrallzando parclalmente a etlqueta 
por avloo. 



dade aeronautica em Alverca e Granja do Marques. 

Tambem N.C. Baldwin no seu opusculo .... The Lisbon story" informa-nos que 0 aerodromo do Gran
ja do Marques, permanecia in undo do e que 0 terminal do Lufthansa em 3 de Fevereiro de 1937 tinha 
passado para 0 aerodromo de Espinho. Portanto, e logico concluir que os Correios portugueses tinham 
esta infarmac;:ao, e enviaram todo 0 correio par caminho de ferro ate Espinho, onde a mala aviao em
barcou no voo do Lufthansa para Stuttgart via Genewe. 

o campo de aviac;:ao de Espinho era um aerodromo do Aeronautica Militar construfdo em 1935, 
com a ajuda material do populac;:ao e daf tambem a sua utilizac;:ao civil. Era a unica pista que servia a 
regiao do Porto antes do inaugurac;:ao do Aeroporto de Pedras Rubras em 2 de Dezembro de 1945. Exis
tem cerca de uma dezena de cartas que foram preparadas para este voo a partir de Espinho pelo 
conhecido aerofila-
telista/ comerciante 
Francis J. Field com a re-
comendac;:ao escrita a 
maquina .. via Lufhansa 
por Espinho", mas sem 
qualquer marco especi
al, ver Figura. N°2 

E a primeira vez 
que vemos uma carta 
comercial com esta 
marco muda referente 
oeste y~o, como nao 
foi preparada os Correi
os partugueses respei
tando 0 que est avo es
tabelecido no congres
so do U.P.U de 1929, a 
nossa carta foi enviada 
para Espinho por Cami
nho de Ferro e par isso 
anularam parcialmente 
a etiqueta Modelo 511 . 
Esta anulac;:ao tinha em 
vista dar uma satisfa
c;:ao a quem recebia a 
carta, se por acaso esta 
sofresse algum atraso. 

cJcl 
'\I 

C. J. C H AMBERS 

Run Co.1~o Rei., 99 
PO RTO - ".TUC.'_ 

N Co L.1H' I <:lv 

I r. I.J l.. .\ T ~ 1\ .i t. 

• 

Flg.N°2 1937-02·02 Carta transportada peJa Iinha 22 da Lufthansa, Lisboa, Burgos, 
Marselha e Geneve. Carta preparada com a Inscrlc;oo "Via Lufthansa Por Espinho" 

Supomos que esta carta com esta partlcularldade deve ser unlca, em func;:ao do correia diminuto embar
co do neste y~o. 

o terminal do linha 22 do Lufhansa no voo seguinte, voltou a funcionar no Aerodromo do Granja do 
Marques, devido a melhoria das condic;:oes atmosfericas que motivou a operacionalidade das pistas . 

. G.. ~ 
Rua do Carmo, 98 • 1200-094 LIS BOA • Tel.: 213 423736 · 213460783 · Fax.: 213 423 736 

http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiadoctnet .• apo.pt 
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o Correio Aereo de Macau para a Europa 
durante a II Guerra Mundial (1939/41) 

Jose Fernandes Guerreiro 

o infcio da Segunda Guerra Mundial na Europa a 3 de Setembro de 1939 noo afectou minimamente 
o servi<;:o postal aereo de Macau. Na altura. por se tratar ainda dum conflito regional. a troca de 
correspondfmcias por correia aereo entre Macau e 0 Mundo Ocidental continuava a funcionar 
normalmente. sem sobressaltos. e a ser assegurada pelas varias companhias aereas que operavam atraves 
das suas rotas habituais. Entre Macau e a Europa. as correspondfmcias eram encaminhadas pelas 
companhias europeias: a inglesa Imperial Airways. mais tarde denominada BOAC (via Hong Kong - Brindisi). 
a francesa Air France (via Saigoo - Marselha) e a holandesa KLM. Para 0 continente americano. 0 correio 
era transportado pelos hidroavi6es Clippers da Pan American. 

Porem. 0 agravamento da guerra na Europa em meados de Junho de 1940. motivado pela 
ocupac;:oo alemo da Franc;:a e pela entrada da Italia no conflito. pas termo a esta situac;:oo de acalmia. 

\ l' 
\ 

1 - sao FrancIsco 
2 - Nova lorque 
3 - Bermudas 
4 - A~ores 
5 - Lisboa 
6 - Marselha 
7 - Blindisl 

8 -Callo 
9- Cartum 

10 - Port Bell 
11-Momba~ 

12 - Louren~o Marques 
13 - Durban 
14 - Cabo 

15 - Calcuta 
16 - Rangoon 
17 - Chong Qing 
18 - Hanoi 
1 9 - Banquecoque 
20 - Penang 
21 - Saigao 

WJ maritima 
para Europa 
eAmerK::a 

22 - Singapura 
23 - Batavia 
24 - Xangal 
25 - Hong Kong 

Macau 
26 - Manila 
27 - Dlh 

Mapa 1 

28 - Darvln 
29 - Guan 
30 - Sidney 

- ROTA ~IORSI'SIlOI' (BOAC) 

- ROTAS FAM 14 E FA~l 18 (I'AA) 



As companhias de aviac;:ao 
europeias deixaram de voar para 0 

Oriente atraves do Mediterraneo, 
procurando rotas alternativas. A Air 
France suspendeu mesmo a linha 
Marselha - Saigao. A companhia 
inglesa BOAC estabeleceu a chamada 
rota Horseshoe (Mapa 1, a encarnado), 
ligando a Europa as terras asiaticas pela 
Africa Oriental. Era por est a rota que a 
correspondencia aerea de Macau era 
encaminhada para a Europa, via Hong 
Kong - Banquecoque. Chegado a 
cidade africana de Durban (Africa do eta 
Sui), 0 terminal do percurso, 0 correio, 
na sua maioria, era entao conduzido -C 
para 0 continente europeu pela via 
maritima. 

A linha Hong Kong - Banquecoque, 
via Hanoi, revelou-se todavia pouco 
segura, devido as constantes ameac;:as 
japonesas na Indochina francesa, pelo 
que foi abandonada em 15 de Outubro 

Figura 2 - Carta transportada pela I.A.S. (Imperial Airways 
Service) com marca "PAR AVION HONG KONG - DURBAN" 
barrada a encarnado, significando que 0 percurso aereo 
terminara na cidade sul-africana. 

de 1940, passando a conexao a rota Horseshoe a ser realizada atraves de Chongqing, capital da China 
nao ocupada ou pela Singapura. Recorda-se que a invasao da China pelo Japao comec;:ou em Julho 
de 1937, originando a 2° Guerra Sino-japonesa (1937-45). Em Maio de 1938, ja grande parte da China 
litoral se encontrava nas moos das tropas niponicas, forc;:ando 0 governo nacionalista chines a mudar a 
sua capital, de Nanking para 0 interior em Chongqing. 

A figura 1 mostra uma carta, circulada de Macau para Portugal e transportada pela BOAC de 
Hong Kong a Durban. Expedida a 28 de Outubro de 1940, so chegou ao seu destin~ em 12 de Janeiro de 
1941, ou seja, 2 meses e meio depois. 0 seu transito pel a Africa e 0 caminho maritimo, aliado ao facto de 
ter sido censurada, sao as razoes apontadas para a morosidade da sua chegada. 

Entretanto, aproveitando os voos intercontinentais dos Clippers da Pan American (FAM14 e FAM18), 
os Correios de Macau criaram em 15 de Julho de 1940 uma nova rota para fazer chegar as suas malas 
de correio a Europa mais rapidamente (em Portugal, no sentido inverso, esta rota entrou em servic;:o em 
27 de Junho de 1940). A sua sobretaxa aerea de 1,90 pataca por 5 gramas de peso era, no entanto, 
elevadissima, face ao valor praticado pela rota Horseshoe que era de 55 avos pelo mesmo peso (nota
se, a titulo informativo e em termos comparativos, que, hoje em dia, mais de 60 anos depois, 0 porte 

Figura 2 - Carta transportada pela P.A.A. (Pan American Airways), manuscrita a vermelho. No verso da carta 
o porte correcto de 4 patacas (10 gramas): 3,80 patacas de sobretaxa aerea (2° porte) e 20 avos de correia 
normal. 
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mlnimo duma carta par via ae
rea, de Macau a Portugal, e de 
3 patacas ou de 4,50 patacas 
para a Europa, para um peso ate 
10 gramas). Trata-se, contudo, 
dum percurso totalmente aereo 
(Mapa 1, a verde), pelo que era 
justificavel 0 seu prec;:o, atenden
do a rapidez com que as corres
pondencias chegavam ao seu 
destin~ em tempo de guerra. As 
correspondencias de Macau 
eram primeiro remetidas pela 
rota do Pacffico (FAM 14) para S. 
Francisco com varias escalas 
(Hong Kong, Manila, Guam, 
Wake Island, Midway Island e 
Havai), dal seguiam para Nova 
larque depois de atravessar todo 
o territorio america no, de oeste 
a leste. De Nova lorque eram fi
nalmente enviadas para Lisboa 
atraves da rota do Atlantico 
(FAM 18), via Bermudas e Horta. 

~
Q {'J~INOO-CHINAI\ PHILIPPINES ' -', \\ Harbor 
~ ~ \ ('\ / ~ ~ Le~t. Gu.m- Mars".11 X, 

o \ MA..4VA fQ Gull .. , Is: \n 
Sin\.~~ './Bc)~EO I\'~ ':'Cllroline eo \~ <>0:' '\) W ~I\'~~ GIlbert Is Ii 

t. C;;-~;,;.,.~· ~. S~lomon Is 1& 
~O/~!..qS'" ' .... - :" FIJI I 

.., .rwin Cor.'.......... \. I Pacific OcHn 

s.. --" 

o tJ tl NEW ZEALAND 

Mapa 2 - 0 bloquelo japones durante a Guerra do Pacifico 

Este percurso esta bem representado 
pela carta do figura 2. Datada de 10 
de Marc;:o de 1941, a referida carta 
chegou a Lisboa em 2 de Abril de 
1941. 
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Com 0 deflagrar do Guerra do 
Pacffico em Dezembro de 1941 e no 
sequencia do bloqueio japones a 
toda a zona do Asia Oriental (Mapa 
2) 0 servic;:o postal aereo de Macau 
cessou par completo. A nlvel postal, 
o Territorio ficou assim quase total
mente isolado do mundo exterior, so 
havendo comunicac;:ao com a cida
de vizinha de Hong Kong (sob 0 do
mlnio japones desde 25 de Dezembro 
de 1941) e correspondencias espora
dicas para as outras partes do mun
do, sempre por via superflcie (figura 
3) . 

Lisboa, 18 de Marc;:o de 2005 

Figura 3 - Carta envlada de Macau para Hong Kong em 13 de 
Feverelro de 1942, com carlmbo de chegada de ocupal;oo japo
nesa no verso. 

Senhor Associado 

Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obriga~ao 0 pagamento pontual 
das quotas. Elas sao essenciais para 0 seu bom funcionamento. 

Pague atempadamente as suas quotas 



BLANDY BROTHERS & CO. 
Precursora das perfura~oes particulares 

portuguesas 

LUIS Armando Barroso 

Tendo eu, na minha colecc;ao, dois selos isolados com a marca, BLANDY, dactilografada na 
frente, e sabendo que no caminho que houve que percorrer ate ao aparecimento das perfurac;6es, 
tinha sido essa uma das formas encontradas para as empresas precaverem 0 roubo dos seus selos, 
comecei a pensar em saber mais sobre a marca e, na prossecuc;ao de outros artigos meus sobre 0 tema 
das perfurac;6es, trazer os elementos recolhidos ao conhecimento publico. 

Para 0 efeito, passei a centrar a minha investigac;ao nesse sentido e, os elementos recolhidos, 
vieram indicar-me que a empresa em causa se chamava BLANDY BROTHERS & Co., e, tinha sido de facto 
a precursora do usc das perfurac;6es, como modo de protecc;ao de selos postais no nosso pars. Estava 
assim desfeito 0 enigma. 

Pensei entao que, tendo side a Blandy Brothers a precursora das perfurac;6es entre nos, poderia 
ter sido ela tambem, a primeira a usa-las. Contudo os registos encontrados ate agora, nao me dao essa 29 
certeza. Na verdade, com muita magoa minha, as investigac;6es efectuadas levam-me unicamente a 
poder afirmar, com boa margem de seguranc;a, que existem duas empresas a disputar 0 primeiro lugar 
no que concerne a aplicac;ao de perfurac;6es em selos postais. 

Situadas am bas na Madeira e dedicadas ao negocio dos vinhos as firmas em questao sao a 
Blandy Brothers & Co, que ainda hoje se dedica, entre outras, a essa actividade e a Welsh Brothers 
(Madeira) & Co que ja cessou os seus negocios na Ilha. 

Acontece que, nos registos encontrados, temos como data mais antiga a existente numa carta 
de 28.10.1878, com um conjunto de selos de D.Luis I , fita direita, com perfurac;ao "WELSH", marca de 
seguranc;a da Welsh Brothers, enquanto a data mais antiga que conhecemos com a marca Blandy 
perfurada data de 12.07.1884, 0 que nao quer dizer que nao possam existir outras anteriores. Curioso 
tambem, e 0 facto de apesar da autorizac;ao oficial do usc das perfurac;6es postais ter a data de 5 de 
Abril de 1884, ser conhecida utilizac;ao com data bastante antecedente. 

Ate a descoberta de registos anteriores aos aqui anotados, continuaremos sem poder afirmar, 
com certeza, quem tera sido a verdadeira iniciadora das perfurac;6es em Portugal, se a Blandy, se a 
Welsh, e isto porque acreditamos que tendo sido a Blandy a precursora, deve ter, igualmente ela, 
comec;ado a utilizar as perfurac;6es muito cedo. Ficaremos aguardando que algum amigo filatelista nos 
possa ajudar. 

De qualquer forma entendi trazer ao conhecimento dos filatelistas em geral e dos amantes dos 
perfurados em particular, quem era, como apareceu e a que se dedicava, a precursora das marcas de 
seguranc;a, em materia postal, portuguesas. Vejamos entao: 

1. Blandy Brothers & Co. - a historia 

a) Instalac;ao 

Corria 0 ana de 1807 quando um jovem ingles de 23 anos de seu nome John Blandy, de profissao 
contramestre, desembarcou na Ilha da Madeira, de bordo do navio "Garrison" comandado pelo General 
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Beresford, que tinha side mandado para ali, para prevenir uma possfvel amea<;:a de desembarque das 
tropas de Napoleao Bonaparte. 

Quatro anos mais tarde, e apos uma breve desloca<;:ao a Inglaterra para se casar com Janet 
Burden, 0 referido jovem regressa a IIha, para of se instalar definitivamente e, dar continuidade aos 
contactos que entretanto havia estabelecido durante a sua estadia anterior, no sentido de se dedicar 
00 negocio de vinhos e licores. Nesse mesmo ana de 1911, cria no Madeira uma empresa a que deu 0 

nome de Blandy Brothers & Co, inicialmente dedicada 00 comercio do vinho do Madeira mas que, mais 
tarde, alargaria a outros ramos de actividade, to is como, bancos, viagens, hotelaria, etc. 

John Blandy ficou famoso tambem, por ter side 0 primeiro a fabricar, no sua Quinta de Santo 
Antonio do Serra, em 1850, a primeira manteiga do Ilha, tornando-se de seguida seu fornecedor exclusivo 
em todas as mercearias do Funchal. Seu filho Charles Ripath Blandy (1812-1879) d6 continuidade 00 

negocio do familia, e este ir6 manter-se ate aos nossos tempos. A familia Blandy continua hoje, a viver no 
Madeira e a manter a tradi<;:ao que remonta a 1811 , j6 16 VaG quase 200 anos. Agora com a designa<;:ao 
Blandy Brothers & Co. Lda, no Rua do Alfandega, 20 no Funchal. 

Estal familia teve popel importantissimo no desenvolvimento e divulga<;:ao do vinho do Madeira 
e consequentemente, uma posi<;:ao primordial no crescimento economico do IIha. Com as suas elevadas 
vendas, principalmente no concerne a exporta<;:ao, a Blandy Brothers tornou 0 vinho do Madeira, naG so 
conhecido internacionalmente, mas tambem um dos grandes vinhos mundiais. 

b) alargamento 

Apos sua implementa<;:ao no Madeira a Blandy Brothers, Instala-se a seguir em Las Palm as e Tenerife 
sob 0 nome de Blandy Brothers & Cia, S. A., e, depois em Lisboa, no Rua Victor Cordon, 31 - 10 sob a 
denomina<;:ao de Blandy Brothers (Lisboa) Limitada, on de ainda hoje se mantem Ii gada todavia, 00 sector 
das viagens, como Blandy Travel Services Lisboa. Ter-se-6 tambem instalado no Seixal. muito 
provavelmente com interesses no corti<;:a, pois encontrei registo de uma carta em seu nome, com carimbo 
de safda do Seixal. (fig. 5) Actualmente tem igualmente no Algarve uma agencia de viagens denominada 
Blandy Travel Services Algarve, em Faro. 

