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Editorial 
o Mundo Filatelico Portugues est a em guerra. 
De um lado aqueles que entendem que a filatelia e um hobby e como tal um motivo de prazer e 

diversao. Como dirigentes dispensam inumeras horas do pouco tempo livre que Ihes resta, depois de 
um arduo dia de trabalho, prejudicando 0 seu descanso, e sacrificando as suas famflias com a sua 
ausencia. Trabalham graciosamente pora a promo<;ao da filatelia nos seus clubes e reservadamente 
VaG fugindo das camaras e holofotes que os levem ao "estrelato". Em resumo trabalham pelo amor a 
filatelia e aos seus clubes, naG para a fama. 

Do outro lade estao alguns filatelistas, que fazem da filatelia um modo de vida, procurando-se 
prom over a sua custa, e lutando sem olhar a meios para se manterem na "crista da onda". Habituaram
se a tudo e a todos maldizer, interiorizando a maxima ja muito conhecida de que "ou se esta com eles 
ou se e contra eles". 

Sou daqueles que, desde a primeira hora, procurei ser reservado quanta ao culto pessoal. Uma 
das primeiras medidas que tomei desde que assumi a presidencia do Clube foi acabar com 0 culto 
pessoal na nossa revista, reservando-nos apenas 0 direito de quando oportuno se publicitar e mostrar 
o trabalho que desenvolvemos. Outros ha que na ansia da sua promo<;ao e de demarcarem 0 seu 
territorio como "donos da filatelia e da etica" (segundo os seus interesses) transformam as suas revistas 
num misto da "HOLA" e do "Jornal do Crime". 

Como deixamos de ser "alinhados" , todos os metodos sao valid os para atacar 0 CFP e sua 
Direc<;ao. Fazem-se insinua<;oes e amea<;as, dizem-se mentiras, deturpam-se as nossas afirma<;oes, 
etc . 

E ainda a procissao vai no adro. Em Mar<;o de 2005, recebemos uma notifica<;ao da Autoridade 
da Concorrencia para apresentarmos a nossa defesa quanta a uma queixa apresentada pela firma 
Leiloes P. Dias Ld.o. ao abrigo do art.o 13° da Lei da Concorrencia, no que se referia aos nossos Leiloes 
Inter-Socios. Analisada a situa<;ao por aquela entidade fomos notificados em 5 de Maio de 2005, de 
que naG existia materia que incriminasse 0 nosso Clube. 

Posteriormente 0 Presidente da Federa<;ao Portuguesa de Filatelia poe a circular uma carta 
aberta em que ataca violentamente 0 CFP e a sua Direc<;ao, mormente no que respeita a supostos 
impostos naG cobrados nos nossos leiloes 

Entretanto a 29 de Junho de 2005, foi 0 CFP notificado pelo Tribunal da Comarca de Lisboa - 7.° 3 
Vara, duma providencia cautelar requerida pel a ACOFIL - Associa<;ao dos Comerciantes Filatelicos 
de Portugal e pel a Afinsa Portugal. Sociedade Filatelica Ld.o, solicitando que 0 CFP fosse condenado, 
alem do mais, a abster-se de organizar e promover a realiza<;ao de leiloes de filatelia, em especial 0 

leilao marcado para 0 dia 2 de Julho de 2005. Os requerentes da providencia cautelar apresentam 
como suas testemunhas, 0 Sr. Paulo Dias, Sr Joao Pedro Figueiredo e 0 Sr. Pedro Vaz Pereira, Presidente 
da Federa<;ao Portuguesa de Filatelia e Presidente das Federa<;ao Europeia das Associa<;oes Filatelicas. 
A providencia cautelar naG especificada foi solicitada com procedimento urgente, sem audi<;ao da 
parte contraria. 0 Magistrado encarregue do processo naG atendeu a pretensao dos requerentes 
quanta ao leilao do passado dia 2 de Julho, dando 10 dias ao CFP para apresentar oposi<;ao quanta ao 
requerido. A nossa oposi<;ao foi apresentada e por razoes que se prendem com 0 sigilo que devemos 
manter quanta ao caso apenas, quando for oportuno, e depois de proferido despacho judicial. daremos 
conta aos nossos associados da enormidade de falsas afirma<;oes que constam do processo. 

No passado dia 9 de Julho, numa opera<;ao concertada, um numero elevado de associados 
foram brindados com emails do Sr. Pedro VOl Pereira e Paulo Pedroso Dias acusando Directores do CFP 
de estarem a veicular uma informa<;ao de que os requerentes da providencia cautelar seriam esses 
ditos senhores. Tal informa<;ao ter-Ihe-ia chegado por amigos e clientes. Ninguem da Direc<;ao do CFP 
fez tal afirma<;ao. 0 que estranhamos, foi constatar-se que 0 Sr. Pedro Vaz Pereira, como Presidente da 
Federa<;ao e socia deste Clube aparecesse como testemunha dos requerentes. 

No email veiculado pelo Sr. Pedro Vaz Pereira, 0 que transparece como elemento primordial e 
a sua preocupa<;ao de perder os apoios financeiros da Afinsa. 

Muito haveria para dizer, sobre 0 comercio filatelico em todas as suas vertentes em Portugal e 
naG so, porem manda 0 bom senso de que para bem da filatelia e para sua preserva<;ao sejamos 
comedidos, por forma a naG se prejudicar tanto comerciantes, como filatelistas. 

Antes de terminar naG queria deixar de em meu nome e em nome de todos os dirigentes do CFP 
presentes na ultima Assembleia do CFP, prestar um voto de solidariedade ao Sr Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral nosso amigo Pedro Grade, pessoa de fino trato, eleva do caracter, renomado 
profissional e ilustre filatelista, e tambem um voto de repudio pelas graves of ens as morais e tratamento 
improprio de que foi alvo na ultima assembleia, por parte de quem se proclama etico, democrata e e 
Presidente do nossa Federa<;ao. Caros amigos e associados terminamos desejando-Ihes umas boas 
ferias. 

Elder Manuel Pinto Correia 



Sobre a utiliza~ao postal de marcas 
administrativas no ultramar, em finais do seculo XIX. 

1 - Introduc;eo. 

Luis Frazeo 
luisvbp.frazao@clix.pt 

Na marc ofilia ultra marina portuguesa conhecem-se uns escassos exemplas de marcas naG postais. 
que designaremos por marcas administrativas. a inutilizar selos do tipo «Coroa». assim como das emissoes 
seguintes. 

A raridade destas marcas justifica uma tentativa de catalogac;ao das actualmente conhecidas. 
seguida por uma tentativa de justificar a sua utilizac;ao no contexte especffico de cada provincia. 

4 Vamos dividi-Ias em 3 grupos de marcas. que se podem distinguir entre si pela denominac;ao da 
entidade que as aplicava: 

1. Marcas militares 
2. Marcas alfandegarias. 
3. Marcas da Administrac;ao Civil 

Quanto a sua utilizac;ao poem-se distinguir dois tipos de utilizac;ao: 
i) utilizac;ao sistematica durante um perlodo limitado no tempo. enquanto se aguardava 0 

envio da competente marca postal. 
ii) utilizac;ao pontual por motivos que se desconhecem. mas que terao a ver com a 
impossibilidade de utilizar uma marca postal. 

Quanto as provlncias onde faram aplicadas conhecemos das seguintes: 
a) Guine. 
b) S. Tome e Principe. 
c) Congo. 
d) Moc;ambique. 
e) Timor. 
f) Angola. 

E precisamente pelo tratamento por provincia que iremos fazer a sua apresentac;ao. descendo a 
costa de Africa. seguindo de seguida para 0 Indico e Pacffico guardando para ultimo a provincia de 
Angola. 

2. GUINE. A marca da Alfcndega de Bolama 

Ja foram opartunamente descritas as marcas mudas que faram utilizadas na provincia de Cabo 
Verde e na dependemcia da Guine 1. quando da introduc;ao dos selos adesivos. Par analogi a com 0 que se 
passava em Cabo Verde. de onde se conhecem algumas cartas. pode-se pensar que a marca muda 
inutilizava as estampilhas. para na carta se aplicar a marca nominativa (datada ou nao) . 



E neste contexto que nos primeiros anos do decada de oitenta aparece marco que se apresenta 
no figura 1, de que se conhecem 3 exemplares, todos em selos isolados. 

Figura 1 

Esta marco de leitura «AlfOndega de Bolama», foi aplicada sobre selos posta is, para inutilizac;co 
dos mesmos; esta hip6tese parece ser corroborada pelo facto de a repartic;co do correia de Bolama 
estar a cargo do fiel do Alfandega, tornando assim plausfvel esta utilizac;co, e ainda pelo facto de nco ser 
conhecida (ou nco ter sido identificada) , a marco muda utilizada em Bolama. 

Do ligac;co do correia 6 Alfandega, atestam-no inumeros documentos, de que se apresenta um no 
inserc;co 1. 

~E!:;l1MO 1;>0 R¥~DI!lIENTO 

Dir~itOl! (]'iIllJlortn~i1o ...........••............ 
Ditoll lI'export'Ir,'i1o .......................•.... 

\ 1 . (1IIlCiOIlIlC8 ••• 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 

~ IICI,.Ofl,lgCIIB ( 0 1111.\,108: (cBtrauglliroBo 0 0.0 0 0 0 0 0 0 

Est.J\llll'i1hllH do: (R()l~Q~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 

• (t;orrl!lo .. 0 0 0 .. 00000000000000000 

Ellllllmm'1lt()& 811uitUloioso 00000000.000000000000 : 

l~ul' 1. (1 :u~'1.u, ..• ' ................................. . 
~Uhd1(ItO htt,orllrlOo 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOlllm'~o 0 0 0 0 •• 0 

Imposto UC 10 p. Co liarD. ohms puhliC:lL8. 0 0 0 • 0 0 • 0 

'l'utill. 0 ••• 0 • 0 0 0 

77GlIGGO, 
1)9.543<1: 

U100 
106f.>OO 
llAJtIDC) • 
20J'500:} 
11l>BIlO 
2OJ5:?'JO 
'Hlu.H 

U411~GOii 
tlUJ'\6OU 

1:0271>210 

AlIiul.1C'ga do llo\u1I1u, do 1 Ilgosto cIo lS80.-Nn nuzoucin cIo ili
~ctOI', C,·ZWo V. Pt'lIlrJ, OIlCl'ivil.o. 

3 - S. TOME E PRINCIPE. A marca do Forte de S. Jooo Baptista D'Ajudcl. 

A marco que se ilustra na figura 2 e das mais emblem6ticas da marcofilia ultramarina . 

.... 

Figura 2 
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E e curiosa constatar que 56 h6 pouco tempo, com a descoberta da marca aplicada sobre 
documento(infelizmente naG postal) inteiro, se pode ler a mesma na sua totalidade: IIForte de S. Jodo 
Baptista de Ajuda / Costa da Mina)). 

Figura 3 

o enclave de S. Joao Baptista de Ajud6 situava-se no Golfo da Guine, dependendo 
administrativamente do Governo da Provincia de S. Tome e Principe. As Iigac;:6es epistolares faziam-se 
atraves dos navios portugueses que 16 demandavam a partir de S. Tome, ou atraves do territ6rio ingles 
vizinho da Gold CoasF. Uma tentativa de resenha postal do territ6rio foi public ada pela Agencia Geral 
do Ultramar3 em 1967, mostrando bem 0 car6cter irregular e a leat6rio das comunicac;:6es por via 
portuguesa, as unicas que podiam utilizar as estampilhas de S. Tome e Principe. 0 volume de 
correspondencia expedido era insignificante, pelo que 0 forte naG dispunha de marco postal, sendo 
utilizado a marca de recurso apresentada na figura 2, a mesma que era utilizada para identificar os 
documentos oficiais. 

Oesta marca conhecem-se uma dezena de exemplares sobre selos isolados, em numero superior 6 
que descrevemos para Bolama. 

4.CONGO. A marca Possessoes Portuguezas na Africa Occidental.Cabinda. 

((Possessoes Portuguezas na Africa Occidental. Cabindal1 



Figura 4 

Esta marca de que se conhecem uns 6 ou 7 exemplares, batida sobre selos de Angola do tipo 
«Corea» e «D. Luis» de relevo, ilustra bem da dificuldade de se avanc;ar mais neste trabalho. Trata-se de 
uma inutilizac;oo postal, como parecem indicar estes selos? Poderia trata-se tambem de uma inutilizac;oo 
sobre selos do correio, usados como selos fiscais? 

o facto de a mais antiga marca postal de Cabinda, ser posterior a esta que estamos considerando, 
e tambem se encontrar sobre selos «Coroa» noo vem facilitar a tare fa. 

5. MO~AMB/QUE. DelegoC;ao do Alfdndego no Inhomissengo 

Figura 5 

Na foz do rio Zambeze, na localidade do Inhamissengo, ver figura 6, foi criado em 1880 um posta 
alfandegario, com 0 objectiv~ de fiscalizar a entrada e saida de mercadorias oriundas da .Africa Inglesa, 
que tinham que passar por este ponto. 

, l) luh;Imi!\f('llP:OJ' :IJU l.n' ,~., llluihl no\,O" C'OIllO' 1){}VOaJ~1iO'IJj'otneUc 
UHl futur., Uat.; iuui I'PlHuln ,il' U ::\l'l' nUl' pruHo bll·pUl'lcUlti~~huo.
A~. r,a~a::, :.Ii·H~la!H~I,·,'i~l:t:) ~a., a fdt()j'ja huUaud(~z:., a CUIll}uuaJda iu~I(~1.a 
LYYiuH:-.ll)uin 'to\; (:oull'.d .\ lri~~a . lr:uliug CU1UI)-.. tl ~~Jtl mUilUl'i:o:urau .• 1" 
HlUuucm .• ~a rt~iloj'h"U(.~HL' AiUl:lth~n;. ():oi prluidl'osquc edifical'uin ea" 
(',ihu'ia llamHm; Cump. a Cilm: ,1f..·.mj.u:.·U·. jUbhf da It"Hi UIll'))uslo ;mm". 
ptam'kh. OSh~j itttlU imUtldt'tl·'Cuinu' m;' "Hl .. os~ (~ :tl('lU (li~~o Ot-ilah~le .. 
C't~JU, euiaU.Ufn'j'~'HilOS 1;:11',.\ ()~ neal'ill's 'ju-e H~ ;iIU'oxiulitUl I ... udo filudo 

., tr.~ ii""l:\ IUiu'onulo 0 chH 'c1:1' h:.rl'a~:""'cOhlt!.~ci UIU estud4)11 n 11:1 IXU-Ilan". 
Figura 6 
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Com a criac;:ao de um posta alfandegario, e consequente colocac;:ao de um destacamento militar, 
nosceu um pequeno aglomerado populacional. que se foi desenvolvendo ate ser destruido pelo mar. E 
desta local que se conhecem 3 ou 4 marcos, sobre selos Coroa e D. Luis, todos sobre selos isolados. 

6. Timor. Marcas dos comandos militares. 

Ao inves do que foi descrito ate agora, ossistimos em Timor a aplicac;:ao um pouco mais tardia de 
marcos dos comandos militares, conhecidos em selos de D. Luis e D. Carlos e cobrindo um periodo temporal 
de aproximadamente 15 anos. 

Vivia-se um periodo de intensos campanhas de pacificac;:ao do territorio, que para 0 efeito foi 
dividido em comandos militares, de onde a tropa destacada se correspondiam com as suos familios, 
utilizando selos postais que eram inutilizados pelo Comando Militar, antes de serem enviados para Dilly, 
para dai seguirem para seus destinos. 

Pel os instruc;:6es dados aos Comandos militares em Marc;:o de 1896, confirmados pelo governador 
Filomeno Camara em 1911, aos comandantes militares competia, entre outros, a func;:ao de chefre da 
estac;:ao postal. 

Conhecem-se os marcos dos Comandos militares de Maubara, Viqueque e do Remexio, que se 
ilustram na figura. 

Viqueque Maubara Remexio 

Figura 7 

Tambem neste coso se conhecem uma esc ossa dezena de selos obliterados com estos marcos. No 
mapa da figura 8 vem indicada a localizac;:ao dos Comandos Militares. 

~$ 

Figura 8 



7. ANGOLA. A marca do Concelho da Huilla 

Guardamos a provfncia de Angola para 0 ultimo lugar, por se ter recentemente descoberto uma 
carta com selos Coroa (figura 9), inutilizados pela marca administrativa do concelho da Huilla. 