2. Blandy Brothers & Co. - suas marcas de seguran~a 

Esta empresa, talvez devido a sua origem inglesa, cedo come<;:ou a usar marcas de seguran<;:a 
como protec<;:ao dos selos postais adquiridos para posterior utiliza<;:ao em sua correspondencia. Come<;:ou 
por servir-se do palavra "BLANDY", dactilografada sobre a frente dos selos que utilizava (figs. 1 e 2), 
tornando-se desta forma uma verdadeira precursora das perfura<;:6es portugueses particulares, uma vez 
que naG h6 registo de forma identica ter sido usada por outra empresa ou particular, em Portugal. 

Passou depois a colocar essa mesma palavra, primeiro nome do firma, sobre seus selos porem, j6 
naG dactilografada mas antes, formada por um conjunto de 61 pequenos furos, podendo assim ser uma 
(das duas) prov6veis introdutoras de tal processo em Portugal. (figs 3,4 e 40). Numa fase posterior, alterou 
a forma de apresenta<;:ao do sua marco de seguran<;:a, passando esta a ser composta pelas 3 primeiras 
iniciais do sua denomina<;:ao, Blandy Brothers & Co., isto eBB C, num total de 34 furos, com os dois Bes 
numa mesma linha e 0 C numa linha abaixo, precisamente no meio dos Bes. (figs 6 a 10). Esta ultima 
figura aparece tambem em selos espanhois. 

Para terminar, deixamos aqui e, que se nos releve a publicidade, a imagem de algumas excelentes 
marcas do vinho do Madeira Blandy's. 



PERFURACAo "BLANPY" 

Fig. 2 - Marca precursora 
(4S) - Madeira 

Fig. 4 - Marca perfurada 

Fig. 3 - Marca precursora 
Sob. Madeira 

Fig. S - Carta envlada da Madeira (07.02.89) para Hamburgo (14.02.89) 
com passagem p~r Llsboa em lOde Feverelro de 1889 

.. 

Fig. 6 - Carta remetlda do Selxal 
(03.12. 91) para Hamburgo 

Fig. Sa - Verso da carta aclma. 
Marcas de Llsboa e Hamburgo e da 
firma remetente 
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PERFURACAo "8 8 C n 

Fig. 7 - D. LUIs (fita direita) Fig. 8 - D. Carlos (Mouchon) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

LAGOS 

POST CAR D 
THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE. 

Fig. 9 - Cent· de S. Antonio 

Fig. 10 - Postal entregue a bordo do navio "Germansy" (Agosto/89) para 
Hamburgo (05.09.89) com passagem por Londres (03.09.89) 
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Fig. 11 - Postal enviado do Madeira (22.07.02) para Londres 



A Censura Militar nas IIhas durante a 
2a Guerra Mundial 

1. A CENSURA MILITAR NO ARQUIPELAGO DA MADEIRA 

Joaquim Sousa Lobo 
Desenhos de Eduardo Silva 

Quinze anos depois da publicac;:oo no "0 TIMBRE". de varios artigos sobre 0 assunto acima citado. 
que. so foram possiveis. dada a insistente persistelncia do saudosos amigo Grdo Mestre Dr. Anlbal Quelroga 
em transformar-me em escriba filatelico. achei ser a altura de voltar ao tema. pois as marcas novas entretanto 
aparecidas soo ja muitas. e. necessario se torn a portanto. proceder as devidas actualizac;:6es. 

Tenho que realc;:ar aqui tambem. 0 aparecimento de novos coleccionadores para este tema da 
Historia Postal. 0 que muito me apraz referir. 

Os artigos que you agora reeditar estoo baseados na minha colecc;:oo. sendo por isso natural 
que estejam muito incompletos. Assim. desde ja agradec;:o toda a colaborac;:oo dos leitores e 33 
coleccionadores. informando a revista do nosso clube. das marcas que eventualmente possuam e noo 
estejam aqui referidas. 

Nesta nova abordagem comec;:arei por referir 0 que escrevi em Abril de 1990 e foi publicado no 
n° 4 do "0 Timbre" em Julho de 1990. Vejamos entoo. 

A censura no Arquipelago da Madeira teve 0 seu infcio em 27 de Julho de 1943. para a 
correspondencia do pessoal militar e. a 1 de Agosto do mesmo ana para a correspondencia civil. 0 
suporte legal para 0 exercfcio da censura foi a Portaria n° 10.402 de 28 de Maio de 1943. publicada na 
O.E. n° 4 - 1 a serie. de 30 de Junho de 1943. a qual. juntamente com instruc;:6es especiais. foi publicada 
nos periodicos locais. para conhecimento publico. indicando tambem 0 dia exacto em que a censura 
entrava em vigor. 

Este servic;:o. como ja se disse. dividiu-se em dois ramos: 

- censura a correspondencia do pessoal militar; 
- censura a correspondencia civil. 

Com a publicac;:oo da Ordem de Servic;:o n° 130 do Comando Militar da Madeira. de 27 de Julho 
de 1943 e com efeitos imediatos. entrou em vigor a censura do pessoal militar. censura essa que era 
exercida pelos Comandantes das Unidades. Chefes de Repartic;:oo e de Estabelecimentos Militares. 
Para a censura a correspondencia civil foi constitufda a Secc;:oo de Censura. sob a direcc;:oo da 1 a 

Repartic;:oo do Quartel General do Comando Militar da Madeira. com infcio em 1 de Agosto de 1943. Os 
diversos servic;:os de censura cessaram toda a actividade a 22 de Agosto de 1945. 

Para a marcac;:oo da correspondencia do pessoal militar censurada foram utilizados multi pi os e 
variados carimbos. ja que cada unidade. sub-unidade. repartic;:oo ou estabelecimento militar. tinha a 
Iiberdade de criar as suas proprias marcas. noo havendo regra alguma para a sua concepc;:oo e fabrico. 
salvo a de terem. obrigatoriamente. a palavra CENSURA ou CENSURADO e 0 nome ou as iniciais da 
unidade. Passo a referir-me aos que possuo. reproduzindo-os e indicando as cores em que aparecem 
batidos. 
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pesenhos de Eduardo Sliva 

Ccmondo Mllitar do Madeira 

CENSURADO 
Des. n° 1 

Comando MUltar da Madeira (tipo 1) 

(45x15 mm) - a vermelho, azul e preto 

CENSURADO 
3.' C. S, M. (Esp.) 

00 
R. E t 

Des. n° 3 

3a Companhia do Servh;o Material do 
Regimento de Engenharia 1 

(36x27 mm) - aparece batido a preto 

CENSURAOO 
G.A.C.A.5 

Des. n° 5 

Grupo de Artilharia Contra-Aeronaves 5 

(26xll mm) - aparece batido a violeta 

Des. nO 7 

Comando do Regimento de Infantaria 19 

(39x28 mm) - aparece batido a violeta 

:t\\itl \}£ I t~ FANTARI4 
~\~~ kQ~ 

3.'" Batalhao 
2.~ Comp:a de Atiradol'es 

I CENSURADO I 
Des. n° 9 

30 Batalhao - 2a Companhia de Atiradores 
do Regimento de Infantaria 19 

(47x29 mm) - aparece batido a violeta 

COMANDO MIIJTAR DA MADE1RA 
CENSURADO 

Des. n° 2 

Comando MUltar da Madeira (tipo 2) 

(48x15 mm) - sempre batido a azul 

CENSURADO 
FOR MAf;,AO DE 
TRANSMISSOES 

Des. n° 4 

Formac;ao de Transmissoes 

(45x24 mm) - aparece batido a vermelho 

H. M. M. 
CENSURADO 

Des. n° 6 
Hospital MUltar da Madeira 

(36x17 mm) - aparece batido a vermelho 

2.0 B.1. do R, I. 19 

CENSURADO 
Des. n° 8 

20 Batalhao do Regimento de Infantaria 19 

(46x16 mm) - aparece batido a azul 

CENSURADO 

4.0 B.1. 1.19 
Des. n° 10 

4° Batalhao Independente de Infantaria 19 

(26xlO mm) - aparece batido a vermelho 



COMANDO MlliTAR OA MADEIRA 
C. M. P. T. 

C. 2 

CENSURADO 
DEPOSITO DO B. t. I. 19 

Des. n° 11 

CO,o.iAh:OO MILlTA't OA iAADEIRA 
C.M.P. T. 

C.6 

CENSURADO 
DEPOSITO DO B. I. I. 19 

Des. n° 12 

DeposHo do Batalhco Independente de In.antarla 19 DeposHo do Batalhco Independente de In.antarla 19 

(58x28 mm) - aparece batido a vermelho (54x26 mm) - aparece batido a violeta 

.COMANOO 

Des. n° 13 

Aviso de 2a Classe "JOclO de Llsboa" 
Comando 

(42x28 mm) - aparece batido a azul 

Fig. 1 - Imagem reduzida 

~fo-« 
o£t:r.> f.s~ 

~~ 

~Co I 

Marco de Censura, manu5crlta a yermelho, do Aviso de 2° Classe "Jooo de Lisboa" 

No censura as correspond€mcias civis foram utilizados catorze carimbos. numerados de 1 a 14, 
numeros estes que identificavam 0 censor. Como se pode ver a seguir, em baixo, sao de formato oval 
e as iniciais inscritas significam CENSURA MILITAR POSTAL TELEGRAFICA e CENSOR. Aparecem normalmente 
batidos a violeta. 

Possuo os numeros todos menos 0 1 1 . 

35 



36 

Des. n° 14 

Censura Mllltar Postal Telegraflca 
Censor 1 

Censurado 

(54x24 mm) - aparece batido a violeta 

Existia ainda um carimbo de Censura Militar Postal e Telegrafico destinado aos oficiais censores 
a Radio Marconi. 0 qual a seguir se mostra. 

M. G. 
C.M.P.T. 

Visto pela Censura Militar 
Des. n° 15 

Mlnlsterlo da Guerra 

Censura Mllltar Postal Telegraflca 

Vlsto pal a Censura Mllltar 

(61 x20 mm) - aparece batido a violeta 

Para a fecho do correspondencia foi utilizada fita de popel gomado de cor bistre e com a 
legenda a preto. "ABERTO PELA CENSURA / MADEIRA". Sao conhecidos dais tipos diferentes . 

....... /~ 

/". "/ 

~o ~<f> X~o~ ... .... t, ... \7_~""'''<I"> 
S .. ~';".i..o 01.0-.. .JI""S;cWc Cf6t:h:"c.K 

r-i " A.J. fT 0... 

Fig 2 - Tlpo 1 - Imagem reduzlda 

Iberto pall Censum 
Des. n° 17 

Aberto pela Censura 

(50x8 mm) - a preto 

Iberto pall CeRsum 
Des. n° 16 

Aberto pela Censura 

(48.5x8 mm) - a preto 

BROTHERS & c: L" 
IANKEAS 

MADIIIA 

!O 

~!LCO BORGES & IawAO 

Ll BO! 

Fig 3 - Tlpo 2 - Imagem reduzlda 



Sempre que a carrespondemcia violava as disposic;:6es do Regulamento do Censura. era 
devolvida 00 remetente depois de Ihe ser aplicado 0 carimbo "DEVOLVIDO A PROCEDENCIA PELA 
CENSURA MILlTAR". 

DEVOl'.JlDO A. PROcrOENCIA 

PELA CENSURA MILITAR 
Des. n° 18 

Devolvido a Procedencia 

(83x16 mm) - aparece batido a violeta 

Blbllografla 

- "Relatorlo e Contas de Instala.;Cio e Funclonamento dos Servl.;os de Censura Mllltar". - Cor. Carlos 
Afonso dos Santos 

- Jornals da epoca. 

Guerra Colonial 
1961-1974 

Historia do Servi«;o 
Postal Militar 

History of Portuguese Military Postal Service , 

Hlst6ria do Servlc;o Postal Militar 

History of Portuguese Military 
Postal Service 

Autores 
Eduardo Barrelros e LUIs 

Barrelros 

Llvro em formato A4, com 
capas duras e sobrecapa, Impresso 
em papel couche, com 460 paglnas 
a cores. 

Inclul uma Introducao hist6rl
ca a Guerra Colonial, descreve-se 
a organizacoo, Instalacoo e funclo
namento do Servico Postal Mllltar 
(SPM) em Portugal e nas antlgas Pro
vincias Ultramarlnas (236 fotografl
as). Texto em Inglis. 

Estudo das marc as postals ml
lItares, carlmbos, etlquetas de 
reglsto e outras marcas utIllzadas no 
SPM (421 marcas). 

Contem um catalogo de 
aerogramas milltares de Portugal e 
das ex-Provincias Ultramarlnas ilus
trado com 361 fotografJas 

Pre~o 45 euros + portes 
Pedidos aos autores 
Tim - 917243056 

email: lebarreirosanetc.pt 
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Imposto Postal 

Assistencias's em selos de D. Manuel II 

Manuel Janz 
mjanz@netcabo.pt 

o 1 ° Governo Provis6rio forma do ap6s 0 golpe revolucionario de 1910, chefiado pelo Prof. Doutor 
Te6filo Braga, embora sendo um Governo de compromisso que congregava varios tend€mcios, conseguiu 

nos primeiros tempos de governa<;:ao um alto 
rendimento no sua produ<;:ao legislativa. Uma das 
primeiros medidas tomados, foi a do reorganiza<;:ao 

DireoQao Geral de Administragao Politioa 
e Civil 

2.' Repartl~ao 
A ILSsistcncia pilblica c em Portugal uma organizu~ilo 

rudimentnr. 
Fuz~-la Burgir de subito, spm atender lis circunstilncias 

t'speciais em quo tern sido, de longu duta, dispensudo 0 

socorro da col('ctividade aos indigentes, serin dificilimo, 
senilo impossivt'l. E uma obra de renliza.;l!o lenta e pro
gressh·a, de qne a expcriencin ter{, do ditar as formas 
convenlentes dB desenvolvimento, desde que se Iho fixem 
linhas gerais de orienta~ilo e de conexi1o. 

Desc('ntrnlizar os scn·ic;os referontes nos nuxilios u 
prestar, purn a sna maior e mnis rapida eficacia; centra
lit:ur a nCyilo dirigontc para melhorar a fiscalizac;1to, dimi· 
nuir os gastos gernis e obter fornecimentos om condic;iitls 
vnntnjosns eis os intuitos ndministrntivos da presente 
reformn dos sen-ic:os de nssist!!ncia. 

Art. H.O 0 Fundo K acional de Assist!!ncin e constitufdo: 
1.0 .Pelas importilncias que anualmente forem consigna

dUB no Orc;umonto do Estado com nplicn<;iio especial :1 
cste fundo; 

2.° Por urn imposto especial de 10 reis sObre cada bilhete 
de ,"ia ferroa de custo igllal OU sllperior II 500 r6is a de 
20 reis sCibro cada bilhete do pre~o igunl ou superior a 
1:$000 reis, e do 10 r6is em cada guia de despacho de bn
gagcns, recovagens ou mercndorias cujo custo de trllns
porte exceda 0 pre<;o de 100 reis; 

3.° 1'010 rendimento duma estampilha especial .ARais
Uillcia, dos ynlores de 10 e 20 reis. que sera de uposi~lIo 
obrigat6ria como estampilha adicionnl i,s ta.'-ras ordinurias, 
a do yalor do 10 reis no servi<;o postul e u do valor de 20 
reis no sen·illo tclegrafico nos dias 24, 25, 26 0 30 de 
Dezembro, 1 e 2 do Juneiro, 40 5 do Outubro do cada 
ano (l no din comemorativo da promulg!l!;iJ.o dn Conati
tul9ilo; 

DctE' rllllllu·se portunto que todus liS nutoridncles , a quem 
o L'onhf'c·im'cnto e e\'f'~u , 'ilo do prosente decrE'to com f()r~ I 

(10 lei p f' rtencer, 0 cumprmn e fu~um cumprir e gourdar 
tum illtf'iruml'nte COIllO ne] ' s() contem. 

Os .\Iinistros de todus ILS Rcpnrtic,:ves 0 fuc:mn imprimir, 
publicar 0 correr. Dado nos 1':I(:os do Go'·Orno ela Reptl
hlicn, l'm 27 do AbrU de 1011. - Joaquim Toono Braga 
_lnw'lio Jo~e de A lmeida -Bcl'nai·illo J!achado JOi<8 
j(pllN' - .AntOnio Xa~ier Curreifl B crI·eto - A lI aro rI# 
",lz,udo Gomcs-.l!anuel de Brito CU1lI'lc/to. 

do apoio do estado aos mais corenciados. 

Com 0 decreto de 25 Maio de 1911, como 
poderemos ver pelo inicio do seu preambulo, 0 

Governo tem consciencia de que naG iria ser tarefa 
facil de par em pratica. Serio necessario criar novas 
fontes de rendimento, e de todas as medidas 
preconizadas neste Decreto aquela que interessa a 
n6s filatelistas e a estipulada no n° 3 do art. 9° 

Segundo 0 disposto no n.O 3 do artigo 9.° do decreto 
com forc;a de lei, de 25 de Maio ultimo, aolarado por por
taria de 19 de Agost,) seguinte, e criada sob a designa
~io AlISistencia uma estampilba especial dos valores de 
10 e 20 reis, que serli. de apposic:;io obrigatoria, como es
tampilha addicional as tax as ordinarias, a primeira no 
servic;o postal e a lIegunda no servi'1o tolegraphico, nos 
dias 1 e 2 de Janeiro, 4 e 5 de outubro, 24, 25, 26 e 30 
de Dezembro e no dia oommemorativo da Constitui~, de 
cada aono. Sao isentas dll apposic;ao do sello de 10 reis 
as publicac;oes periodicas. 