Figura 9 

Dada a importancia e raridade deste documento, passaremos a sua descric;::ao detalhada: Datada 
da Huilla, a 27 de Julho de 1885, e constitufda por uma missiva de varias paginas escritas por um missionario 
frances aos seus familiares em Bordeus. 

o texto e de grande interesse hist6rico, po is revela 0 ataque dos nativos a missao de Kouanyama, 
que foi totalmente destrufda, e onde se registou a morte de varios missionarios. Do ponto de vista da 
historia postal, tem a nota interessante de que esta carta vai seguir por portador ate Mossamedes para 
af apanhar 0 barco para a Europa. " Le courrier de Mossamedes va partir et je ne veux pas Ie manquer, je 
lui confie cette lettre ... » 

o facto de ter sido franqueada em 50 reis, (com dois selos de 25 reis de 2° emissao do tipo Coroa), 
mostra que a carta foi tratada como uma carta para 0 continente, por provavel desconhecimento dos 

portes em vigor. 

Pormenor figura 9 

Mas a sua faceta mais interessante e sem 
duvida a inutilizac;::ao dos selos com a marca 
administrativa do «Concelho da Huflla», tornado
se assim no primeiro documento inteiro que 
conhecemos com a utilizac;::ao de uma marca 
administrativa, nao postal, a inutilizar selos do 
Correio. 

Uma vez chegada a Mossamedes, foi de 
novo marcada com 0 carimbo de dupla oval 
datado, (25 de Julho de 1885!), com transito no 
Funchal a 7 de Setembro e Liverpool a 15 de 
Setembro, para chegar ao seu destin~ a 18 de 
Setembro. 

Trata-se da segunda carta que se 
conhece cuja origem e 0 sertao de Angola, e 
sem duvida uma das mais raras daquela 
provfncia . 

9 



8 - Alfcndega do IBO em ..... 

J6 ap6s a entrega deste pequeno estudo, eis que num lote de marcos aparece mais uma marco 
administrativa, desta feita do «ALFANDEGA DO IBO EM ..... » cuja imagem se junta. Nada mais sabemos 
sobre esta marco, mas sempre vale a pena "juntar mais uma." 

Figura 10 

9 - Conclusao. 

Outras marcas existirao certamente, de que naG temos conhecimento, pelo que apelamos 00 
leitor para que nos assinole a sua existelncia. 

Para j6 apresentamos 0 que temos conhecimento, e cuja utilizac;:ao como marco postal. em alguns 
10 casas ainda carece de confirmac;:ao, 0 que 56 poder6 ser feito com a descoberta de algum documento 

inteiro. 

Agradecemos 005 coleccionadores Altino Pinto, Elder Correia, Jose Correia eManuel Janz terem 
cedido material para ser inclufdo neste trabalho. 

(Footnotes) 
1 L. Frazeo. Tentativa de identificac;eo das marcas mudas de Cabo Verde e da Guine. 
2 E conhecida uma unica carta por esta via e dirigida a Portugal, embora em epoca anterior aquela que estamos 
tratando. 
3 Antonio Agostinho Saraiva Borges. Contribuic;eo para a historia do servic;o postal do forte de S. Joeo Baptista de 
Ajudo. B.G.U. Ano MCMLXIII- N°SOl 

Rua do Carmo. 98 • 1200-094 L1SBOA· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783· Fax.: 213 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 



Graf Zeppelin LZ 127 

o lan~amento de Correio na Granja do Marques em 1935 

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

E-mail: tomegil@netc.pt 

Friedrichshafen. cidade junto do logo Constanc;:a foi 0 local escolhido pelo Conde alemao Ferdinand 
Von Zeppelin para edificar no inlcio do sEkulo XX. um hangar fobrica de onde salram os celebres diriglveis 
alemaes. 

No dia 2 de Julho de 1900 saiu do hangar 0 primeiro diriglvel que foi baptizado com 0 nome de LZ 1. 
o "L" e a inicial de "Luft" or em alemao. 0 "Z" relativo a primeira letra de Zeppelin. 

o sistema de velculo insuflado fusiforme. com mecanismos de direcc;:ao e propulsao deve-se a 
Spiess. que 0 inventou em 1873. embora a propaganda nazi atribulsse a Ferdinand Zeppelin a sua invenc;:ao. 
Inicialmente a explorac;:ao comercial reportou-se somente a Alemanha. mas com a construc;:ao e 
lanc;:amento do modele LZ 126 a exploroc;:ao dos diriglveis teve a sua internacionalizac;:ao com os voos 
tronsatlanticos e a ligac;:ao aerea entre continentes. 

o LZ 127 fez 0 primeiro voo de ensaio em 18 de Setembro de 1928. 

Dodos tecnicos do LZ-127: 

Comprimento: 236.60 Metros 
Diametro: 30.50 Metros 
Volume: 105.000 Metros cubicos de hidrogenio como gas de insuflac;:ao. 
Velocidade: 110 Quilometros/hora. 
Motorizac;:ao: 5 motores diesel de 580 cv 

o primeiro voo comercial ocorreu de 11 a 15 de Outubro do mesmo ano. efectuando a travessia 
do Atlantico Friedrichshafen - Lakehurst (U.S.A). sobrevoando a ilha do Madeira onde pela primeira vez 
lanc;:ou correia no Funchal. 

Os correios alemaes lanc;:aram uma emissao de selos com 0 desenho do dirigfvel com as taxas de 
1.2 e 4 Rm ( Reichsmark). para comemorarem 0 evento. Fig 1 

Fig 1 Emlssoo de selos Alemoes para comemorar 0 lan~amento do LZ- 127 
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Os portes para os Estados Unidos eram os seguintes: Postais. 2 Rm 
Cartas. 4 Rm 

Neste primeiro voo do LZ 127 entre a Alemanha e os Estados Unidos foram transportados 55.714 
objectos postais. 

A primeira vez que um dirigfvel deixou correia em Portugal continental. aconteceu em lOde Junho 
de 1935 a convite do Aero Clube de Portugal. 0 dirigfvel LZ 127 no voo n° 5/G449 de regresso da America 
do Sui satisfazendo 0 pedido do Aero Clube. a ultima hora alterou 0 plano de voo desviando a sua rota 
cerca das 14.00 horas por alturas do paralelo de Tanger. Fig 2 

o Plano de voo N° 5 Europa-America do Sui-Europa. tinha a seguinte esquematizo<;ao: 

Numero Voo De/Para 
5 

G-446 America do Sui - Friedrichshafen 
Recife 

G-447 Recife 
Rio de Janeiro 

G-448 Rio de Janeiro 
Recife 

G-449 Recife 
Altera<;ao da rota via Lisboa em 
Regresso a Friedrichshafen 

Fig 2 - 0 Graf Zeppelin LZ 127 postal publicHarlo da linha 
para a America do Sui 

Data Hor6rio Dura<;ao Km 

01/06 19:53 70:13H 7913 
04/06 18:06 

05/06 09:49 24:19 H 2195 
06/06 10:08 

06/06 10:48 22:03 H 2117 
07/06 08:51 

08/06 01 :24 85:36 H 81 44 
10/06 14:00 
11/06 15:00 

Tambem 0 aviao da Lufthansa Heinkel 70. 
pilotado pelo Comandante Haummann. de regresso 
a Alemanha vindo de Sevilha. rumou a Sintra. onde 
aterrou na pista da Granja do Marques 6s 16 e 30. 
afim de transportar 0 correio que seria lan<;ado de 
bordo do LZ 127. Fig 3 

Entretanto 0 dirigfvel bordejando a costa 
Portuguesa de Sui para Norte. aproxima-se da foz 
do rio Tejo. 0 posta de r6dio do Aer6dromo da 
Granja' do Marques e a Esta<;ao R6dio Marconi iam 
dando as posi<;6es do LZ 127. informando que 0 

dirigfvel 6s 18e45 tinha passado a vertical do Cabo 
Espichel. voava sobre Caxias eram 18e55 e 5minutos 
depois passaria por Cascais. 

o dirigfvel pairou sobre a cidodela fazendo 
algumas evolu<;6es por cortesia ao Presidente da 
Republica Portuguesa. e 56 depois tomou 0 rumo de 
Sintra onde chegou a Granja do Marques sede da 
Escola Militar de Aeron6utica as 1ge22. 