Para cumprimento d'essa disposi~ito legal, como nio 
houvesse tempo para a confecgao da estampilha espeoial, 
foi mandada por a sobrecarga A88ist~71cia nas estampilhas 
actuaes de 10 e 20 reis. 

Os chefes de servi'1o deverao providenciar p'lra qua 
todas as estac:;oes, depositarias de caixa e vendedores de 
sellos d'essc districto se foro69am com a qllantidade de 
sellos qna reputem necessarios para cabal cumprimento 
da lei. 

Os sello! de 20 reis, que servem s6 para estac;oes que 
teem servic:;o telegraphico, serio applicados aos telegram
mas, que se apresentarem .para expedi~o, no acto da sua 
taxac;ito, pelos fieis, chefes, ou encarregados de estac;l!.o. 

o primeiro periodo de venda e applicac;io dos selios, 
em questio, enos dias 4 e 5 de Outubro proximo fu
turo. 

Os sellos, que nlio houverem sido vendidos ne3lSe5 dois 
dias deveriio ser trocados por sellos na mesma importan
cia nos sitios em que forem adquiridos. 

(CirculAr n.· 2:5,"" 11. 2 d. IcI.lI1bro do 19111. 

Circular de Servic;:o dos Correios 



• 

A incapacidade de criar. imprimir e distribuir um novo selo por forma a estar disponfvel a 4 de 
Outubro. e talvez tambem a necessidade de economizar. levou 0 ministro Dr. Ant6nio Jose de Almeida 
a aceitar a proposta de se mandar sobrecarregar com a palavra ASSISTENCIA os selos de D. Manuel II 
que por sua vez j6 se encontravam sobrecarregados com a palavra REPUBLICA. Esta medida vai voltar 
a ser adoptada para os selos que vieram substituir os selos da Monarquia e s6 muito mais tarde em 1915 
VaG aparecer os selos preconizados no Decreto. 

Nao deixa de ser interessante a forma como foi concebida a aplico<;:ao deste Imposto Postal. 
existindo um certo espfrito de voluntariedade na sua aplicac;:ao. 0 facto dos perfodos de utilizac;:ao 
obrigat6ria serem 4 e 5 de Outubro. 24. 25. 26 e 30 de Dezembro. 1 e 2 de Janeiro e 0 dia comemorativo 
da promulgac;:ao da nova Constituic;:ao Republicana (que a data era desconhecido). serem curtos. 
permitindo a possibilidade de quem quisesse enviar as boas festas ou os desejos de um bom ana poder 
faze-Io sem se sujeitar a ter de pagar este imposto. Nao nos podemos esquecer que. naquele tempo. 
embora fosse corrente a demora de um a dois dias na entrega da correspondencia. a vida corria com 
muito mais calma que hoje em dia. A contrabalanc;:ar este facto temos as datas escolhidas. a primeira 
e a quarta aproveitando 0 fervor republicano nas comemorac;:6es da Implantac;:ao da Republica e da 
promulgac;:ao da Constituic;:ao (21 de Agosto de 1912). a segunda e terceira sao datas Natalfcias e de 
Ano Novo propfCias a caridade. 

Outro aspecto importante teve a ver com a obrigatoriedade de utilizac;:ao s6 ter existido para 
correspondencia postal e telegr6fica. trocada nos territ6rios continental e insular (Ac;:ores e Madeira) . 
ficando livres os jornais e outras publicac;:6es peri6dicas. assim como a correspondencia para 0 

Estrangeiro por ser interdito pelas disposic;:6es acordadas nos pafses da U.P.U. 

Tanto no Decreto como na Circular de Servic;:o dos Correios. naG encontramos qualquer referencia 
a penalizac;:6es para 0 naG cumprimento da utilizac;:ao do selo assistencia nos perfodos obrigat6rios. 0 
Decreto de 9 Setembro de 1924 (D. do G. n° 204) que vem actualizar 0 valor deste imposto. determina 
que se passe a portear a correspondencia que naG cumpra com 0 Decreto de 25 Maio de 1911. naG 
sofrendo qualquer demora. 

Vejamos agora como na realidade foi aplicado este Decreto. Chegaram ate aos nossos dias 
bastantes pec;:as com a correcta aplicac;:ao do selo de assistencia de dez reis (cartas inteiros. postais ... 
etc.). no entanto. com 0 selo de assistencia de vinte reis. 0 numero de pec;:as conhecidas e extremamente 
reduzido dado que a sua utilizac;:ao se destinava exclusivamente ao servic;:o telegr6fico embora se 
encontrem bastantes selos com obliterac;:6es. estas sao na sua grande maioria de favor. como era 
h6bito na epoca. 

/-

__ ~~ ~ .d.::z. g~ 
(~~Z-< 

./ 

~ ~~~ (-r ~7;::L -- ./ ~ ./-?. 

Fig. 1 - Carta envlada do Cadaval 4/1 0/911 para 0 Para (Brasil) 20/10/911 franqueada no 
verso com dols selos de 25 rels e a ASSISTENCIA de 10 rels na parte frontal. 
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Fig. 2 Postal envlado de Llsboa 30/12/911 para 0 Rio de Janeiro, franqueado com 20 rels e 
duas ASSISTENCIA del0 rels. 

Se 0 cumprimento deste Decreto tivesse sido correcto pouco mais haveria a dizer, mas e 
exactamente as m6s aplicac;6es que eu gostaria de comentar e apresentar alguns exemplos. 

o erro mais comum, se assim 0 podemos apelidar, consiste no utilizaC;ao deste imposto no 
correspondencia para 0 estrangeiro, utilizando 0 selo de dez reis ou mesmo dois assim como 0 de vinte 

40 reis, nestes ultimos casas se calhar por ser feito 0 raciodnio, j6 que a franquia duplica quando e para 0 

estrangeiro tambem duplicaria 0 imposto. Tanto num caso como noutro, a maior parte das pec;as que 
me passaram pelas maos sao francamente filatelicas e facilmente reconhedveis pelos enderec;as dos 
destinat6rios, no entanto h6 casas em que foi utilizado 0 selo de assistencia por motivos polfticos ou por 
puro desconhecimento, Fig. 1 e 2. 

.. I 

~ 

Fig. 3 Carta envlada do Melharado 4/10/911 para Mafra 5/10/911 
franqueada com um selo 25 rels e a ASSISTENCIA de 10 rels felta manual
mente. 

Temos outras situac;:6es como 0 

exemplo do Fig. 3 em que a identifi
cac;:ao do selo de ASSISTENCIA e feita 
manualmente nao permitindo assim a 
cobranc;:a do verba a que diz respeito 
o n° 3 do Art. 9. Pel as datos de partida 
e de chegada , verifica-se que esta 
carta nao ficou retida ou porque nao 
foram distribufdos atempadamente 
selos de ASSISTENCIA a esta estac;:ao 
ou por nao ter sido ainda determina
do 0 procedimento a tomar nos ca
sas de nao cumprimento. 

Vejamos agora tres exemplos em 
que a correspondencia devia ter side 
porteada pela utilizac;:ao de selos do 
ASSISTENCIA PUBLICA como selos de 
recurso. No primeiro coso, Fig. 4, te
mos um postal para 0 Porto em que 
sao usados dois selos de ASSISTENCIA, 
mas s6 um desempenha a sua func;:ao 
sendo 0 outr~ de recurso, talvez por 
ser epoca do Natal e se tenham es
gotado as selos naquela estac;:ao. Nos 
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Fig. 4 - Bllhete postal envlado de Llsboa 26/12/911 para 0 PORTO franqueado com 

dols selos de ASSISTENCIA de 10 rels um como recurso. 

outros dois exemplos todos os selos de ASSISTENCIA foram utilizados como recurso e fora do perfodo 
obrigat6rio. 

Deixei para 0 fim 0 exemplar mais interessante Fig.7. Como podemos ver. sao utilizados neste 
postal dois selos de assistemcia de 10 reis sendo que um e bissectado. A minha primeira reaCC;ao quando 
o vi foi de que estava perante uma pec;a forjada. no entanto naG consegui ver nesta pec;a nada que 
me levasse a duvidar da sua autenticidade. Tratando-se do perfodo obrigat6rio resta-nos encontrar 
explicaC;ao para 0 selo de 10 reis bissectado. Deixando para outra oportunidade 0 falar sobre os selos 41 
bissectados de D. Manuel II. vejamos em que condic;6es se podia franquear uma correspondemcia com 
5 reis e chegamos a conclusao que naG se tratando de uma amostra s6 poderia ser um impresso. 

Fig. 5 - Bllhete postal envlado de Llsboa 22/12/911 para Paris franqueado 
com dols selos de ASSISTENCIA de 10 rels os dols como recurso. 

Com efeito este estratagema foi utilizado nesta epoca mas teria side necessario riscar a indicaC;ao 
'Carte Postal' e escrever 'Impresso' e como isto naG foi feito. 56 posso pensar que estarl')os perante um 
'desenvencilhamento' espontaneo e local tao ao nosso gosto. 
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Fig. 7 - Bilhete postal envia
do do Bussaco 25/12/911 
para 0 Porto 26/12/911 via 
Luso 25/12/911 franqueado 
com dols selos de ASSISTENCIA 
de 10 rels um bissectado como 
recurso. 

~ 
~ 

Fig. 6 - Bilhete postal enviado de 
Lisboa 04/01/912 para Paris 
franqueado com um selo de AS
SISTENCIA de 20 reis como re
curso. 
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Antes de terminar noo quero deixar de agradecer a todos aqueles que anonimamente com as 
suas informa<;6es permitiram que eu escrevesse esta linhas. 

MANUEL JANZ 

P.artlclpe no nosso 

17.0 Lellao Inter-Soclos 

02 - 07 - 2005 

Hotel Roma 



A MARINHA PORTUGUESA NA I GUERRA MUNDIAL 
PARTE II - A ac~ao da Marinha na Europa. 

Armando Bordalo Sanches 
desenhos de Eduardo Silva 

o primeiro acto significativ~ que a marinha portuguesa desempenhou na Europa, no decorrer 
deste conturbado perfodo, ter6 sido efectuado a 14 de Maio de 1915, quando sob 0 comando do 
capitao de fragata, Leote de Rego e, em conjunc;ao com forc;as do exercito, dep6s 0 governo do 
general Pimenta de Castro e restabeleceu 0 regime constitucional. 

A 5 de Julho do mesmo ano, foi criada a" Divisao Naval de Defesa e Instruc;ao ", sob 0 comando 
do capitao de fragata Leote de Rego e infcialmente constitufda pelos cruzadores " VASCO DA GAMA 
". navio chefe ., " ALMIRANTE REIS " e " ADAMASTOR ", contratorpedeiros " GUADIANA " e " DOURO II , 

torpedeiros " N° 1 " e " N° 2 ", submarino" ESPADARTE " e vapor "LlDADOR ". 

Apresentamos nas Figuras 1 e 2, postais ilustrades de dois vasos de guerra que integraram a 
citada " Divisao Naval ". 

POaT1JG4L. -Conracado "Vasco da Gama» 736 
L. 

Figura 1 - Cruzador .. VASCO DA GAMA ". Cortesia de Gullherme Rodrigues 

A 7 de Fevereiro de 1916, foi publicada a Lei n.o 480 ( lei de subsistencias ), cuja base loa , prescrevia: 
• II 0 governo podera requisitar em qua/quer ocasiao as materias primos e os meios de transporte que 
forem indispensaveis 6 defesa do economia naciona/, que se encontrem nos dominios do Republica ". 
A 17 de Fevereiro, solicitou 0 governo britanico a Portugal, a requisic;ao urgente dos navies alemaes 
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fundeados desde 0 infcio da grande guerra. na metropole e nos colonios. entregando para esse efeito 
o ministro creditado em Lisboa. ao governo portugues. 0 seguinte memoranda: - " Tendo resu/tado da 
actual escassez de tonelagem. serias dificu/dades. para 0 comercio. que estoo sendo sentidas noo s6 
na Gran-Bretanha. mos tambem em parses que mantem com ela boas relar;6es e tendo Portugal 
invariave/mente mostrado. desde 0 prindpio das hostilidades. completa dedicar;oo a sua antiga aliada. 
o governo britonico pede ao go verno portugues em nome da alianr;a a requisir;oo urgente de todos os 
barcos inimigos estacionados em portos portugueses. os quais seroo usados para 0 comercio portugues 
entre Lisboa e outros portos. que poderoo ser fixados por acordo entre os dois governos ". 

Tendo em vista regular 0 servir;o de requisi<;6es de meios de transportes. autorizodo na Lei n.O 480 
de 7/2. foi publicado a 24 de Fevereiro de 19160 Decreto n.o 2 229 de 23/2. que se reproduz na integra: 

PRESID~NCIA DO MINISTERIO 
DECRETO N.O 2:229 

Atendendo oos interesses da economio nocionol. no que respeita oos meios de transportes moritimos. que 
cada vez se tomam mais difrceis e dispendiosos. sendo um dos motivos dessa dificuldade a falta de navios que 
far;am esse servir;o; 

Atendendo a que semelhante assunto se prende directamente com 0 actual problema de subsistencias. que 
e de salvar;oo publica e por isso rec/ama instantemente medidas urgentes e adequadas as imperiosas necessidades 
do pars; 

Atendendo ao disposto na base 10.· da lei n.O 480. de 7 de Fevereiro de 1916: 
Hei por bem. de harmonia com esta lei e sob proposta do Govemo. decretar 0 seguinte: 

Artigo 1.0 As requisir;oes de meios de transportes maritimos, autorizadas pela lei n.o 480. de 7 de Fevereiro de 1916. 
seroo feitas por ordem do Ministro da Marinha ou. por sua delegar;oo. pela autoridade maritima, no local onde 0 

navio se encontre. 
§ 1.0 Se 0 navio estiver em porto colonial. a requisir;oo ou delegar;oo a que se refere este artigo sera por ordem do 
Ministro das Col6nias. 
§ 2.0 Nos casos de urgente nec essidade. as requisir;oes poderoo ser feitas por iniciativa da autoridade. em 
nome do respectivo Ministro. 
Art. 2.0 As requisir;oes seroo notificadas por escrito. por ordem ou em nome de quem as fizer. ao capitoo ou 
encarregado do navio ou ao proprietario ou armador, ou. na falta destes. a quem os represente, e executar
se hoo imediatamente. 
§ unico. 0 escrito de notificar;oo exarar-se ha em dois exemplares. sendo um entregue 00 notificado e lavrando
se no outro a certidoo da entrega dessa notificar;oo. assinada pelo notificado ou, quando este noD possa ou noD 
queira assinar. por duos testemunhas. cujos nomes. profissoes e moradas se devem indicar no seu conteudo. 
Art.o 3. 0 Feita a requisir;oo, proceder-se ha, logo que seja possrvel, 00 inventario do cargo e mais objectos que 
se noo considerem pertenr;as do navio. 
§ 1.0 A este inventario assistiroo a autoridade marftima e 0 consul da nar;oo a que 0 navio pertencer. ou 0 seu 
delegado. e por ambos sera assinado em dois exemplares, sen do um destinado a comissao a que se refere 0 

artigo 5.0 e outro remetido ao Consulado. 
§ 2.0 No coso do autoridade consular, ou seus delegados. noD assistirem 00 inventario, tendo sido devidamente 
avisados, ou noD os havendo no localidade. a autoridade marrtima procedera 00 mesmo inventario, em 
presenr;a de duas testemunhas, que com ela assinaroo. 
§ 3.0 A carga e mais objectos a que se refere este artigo deveroo ser desembarcados e transportados, por 
conta e risco dos proprietarios. em Lisboa para os armazens da alfondega ou do porto desta cidade, enos 
restantes portos da metr6pole e cOl6nias para onde for determinado pela competente autoridade aduaneira. 
Art. 4.° As requisir;oes feitas nos termos do artigo 1.° e seus paragrafos seroo confirmadas por decreto. e os 
navios considerados portugueses. 
Art.o 5. 0 ~ criada, junto do Ministerio da Marinha, uma comissoo, que tera por fim: 
1.0 Promover a avaliar;oo do navio e de todos os seus pertences; 
2.0 Arbitrar a retribuir;oo que deve ser paga pelo usa do navio; 
3.0 Determinar a indemnizar;oo de vida por avarias ou por qualquer deteriorar;oo, que noo derive do usa a 
que 0 navio for natura/mente des tin ado; 
4.° Determinar a indemnizar;oo. por qualquer modificar;oo feita 00 navio que Ihe diminua 0 valor; 
5. 0 Resolver sobre tudo que diga respeito a alimentar;oo e sa/arios das equipagens actualmente em servir;o. 
e em quanto permanecerem em territ6rio portugues ou noD sejam repatriadas. 
§ 1.0 A retribuir;oo mencionada no n.o 2.0 Iiquidar-se ha semestra/mente e sera logo depositada na Caixa Geral 
de Dep6sitos. devendo do mesmo modo depositar-se as quantias correspondentes as indemnizar;oes a que 
se referem os n. Os 3. ° e 4.°; 
§ 2.0 As quantias depositadas nos term os do paragrafo anterior podem ser levantadas por quem de direito. 
des de a data da reentrega do navio. 