Devido ao feriado do Dia de Camoes. mais de 
30.000 mil pessoas deslocaram-se para as bandas 
de Sintra logo pel a manha para verem 0 "Zerpelin" 
como nos conta 0 rep6rter do jornal "0 Seculo". 
mas 0 dirigfvel acabou por chegar com muito atraso. 

Devido ao mau tempo que se fazia sentir 0 LZ 
127. pairou somente 0 tempo suficiente a uma 
altitude de 50 metros. para largar 3 socos de correia 
que desceram suavemente em p6ro-quedas cada 
um de sua cor. afim de distinguir 0 correio que cada 
um deles continha. e que era destinado a Sevilha. 



Marselha e stuttgart. 0 
correia destinado a Lisboa 
muito dele feito a bordo 
devido 00 imprevisto do 
acontecimento foi realizado 
pelos passageiros utilizando 
postais. e a falta de outros 
enderec;:os todo ele enviado 
para a embaixada do 
Alemanha . E de concluir que 
a LZ 127 tinha um posta de 
correia a bordo. porque todo 
a material e franquiado com 
selos alemaes e obliterado 
com 0 carimbo relativo 00 5° 
voo do ana de 1935 que a 
dirigfvel estava a efectuar. 
Depois do largada do correia 
a Dirigfvel rumou a Lisboa 
onde efectuou algumas 
evoluc;:6es sabre a cidade. 
antes de continuar a sua rota 
para Norte sempre 00 longo 
do linha de costa. 

Fig. 3 - A entrega do pequeno saco destinado a Lisboa e dirigido a Embaixada 
da Alemanha 

Os jornais do epoca dao canto do passagem do dirigfvel sobrevoando localidades do costa 
Portuguesa. A cidade do Porto foi sobrevoada pel a Graf Zeppelin que estabeleceu comunicac;:6es 
radiotelegraficas com a Estac;:ao do Radio naval eram 23 e 07 minutos. 

Fig. N° 4 Postal ian/;:ado em Sintra pelo LZ127 Graf Zeppelin em 10/6/1935 

Bibliografia consultada: 
A.A.M.Catalogue volume 1. 5 edition 
Sieger-Verlag ;Zeppelin Post Katalog 
Commercial Zeppelin Fligts by John Duggan and Jim Graue 
Jornais de 11/06/1935 "Diorio de Noticlas" e 0 "0 securo" 

Desse material 
provavelmente 
chegaram ate n6s 
poucas cartas. por
que no minha viven
cia como Aerofilate
lista ate 00 momenta 
s6 vi quatro cartas 
uma delas que se 
mostra na fig n04. 

o correia vindo 
do America do SuI. 
destinado a Sevilha e 
a Alemanha e mais 
abundante. Os nossos 
leitores podem ob
servar no foto acima 
os volumosos sac os 
com a correia. que 
ira ser embarcado no 
aviao Heinkel 70. 
destinado a Sevilha. 
Marselha e Stuttgart. 

Lisboa 24 Maio de 2005 
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1. Introduc;:do 

Inutiliza~oes Telegraficas-Postais 
Estudo de Marcofilia 

Paulo Sequeira 
paulolrsequeira@netcabo.pt 

Este estudo tem por objectiv~ fornecer informac;:ao actualizada sobre a Marcofilia associada a 
Telegraphia Electrica em selo e em objectos postais. Trata-se de uma sfntese dos trabalhos referidos na 
bibliografia sendo uma actualizac;:ao a este interessante ossunto. 

A dificuldade de tratamento deste tema e consider6vel atendendo a escassez das pec;:os existentes. 
Este artigo e mais uma contribuic;:ao. pois certamente ainda haver6 muito por descobrir. 

2. Utilizac;:do Postal 

14 0 aparecimento de marcas telegr6ficas nos selos postais e 0 resultado da amalgamac;:ao dos 
servic;:os dos Telegraphos. dos servic;:os dos Far6is e dos servic;:os dos Correios que ocorreu em 1880. pois 
ate esta data estes servic;:os eram independentes. Esta amalgamac;:ao ocorre depois da 3° Reforma 
Postal em que se abandona a dupla marcac;:ao dos objectos posta is na origem: obliterac;:ao dos selos 
com 0 carimbo oval de barras numerico da 2° Reforma e a marcac;:ao na carta com carimbo nominal da 
estac;:ao. No entanto esta pr6tica nalgumas estac;:6es ainda sUbsistiu por alguns anos. enquanto que 
noutras adoptou-se a utilizac;:ao do carimbo duplo circular datado primitiv~ para obliterac;:ao do selo. 
quando este j6 existia. A 3° Reforma aumentou consideravelmente 0 numero de estac;:6es. de 240 na 2° 
Reforma para 0 dobro aproximadamente. Com 0 decorrer dos anos mais estac;:6es foram criadas a um 
ritmo elevado. com e sem servic;:os telegr6ficos. Eram necess6rios carimbos novos para as novas estac;:6es 
da 3° Reforma e para substituirem os antigos. aparecendo assim numa primeira tentativa os carimbos de 
dupla oval que naG chegaram a todas as estac;:6es (cerca de 100). Por motivo desconhecido este tipo de 
carimbo naG foi generalizado e como os novos carimbos naG foram imediatamente fornecidos pela 
administrac;:ao central. foram feitos local mente carimbos nominativos para obliterac;:ao dos selos e s6 
mais tarde chegariam os carimbos finais. Para as estac;:6es da 2° Reforma foram reutilizados carimbos 
nominativos do periodo Pre-Filatelico. carimbos nominativos e datados das Reformas anteriores e ate 
inutilizac;:6es manuscritas a pena. Com esta falta de carimbos e com 0 espfrito econ6mico da altura. naG 
seria de admirar que os carimbos de telegraphia electrica tambem fossem reutilizados em algumas 
estac;:6es. 0 que veio a acontecer. Noutros casos os carimbos foram destrufdos. perdidos. guardados 
para uso posterior ou para irem parar ao Museu Postal uns anos mais tarde. 

3. Utllizac;:do Telegraflca 

Com a amalgamac;:ao dos servic;:os. tambem os telegramas passaram a ser pagos com selos que 
eram colados no impresso e inutilizados com os carimbos existentes nas estac;:6es (estes carimbos podiam 
ser de qualquer tipo. naG sendo necessariamente telegr6fico primitiv~). Este metodo de pagamento de 
telegramas dever6 ter comec;:ado em 1884 e permanecido ate 1893. 

Normalmente os selos utilizados nesta operac;:ao seriam de 2rs (pouca utilizac;:ao e diffceis de 
encontrar com carimbos telegr6ficos primitivos). multiplos de 20rs e de valor superior a 100rs. 



Numa fase posterior 0 operador de telegrafo transmitia a mensa gem e colocava a marco de 
transmissoo no impressa que atingia os selos de modo a ficarem bem inutilizados. Estas marcos soo 0 

cunho inquestion6vel do uso telegr6fico do selo e assumiam as mais variadas formas: estrela vermelha no 
infcio e por pouco tempo (muito raro: talvez 2 exemplares), perfurac;:oo estrela, roulettes vermelhas, 
roulettes pretas atipicas, trac;:os de 16pis 0 vermelho e a azul. Estas marcos de transmissoo por vezes 
combinam-se e noo se so be se por terem side transmitidas v6rios vezes ou se haveria outra razoo para tal. 
Levanto aqui a hip6tese do verificac;:oo do montante dos selos colados no impresso pelo funcion6rio 
inicial que calculava 0 valor a pagar, uma vez que 0 funcion6rio que vendia os selos poderia noo ser 0 

mesmo funcion6rio. 

4. Tipologia dos carlmbos telegraflcos primitivos 

Os carimbos Telegr6ficos primitiv~s 500 os carimbos oriundos dos servic;:os dos Telegrafos e tem escrito 
"TELEGRAPHIA ELECTRICA" ou "ESTA<:;:AO TELEGRAPHICA". Assumem formos de dupla oval e com tipos de 
letra diferentes, havendo tambem carimbos de tipologia unica. 

TEl TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval com caracteres romanos e no centro 0 nome do estac;:oo em caracteres normandos. Tipo 
mais comum. 

TE2 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval com caracteres normandos e no centro 0 nome do estac;:oo. Tipo comum. 

TE3 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval com caracteres normandos e no centro 0 nome do estac;:oo em caracteres romanos . Apenos 
5 estac;:6es: Ajuda, Belem, Sabugal. Seixal e Serpa. 

15 



16 

TE4 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Oval com caracteres normandos e no centro 0 nome da esto<;:ao. Tipo comum. 

TE5 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval extern a e no centro 0 nome da esto<;:ao. Tipo unico. 

TE6 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval com caracteres normandos e em baixo 0 nome da estac;:ao. Carimbo mal reproduzido, falta 
o C em ELECTRICA. Tipo unico. 

TE7 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval, ELECTRICA ao centro e nome da estac;:ao em baixo. Tipo unico. 

TE8 TELEGRAPHIA ELECTRICA 
Dupla oval. nome da estac;:ao ao centro e ELECTRICA em baixo. Apenas Bom Jezuz e Miranda. 

ET ESTA<;AO TELEGRAPHICA 

· · · 

, 
)-

Reunem-se neste tipo os carimbos duplo ovais incritos com "ESTA<::AO TELEGRAPHICA", encontrando-se 
pelo menos 1 6 estac;:6es. 



ml0N POSTALE 
PORTUGAL 

----~------------------~~~~~ 

ETM ESTAC;AO TElEGRAPHICA MUNICIPAL 
Tipo unico. 

ETPL ESTAC;AO TElEGRAPHICA PRINCIPAL DE L1SBOA 
Tipo unico. 

5. Lista das Estac;oes Telegraficas criadas ate 1880, com referenda de marca Telegrafica-Postal 

Apresenta-se a seguir um quadro com as estac;:6es telegr6ficas que existiram ate 1880 referenciadas 
com carimbos telegr6ficos, seu tipo, grau de raridade e tipo de pec;:as conhecidas. 

o grau de raridade foi adoptado do trabalho de S. Washbourne em que consultou 10 colec;:6es e 
conseguiu contabilizar 0 numero de exemplares e deste modo atribufu um grau de raridade que tomei a 
liberdade de alterar um pouco: 

C Comum, + de 10 exemplares encontrados 
M Medio, entre 5 e 10 exemplares 
R 3 a 4 exemplares 
RR 1 a 2 exemplares 

17 



JUDA, LIS BOA TE3 M D. Luis fifo direita; D. Luis de frente 
LBERGARIA-A-VELHA TEl RR D. Carlos Mouchon 
LcAcER DO SAL TEl RR D. Luis fifo direita III 

LCOBA<;A Duplo circular datado 
1885 
com roulettes 

LDEIA DA PONTE TE2 C D. Luis de lado; D. Luis de frente Carta D. Luis lado M 

LDEIA DA PONTE (verde) TE2 RR D. Luis de lado 
IA.LENQUER Duplo oval datado com 

trac;:o 
LFANDEGA, PORTO Duplo circular datado com 

perfurac;:ao 
LFANDEGA DA FE ET M D. Luis de lado; D. Luis de frente; PI Pec;:a 

D. Carlos Mouchon 
IA. LJUSTREL TE2 RR D. Luis fita direita; D. Carlos Neto !JI 

LMADA TE2 M D. Luis de frente 
LMEIDA TE4 R D. Luis de frente 

IA.NCIAO ET C D. Luis de lado; D. Luis de frente III IP D. Luis de frente 
IA.RCOS DE VAL DE VEZ TEl RR D. Luis fifo direita; D. Carlos Neto 111121131 

RGANIL ET RR D. Carlos Neto (II 

IA.ZEITAO TE4 RR D. Carlos Neto (II 

BARQUINHA TEl RR D. Luis de frente 
ARREIRO TEl M D. Luis fifo direita; D. Carlos Neto; 

"PROVISORIO" 
EJA TEl R D. Luis fita direita (II Envelope de Telegrama 

1888161 

ELEM TE3 C D. Luis fifo direita; Taxa de Telegrama; 
D. Luis de frente 

8EMPOSTA TEl RR D. Luis fita direita 
~OM JEWS, BRAGA TE8 C D. Luis fita direita; D. Carlos Neto 

18 . OM SUCESSO, LIS BOA TE2 M D. Luis fita direita; D. Carlos Neto; 
"PROVISORIO" 

~ORBA TEl R D. Luis fita direita; "PROVISORIO" 
BRAGA Duplo circular data do com 

trac;:o 1886 
RAGAN<;A TEl RR D. Luis fifo direita; 11I 

D. Carlos Mouchon 
~USSACO ET C D. Luis de lado; D. Luis de frente IP D. Luis fifa direita 
BUSSACO (azul) ET RR D. Luis de lado 
CABO DE S. VICENTE TEl m 
CAES DOS SOLDADOS, LlSBOA TEl Telegrama 1883 
CALDAS DE MONCHIQUE TE4 M D. Luis fita direita; PI 

D. Luis de frente;D. Carlos Neto; 
D. Carlos Mouchon 

CAMPO MAIOR TEl R D. Luis de frente {II 

CANTAREIRA, PORTO TEl RR D. Luis de frente; PI 

D. Carlos Mouchon 
CARNIDE, LlSBOA TEl R D. Luis de frente; Ceres Isento Colegio Militar 1922 
CARREGAL TEl RR D. Luis de lado {II 

CASCAES TEl M D. Luis fifo direita; D. Luis de frente; 121 
D. Carlos Mouchon 

CASTELO BRANCO TEl Envelope de Telegrama 
1875(61 

CELORICO DA BEIRA Duplo circular datado 
c om trac;:o 

CERTA ET RR D. Luis de lado (II 

CINTRA TEl Telegrama 1871 
COIMBRA CENTRAL ETP 
CORREIO GERAL, CALHARIZ, TEl Telegrama 1885 + Recibo 

LIS BOA (verde/azul) 
CORTES, LlSBOA TE2 R D. Luis fita direita; D. Luis de frente 
COVILHA TEl R D. Luis de frente; "PROVISO RIO"; 

D. Carlos Mouchon 
TE4 RR D. Luis fifo direita 



Ipo Notas 

rVAS TEl R D. Luis fita direita 
SPINHO ET R D. Luis de lado 
SPOSENDE TEl R D. Luis de frente ~) 

ARO M Tipo Datado Especifico de 
Faro com roulettes 
Duplo oval com perfurac;:Oo 
em fifa direita 

IGUEIRA TEl Telegrama 
IGUEIR6 DOS VINHOS ET M D. Luis fita direita 
IGUEIR6 DOS VINHOS (azul) ET M D. Luis de frente. com roulettes 
ONTAINHAS. ELVAS' TEl R D. Luis de frente 
REIXO DE ESPADA A CINTA TE5 R D. Luis fifo direita 
UNCHAL TE2 Telegrama 1882 
OLLEGA TE4 R D. Luis fita direita ; D. Luis de frente 
OUvf:IA TEl RR D. Luis fifo direita ~ 

RANJA ET M D. Luis de frente II, IP D. Luis fifa direita 
UARDA TE4 RR D. Luis fifo direita 
UIMARAES TEl R D. Luis fifa direita 

AGOS TEl C D. Luis fita direita 
AMEGO TEl RR D. Luis de frente ; II) Nominativo com trac;:o 

D. Carlos Mouchon vermO 
APA. LlSBOA TEl M D. Luis fita direita; D. Luis de frente; 

Taxa de Telegrama;D. Carlos Mouchon Telegrama 1889 
AZARETO TEl C D. Luis fifo direita; D. Luis de lado; 

D. Carlos Neto; D. Manuel 
ISBOA PRINCIPAL ETPL R D. Luis fifa direita 
OULI: TEl RR 
OUZADA ET C D. Luis fifo direita; Jornaes;D. Luis de frente 
PD. Luis frente 1886 

ACHICO TE4 R D. Luis fifa direita; D. Luis de lado Pec;:a 
AFRA ETP em D. Carlos Neto 

e Mouchon 19 
ARINHA GRANDE TEl RR D. Luis fifa dire ita PI 

ATHOZINHOS TEl RR nJ 

EALHADA TEl 
ELGACO Duplo circular datado eom 

trac;:o vermo 
ERTOLA TEl R D. Luis fita direita [I) 

IRANDA TE8 RR D. Carlos Mouc hon nJ 

IRANDELLA TEl RR D. Carlos Neto [I) 