Art.o 6. 0 A comissoo a que se refere 0 artigo anterior sera nomeada pelo Ministro da Marinha, e campor-se ha: 
De 1 capitoo de mar e guerra que sera presidente; de 1 engenheiro construtor naval; de 1 ajudante do Procuradar 
Geral da Republica; de 1 representante das empresas de navegac;oo; de 1 representante da Associac;oo Comercial 
de Lisboa; de 1 representante das companhias de seguros; 
De 1 delegado do Ministerio das Financ;as. 
§ unico. Das decisoes desta comissoo havera recurso para 0 Ministerio da Marinha, que dicidira em ultima instoncia. 
Art.o 7" A reentrega do navio deve ser notificada ao proprietario ou ao seu representante com a antecipac;oo de dez 
dias, pelo menos, e, salvo acc5rdo em contrario, rea/izar-se ha, sempre que seja passfvel, no porto em que se efectuou 
a requisic;oo. 
§ 1.0 Para os efeitos a que se refere este artigo 0 proprietario do navio, ou 0 seu representante, devera indicar a 
comissao a que se refere 0 artigo 5. 0

, em carta registada, a pessoa, residente em Portugal, a quem deve ser feita 
a notificac;oo. 
§ 2.0 Na falta da indicac;oo mencionada no paragafo anterior, ou quando a entre.ga se noo possa efectuar por 
ausElncia do proprietario ou seu representante, 0 navio, depois de avaliado por peritos, sera posta em hasta publica, 
devidamente anunciada, depositando-se na Caixa Geral de Depositos, a ordem de quem fiver direito, 0 produto da 
arrematac;oo, depois de deduzidos todos as despesas que para esse fim se tenham feito, bem como as que, por 
indispensaveis, se tenham feito desde que a entrega se noo realizou por falta da a/udida indicac;Oo. 
Art.o 8. 0 ~ste decreto entra imediatamente em execuc;Oo. 
Os Ministros de todos as Repartic;oes assim tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo da Republica, 23 
de Fevereiro de 1916.- Bernardino Machado - Afonso Costa - Artur R. de Almeida Ribeiro - JoOo Catanho de 
Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - vrtor Hugo de Azevedo Coutinho - Antonio Maria da Silva -

Augusto LUIs Vieira Soares - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Antonio Ferreira de Simas. 

No mesmo dia e, nos termos do Decreto atr6s citado, foram requisitados 00 abrigo do Decreto 
n.D 2 236 para 0 servic;:o do Estado, diversos navios surtos no porto de Lisboa. 

PRESIDENCIA DO MINISTERIO 
DECRETO N.o 2:236 

Usando da facu/dade que me concede a lei n.O 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos term os do decreto 
n. 2 : 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. SOo requisitados para servic;o do estado os navios abaixo mencionados, surtos no porto de Lisboa 

AlemOes: 

Arkadia 
Achilles 
Antares 
Bulow 
Cosa Blanca 
Cheruskia 
Enos 
Euripos 
Electra 
Energic 
Galata 
Girgente 
Jaffa 
Laneck 
Lubeck 

Tonelados 
1 :106 

580 
1 :529 
5 :034 
1 :043 
2 :047 
1 :210 
1 :747 

417 
452 

2 :580 
1 :036 
1 :263 

786 
1 :055 

Mazagan 1 :110 
Mogador 785 
Mailand 1 :030 
Mina Schuldt 616 
Naxos 1 :389 
Newva 98 
Picador 327 
Pluto 892 
Prinz Henrick 3 :886 
Phoenicia 2 :185 
Ro/andseck 757 
Roterdam 1 :385 
Rhodos 1 :220 
Sophie Rickemers 2 :262 
Taygetos 1 :817 
Uckermark 2 :652 
Wurtemberg 4 :829 
Westerva/d 2 :390 
Santa Ursula 2 :340 

Os Ministros de todos os Repartic;oes assim tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo da 
Republica, 24 de Fevereiro de 1916.- Bernardino Machado - Afonso Costa - Artur R. de Almeida Ribeiro - Jooo 
Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vltor Hugo de Azevedo Coutinho - Augusto 
LUIs Vieira Soares - Antonio Maria da Silva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Antonio Ferreira de Simas. 
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PORTUGAL 26 LlSBOA 
DIQUE HER9ENT DE REPARAQ6E8 

E' 0 mllor do pllz e lIZ p"rte do. melhoramento. do porto de ll.boa, solemnemente 
lnlugurados por D. lulz I • 31'1\.1887. Os prlmelros tr.balhos par. melhoramenlo doporto de 
LI.boa foram mlndados fazer pelo Marquez de Pombal em 1760. V&-se 0 cruzldor Rdamastor. 

Figura 2 - Cruzador Adamastor 

• 

Tomaram parte nesta requisi<;oo de navios, oficiais e pra<;as da marinha e, oper6rios metalurgicos 
do Arsenal, distribufdos por seis vapores, nomeadamente - " ALBATROZ ", " CABO DA ROCA ", " 
JOSEFINA ", " CISNE ", "SEMPRE A ANDAR " e "TRAFARIA "-, cada um com a incumbencia de abordar 
um determinado grupo dos navios que iam ser requisitados. 

46 0 comandante da " Divisoo Naval" ( Leote de Rego ), depois de embarcar no contratorpedeiro 
"DOURO ", a frente de uma flotilha composta ainda, pelo contratorpedeiro" GUADIANA" e os torpedeiros 
" N.o 1 Ole " N.o 2 ", foi supervisionando 0 acto de posse dos navios, que decorreu sem incidentes. 
o primeiro navio a ser abordado foi 0 "SANTA URSULA ". 

Reproduzimos na figura seguinte um postal do " DOURO " a bordo do qual se encontrava 0 

comandante da Divisoo Naval, Leote de Rego. 

PORTIJG"'''' - Gontra-torpedeiro DrJ1woo 1736 



Aindo a 24 de Fevereiro, foi constituido pelo Decreto N.D 2 237, a " Comissao de Administro<;:ao 
dos Servi<;:os de Transportes Maritimos ", conforme teor que possomos a transcrever: 

DECRETO N.D 2:237 

Atendendo a que e de urgente necessidade infciar os trobalhos preparat6rios paro 0 servic;o de 
tronsportes marftimos feitos pelos navios requisitados, no conformidade do decreto n.O 2 :229, de 23 de 
Fevereiro de 1916, e usando das facu/dades que me conferem as leis n.o 373, de 2 de Setembro de 1915, e n.o 480, 
de 7 de Fevereiro de 1916: hei por bem, sob proposta do Governo, decretar 0 seguinte: 

Artigo 1.0 Os navios requisitados, no conformidade do decreto n.O 2:229, de 23 de Fevereiro de 1916, e cuja 
requisi<;ao foi confirmada pelo decreto n.o 2:236, de 24 de Fevereiro de 1916, ficam desde j6 sob a administrac;:ao 
duma comissao ossim composta: 1 oficial de marinha; 1 oficial maquinista; 1 oficial da administrac;oo naval; 
Art. 2.0 A esta comissoo compete, de acordo com 0 Ministro do Marinha: 
1.0 Promover, a medida que julgar conveniente, as indispensaveis beneficiac;oes, reparoc;oes e adaptac;oo 
dos navios requisitados; 
2.0 Adquirir 0 material fixe e de consumo, que for preciso para a sua utilizoc;oo; 
3. 0 Consultar pessoal de escrita e de expediente de que carecer. 
Art. 3. 0 E aberto no Ministerio das Financ;as, a favor do da marinha, um credito extraordinario de 600.000$ para 
ocorrer as primeiras despesas que resultem do execuc;oo deste decreto n.O 2 :229, de 23 de Fevereiro de 1916. 
Art. 4. 0 Fica revogada a legislac;oo em contrario. 

Os Ministros de todos os Repartic;oes assim 0 tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo da 
Republica, 24 de Fevereiro de 1916.- Bernardino Machado - Afonso costa - Artur R. de Almeida Ribeiro - Jooo 
Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - vrtor Hugo de Azevedo Coutinho - Augusto Lufs 
Vieira Soares - Ant6nio Moria do Silva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Ant6nio Ferreira de Simas. 

A 25 de Fevereiro, foi requisitodo mois um novio, 00 obrigo do Decreto N.D 2240, que seguidomente 
se reproduz: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartk;oo do Gabinete 

DECRETO N.D 2 :240 

Usando da faculdade que me concede a lei n.o 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos termos do decreto 
n.o 2 :220, de 23 do referido mes e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. E requisitado para servic;o do Estado 0 vapor alemoo vesta, surto no rio Douro ( Porto ). 

Os Ministros de todos as Repartic;oes assim 0 tenham entendido e fac;am executor. Pac;os do Governo do 
Republica, 25 de Fevereiro de 1916.- Bernardino Machado - Afonso Costa - Artur R. de Almeida Ribeiro - Jooo 
Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vftor Hugo de Azevedo Coutinho - Augusto 
Luis Vieira Soares - Ant6nio Maria do Sifva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Antonio Ferreiro de Simas. 

A 1 de Mar<;:o, forom ompliodos otroves do Decreto n.D 2 242, as otribui<;:6es onteriormente 
conferidos a " Comissao de Administro<;:ao dos Servi<;:os de Tronsportes Maritimos ", de ocordo com 0 

teor que se transcreve: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Reparttr;ao do Gabfnete 

DECRETO N.D 2 :242 

Tornando-se de urgente necessidade ampliar as atribuic;6es conferidas a comissoo a que se referem os arfigos 
1.0 e 2.0 do decreto n.O 2: 237, de 24 de Fevereiro de 1916, hei par bem, sob proposta do Govemo, decretar 0 seguinte: 
Arfigo 1.0 Alem das atribuic;oes conferidas a comissoo a que se referem os arfigos 1.0 e 2.0 do decreto n.O 2 :237, 
de 24 de Fevereiro de 1916, compete a mesma comissoo contratar nos capitanios dos portos, e de harmonia 
com os disposic;i5es em vigor nas mesmas capitanios, 0 pessoal da classe civif julgado necessario para tripular 
os navios requisitados em conformidade do decreto n. ° 2: 229, de 23 do citado mes, logo que esses navios 
estejam em condic;oes de ufi{izoc;oo ou seja necessario conduzi-Ios 00 porto de Lisboa. 
Art. 2.0 Fico revogada a legis/ac;oo em contrario. 
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No mesmo dia, 00 abrigo do Decreto n.O 2 243, foram requisitados varios navios, surtos nos 
portos dos Ac;ores, de acordo com 0 seguinte teor: 

DECRETa N. ° 2 :243 

Usando da faculdade que me concede a lei n.o 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos termos do decreto 
n. ° 2 :229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. sao requisitados para 0 servic;o do Estado os navios alemoes Schwarzburg (vapor), Schiffbek ( 
galera), e Margareth (galera), surtos em Ponta Delgada, na IIha de S. Miguel. e os navios da mesma nacionalidade: 
Schaumburg ( vapor), Sardinia (vapor) e Max (galera), surtos no porto da Horta, na IIha doFaial. 

as Ministros de todas as Repartic;oes assim 0 tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo 
da Republica, 1 de Marc;o de 1916.- Bernardino Machado - Afonso Costa - Artur R. de Almeida Ribeiro - Jooo 
Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vftor Hugo de Azevedo Coutinho - Augusto 
Luis Vieira Soares - Ant6nio Maria do Silva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Ant6nio Ferreira de Simas. 

A 3 de Marc;o, 00 abrigo do Decreto n.O 2 251, foi requisitado mais um navio acostado no Sado, 
Setubal. conforme teor que se transcreve. 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;oo do Gabinete 

DECRETO N.o 2 :251 

Usando do faculdade que me concede a lei n. ° 480, de 7 de Fevereira de 1916, enos termos do 
decreto n. ° 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. E requisifado para servic;o do Estado 0 vapor a/emoo Triton, surto no rio Sado, em Setuba/. 
Os Ministros de fodas as Repartic;oes assim 0 tenham entendido e fac;am executor. Pac;os do Govemo 
do Republica, 3 de Marc;o de 1916.- Bernardino Machado -Afonso Costa -Artur R. de Almeida Ribeiro
Jooo Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - V,for Hugo de Azevedo Coutinho -
Augusto LUIs Vieira Soares - Antonio Maria do Silva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Antonio 
Ferreira de Simas. 

A 6 de Marc;o, foram requisitados diversos navios, 00 abrigo dos Decretos n.Os 2.257, 2.258, 2 259 
e 2.260, conforme teor que passamos a transcrever: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;oo do Gabinete 

DECRETO N.o 2 :257 

Usando da faculdade que me concede a lei n.O 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos termos do decreto n.o 2: 
229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei p~r bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. sao requisitados para 0 servic;o do Estado os navios alemoes abaixo mencionados, surtos no 
porto de Mormugoo: 

Lichtenfels 
Brisbane 
Numancia 

Toneladas de registo 
3: 528 
3: 577 
2: 875 

DECRETa n. ° 2: 258 

Marienfels 
Kommodore 

3:509 
3:879 

Usando da fcauldade que me concede a lei n.o 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos term os do decreto 
n. ° 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: 
Hei p~r bem decretar 0 seguinte: 

Artigo unico. sao requisitados para servic;o do Estado os navios alemoes abaixo mencionados, surtos 
no porto de Loanda. 

Adelaide 
Ingraban 
Ingbert 

Toneladas de registo 
2: 915 
2: 354 
1: 680 



DECRETa N. o 2: 259 

Usando da faculdade que me concede a lei n.O 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos term os do 
decreto n.o 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. Soo requisitados para servic;o do Estado os navios alemoes abaixo mencionados, surtos no 
porto de S. Vicente de Cabo Verde: 

Wurzburg 
Burgmeister Hachmann 
TheodorWille 
Dora Horn 

Toneladas de registo 
3:246 
2:804 
2:385 
1:698 

DECRETa N. O 2: 260 

Heimburg 
Santa B6rbara 
Togo 
Beta 

2:673 
2:347 
2:055 
1:391 

Usando da faculdade que me concede a lei n.o 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos termos do 
decreto n.o 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. Soo requisitados para servic;o do Estado os vapores alemoes Petropolis, Colmar, Quahyba 
e Hochfeld, surtos no Funchal, na "ha da Madeira. 

as Ministros de todas as Repartic;oes assim 0 tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo 
da Republica, 6 de Marc;o de 1916.- Bernardino Machado - Afonso Costa - Artur R. de Almeida Ribeiro -
Jooo Catanho de Meneses - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - vrtor Hugo de Azevedo Coutinho -
Augusto Luis Vieira Soares - Antonio Maria da Silva - Alfredo Rodrigues Gaspar - Frederico Antonio 
Ferreira de Simas. 

A 9 de Marc;o, em consequencia das requisic;oes efectuadas, atr6s referenciadas, a Alemanha 
declarou guerra a Portugal, em virtude de ter considerado: - 01 Todo 0 procedimento do governo 
portugues como uma grave violac;oo do direito e do tratado do comarcio Luso-Alemoo 01. 

A 15 de Marc;o, por forc;a do disposto na Portaria N.o 616, passaram a ter denominac;oo portuguesa, 
os navios requisitados pelos Decretos N.os 2 236, 2 240, 2 243, 2 251,2257,2258,2259 e 2 260, de acordo 
com 0 teor que passamos a transcrever: 

Repartic;oo do Gabinete 
Portaria N.o 616 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Marinha, que os navios abaixo 
mencionados, que foram requisitados para servic;o do Estado pelos decretos n. Os 2 : 236 e 2: 240, 
respectivamente de 24 e 25 de Fevereiro de 1916, n. Os 2: 243 e 2: 251, respectivamente de 1 e 3 de Marc;o 
do mesmo ano, e n. Os 2: 257, 2: 258, 2: 259 e 2: 260, de 6 do referido mes de Marc;o, passam a ter os nomes 
portugueses que a cada um vai design ado: 

Achilles C6vado Adelaide Cunene 
Antares Coimbra Arkadia Espasende 
Beta Maio Brisbane Dameo 
Bulow Tr6s-0s-Montes Burgmeister Hachmann IIha do Fogo 
Coso Blanca Ovar Cheruskia Leixoes 
Colmar Machico Dora Horn S. Nicolau 
Electra Cascais Energic Espinho 
Enos Le9a Euripos Caminha 
Galata Faro Girgente Gaia 
Heimburg Santo Anteo Hochfeld Desertas 
Imgbert Porto Alexandre Ingraban Congo 
Jaffa Sacavem Kommodore Mormugeo 
Laneck Gil Eanes Lichtemfels Goa 
Lubeck Barreiro Mailand Viana 
Margareth Graciosa Marienfels Diu 
Max Flores Mazagan Trafaria 
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Milos Sines Mina Schuldt Nazare 
Mogador Minho Naxos Aveiro 
Newva Patrao Lopes Numancia Panjim 
Petropolis Madeira Phoenicia Peniche 
Picador Granja Pluto Sa do 
Prinz Henrick Porto Quahyba Porto Santo 
Rhodos Belem Ro/andseck Mira 
Roterdam Figueira Santa Barbara S. Tiago 
Santa Ursula Extremadura Sardinia S. Jorge 
Schiffbek Santa Maria Schwarzburg Ponta Delgada 
Schaumburg Horta Sophie Rickemers Berlenga 
Taygetos Sagres Theodore Wille Boa Vista 
Togo Bravo Triton Setubal 
Uckermark Alentejo Vesta Foz do Douro 
Westervald Lima Wurtenberg Amarante 
Wurzburg S. Vicente 

Pac;os do Govemo da Republica, 15 de Marc;o de 1916.- 0 Ministro da Marinha, Wor Hugo de Azevedo Coutinho. 