ONCAO TE4 RR D. Carlos Mouchon [I) 

ONTEMOR-O-VELHO (azul) ET RR D. Luis fifa direita 
OURA TE4 RR D. Luis de frente; [I) 

D. Carlos Mouc hon 
OURARIA. LIS BOA TE2 RR Pec;:a + Telegrama 1889 
LHAO TEl Circular datado 
LlVEIRA D' AZEMEIS TEl RR Jornaes ~T) 

LlVEIRA DO HOSPITAL ET [II 

ACO D'ARCOS (azul) TEl RR D. Luis fifa direita; D. Luis de frente 
fAREDES TE4 R D. Luis de frente 

EDROGAO GRANDE ET R D. Luis fifa direita 
ENAFIEL ET 
ENAMACOR TE2 C D. Luis fifa direita; D. Luis de lado; Pec;:a 

D. Luis de frente 
ENICHE TEl M D. Luis fifa direita; D. Luis de frente 
EZO DA REGOA TEl M D. Luis fifa direita; D. Luis de frente; 

D. Carlos Mouehon 
INHAO TEl M D. Luis fita direita; D. Carlos Neto; [I Carta com 25rs D. Luis 

D. Carlos Mouchon frente 1882 
INHEL TE4 C D. Luis de lado; D. Luis de frente IP fifa direita 
OMARAO TE2 RR D. Luis de frente [I) 

OMBAL TEl R D. Carlos Mouchon [I) 

ONTA DO PARGO TE2 RR D. Luis de frente; D. Carlos Neto [I) 

ONTA DO SOL TE2 R D. Luis de frente 
ONTE DE LIMA TEl RR D. Carlos Neto [I) 

. MONIZ TE4 RR D a los Moue 0 continente (I) 
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ESfac;"lIo, Conceillo po Grau OblHerac;ao por emlss es 
Rarid. 

POVOA DE V ARZiM ETM R D. Luis fifa direita 
PRAC;:A DE EL V AS TEl RR D. Luis fifa direita 
SABUGAL TE3 
SAGRES TEl R D. Luis de frente 
SANTA COMBA-DAO TE4 RR D. Luis de frente 
S16 CRUZ TE4 M D. Luis de frente (continente); 111 

D. Carlos Neto; D. Carlos Mouchon 
SANTA MARTA. LlSBOA TE4 
SANTAREM TEl M D. Luis fita direita 
S. JULlAO, LlSBOA TEl C D. Luis de frente 
S. THIAGO DO CACEM TEl M D. Luis fifa direita 
SEIXAL TE3 RR D. Luis fifa direita 
SERPA TE3 R D. Luis fifa direita 
SILVES TEl RR D. Luis fifa direita 
TABOA ET RR D. Luis de frente; D. Carlos Neto 
irAIPAS, CALDAS DAS TAIPAS TE6 M D. Luis de frente; D. Carlos Neto; 

"PROVISORIO" 
THOMAR TEl R D. Luis de frente 
ON DELLA ET RR D. Luis fifa direita 

irORRES NOVAS 
irRANCOSO TEl 
~ AL DE P ASSOS TEl RR D. Luis fita direita; "PROVISORIO" 
~IANNA DO CASTELO 

~IDIGUEIRA TE4 M D. Luis fifa direita; D. Carlos Neto 
~ILLA DO CONDE TEl R D. Luis fifa direita 
iVlLLA FLOR TEl M D. Luis fita direita; D. Luis de lado; 

D. Carlos Neto 
iVlLLA FRANCA DE XIRA 
V. N. FAMALICAO TEl C D. Carlos Mouchon 

VILLA NOVA DE GA YA, DEVEZAS ET M D. Luis fifa direita 
VILLA NOVA DE PORTIMAO TEl M D. Luis fifa direita; D. Luis de frente 
VILLA POUCA D' AGUIAR TEl R D. Luis de frente 
VILLA VELHA DO RODAM TE2 R D. Luis fifa direita; D. Luis de frente 
VILLA VIC;:OZA TEl C D. Luis fifa dlreita; Jornaes; 

D. Luis de lado; D. Luis de frente 
VIMIOZO TEl M D. Carlos Mouchon 
VINHAES TEl R D. Luis de frente 
VIZEU TEl RR D. Luis fita direita 
VIZELA TEl 

Notas: 
III Carimbo do Museu Postal 
12) Existem falsos em Santo Antonio 
13) Existem falsos em D. Manuel com "REPUBLICA" 
14) Para 0 caminho de ferro 
IS) Necessita confirmac;:ao 
16) Colec;:aa Joaquim Trindade 

Notas 

(6) 

(II 

i:2I 

151 

(I) 

(II 

(II 

(I) 

II) 

III 

(II 

(J) 

17) Livro "Provisional Town Postmarks of Portugal, 1879-1912", David L. Gordon 

Utll~PoSfat 
Telegrclfica / 
Outras oblHerac;6es postals 

Pec;:a 

Telegrama 1887 

Indfcios utilizac;:ao postal 

Duplo circular datado 1885 

Pec;:a 
Duplo circular datado 
primitivo com trac;:o vermo + 
Direcc;:ao Telegrapho Postal 

IP fifa direita 

Carimbo de Coroa 
IP Mouchon 1903 + Postais 
lIustrados 

IP D. Luis de frente 

Carta D. Luis frente l9l + 
Telegrama com nom. 1891 
IP D. Carlos Mouchon 
Circular datado com trac;:o 

18) Existe uma meia batida com "FA ... " do tipo TEl num selo do emissao com "PROVISORIO", que podera 
ser Fafe ou Faro, colec;:ao Guilherme Rodrigues 
19) Artigo S. Wash bourne 

E curioso notar que para Elvas existiram do is carimbos do tipo TEl : PRAC;:A DE El V AS e EL V AS. Em 
1869 as estac;:oes telegraficas foram classificadas por estarem Estabelecidas em Prac;as de Guerra, 
Comandos de Divisoes e Post os Militares importantes. 

As estac;:oes segundo essa classificac;:ao eram as seguintes : Chaves, Valenc;:a, Campo Maiar, Elvas 
(prac;a), Estremoz, Tavira e Carnide. 



6. Lista das estac;oes que existiram ate 1880, sem referencia de marca telegrafica-postal 

ABRANTES CHAVES 
AGUEDA CRATO 
ALBUFEIRA ERICEIRA 
ALDEIA GALLEGA ESTARREJA 
ALFANDEGA, LlSBOA ESTREMOZ 
ALiJO EVORA 
AMARANTE FAFE(8) 
ANADIA FOZ DO DOURO, PORTO 
ARSENAL LlSBOA FUNDAO 
A VEIRO GRA<;:A. LlSBOA 
BARCA D'ALVA GRANDOLA 
BARCELOS IDANHA-A-NOVA 
BARREIRO") ILHEU 
BATALHA, PORTO LAGOA 
CABO CARVOEIRO LEIRIA 
CABO DE S. VICENTE LOIOS, COIMBRA 
CADAVAL LOURINHA 
CALDAS DA RAINHA LOUSA 
CAMINHA LUSO 
CARRAZEDA D' ANSIAES MACEDO DE CAVALEIROS 
CART AXO MANGUALDE 

MESAO FRIO 
MOGADOURO 
MOITA 
MONCORVO 
MONTALEGRE 
MONTEMOR-O-NOVO 
MUR<;:A 
NECESSIDADES, LlSBOA 
ODEMIRA 
OITAVOS 
OVAR 
PALAcIO DE CRISTAL PORTO 
PALMELA") 
PAREDE 
PEGOES 
PIN HAL NOVO") 
POCEIRAO") 
PONTA DE S. LOUREN<;:O 
PONTE DE SOR 
PORTALEGRE 
PORTO CENTRAL 

7. Qutras obliterac;oes primitivas sem localidade 
P. CABO Cabo submarino. 
ESTAo. TF CA . Esta~ao Telegr6fica (Terreiro do Pa~o, Lisboa) 

8. Outras obliterac;oes com utilizac;co telegrafica 
Nesta categoria j6 aparecem esta~6es novas que 
nao constam no lista de 1880, to is como as 
esta~6es A~oreanas, Castelo de Vide entre outras. 

8.1. Nominativos 
AGUA DE PAU, com roulettes 
ALAGOA, com roulettes 
ALTER DO CHAO, com tra~os vermelhos 
CASTO DE VIDE, com roulettes ou tra<;:o vermelho 
CORUCHE, com roulettes 
FURNAS, com roulettes 
LAMEGO, com tra~o vermelho 
NAZARETH, com tra~o vermelho 
NORDESTE, com tra~os vermelhos 
POVOAc;.J...O, com tra~o vermelho 

8.2. Duplos circulares datados primitivos 
PONTA DELGADA, com roulettes 
VIANNA DO CASTO, com tra~o 
vermelho 

8.3. Outros carimbos primitivos 
CORREIO DE LlSBOA. oval com 
circulo data do, com perfura~ao 
estrela e com tra~os vermelhos 

PRAGAL 
QUELUZ 
SANTA ISABEL LlSBOA 
SANTOTIRSO 
S. JOAO DA PESQUEIRA 
S. MARTINHO DO PORTO 
SEIA 
SETUBAL 
SETUBAL'" 
SESIMBRA 
SINES 
TANCOS 
TAVIRA 
TORRES VEDRAS 
VALEN<;:A 
VENDAS NOV AS 
VIDAGO 
VILLA DA FEIRA 
VILLA NOVA DE FOZ-COA 
VILLA REAL 
VILLA REAL DE STo ANTONIO 

21 
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8.4. Correio e Telegrapho 
Boa Vista / URBANA / PORTO, DG 74, com perfurac;:ao estrela 
GANDARELLA, CT POSTAL DG 182, sem data 
LAGENS DO PICO, duplo oval sem data, necessita de confirmac;:ao 
M. do Pombal/URBANA /PORTO, DG 227, preto e azul 
P. DE FERREIRA, tipo proprio, duplo circular sem data 
PAYALVO, DG 286, datado 
RIO DE MOINHOS, DG 345, preto e violeta, datado 
VILLA FRANCA DE XIRA, carimbo com a coroa a violeta 

8.5. Telegrapho 
TELEGRAPHO / LlSBOA, a preto e a azul 
TELEGRAPHO / ??, a violeta, com ietras de caracteres diferentes e mais altos 

8.6. Estac;oo Telegrapho Postal / Dlrecc;oo Telegrapho Postal 
CABECEIRAS DE BASTO, ETP, tipo unico, circular data do, existem pec;:as circulada . 
CALHARIZ, ETP, violeta com trac;:o vermelho e sem trac;:o 
CALVARIO, ETP, preto, violeta e azul 
COIMBRA, ETP, sem data 
LIS BOA, ETP, nominativo em 2 linhas sem data, necessita confirmac;:ao 
MAFRA, ETP, sem data e com data manuscrita 
MARCO DE CANAV., ETP, tipo unico, duplo oval sem data 
PORTO MONIZ, ETP, grande, com emissor telegrafico no centro, sem data 
RIBEIRADIO, DG 342, preto e violeta, sem data 
VALADA, ETP, sem data 
VIANNA DO CASTELO, DTP, oval vertical sem data 

8.7. Duplos ovals datados (CORREia E TELEGRAPHO) 
ESPINHO, a preto e a violeta 
PEZO DA REGUA 
SANTAREM 

8.8. Duplos ovals datados (CORREia) 
ALENQUER, com trac;:o vermelho 
ALHANDRA, com trac;:o yermO (precisa confirmac;:ao) 
AL V AIAZARE, com trac;:o vermelho 
FELGUEIRAS, com perfurac;:ao estrela 
VILA DA POVOAC;:AO, com trac;:o vermelho 
VILA FRANCA DO CAMPO, com roulettes ou trac;:os 
vermelhos 



8.9. Duplos ovals data dos, outros tipos 
ADM ... CORREIOS E TELEGRAPHOS / 3° REPARTI<;AO, azul, carece confirmac;:ao 
ADM ... CORREIOS E TELEGRAPHOS / 4° REPARTI<;AO, carece confirmac;:ao 
REPARTI<;AO TELEGR.A.PHICA DE LlSBOA 2A SEC<;AO, a violeta 

8.10. Duplos circulares datados com marca de transmlssco 
ALCOBA<;A. com roulettes em 1885 
BRAGA, com trac;:o vermelho 
CELORICO DA BEIRA. com roulettes 
FARO, tipo unico desta cidade. 
com roulettes 
LIS BOA / EST. NE E LESTE. com trac;:os 
vermelhos 
MELGA<;O. com trac;:o vermelho 
OLHAO. com roulettes 
PORTO • com roulettes vermelhas e 
troc;:os continuos. perfuroc;:ao estrela 
PORTO / EST. ALFANO EGA. com perfurac;:ao estrela 
PORTO / EST. CAMPANHA. com trac;:o vermelho. com roulettes e/ou perfurac;:ao estrela 
PORTO MONIZ / MADEIRA. com roulettes 
TORRES NOVAS. com roulettes 
VINHAES. com trac;:o vermelho 

8.11. Duplos clrculares datados sem marca de transmlssco 
EST. C. DOS TEL. DE LlSBOA / 2° SEC<;AO 
E. TELG. DO PORTO / 2° SEC<;AO 
TELEGRAFO PORTO / 2° ??? 

9.lnutilizac;:oes manuscritas 
Assinaturo com perfurac;:ao estrela ou trac;:o vermelho 
Data numerica e par extenso. com trac;:os vermelhos 
Trac;:os paralelos 

10. Obliterac;:oes Semaf6ricas 
Os Servic;:os dos Far6is faram integrados no nova Direcc;:ao em 1880 e a ligac;:ao a rede telegr6fica 

ocorreu ainda no sec. XIX. No entanto. as obliterac;:6es semaf6ricas s6 aparecem mais tarde nos anos 
20 com os exemplos que se apresentam. Sabe-se que foram utilizados postal mente. pois existem inteiros 
postais Ceres com carimbo do tipo 10.2 .. 

10.1. Tipo Frances 
VIANA DO CASTELO / SEMAFORO 

10.2. ESTAC;AO ELECTRO SEMAFORICA 
CABO ESPICHEL. duplo circular datado 
DE LEIXOES. duplo circular datado 
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11. Marcas de transmissao 

Estas sao os marcos que revelam 0 uso telegrafico. Muitas dos vezes no transmissao do 
telegrama 0 operador marcava 0 telegrama e os selos, marco<;::ao essa que ossumia diversos formos 
como abaixo se indica. E vulgar acumular varias marcos de transmissao sem se conhecer 0 seu 
significado. 

11. 1. Marcac;ao com estrela 
Estrela vermelha 
Perfura<;::ao estrela com pontas finos 
Perfura<;::ao estrela com pontos 
largos 

... --... 
.... ,. 

11.2. Marcac;ao com roulettes c:;::;;:...::;::;;;:;M_J .... ~ ......... ao..._ .eeqeeeeeeeeee;~."" 
Roulettes triplos interrompidas, a vermelho 
Roulettes triplas , a vermelho 
Roulette ondulada, a preto 
Roulette grosso, a preto 

11. 3. Marcac;ao com trac;os 
Trac;:os pretos a tinta 
Trac;:os vermelhos 
Trac;:os azuis, quando obliterados 
com carimbo telegrafico 

12. Marca Comemorativa relacionada com a Telegrafia 

12.1. X Conferencia Telegraphica Internacional 
A X ConferEmcia Internacional teve lugor em Lisboa 
em Maio e Junho de 1908. 

13. Condusao 

Ap6s 0 estudo deste tema, podem-se identificar uns quantos pontos interessantes em relac;:ao as 
obliterac;:6es telegraficos primitivos : 
- das 216 estac;:6es telegraficas em 1880 s6 se cohecem selos ou pec;:os de 105; 
- dos 216 estac;:6es telegraficas em 1880 nada se sabe do tipo de obliterac;:ao de 84 estac;:6es; 
- apenos 19 carimbos com pec;:os existentes que comprovam a utilizac;:ao postal; 
- carimbos que s6 aparecem em Mouchon (por exc V. N. GAIA, VIMIOZO), parece que foram guardados 
e apareceram mais tarde por recurso; 
- CARNIDE deve ser a unica obliterac;:ao utilizada de recurso no Republica (contrapondo aos nominativos, 
foram varios utilizados para colocac;:ao do nome do estac;:ao nos registos ate 1950); 
- sao dificeis de encontrar obliterac;:6es primitivas com marcos de transmissao de roulettes, tal como 
sobre selos de taxa de Telegramos, pois correspondiam 00 custo de uma palavra em transmissao urbana. 