A 20 de Marc;:o, atraves do Decreto N.o 2 288, foi autorizado 0 governo portugues a aproveitar 
para a defesa nacional alguns dos navios anteriormente requisitados, nos seguintes termos: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;:oo do Gabinete 

DECRETO N.o 2 :288 

Tendo em considerac;ao as necessidades actuais: hei p~r bem, de harmonia com as leis n. ° 
480, de 7 de Fevereiro de 1916, e n.O 491, de 12 de Marc;o do mesmo ano, e sob proposta do Governo da 
Republica Portuguesa, decretar 0 seguinte: 
Artigo 1.0 E autorizodo 0 Governo a aproveitar para a defesa naciona/' dos navios requisitados nos termos do 
decreto n.o 2: 229, de 23 de Fevereiro de 1916, aqueles que pelas suos caractensticas possam ser utilizados nos 
servic;:os auxiliares da mesma defesa. 
Art. 2.0 Fica revogada a legis/ac;ao em contrario. 

Os Ministros de todos as Repartic;oes assim 0 ten ham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo da Republica, 
20 de Marc;o de 1916.- Bernardino Machado - Antonio Jose de Almeida - Antonio Pereira Reis - LUIS Pinto de 
Mesquita Carvalho - Afonso Costa - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - V(for Hugo de Azevedo Coutinho -
Augusto LUIS Vieira Soares - Francisco Jose Fernandes Costa - Joaquim Pedro Martins - Antonio Maria da Silva. 

A 23 de Marc;:o, ao abrigo da Portaria n.o 622 e de acordo com 0 prescrito no Decreto N.O 2288 de 
20/3,0 vapor II GIL EANES" (ex _" LANECK " ), passou ao estado de completo armamento, nos seguintes 
termos: 

PORTA RIA N.o622 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Marinha, que 0 vapor Gil Eanes ( ex- Laneck ), 
passe 00 estado de completo armamento, com a lo tac;ao que faz parte desta portaria e baixa ossinada pelo 
contra-a/mirante major general da Armada. 

Pac;os do Govemo do Republ"lCa, 23 de Marc;o de 1916.- 0 Ministro da Marinha, Wor Hugo de Azevedo Coutinho. 

Lotac;ao do vapor" Gil Eanes" ( ex - Laneck ) a que se refere a portarla desta data 

Comandante, primeiro tenente 
Segundas tenentes 
Segundo tenente maquinista 

1 
2 
1 

Estado malor 

Imediata, primeiro au segundo tenente 
Medico naval 
Oficial da administrac;:oo naval 



Primeiro sargento artilheiro 
Primeiros artilheiros 

Corpo de Marlnhelros 1. Q Brlgada 

1 
4 

2.Q Brlgada 

Cabo artilheiro 
Segundos artilheiros 

Sargento, c ondutor de m6quinas, ou primeiro sargento, condutor de m6quinas 
Primeiros ou segundos sargentos, condutores de m6quinas ( habilitados ) 
Cabos fogueiros 3 Primeiros fogueiros 
Segundos fogueiros 3 Chegadores 

Primeiro sargento de manobra 
Primeiro marinheiro T. S. 
Grumetes 

Torpedeiros 

Enfermeiro 
Cozinheiro de 1. a cJasse 
Dispenseiros 

Total 58 

, , 
6 

2 

1 
2 

3.Q Brlgada 

Cabo marinheiro 
Telegrafistas 

4.Q Brlgada 

5.Q Brlgada 

Criados 
Cozinheiro de 2. a classe 

Majoria General da Armada, 12 de Abril de 1916.-Alvaro da Costa Ferreira, con tra-almiran te. 

Exibimos na Figura 4, um postal ilustrado do vapor atr6s referenciado, .. GIL EANES ". 

Figura 4 - Vapor" GIL EANES" Cortesia de Gullherme Rodrigues 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

6 

1 
3 
3 
6 

1 
2 

2 
1 
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A 12 de Abril, ao abrigo da Portaria N.o 647, passou ao estado de completo armamento, 0 cruzador 
auxiliar II PEDRO NUNES" ( ex - vapor II MALANGE " da Empresa Nacional de Navega<;:ao ), proposto 
para servi<;:o do Estado nos seguintes termos: 

PORT ARIA N. ° 647 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo ministro da Marinha, aprovar a lotar;:oo para 
completo estado de armamento do vapor Pedro Nunes ( ex - vapor Malange, da Empresa Nacional de 
Navegar;:oo ) que passou ao servir;:o do Estado como cruzador auxiliar, 0 qual faz parte desta portaria, 
que baixa assinada pelo contra-a/mirante major general da armada. 

Par;:os do Governo da Republica, 23 de Marr;:o de 1916.- 0 Ministro da Marinha, vrtor Hugo de 
Azevedo Coutinho. 

Lotac;oo para 0 cruzador auxlllar .. Pedro Nunes" a que se refere a portarla desta data 

Estado Malor 

Comandante, capitoo-tenente ou 1.0 tenente 
Imediato, primeiro ou segundo tenente 
Segundos tenentes 
Medico 
Encaregado da m6quina, primeiro ou segundo tenente maquinista 
Segundos tenentes maquinistas ou guardas marinhas maquinistas 
Oficial da admnistrar;oo naval 

Primeiro sargento artilheiro 
Primeiros ou segundos artilheiros 

Corpo de Marlnhelros 
1." Brlgada 

1 
22 

2." Brlgada 

Cabos artilheiros 

2 
1 
1 
2 

2 

Sargento ajudante condutor de m6quinas 1 
Primeiros ou segundos fogueiros 20 

Primeiros ou 2. Os sargentos condutores de m6quinas 4 
Chegadores 20 

Sargento ajudante de manobra 
Primeiros ou segundos marinheiros 
Marinheiros T.S. 

Primeiros ou segundos torpedeiros 

Primeiro sargento do S.G 
Dispenseiros 
Cozinheiro de 2.· classe 

Tofal 

18 
2 

2 

1 
2 

3." Brlgada 

Primeiros ou segundos sargentos de manobras 
Telegrafistas 
Grumetes 

4." Brlgada 

5," Brlgada 

Enfermeiro 
Cozinheiro de 1.· classe 
Criados de camara 

J28 

Majoria General da Armada, 12 de Abril de 1916.- Alvaro da Costa Ferreira, contra-almirante. 

3 
2 

12 

1 
3 

A 14 de Abril, ao abrigo do Decreto N.o 2 332, foram requisitados diversos navios surtos em portos 
de Mo<;:ambique, conforme teor que passamos a transcrever: 



MINISTERIO DA MARINHA 
Repartil;oo do Gabinete 

DECRETO N.O 2: 332 

Usando do faculdade que me concede a lei n.O 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos termos do decreto 
n.o 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. sao requisitados, para servic;o do Estado, os navios a/emoes abaixo mencionados, surtos nos 
portos do provIncia de Moc;ambique: 

Em Lourenc;o Marques 

Admiral 
Kromprinz 
Hessen 
Hof 

Em Moc;ambique: 
Kalif 
Zieten 

No porto do Beira: 
Linda Woerman 

Tone/ados de Registo 
3: 695 
3: 541 
3: 206 
2: 735 

3: 243 
4: 836 

878 

Os Ministros de todos as Repartic;Oes assim 0 tenham entendido e fac;am executor. Pac;os do Govemo do Republica, 
14 de Abril de 1916.- Bernardino Machado - Ant6nio Jose de Almeida - Ant6nio Pereira Reis - LUIs Pinto de 
Mesquita Carvalho - Afonso Costa - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vltor Hugo de Azevedo Coutinho -
Augusto LUIs Vieira Soares - Francisco Jose Fernandes Costa - Joaquim Pedro Martins - Ant6nio Maria do Silva. 

A 19 de Abril, ao abrigo da Portaria N.o 654, passou ao estado de completo armamento, a cruzador 
auxiliar" GONCALO ZARCO " ( ex-vapor" LOANDA " da Empresa Nacional de Navegal;oo ), proposto 
para servil;o do Estado nos termos que se transcrevem: 

Manda 0 Governo do Republica Portuguesa, pe/o Ministro da Marinha, aprovar a lotac;;Bo para 
comp/eto armamento do cruzador auxiliar Gonl;alo Zarco ( ex-vapor Loanda da Empresa Nacional de 
Navegac;;Bo ), que passou ao servic;;o do Estado, a qual faz parte desta portaria que baixa assinada pelo 
contra-a/mirante major general da armada. 

Lota~ao do eruzador auxlllar II Gon~alo Zareo " a que se refere a portaria desta data 

Estado Malor 

Comandante, capitoo-tenente ou 1.0 tenente 1 
Segundos tenentes 2 
Encarregado do maquina, 1.0 o u 2.0 tenente 
Oficial do admnistrac;oo naval 

Imediato, primeiro ou segundo tenente 
Medico 
2. Os tenentes ou guardas-marinhos maquinistas 2 

Corpo de Marlnhelros 
1." Brlgada 

Primeiro sargento artilheiro 
Primeiros ou segundos artilheiros 

1 
22 

Sargento ajudante condutor de maquinos 1 
Primeiros ou segundos fogueiros 20 

2." Brlgada 

3.° Brigada 

Sargento ajudante de manobra 
Primeiros ou segundos marinheiros 
Marinheiros T.S. 

1 
18 
2 

Cobos artilheiros 2 

Primeiros ou segundos condutores de maquinas 4 
Chegadores 20 

Primeiros ou segundos sargentos de manobra 3 
Telegrafistas 2 
Grumetes 12 
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Primeiros ou segundos torpedeiros 

Primeiro sargento do servic;:o geral 
Despenseiros 
Cozinheiro de 2. a closse 

Total 

2 

128 

4." Brlgada 

5." Brigada 
Enfermeiro 
Cozinheiro de 1. a classe 
Criados de camara 

2 

1 
3 

Majoria General da Armada. 19 de Abril de 1916.- 0 Major General da Armada. Alvaro da Costa Ferreira. 
contra-almirante. 

teor: 
A 29 de Abril. foi requisitado um navio ao abrigo do Decreto N.O 2358 de acordo com 0 seguinte 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;oo do Gabinete 

DECRETO N. ° 2: 358 

Usando da faculdade que me concede a lei n." 480. de 7 de Fevereiro de 1916. enos term os do decreto 
n." 2: 229. de 23 do referido meso e sob proposta do Governo: hei por bem decretor 0 seguinte: 

Artigo unico. E requisitado para 0 servic;:o do Estado 0 vapor austro-ungaro Szechenyi. 

Os Ministros de todos as Repartic;:oes assim 0 tenham entendido e fac;:am executar. Pac;:os do Governo da Republica. 
29 de Abril de 1916.- Bernardino Machado - Ant6nio Jose de Almeida - Ant6nio Pereira Reis - Luis Pinto de 
Mesquita Carvalho - Afonso Costa - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vrtor Hugo de Azevedo Coutinho -

54 Augusto Lurs Vieira Soares - Francisco Jose Fernandes Costa - Joaquim Pedro Martins - Ant6nio Maria da Silva. 

A 18 de Maio. foi publicada a Portaria N.o 670. determinando que 0 navio anteriormente requisitado 
passasse a denominar-se " LAGOS " . conforme teor que se transcreve: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;oo do Gabinete 

PORTARIA N.o670 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro da Marinho. que 0 vapor Szechenyi. requisitado 
ara servic;:o do Estado. pelo decreto n." 2: 358. de 29 de Abril de 1916. passe a denominar-se Lagos. 

Pac;:os do Govemo da Republica. 18 de Maio de 1916.- 0 Ministro do Marinha. vrtor Hugo de Azevedo Coutinho. 

A 26 de Maio. foi publicada a Portaria n.o 677. determinando que os navios requisistados pelo 
Decreto N.o 2 332 de 14/4. passassem a ter denominac;oo portuguesa. nos termos que se transcrevem: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;oo do Gabinete 

PORTARIA N.o677 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro da Marinha. que os vapores abaixo indicados. 
requisitados para 0 servic;:o do Estado pe/o decreto n." 2: 332. de 14 de Abril de 1916. passem a ter denominar;:oo 
portuguesa que a cada um vai design ada: 

Admiral 
Hof 
Kromprinz 
Zieten 

Lourenc;:o Marques 
Gala 
Quelimane 
Tungue 

Hessen 
Kolif 
Linda Woerman 

Inhambane 
Femoo Lopes 
Pungue 

Poc;:os do Govemo da Republica. 26 de Maio de 1916.- 0 Ministro da Marinha. Vftor Hugo de Azevedo Coutinho. 



A lOde Julho, foi requisitado pelo Decreto N.o 2 496, um navio surto no porto de Mormugao, no 
India Portuguesa, nos termos que se transcrevem: 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;:ao do Gabinete 

DECRETO N. ° 2: 496 

Usando da faculdade que me concede a lei n.D 480, de 7 de Fevereiro de 1916, enos term os do decreto 
n. D 2: 229, de 23 do referido mes, e sob proposta do Governo: hei por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo unico. t requisitado para servic;:o do Estado 0 vapor austrfaco Vorwaertz. fundeado em Mormugoo. 

Os Ministros de todos as Repartic;:oes assim 0 tenham entendido e fac;am executar. Pac;os do Governo da Republica, 
10 de Julho de 1916.- BERNARDINO MACHADO - Ant6nio Jose de Almeida - Ant6nio Pereira Reis - LUIs Pinto de 
Mesquita Carvalho - Afonso Costa - Jose Mendes Ribeiro Norton de Matos - Vitor Hugo de Azevedo Coutinho -
Augusto LUIs Vieira Soares - Francisco Jose Fernandes Costa - Joaquim Pedro Martins - Ant6nio Maria da Silva. 

No mesma data, 00 abrigo do Portaria n.o 709, passou 0 navio requisitado pelo Decreto anterior 
nos termos que se transcrevem, a denominar-se " India ": 

MINISTERIO DA MARINHA 
Repartic;:ao do Gabinete 

PORTARIA N.o 709 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Marinha, que 0 vapor requisitado para 
o servic;o do Estado pelo decreto n.o 2: 496, de 10 de Julho de 1916, passe a denorninar-se India: 

Pac;os do Governo da Republica, 10 de Julho de 1916.- 0 Ministro da Marinha, Vltor Hugo de Azevedo Coutinho. 

(Continua) 

Clube Filafelico de Portugal 

Assembleia Geral Ordinaria 

Convoca~ao 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portu
gal a reunir em sessao ordinaria no dia 28 de Maio de 2004, pelas 17H30, na Sede Social 
na Avenida Almirante Reis, 70 - 5.° Ot.o, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Apreciac;ao, discussao e votac;ao do Relatorio e Contas da Oirecc;ao e Parecer do 
Conselho Fiscla do ana de 2003 

Nao estando presente a maioria dos soclos efectivos, a assembleia reunira em se
gunda convocac;ao, pelas 18HOO, nos term os dos Estatutos. 

Lisboa, 15 de Abril de 2005 
o Presidente da Assembleia 

Pedro Gonc;alves Grade 

--) 
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Maximafllia 
Museu-Escola de Artes Decorativas 

JOeJo Pinheiro da Silva 

Instalado no interior do Pal6cio dos Condes de Azurara, no Largo das Portas do Sol em Alfama, 
Lisboa, este Museu-Escola foi inaugurado em 28 de Abril de 1953, data esta que coincidiu com 0 ani
vers6rio de Salazar, de quem 0 seu criador - Dr. Ricardo Espirito Santo Silva - era amigo e tido como 
"conselheiro cultural para as artes". Para 0 albergar, adquiriu em 1947 0 degradado pal6cio, tendo 
atribuido as obras de recuperac;oo e restauro a Raul Lino sob a seguinte directiva: manter a trac;:a seiscentista. 

Patrimanio do Fundac;:oo Ricardo Espfrito Santo Silva, criada pelo Decreto-Lei n.o 39.190, de Abril 
de 1953, ali se pode admirar uma extraordin6ria colecc;oo de objectos de arte portuguesa, paciente
mente reunida e seleccionada pelo seu fundador, colecc;:oo essa que acabou por ser doada 00 Estado 
pouco tempo depois do sua morte. 

o Museu, que j6 tive 0 imenso prazer de visitor varias vezes, apresenta no integrac;:oo das suas 
56 pec;as, uma grande vivacidade e um not6vel apuro estetico, reveladores de uma admir6vel unidade 

do conjunto. Os diversos elementos do recheio encontram-se dispostos nas salas de modo a noo alterar 
a pureza dos estilos e procurando que a decorac;:oo 
acessaria os enquadre. 

Sobre as mesas, contadores e credencias, ali 
se pode apreciar porcelanas orientais e faianc;as por
tuguesas (Bica do Sapato, Real F6brica do Rato), as-
sim como objectos de vidro e estanho, alem de uma 
das mais valiosas e atractivas colecc;:6es de pratas 
nacionais, cujos componentes se encontram, no sua 
maioria autenticados com punc;6es dos nossos ouri
yes dos seculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Tambem ali tem 
lugar um magnifico nucleo de tapetes de Arraiolos 
dos seculos XVIII e XIX. 

Sao igualmente dignas de assinalar as verda
deiras obras-primas do marcenaria portuguesa, que 
constituem a mais importante e completa exposic;:oo 
de mobili6rio do nosso Pais. Junto 00 Museu funcio
nom oficinas artesanais como escola de aperfeic;:oa
mento, nas quais se executam capias de pec;:as de 
mobili6rio e outras, adoptando escrupulosamente as 
mesmas tecnicas de construc;:oo das epocas a que 
respeitam. Mantem igualmente um curso destinado a 
formac;:oo de decoradores. 

Mesa Estilo D. Jose I (Figura 1) 

Especime raro do mobili6rio do terceiro quartel 
do seculo XVIII. Trata-se de uma pec;a em pau-santo, Figura 1 



com ornamentac;:ao entalhada e decorada com 
embutidos de marfim e ferragem de prata 
cinzelada e cujas func;:6es eram, simultaneamente, 
mesa de xadrez; toucador, ou simplesmente mesa 
de centro de sala ou de decorac;:ao. As mesas 
caracterfsticas desta epoca assentam em pernas 
arqueadas e delgadas, 0 que Ihes confere uma 
ligeireza e elegancia que se contrap6e aos 
profusos ornatos da talha. 

Numa das salas, na parede de fundo, encontra
se 0 retrato a 61eo sobre madeira, do seu fundador 
(Figura 2). Obra do pintor portugues Eduardo Malta, 
assinado e datado de 1931. 

o Dr. Ricardo Ribeiro do Espfrito Santo Silva, 
banqueiro e mecenas, nasceu em Lisboa, em 12 de 
Novembro de 1900 e morreu na mesma cidade em 
2 de Fevereiro de 1955. Filho de um banqueiro, 
comec;:ou a trabalhar ap6s a morte do seu pai na 
ultima das casas bancarias por ele fundadas. Depois 
da transformac;:ao desta em Banco Espfrito Santo, 
em 1920, foi nomeado secretario-geral da 
instituic;:ao, tendo assumido, em 1934, a presidencia 
do seu Conselho de Administrac;:ao. Licenciado em 
Ciencias Econ6micas e Financeiros, casou aos 18 
anos com D. Mary Morais Sarmento Cohen, de quem 
teve 4 filhos. 

Figura 2 Tive 0 prazer de 0 conhecer pessoalmente, 
pois ja era empregado no Banco Espfrito Santo 57 

desde 1951. Recordo-me de, na sua morte Ihe ir prestar homenagem na missa celebrada na Igreja da 
Conceic;:ao Velha (Rua da AlfOndega-Lisboa). Era uma pessoa de fino trato, sempre com uma palavra 
amiga para os seus colaboradores. 

Recordo-o com saudade. Paz a sua alma. 

Quanto aos aspectos tecnicos dos selos, eles foram desenhados por Jose Brandao, tem 0 formato 
de 30,6 x 40 mm., impressos na Lito Maia, em sistema offset. 

Esta emissao constou de 8 selos, representando objectos existentes no Museu. Eis a sua descric;:ao: 

€ 0,30 Retrato do seu fundador (Figuro 2) 
€ 0,30 Mesa de multiplas func;:6es (Figura 1) 
€ 0,43 Caixa de faqueiro em tartaruga 
€ 0,43Salva de prata dourada - sEkulo XV 
€ 0,55 Caixa de faqueiro de porcelana da China 
€ O,55Terrina em forma de selha com peixes 
€ 1,00 Contador Indo-Portugues - seculo XVII 
€ 2,OOTapete de Arraiolos - seculo XVIII 

Afinsa 
2998 
2999 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 

Yvert 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
2684 

Para 0 primeiro dia de emissao foi escolhida a data de 9 de Julho de 2003, tendo a Fundac;:ao e os 
crr oferecido uma grande recepc;:ao nas suas instalac;:6es, estando presentes muitos membros da familia 
Espfrito Santo. 

Em colaborac;:ao com a Fundac;:ao, a APM - Associac;:ao Portuguesa de Maximafilia (s6cia n.o 663 
do Clube Filatelico de Portugal) realizou os oito postais-maximos referentes a esta emissao, dos quais 
apenas reproduzimos dois. Na minha opiniao, 0 interesse pelos postais-maximos justificam-se facilmente 
devido a profusao de cores na maioria dos casos e pela sua maior dimensao e consequente minucia de 
pormenores que daD ao conjunto aquela nota garrida e artfstica que 0 destaca da monotonia do selo. 



Porm~~gal mp 
2004 

Unha Filatella 800 273 273 www.ctt.pt 
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Selo de Allan Kardec 
com lan~amento binacional 

Carlos Alberto Ferreira 

A Franc;a e 0 Brasil estiveram unidos no dia 5 de Outubro de 2004, dia do 
encerramento do 40 Congresso Espfrita Mundial, realizado em Paris, com 0 

lanc;amento binacional do selo comemorativo do Blcentenarlo de Nascfmento 
de Allan Kardec (Fig. 1 ), pela Empresa Brasileira de Correios e Teh§grafos (ECT). 

Ao mesmo tempo que em Brasilia, no dia 5 de Outubro de 
2004 (11 horas), a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
(ECT) lanc;ava oficialmente 0 selo do Bicenten6rio de 
Nascimento de Allan Kardec rver biografia em caixa - gentileza 
da ECT) , no belfssimo audit6rio da Universidade dos Correios 
(Fig. 3), em Paris, pelas 16 horas, ou seja em simultoneo, 0 mesmo 
selo era lanc;ado na Maison de la Mutualite, na cerim6nia de 
encerramento do 40 Congresso Espfrita Mundial. perante 1763 
congressistas, com a presenc;a de v6rias entidades oficiais, 
nomeadamente a Autoridade Postal francesa e a Embaixada 
do Brasil em Franc;a (Fig.s 5, 6 e 7). 
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Figura 1 

Em Paris, 0 selo foi obliterado com 0 carimbo comemorativo ((IV C.f.M. - PARIS-FRANC;A - Corre;os-
8ras;l- 2 a 5/l0/2004JJ (Fig, 4), que s6 foi utilizado no encerramento na cerim6nia do lanc;amento do selo, 
dia 5 e nco nos outros tres dias do evento, como poderfamos deduzir pela data do carimbo, que tem por 

finalidade anunciar apenas os 
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Fig. 2 - Carlmbo de prlmelro dla de clrculac;co (FOe): Brasilia-OF, 3 de Outu
bro de 2004 

quatro dias do congresso, 

A Embaixada do Brasil em 
Franc;a deu 0 apoio logfstico a 
este even to filatelico inusitado, 
representando a Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos 
na Maison de la M utualite, em 
Paris. 

No Brasil. 0 selo foi lanc;ado 
no dia 3 de Outubro, tdata do 
nascimento de Allan Kardec em 
Lyon, tem todos os estados do 
Pafs, mas s6 teve um carimbo de 
10 dia de circulac;co, 0 de Brasilia 
(Fig. 2). Mas s6 no dia 5, como 
vimos, e que foi lanc;ado 
oficialmente, para coincidir com 
o encerramento do congresso de 
Paris. 



A emissao deste 
selo teve a sua hist6ria. 
Originalmente, 0 5elo 
nao estava previsto 
para ser lanc;ado este 
ano, 0 plano de emis
soes para 2004 j6 esta
va fechado e aprova
do, mas 0 Ministro das 
Comunicac;oes Eunfcio 
Oliveira, entendeu que 
a relevancia do tema 
merecia a inclusao ex
traordin6ria na progra
mac;ao de emissoes do 
ano. Tanto que a ECT ti
nha aberto a partir de 
1999 um processo de 
consulta popular para 

Fig. 3 - Mesa que presldlu ao lanc;amento do selo em Brasilia: Da esquerda para a 
dlrelta: Zalmlno Zimmermann, Presldente da Assoclac;co Brasllelra dos Maglstrados 
EspirHas (ABRAME); 1Ic10 BianchI, Vlce-Presldente da Federac;co EspirHa Brasllelra (FEB); 
Joco Henrlque de Almeida, Presldente dos Correlos; Prof· Raquel Teixeira, deputada 
federal por Golas; Secretarlo Mauro Oliveira, representante do Mlnlstro das Comunlca
c;oes; Joco de Jesus Moutlnho, Presldente da Federac;co EspirHa do DlstrHo Federal. 

motivos pict6ricos de selos e Allan Kardec foi 0 que recebeu maior numero de propostas: 2.352 sugest6es. 

Nao podemos deixar de registar a intervenc;ao da 
Deputada Federal Professora Raquel Teixeira, nascida em 
berc;o espfrita (Fig. 3), que foi determinante, pois que re
alizou dezenas de audiencias que levaram 0 Ministro das 
Comunicac;oes, Eunfcio Oliveira, a reconhecer que a emis
sao do selo atenderia a expectativa de milhoes de espf
ritas brasileiros. 

Fig. 4 - Carlmbo comemoratlvo do 4.° Congres
so EspirHa Mundlal, emltldo pelo Brasil e utlllza
do excluslvamente em Paris, na Malson de la 
Mutuallte, sede do evento, no dla do seu en
cerramento, 5 de Outubro de 2004 

o selo foi criado pelo designer Tarcisio Ferreira, apre
senta a direita 0 logograma das comemorac;oes do 
Bicenten6rio do Codificador, constitufdo pela reprodu
c;ao do seu busto de bronze que se encontra no seu tumulo 
no Pere-Lachaise, em Paris, e a cepa da videira, elemen
to presente na sua obra, cuja nobreza e representada 
pela faixa amarelo-dourada que contorna a effgie. A es
querda, e na parte inferior, 0 verde e amarelo, tendo 50-

breposta a assinatura de Kardec, simboliza 0 Brasil, onde 
o Espiritismo 
criou profun
das rafzes. 0 
lema ((Traba

fho, Solidariedade, Toferoncia)), foi a bandeira do Codificador. 
Foram emitidos 800.010 selos em folhas de 30 exemplares, 
pela Casa da Moeda do Brasil, em ofsete , de valor facial R$ 
1,60 correspondente ao porte internacional na altura. 

A Franc;a, pela primeira vez, lanc;ou um produto 
filatelico para assinalar um evento espfrita, a etiqueta (tabs) 
anexa ao selo corrente frances ((Liberle-egalife-fraternite)) 
(Fig. 9 e Fig. 10) de porte internacional ate 20 g, que esteve 
a venda na sede do Congresso, no balcao da Comissao 
Organizadora, e apenas durante a realizac;ao do mesmo. E 
uma pec;a muito rara po is poucos congressistas a adquiri
ram. Na sua maioria foram adquiridos para selar posta is que 
eram depois depositados nas estac;oes dos Correios das vi
zinhanc;as da Maison de fa Mutualite, com destin~ aos pafses 
de origem dos congressi5tas . 

No que respeita ao Congresso de Paris, 0 mesmo teve 
como tema central: ((Allan Kardec - 0 Edificador de uma Nova 
Era para a Regeneraf;ao da Humanidade)} . Estiveram pre-

Fig. 5 - 0 Secretarlo-Geral do Conselho Espi
rita Internaclonal (CEI), Dr. Nestor Masotti, 
obllterando 0 selo, e 0 Dr. Altlno Ferreira, 1.0 
Vlce-Presldente da FEB, que presldlu a solenl
dade 
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sentes 33 paises de tres continentes. Nao esteve presente a Africa e a Oceania. As dez maiores repre
senta<;:6es foram: Brasil - 1190 congressistas. Portugal- 170. Franc;a - 155. Estados Unidos - 60. Inglaterra 
- 45. Suic;a - 26. Alemanha - 19. Espanha - 13. Canada - 12 e Suecia - 10. Da Asia ha que registar a 
presenc;a do Japao e das Filipinas. Cuba. naG obstante os imensos obstaculos para a saida dos inscritos. 
pois que 0 Espiritismo esta proibido ha decadas. conseguiu estar presente com um elemento. Provavel
mente. por motivos economicos. os unicos paises africanos onde existe algum movimento espirita. 
Africa do Sui. Angola e Moc;ambique. naG se fizeram representar. Em Moc;ambique existe apenas um 
nucleo espirita fundado apos 0 25 de Abril. em 1975; e. em Angola. existem duas pequenas instituic;6es 
espiritas. criadas na ultima decada do seculo XX. em Luanda. Os custos do Congresso resultaram inte
gralmente da inscriC;ao de $US 100.00 ou € 80.00 que cada congressista pagou. 

A abertura teve um momento cultural impressionante com 0 Chorale Franco-Allemande a execu
tar a Nona Sinfonia de Beethoven e 0 hi no da Comunidade Europeia. A conferencia de abertura. ((Allan 
Kardec. 0 Educador e 0 Codificador da Doutrina EsprritOl). foi feita pelo Professor de Fisica da Universida

Franc;a). Mr. Pascal Bladimiers. oblHerando 0 selo. 
e AHivo Ferreira. em solenidade simuHanea que 
corrla no Brasil (11 horas) e Paris (16 horas) 

Fig. 7 - 0 1.0 Secretarlo da Embaixada do Brasil 
em Franc;a. Dr. Fernando Igreja. durante a 
obliterac;co do selo comemorativo do 
bicentenario de Allan Kardec. e 0 Dr. Altivo 
Ferreita 

de de Fluminense. Rio de Janeiro. Jose Raul Teixeira. 0 
Congresso teve traduc;6es simultaneas para frances. portu
gues. ingles. espanhol e esperanto. Pessoas de 40 cidades 
localizadas em 11 paises participaram do evento pela Intemet. 

Durante 0 Congresso as cinco obras basic as da 
CodificaC;ao. em homenagem a Allan Kardec. foram anali
sadas em mesas-redondas em plenario: 0 L1vro dos Esplrltos 
- 1857 (a filosofia esprrita. marco inicial do Espiritismo); 0 
L1vro dos Medluns - 1861 (a ciencia esprrita. a parte experi
mental: livro cuja tese fundamental e a existencia do 

Fig. 8 - Texto original da mensagem psicografada em fran
ces e em escrHa especular (s6 possivel atraves dum espe
Iho). pelo medium Divaldo Pereira Franco. na solenidade 
de abertura do Congresso. na noite do dia 2 de Outubro de 
2004 



perisp(rito. 0 corpo energetico dos Espfritos. que esta no base dos fenomenos mediunicos. que 00 longo 
do Historia estiveram sempre envolvidos no superstic;:ao enos crendices); 0 Evangelho segundo 0 Espiri
tismo - 1864 (a moral e religioo esp(ritas: estudo do 
parte moral das lic;:oes de Jesus consignadas nos 
Evangelhos); 0 Ceu e 0 Inferno - 1865 (a teologia 
esp(rita: desmistificac;:ao dos conceitos de ceu. in-
ferno. anjos. demonios. etc.); A Genese - 1868 (a 
defesa contra os cismas: 0 estudo do caracter do 
revelac;:ao espfrita; a questao dos milagres e predi
c;:oes do Evangelho; a natureza do corpo de Jesus. 
etc.). 

","M'! 
CONGREs 
MONDIAL 
SPIRITE 

PARIS 2004 

E importante que se diga que no Brasil to 
maior pafs espfrita do Planeta to Espiritismo ocupa 
o terceiro lugar entre os rel igioes e doutrinos Fig. 9 
imortalisos. logo a seguir aos catolicos e 005 

evangelicos. Mas ocupa 0 primeiro lugar. de forma muito destacada. no que respeita 00 grau de 
escolaridade dos seus adeptos. pois que 60% dos crentes convictos. com formac;:ao superior. destes tres 
grupos de espiritualistas. sao espfritas; 30% sao catolicos e menos de 10% sao dos diversos grupos 
evangelicos. 

Diversos grupos profissionais determinantes no vida social tem associac;:oes espfritas. Assim os medicos 
tem as Associac;:oes Medicas-Espfritas. os psicologos. os militares. os professores. os magistrados. os 
historiadores. etc .. nao so a nfvel estata!. mas tambem a nfvel nacional. 

o Espiritismo do resposta racional tllFe inabal6vel. e somente aquela que pode encarar a razoo. 
face a face. em todas as epocas da humanidadell tas grandes questoes que tem atormentado 0 espfrito 
humano: Quem sou? Donde vim? Porque estou aqui? Para onde you? No entanto. e ainda confundido. 
por causa de alguns sociologos. de forma nem sempre inocente. e algumas pessoas de ma-fe. com 0 

sincretismo catolico-afro-brasileiro (Umbanda. Candomble. etc.). 0 Divinismo. 0 Racionalismo Cristao. 0 

Ramatismo. doutrinas orientalistas e esoterismos diversos; doutrinas respeitaveis. mas que nao sao Espiritismo. 
Nao tem culto. liturgias. hierarquias. rituais. paramentos e outras vestimentas nem praticas exteriores (velas. 

bf A~~o.s 

Fig. 10- Etlqueta (tabs) emHlda pela Franc;a. s6 vendlda na sede 
do Congresso e durante 0 mesmo. 

imagens. incenso. canticos. rezas. etc .. etc.). 
Nasceu em Paris no dia 18 de Abril de 1857. 
com a publicac;:ao de 0 Livro dos Esplrltos. 
Antes da publicac;:ao deste livro. as palavras 
«Espiritismo» e «esp/rita» nao existiam. No 
abertura do livro. Kardec explica a razao da 
criac;:ao destes dois neologismos. 

No Brasil 0 movimento espfrita est a na 
origem de mil hares de instituic;:oes de 
solidariedade social protegidas por leis 
regionais (prefeituras). estaduais e federais. 
Contam-se por centenas os lares de orfaos. 
lares de terceira idade para os mais pobres. 
instituic;:oes de deficientes. instituic;:oes de 
deficientes profundos. etc .• etc. Todo 0 

trabalho de direcc;:ao destas instituic;:oes e 
vo luntario . A instituic;:ao «Mansao do 
Caminho». fundada em 1952 por Divaldo 
Pereira Franco (ver mensagem do Esp(rito 
Leon Denis (1846-1927) psicografada de 
forma inusitada em caixa - gentileza do 
((Reformadom) (Fig. 8) ja formou milhares de 

cidadoos desde 0 berc;:o ate a idade adulta. Recebe orfaos e abandonados. dando-Ihes instruc;:ao. 
formac;:oo profissional e educac;:ao. reintegrando-os no sociedade como cidadaos de pleno direito. 

Os recursos materiais sao provenientes do voluntariado e sobretudo dos direitos da venda das 
cerca de 150 obras. dezenas ja traduzidas em dezenas de Ifnguas. que os Espfritos ditaram atraves do 
psicografia de Divaldo. funcionario aposentado do IPASE (Instituto de Previdencia e Assistencia dos 
Servidores do Estado). 
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Do respeito granjeado pelos espfritas do parte de todos os sectores polfticos, culturais e religiosos, 
naG poderfamos deixar de registar 0 contributo do figura de incontornavel de Francisco Candido Xavier 
(1910-2002) tverdadeiro discfpulo do Cristo to maior medium pSicografo de todos os tempos, que nos 
deixou mais de 400 obras psicografadas, cujos direitos autorais foram cedidos integral mente e 
generosamente, em notario, a dezenas de Instituic;:6es do Bem. 0 seu corac;:ao era do tamanho do 
Mundo. Coda um desses livros, por si so, constitui um roteiro seguro para a liberdade e felicidade das 
criaturas. Chico Xavier, como era conhecido, foi funcionario dactilografo do Ministerio do Agricultura e 
Pecuaria, que durante os vinte e tal ones de servic;:o, jamais deu uma unica falta ou tirou um dia de 
licenc;:a, sem deixar de dar 0 seu contributo tres vezes por seman a a instituic;:ao espfrita to Centro 
Espfrita «Lufs de Gonzaga» (Pedro Leopoldo, MG), pondo sempre em pratica a lic;:ao de Jesus no que 
respeita a mediunidade: ((Dai de grac;:a, 0 que de grac;:a recebestes!)) Possufa todas as faculdades 
mediunicas em grau elevado: psicografia, audiencia, videncia, bilocac;:ao (estar em dois lugares em 
simultaneo), cura, materializac;:ao (de objectos e Espfritos), etc. A sua faculdade paranormal era 
impressionante, muitas vezes confundia os Espfritos com os pessoas «vivas». Foi por duos vezes observado 
e estudado por cientistos do Nosa. A sua obra e a sua vida vieram desdobrar, ampliar a compreensao 
do vida no Mundo dos Espfritos e consolidar 0 legado de Kardec. 

Bicentenario de Nascimento de Allan Kardec 

Hippolyte Leon Denizard Rivail nasceu em Lyon, na Franc;:a, em 3 de Outubro de 1804. Estudou em 
Yverdon (Suic;:a), com 0 celebre Johann Heinrich Pestalozzi. de quem se tornou discipulo e colaborador. 

Fundou em Paris, com a sua esposa Amelie Gabrielle Boudet, um estabelecimento semelhante ao de 
Yverdon. Sua cultura universalista abrangia varios ramos do conhecimento humano, tendo olganizado, em 
sua casa, cursos gratuitos de quimica, fisica, astronomia e anatomia com parada. 

Membro de varias sociedades sa bias, notadamente da Academia Real de Arras, foi premiado, em 1831. 
com a monografia ((Qual 0 sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades do epoca?)) Dentre as 
suas obras, destacam-se: Curso pratico e te6rico de Aritmetica, segundo 0 metodo de Pestalozzi (1824); Plano 
apresentado para 0 melhoramento do Instrur;oo Publica (1828); e Gramatica francesa classica (1831). 

Em Maio de 1855, quando 0 Prof. Rivail presenciou os fenomenos das mesas girantes (fenomeno mediunico 
que ocorria na Europa), de imediato entreviu, na comunico<;:ao entre os Esplritos e os homens, uma ciemcia de 
profundas consequemcias morais. Diante dele se encontrava a chave para a soluc;:ao que procurava durante 
toda a sua vida: quem som~s, de onde viemos e para onde iremos apos a morte do corpo fisico. 

Em Paris, Rivail fez os seus primeiros estudos do facto mediunico, estudando suas leis. Aplicou a nova 
ciencia 0 metodo do experimentac;:ao. Nunca formulou teorias preconcebidas. Observava atentamente, 
comparava, deduzia as consequencias e procurava sempre a razao e a logica dos factos. Interrogou os 
Espiritos sobre os problemas relacionados com 0 mundo invisivel. anotou e ordenou os dad os que obteve. Por 
isso e chamado Codificador da Doutrina Espirita. 

Jamais se identificou como autor dos principios do Espiritismo. Colocou-se sempre na posic;:ao de 
organizador. Os autores da Doutrina - garantia - sao os Esplritos Superiores. Mais tarde, quando viu que tudo 
aquilo formava um conjunto e tomava as proporc;:oes de uma doutrina, decidiu publicar «0 Livro dos Espfritos)), 
em 18 de Abril de 1857, em Paris. Adoptou 0 pseudonimo Allan Kardec a fim de diferenciar a obra esplrita de 
sua produc;:ao pedagogica anteriormente publicada. 

Em Janeiro de 1858, Kardec lanc;:ou a Revue Spirife (Revista Espirita) e fundou a Sociedade Parisiense 
de Estudos Espfritas. Em seguida, publicou 0 que e 0 Espiritismo (1859),0 Livro dos Mediuns (1861),0 Evangelho 
segundo 0 Espiritismo (1864),0 Ceu eo Inferno (1865) e A Genese (1868). 

Faleceu em Paris, em 31 de Marc;:o de 1869, aos 64 anos, em decorrencia da ruptura de um aneurisma. 
Seu corpo esta sepultado no cemiterio Pere-Lachaise, no capital francesa. Em seu tumulo, uma inscric;:ao 
resume a filosofia espirita: «Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal e a lei)). Seus amigos 
reuniram textos ineditos e anotac;:oes de Kardec no livro Obras Postumas, lanc;:ado em 1890. 

No Brasil, 0 Espiritismo tem 2,3 milhoes de adeptos (Censo 2.000/IBGE) e tornou-se 0 terceiro maior grupo 
religioso do Pais. Os espiritas - adeptos do leitura e do estudo - mantem em alta um forte mercado editorial 
estimado em aproximadamente 80 mil hoes de livros editados e 4 mil titulos. Todos esses livros decorrem da 
obra de Allan Kardec. 

Nestor Jooo MasoHi 
Presidente da Federac;:ao Esplrita Brasileira 



Psicografia na Abertura do 4° Congresso Espfrita Mundial 

Reconnaissance a Allan Kardec 

La meme annee ou Napoleon Bonaparte a ete sacre l'Empereur des franc;ais, Hippolyte Leon 
Denizard Rivail est ne a Lyon Ie 3 Octobre 1804. 

Transfere du bOcher de Constance Ie 6 Juillet 1415 (*), pour les jours glorieux de I'intellectualite 
de Paris, Kardec s'est voue a I'apostolat de la Doctrine enseignee et prechee par Jesus. 

Sa vie et son ouvrage temoignent sa grandeur - Missionnaire de la verite! 

Nous autres, les beneficiaires de votre sagesse, vous remercions, emus, et vous demandons 
humblement: priez pour nous, vous qui etes deja dans Ie royaume des cieux ! 

Leon Denis 

(Texte en Franc;:ais de la psychographie inversee rec;:ue par Divaldo Pereira Franco pendant la solennite 
d'ouverture du 4·me Congres Spirite MondiaL au siege de la Maison de la Mutualite, Paris, France, dans la 
soiree du 2 Octobre 2004) 

*** 
Reconhecimento a Allan Kardec 

No mesmo ana em que Napoleao Bonaparte foi consagrado Imperador dos franceses, 
Hippolyte Leon Denizard Rivail nasceu em Lyon, em 3 de Outubro de 1804. 

Transferido do fogueira de Constanc;a em 6 de Julho de 1415 (*), para os dias gloriosos da 
intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado do Doutrina ensinada e pregada por 
Jesus. 

Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza - Missionario da Verdade! 

N6s, os beneficiarios de voss a sabedoria, agradecemos, emocionados, e pedimos 
humildemente: orai por n6s, v6s que ja estais no Reino dos Ceus! 

Leon Denis 

(Traduc;:ao da psicografia especular, redig ida em frances, recebida por Divaldo Pereira Franco, durante a 
solenidade de abertura do 4° Congresso Espirita MundiaL na «Maison de la Mutualite», em Paris, Franc;:a, na 
noite do dia 2 de Outubro de 2004) 
(0) Referencia a Jan Hus (1370-1415) , reformador checo. Sacerdote adepto das doutrinas de John Wycliffe 
(c.1330-1384), excomungado pelo Papa em 1410 e marta na fogueira em 1415. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
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A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1," DE DEZEMBRO, N,o 101,3," - 1200-358 LlSBOA - Tel. : 213421514 Fax: 213429534 

( COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TO DO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABEl 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3." ANDAR (Elevador) 

- - - --- --

~ 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

SELOMANIA ! 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. : 218134108 

1170-215 USBOA PORTUGAL 

o Guia do Coleccionador 
Filatelia - Maximaftlia - Notaftlia - Numlsmatica - Etc 

Catalogos. Aftnsa - Yvert - Domftl 
Acess6rios Lindner - Leuchtturm 

Vendas por Lotes - Bolsa de Trocas - Anuncios 
Notlcias - Pubhcldade 

Publicac;ao Bimestral 
Assinatura Anual 8,00 €uros 

Apartado N.o 100 
2955 - 909 Plnhal Novo 

Portugal 
E mall: to.caetan~lIx.pt o 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

1Wa do Cru.cifixo, 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa 
'Teff. 213431167 :fax 213432154 'Tm.. 917286310 
e-maif: a.y.eoncaEves@maiLtekyac.pt 
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Trofeu CFP 2005 

Teve lugar no passado dia 12 de Mar<;:o a 1.0 eliminatoria do Trofeu CFP 2005. Estiveram presentes 
20 participa<;:6es em competi<;:oo, 0 maximo permitido pelo regulamento. Foi mais uma bela jornada 
filatelica, muito participada, sendo sempre de real<;:ar a melhoria, coda vez mais significativa, das 
participa<;:6es. 

Continuamos a verificar que no generalidade, e com a excep<;:oo sempre simpatico dos 
associados de Evora, os expositores presentes, soo do zona metropolitana de Lisboa. Assim vimos lan<;:ar 
o repto aos nossos associados de fora de Lisboa, que 0 soo em maioria, a participarem com as suas 
colec<;:6es de um quadro. 

Noo necessitam de se deslocarem a Lisboa, tarefa sempre dispendiosa, pois 0 Clube se 
encarregara de recepcionar as vossas colec<;:6es expedidas via crr, e devolve-las em tempo util. 
Esperamos assim alargar 0 leque de expositores, sempre necessarios, para uma melhor divulga<;:oo 
filatelica. Foram os seguintes os resultados do 1.0 eliminatoria do Trofeu CFP 2005. 

1.0 
- Luis Virgilio de Brito Frazeo 

Cartas do Zambezia 
2.0 

- Jose de Lima Correia 
o Estado Novo e a Exposi<;:oo do Duplo Centenario 

3.0 
- Manuel Jose Jardim Janz 

S. Tome e Principe - Emissoo D. Luis 
Jose Fernandes Guerreiro 

Macau - Emissoo Ceres 
5.0 

- Gullherme Sepulveda Rodrigues 
Pe<;:as com portes e formulas de franquia mistas 

Manuel Sousa Loureiro 
Provas e Ensaios semi.modernos 

Armando Bordalo Sanches 
1898 - Centenario do india 

8.0 
- Elder Manuel Pinto Correia 

Atiradores Civis - Variedades de cliches 
9.0 

- Paulo Sequeira 
Oblitera<;:6es nominativas em Inteiros Postais 

10.0 
- Armando Beja Madeira 

France Type Sage "Petits Taxes" 
11.0 

- Luis Monteiro 
Filatelia Pre-Adesiva de Entre Douro e Minho 

12.0 - Joeo Pinheiro da Sliva 
Principado do Monaco 

13.0 
- Armando Beja Madeira 

France Type Sage "Grands Taxes" 
Jose Alexandre 

Aves 
15.0 

- Carlos Pedro Santos 
liT" de Multo e a Infrac<;:oo 

16.0 
- Luis Armando Barroso 

Inteiros Cavalinho - Roque Gameiro 
Jose Manuel Castanheira da Silveira 

Marcos administrativas 
Antonio Manso Cristoveo 

Templo de Diana 
19.0 

- Joeo Lopes Soeiro 
Selec<;:oo do emissoo Marques de Pombal 

20.0 
- Rui Manuel Mendes 

o Bilhete Postal de 6 centavos Ceres 

25 votos 

21 votos 

19 votos 

19 votos 

15 votos 

15 votos 

15 votos 

13 votos 

11 votos 

10 votos 

9 votos 

8 votos 

6 votos 

6 votos 

5 votos 

3 votos 

3 votos 

3 votos 

2 votos 

1 voto 



~I~' filatelia 
\.,11 ./J BARATA DAS NEVES ··!.~ht\!!·· 

Membro da ACOFIL e IFDSA 

Selos novos e usados de Portugal, ex-Colonias e Estrangeiro 

Posta is Maximos • Inteiros Posta is 

Correio Aereo • Historia Postal 

Material Filatelico • Literatura Filatelica 

Horario: De 2.a a 6.° das 10HOO as 12HOO e das 15HOO as 18HOO 
Sabados das 1 OHOO as 12HOO 

Rua da Trindade, 5 - 1.0 ot.o - Apartado 2690 - 1117-001 Llsboa 
Telefone 213 467 133 - Fax 213 429967 

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sal a H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 32590 90 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.' a 6.' das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marca~ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Endere~o: 
http://www.filatelia.tv 

'.'ATE'.A-NUM.SMAT.eA 
MADE.RA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec~oes e 
pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 22 30 70 
Fax: 291 23 08 05 
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Caixa de Correio 

Guerra Colonial 
Hlst6rla do Servlc;:o Postal Mllltar 

Ansiosamente aguardada, acaba de ser 
publicada a Historia do Servi<;:o Postal Militar 
durante a Guerra Colonial. do autoria dos nossos 
associ ados Drs. Eduardo e LUIs Barreiros. Em 
presen<;:a do excelencia do obra apresentada, noo 
passaria de lugar comum dizer que excedeu todas 
as expectativas. 

Resultante de uma investiga<;:oo rigorosa e 
fi6vel , excepcionalmente bem documentada, 
ousariamos dizer que este not6vel trabalho, se noo 
e 0 melhor ate hoje publicado sobre Filatelia 
Portuguesa, enfileirar6 de certo entre os melhores. 
As longas horas de busca e pesquisa dispendidas 
pelos Autores, teroo decerto sido compensadas 
pela satisfa<;:oo de uma obra de tal envergadura 
e qualidade. 

Livro em formato A4, com excelente 
apresenta<;:oo gr6fica, com texto bilingue 
(portugues e inglesj , com 460 p6ginas de leitura 
muito agrad6vel, inc lui uma introdu<;:oo historica 
a Guerra Colonial , descreve em pormenor a 
organiza<;:oo, instala<;:oo e funcionamento do 
Servi<;:o Postal Militar (SPM), ilustrado com 360 
fotografias e apresenta um estudo das marcos 
postais militares, carimbos, etiquetas de registo e 
outras marcos utilizadas pelo SPM, alicer<;:ado no 
representa<;:oo fotogr6fica de 421 marcas. 

Como se tal noo fosse suficiente para a Obra 
ser considerada de excelencia, os Autores ainda 
nos brindam com um cat610go dos aerogramas 
militares de Portugal e das ex-Provlncias 
Ultramarinas, ilustrado com 361 imagens. Sem 
palavras suficientes para exprimir 0 que sentimos 
perante a magnitude desta Obra, pensamos 
traduzir 0 sentimento de todos os que amam a 
Filatelia, com um simples "Muito Obrigado". Noo 
queremos tambem deixar de agradecer aos 
Autores, a preciosa oferta de urn exemplar a 
Biblioteca do nosso Clube. 

EI Correo Submarino espanol de 1938 y sus sellos 

A Funda<;:oo Albertino de Figueiredo para a 
Filatelia acaba de publicar 0 livro em referencia, 

do autoria do investigador filatelico espanhol 
Alvaro Martinez-Pinna. 0 livro composto de 144 
p6ginas a cores, dedica a parte principal com a 
descri<;:oo dos projectos, ensaios, provas e fabrico 
dos selos, reproduzindo tambem uma cronica do 
dupla viagem do submarino C-4 de Barcelona a 
Mahon e regresso, assim como a correspondencia 
que transportou. Os exemplares poderoo ser 
adquiridos no Coso del Selio, Plaza Mayor, 29, E-
28013 Madrid, pelo pre<;:o de 24,00 € mais portes 
de correio. 

Clube Fllatellco do Brasil 

No passado dia 14 de Dezembro de 2004, 
tomaram posse, os novos Corpos Sociais do Clube 
Filatelico do Brasil. Noo queremos deixar desde j6 
de expressar os nossos votos de sucesso aos novas 
empossados, e em especial aos nossos associados 
Klerman Lopes, Rubem Porto Junior e Anlsio Khader. 

Homenagem a Armando Vieira 

Decorrido 0 1.° anivers6rio do falecimento 
de Armando Vieira, 0 Nucleo Filatelico do Ateneu 
Comercial do Porto em boa hora promoveu uma 
justa e merecida homenagem 00 eminente 
filatelista. Dias 1, 2 e 3 de Abril passados serviram 
para evocar a obra e a figura de um Homem 
simples, franco e admir6vel. que 0 Clube Filatelico 
de Portugal teve 0 privilegio em 0 ter como 
associado. Inserido no homenagem foi realizado 0 
lan<;:amento, pelo NFACP, do 1.° volume "Artigos 
Filatelicos Disperso" de Armando Vieira . A obra 
poder6 ser adquirida no NFACP. 

Confer€mcla Fllatellca 

Teve lugar no passado dia 19 de Mar<;:o, no 
sede do CFP, mais uma palestra filatelica, desta 
vez a cargo do eminente filatelista Jose Manuel 
Castanheira do Silveira, versando 0 tema sempre 
aliciante do emissoo de relevo de D. LUIs I Fita 
Direita . 

Foi mais um bom momenta de propaganda 
e ensinamento filatelico, participado por uma 
numerosa plateia. Lamentavelmente, continuamos 
a verificar, que os Jurados Nacionais continuem a 
primar pela sua ausencia, em to is iniciativas. 



Novas Emissoes Portuguesas 

Fundac;co Portuguesa de Cardiologia 
Etiquetas de impressco de franquia aufoma
fica 

Data da emissao: 14 de Fevereiro de 2005 
Desenho: Carlos Leitao 
Impressao: Ovelar / Offset 
Maquinas: AMIEL, SMD, E-POST, CROUZEt 
Taxas basicas: 0,30 /0,46/0,48 / 0,57 / 0,74 
Correio Azul: 0,45 / 1,75 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgada 

Emissco Base - Mascaras de Portugal 

Data da emissao: 17 de Fevereiro 
Desenho: Carlos Leitao / Atelier Acacio Santos 
Impressao: INCM / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 12 3/4 x 12 1/2 

Formato: 27,7 x 30,6 mm 
Folha com 1 00 selos 
Plano de emissao: 0,10 / 0,30 / 0,45 / 0,57 / 0,74 
FOC: Lisboa. Porto, Funchal, Ponta Delgado e Afife 

Transportes Publicos 

Data da emissao: 17 de Man:;:o de 2005 
Desenho: Eduardo Alves 
Impressao: INMC / Offset 
Papel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 123/4 x 12 1/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha de 50 selos 
Plano de emissao: 

0,30 250.000 
0,50 450.000 
0,57 250.000 
1,00 300.000 
2,00 250.000 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada 

Agenda de actividades 

Maio 

Dia 21 - ConferEmcia Filatelica 
Guine Pequena. Os selos nco emitidos 
por LUIs Frazco 

Dia 28 - Assembleia Geral Ordinaria 

Junho 

Dia 18 - 2.0 Eliminat6ria do Trofeu CFP 2005 

Julho 

Dia 02 - 17.0 Leilao Inter-S6cios 
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
ALTERAC;OES - NOVaS SOCIOS 

Portugal 

902 - Profo. D. Maria Isabel Coutinho Vieira. Rua 
Dr. Eduardo Santos Silva, 118-1.° Esq.o. 4200-
278 Porto. (A) 

3883 - Horacio dos Santos Lima. Loja Nova. Vila. 
4960-558 Melga<;o. (M) T.C.V.60.N.U.1. 
Macau. 

3884 - Antonio Manuel Malha dos Santos. Rua To
mas Anuncia<;oo, 9 ric Esq.o. 2675-455 
Odivelos. (M)T.C.V.60.N.U.1. 

3885 - Jooo Sequeiros Sousa. Rua Antonio Ferreira, 3 
1.° C. 2695-020 Bobadela. (M)V.C.60.N.U.1.2A. 

3887 - Jooo Carlos Tavares Rodrigues Pais. Rua Por
to Alegre, 16 - 1.° Esq.o. 2780-030 Oeiras (M) 
T.C.V.60N.U.1.2.5.12.15.17.30.90.114. 

3890 - Prof. Jose Carlos R. Kullberg. Rua Sa de 
Miranda, 80. Vale de Milha<;os. 2855-482 
Corroios. (MIA) PO.ln.T.C.V.60.N.U.Macau.114. 

3891 - Jorge LUIS Pereira Fernandes. Apartado 19 -
3801-601 Cacia. (A)Po.ln.T.V.V.60.N.U.Tema
tica C. Ferro, Rep Mo<;ambique, Mo<;ambi
que, Historia Postal de Portugal e 
Mo<;ambique.90. 

3892 - Jooo Pedro Dias Baptista. Rua Prof. Jose Fran
cisco Corujo, 32 - 2.° Dt.o. 2930-025 Entronca
mento. (M)Po.ln.T.C.V.60N.U.2C. Bosnia.90.91. 

3893 - Carlos Alberto Vieira Silva. Rua Guilherme 
Anjos, MR Cave Dt.°. 1350-157 Lisboa. 
(M)Po.T.C.V.60.N.U. 

3895 - Nuno Barbosa. Rua de Vilar, 21. 4050-626 Por
to. (M) T.C.60.N.U. 

3896 - Alfredo Maria Giroo Ribeiro. Rua Prof. Go
mes Teixeira, 9. 1350-264 Lisboa (M) 60.N. 
Tematica: Arte. 

Espanha 
894 - Jose Santiago Tajada. Apartado 146.41089 

Montequino (Sevilla). (A) PO.Fr.Es.T.60. de 
1.2A.N. por 60.19.Andorra Espanhola.10 B. 
Tematicos N. 

Belgica 
3882 - Eng. Vitor Manuel Barreto. Avenue Winston 

Churchill, 247/15. 1180 Bruxelas. (A) C.60.N.1. 
Angola. 

Estados Unidos 
3888 - Philip E. Parker. 9 Knox Road, Eastchester, NY 

10709-1420. (A) In. 

Hong Kong 
3894 - Alfred Lo. Flat C, 27th Floor, Block 32, City One, 

Shatin. (A) In.Macau 

Inglaterra 
3889 - David John Davies. "ALTAIR" off Woodland 

Ave. Congleton, Cheshire. CW 121 LN. (A)Po. 
In.AI.T.C.V.60.N.U.1.2.Especializodo em India 
Portuguesa.114. 

Romenia 
3808 - Eng. Oana Gheorghe. Romaniam Philatelic 

Federation. O.P1. Box 29 Bucharest 1.(A)Fr.ln. 
It.T.C.V.60.N.1.Macau.19.21.90.91.97. 

Suic;a 
3886 - Fernando Antonio Almeida Bernardo. Chalet 

du Cordier. 1659 Rougemont. (A)Po.Fr.ln.A 1. 
1.T.C.V.60.N.U.Classicos. Marcofilia. Ceres
Variedades de Cliche.90.97.114. 

SELOS DE OURO 2004 

Patrocinados pela 

FILATELIADO CIllADO 

Rna do Chiado 98 * 1200-094 Lisboa 



Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao dos leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o econ6mico de € 0,60 por linha 

Pagelas oficiais ou particulares, 
compro todo 0 tipo anteriores a 
1958. 
Tambem estou interessado em 
pagel as bilingues (Portuguesl 
Frances) e com erros (falta de 
impresseo ou deslocac;:6es de uma 
das cores, etc.). 

Apartado 189 - 7801 -903 BEJA. 
Tel: 284 389.305 - 967850820 

Exchange new mint sets used 2001 
200, phonocards, silver coins, bank
notes. I reply to a ll letters. 

PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Desejo permutas com soc lOS 

portugueses que possam enviar 
selos novos e blocos de Portugal. 
Ac;:ores e Madeira - em troca de 
Pol6nia, recentes e antigos. Base: 
Catalogo MICHEL. Pretendo 
tambem selos novos e blocos das 
ex-col6nias portuguesas. antes do 
independencia. base IVERT. 
Respondo a todos sem demora. s6 
em ingles. S6cio CFP 1741. Marek J. 
Zawadzki. Urzednicza 9 Am6. 25-
729 Kielce. POLONIA. 

Selos vendo e com pro. novos e 
usados. Continente e ex-coI6nias. 
Bons prec;:os. 
M. Leiteo. Rua Julio Dantas. 3 - 1.° 
F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora. 

"LIST FOR COLLECTORS" 
Your 20-words ad FREE. Each extra 
word , 5 large-size undamaged 
stamps. Checking copy (or sample 
copy) by air. 100 good large 
stamps. If by sea, 50. Write: NGAN 
KEI CHI. Apartado 372. Macaol 
MACAU. (ASIA). 

Literatura Filah!lica 
Exposi~oes 

Interessa-me todas as publicac;:6es 
referentes a Exp. Filat. (Boletins. 
Catalogos. Palmares). Compra. 
troca. vende (tenho grande 
variedade) - Portugal e Ultramar. 
Bi-nacionais. Internacionais/FIP. 
Jorge Luis P. Fernandes. Apartado 19. 
3801 -601 CACIA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5,0 OP - 11 50-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotizal;oes dos s6cios: 

JUNIOR 

EFECTIVO -Portugal 

EFECTIVO -Estrangeiro 

7,50 Euros 

15,00 Euros 

20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

Solicite 0 envio gratuito de: 

Em selos de Portugal e selos classicos, 
series antigas e modernas de todos 
oa paises 
Historia Postal Mundial 

* Catalogos de vendas mensais 
* Catalogos de leiloes pelo correia 

o conteudo dos nossos catalogos esta dedicado ao 
colecionista de medio e alto nivel filatelico 

FILATELIA LLACH, S.1. 
Fundada em 1915 

Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA (Espanha) 
Tel. 37.93.410.51.00 - Fax 34.93.419.47.28 

fillach@filateliallach.com 
web: www.filateliallach.com 
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PE9AS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUfUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER 

SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA? 
QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 

o DELEGADO PORTUGUES DA F.P.F. NA FEDERA9AO INTERNACIONAL DE FILATELIA 
FERNANDO DE OLIVEIRA E-mail:tomegil @ netc.pt Telef.217160609 ou Tim 938464540 



DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CEcilIA DO SACRAMENTO 
Rua do CruciflXo. 26' Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 L1SBOA • PORTUGAL 
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.telepac.pt 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Formato 22 x 25 em. 

Permanente. Cartolina 
Euro 

PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Correio Norm!l) 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ............................................................................................................................................................... 41 .00 
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) .............................................................................................................................................................. 46.00 
• Volume III (selos de 1991 em dlante) ......................................................................................................................................................... 55.00 

PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de Aviao. Imposto. Eneomendas, Porteado. Ofieial. Privativos, etc.) .................................................................................. 20.00 
• 2.' Parte II (Bloeos) ..................................................................................................................................................................................... 99.00 

ILHASADJACENTES ... ........................................................................................................................................................................................................... 67.00 
ANGOLA ............... ................................................................................................................................................................................................................... 27.00 
ANGOLA PALOP .............................................. ................................................................................................... ............................. ........................................ 71 .50 
CABO VERDE ............... .............................. ...................... ........................................................................................ _.............................................................. 15.50 
CABq VERDE PALOP .............................................................................................................................................................................................................. 34.00 
GUIN~ ............... ............... ..... ...................... ........................ ........................ ........ ............ ........... ....... .................. ............ ........ ............ ............ ........... .............. 17.50 
GUINE PALOP .......................................................................................................................................................................................................................... 90.00 
INDIA ........................................................................................................................................................... _.......................................................................... 22.00 
MACAU .................................................................................................................................................................................................................................... 84.00 
MO<;AMBIQUE .............................................................................. _.......................................................................................................................................... 29.00 
M09A1vlBIQU~ PALOP ............................................................................................................................................................................................................ 84.00 
S. TOM~ E PRINCI~E ............................................................................................................................................................................................................... 18.50 
S. TOM~ E PRINCJPE PALOP 1- N.o 1 a 59. Av. 1. Bloco 1 • 53 ......................................................................................................................................... 54.00 
S. TOM~ E PRINCJPE PALOP 11- N.o60 a 98. Av. 2. Bloeo 54 a 109 ................................................................................................................................... 46.00 
S. TOME E PRINCIPE PALOP 111- N.o99 a 157. Av. 2. Bloeo 110/ 177 ................................................................................................................................ 61 .00 
TIMOR ........................................................................................................................................ .............................................................................................. 16.50 
C;:OMPANHIAS DE M09AMBIQUE E NIASSA ................................................................................ , .................................... _.................................................. 15.00 
AFRICA. CONGO.INHAMBANE. LOUREN90 MARQUES, TETE. QUEUMANE. KlONGA. ZAMBEZIA E ULTRAMAR .... .................................................... 19.00 
Folhas Isoladas .................................................................................................................................................................... ........ ............................................ 0.60 

Mar902004 IVA Incluido 19% 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FlLATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262831248 - Fax 262843293 
RUA DR. ARTUR FIGUEmOA REoo, 25 

2500-300 CALDAS DA RAINHA 

Chegou urn novo volume YVERT, ja it venda 
OS SELOS DO ANO 2004 

E urn catalogo mundial que inclui as emissoes dos varios paises em 2004 
Pre~o em EUROS 17,50 

NOTA INFORMATIVA - Vio sair em maio, os seguintes catalogos, 
segundo nos indicam os editores: 

Torno II - 2.a parte dos paises de expressio francesa 
Torno V - 1.a parte, Aden a Brasil 

Pe~a ou encomende ja 0 volume ou volumes que Ihe interessam 

Mais de meio seculo ao servi~o da filatelia 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Se procura qualquer outro material que nao 0 mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web 

vlslte www.fllsergloslmoes.com.filsergiosimoes@filsergiosimoes.com 
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Proteja 0 Sell investimento! 

A SECURITAS, Irder mundial no sector da Seguran~a Privada, 
disponibiliza uma gama completa de servi~os, adequados as suas 
necessidades. 

• Sistemas de Detecc;ao de I ntrusao e I ncemdio 

• Ligac;ao a Central de Monitorizac;ao de Alarmes 

• Servic;o de Assistencia Tecnica 

Atendimento Comercial Assistencia Tecnica www.securitas. p 
808 271 271 707200 176 

seguranca.electron ica@ mai I.securitas.pt 



~ '" ,.., 
PHOX..//lfOS LE/LOES 

AFINSA 
A U C T IONS 
P O R TUGA L 

Aceitamos pefas Jilatelicas para 0 proximo leiliio 
que reuna as condifoes expostas posteriormente. 
Rogamos-lhe que contacte connosco logo possivel. 

ACEITAMOS PARA LEILAO: 

Selos classicos de boa qualidade de Portugal, Hist6ria 
Postal, Pre-Filatelia, variedades errors. 

OFRECEMOS-LHE: 

Edifiio de um catidogo profusamente ilustrado e 
luxosamente editado. 
Ampla difusiio nacional e intemacional dos catitlogos. 
Descrifiio detalhada e especializada dos lotes. 

Por favor, niio envie nada sem consultar antes com: 

Lisboa: 
Rua Santa Justa, 25 
1100-483. LISBOA 
Tel: + 351 21 882 0030 
Fax: + 351 21 882 0039 

Porto: 
Rua Ricardo Jorge, 53 
4050-514. PORTO 
Tel: + 351 22 339 22 80 
Fax: + 351 22 33922 88 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HIST6RIA POSTAL 
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