Quero agradecer 0 rapido apoio para a realizac;:ao deste estudo aos colegas coleccionadores: Joaquim 
Trindade, Steve Woshbourne, Luis Barroso, Guilherme Rodrigues e Fernando Henriques. Espero tambem 
que mais obliterac;:6es sejam reportadas de modo a completar este estudo porque a Marcofilia e um 
tema que qualquer um pode contribuir mesmo com um selo danificado. 
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A "CARTA IDEAL" 

Luis Armando Barroso 

Em aditamento ao artigo publicado no Boletim n° 406, versando os Inteiros Postais contendo 
propaganda e vendidos a pre<;:o abaixo do valor do porte que incluiam, trazemos agora ao conhecimento 
dos amigos filatelistas, uma pe<;:a que, estando dentro desse tema, no altura nao foi mencionada. 

Este Inteiro, pe<;:a de grande raridade, tem acrescido ainda, 0 facto de, p~r apresentar uma 
perfura<;:ao (C I) , pertencer a classe dos perfurados, 0 que como e 16gico, encheu de alegria 0 autor 
destas linhas. 

A pe<;:a em questao, da qual e conhecido um s6 exemplar (circulado), e p~r isso mesmo uma das 
mais raras entre as perfura<;:6es portuguesas. 25 

E um inteiro, denominada "CARTA IDEAL", que inclui propaganda e era vendido 00 publico a um 
pre<;:o ligeiramente inferior ao valor do porte. 

Passemos entao 6 sua apresenta<;:ao. 

Com a patente n° 2321, foi autorizada em 1 de Janeiro de 1935 pelos cn , a Jaime Nascimento de 
Almeida, residente em Coimbra, a circula<;:ao de uma carta designada "CARTA IDEAL", impressa nessa 
mesma cidade pelo seu autor. 

Esta e ilustrada a verde, com gravura e texto de propaganda e anuncio de artigos de 
estabelecimentos comerciais de Coimbra. 

E formada por uma folha de popel amarelado espesso, com 287x157 mm, para ser dobrada em 2 
vezes no sentido do altura, ficando depois disso com 0 tamanho de 157x9 mm. 

Possui ainda, uma aba para fechar e um lugar pr6prio, para colagem de um selo da taxa em vigor 
($40), selo esse que era perfurado com a marca de seguran<;:a (C I) , com altura de 6 mm, largura de 6,5 mm 
e um total de 16 furos. 

No parte frontal (fig . 1), para alem do desenho de umas asas que simbolizam 0 correio, apresenta, 
p~r cima, 0 nome "CARTA IDEAL" e logo abaixo a frase "Patente registada sob 0 numero 2321 It . Seguem
se as letras "Exmo. Senhor" e depois duas linhas para 0 endere<;:o com 145 mm de comprimento e uma 
outra para indica<;:ao do local de destin~ com 72 mm. 

Nas costas (fig. 2) unicamente existe 0 brasao da cidade de Coimbra e p~r baixo dele em duas 
linhas os dizeres: "Em Julho de 1936 realizam-se em Coimbra as grandiosas Festas Nacionais do VI 
CENTENAR/O DA RAINHA SANTA ISABEL" . 



26 

Na dobra interior (fig. 3), destinada 6 publicidade, uma ilustrac:;:ao de uma lampada, rodeada de 
raios a simbolizar luz e as palavras "FOREIGN", sobre ela. Ao lade direito a propaganda as lampadas 
Foreign "A melhor luz, a mais resistente, consumo diminuto" seguindo-se 0 nome do representante e a 
sua localizac:;:ao na cidade de Coimbra. 

Na aba destinada ao fecho da carta (fig. 4) aparece a indicac:;:ao "Abrir semore deste lado", 
sublinhada, e abaixo "Remete", seguindo-se um espac:;:o em branco para indicac:;:ao do remetente. 

No seu interior (fig. 5), a todo 0 tamanho da carta, 0 local destinado ao texto. Este espac:;:o comec:;:a 
por ter bem no cimo a frase "Fixe bem" e na linha abaixo "A propaganda na CARTA IDEAL vai a toda a 
parte" seguindo-se por baixo "Patente registada sob 0 numero 2321" e "Rua Ferreira Borges, 123 Telefone 
533 Coimbra".1 Logo abaixo destes dizeres apresenta 2 linhas paralelas com 0 comprimento de 143 mm 
e por baixo delas, a sublinhado; "A CARTA IDEAL. com franguia de $40 e vendida go publico por $35". 

Segue-se entao um espac:;:o em branco para a esc rita com 195x 143 mm, composto por 30 linhas 
destinadas a esse efeito. 

Esta folha apresenta no seu lade esquerdo, em escrita na vertical a frase: "Valorize os seus produtos 
anunciando na CARTA IDEAL". 

Por fim, esta mesma folha mostra, ap6s as ultimas linhas destinadas ao texto, os dizeres: " P.S. Visite 
em Coimbra a casa das Lans. a melhor sortido em lanifrcios para homem e senhora. Prec:;:os sem 
concorrencia. Compras directas as f6bricas. Enviam-se amostras para to do 0 pars. Augusto Lopes, Rua 
Visconde da Luz, 67-69, telef. 640".(fig. 6) 

E, pronto, fica assim apresentada, aqui, a CARTA IDEAL. De notar que para alE§m do inteiro que 
possibilitou esta divulgac:;:ao, naG se conhece mais nenhum exemplar, 0 que atesta bem a sua raridade. 

Ademais, ate este aparecimento, era conhecido apenas, atraves do Boletim dos cn de 1935, 
que havia sido dada autorizac:;:ao para que 0 seu autor, Jaime Nascimento de Almeida, pudesse utilizar na 
sua correspondelncia a perfurac:;:ao "C I". Depois disto naG h6 qualquer registo que mencione essa 
utilizac:;:ao. 

Tambem naG foi possivel determinar quantas Cartas terao side fabricadas e aonde 0 terao sido. 

a que podemos reafirmar com toda a seguranc:;:a e que esta perfurac:;:ao faz parte do numero das 
mais raras, diriamos mesmo das extrema mente raras. 

Ter 0 seu aparecimento (unico ate ao presente) acontecido num Inteiro Postal, aumenta 
significativamente a importancia e 0 valor da pec:;:a aqui trazida. 

ft~~ ~Z::; 7r 
I I 

~~~~~-===-rl 
fig. 1 - parte frontal 
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fig. 2 - verso 
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Jose f\nt6nlo ere Macedo 

fig. 3 - dobra interior 

I rtr scmI''' dt.le [ado 

R ........ c... 

fig. 4 - obo de fecho 

Rua Ferreira Borges. 9 

;la' .J "'0., .as;. 

va, a lada a parlr: 

RUA FERREIRA BORGES, 123 lI'ELEFONE 533 COIMBRA 

A Capta Ideal com Q frnnqula d. $40 6 v"ndldo 00 publl r $3G---- ---,- --
fig. 5 - parte superior do folho de texto 

Visile em Coimbra CJ easa las .fans. 0 melhor sort/do em lani/tcios para 

homem e serlhora. ff,efos llem concorrincia. Compras dire-eta! as fahricalJ. i!noiam-se 

amo:Jiras para todo 0 pals. .CJfugusto .2opes, :Rua Visccmde da .2uz. 67·69, telef 640. 

fig. 6 - porte inferior do folho de texto 
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A Censura Militar 1110 Arquipelago dos A~ores 
durante (] 2. a Grande Guerra 

Parte II 

ILHA DO FAIAL 

Joaquim Sousa Lobo 
Desenhos de Eduardo Silva 

Segundo 0 relat6rio dos Servi<;os de Censura Militar. os Servic;:os de Censura Militar. Postal e 
Telegrafica do Comando Militar do Faial. tiveram infcio em 5 de Abril de 42 funcionando no ediffcio dos 
c.T.T. do Horta. Como no coso ja tratado do Madeira. foi a censura dividida em dois ramos: 

- censura a correspondencia do pessoal militar 

- censura a correspondencia civil 

A correspondencia do pessoal militor era censurada nos Unidades Militares e enviada. 
posteriormente. 00 Director do Servic;:o de Censura para a fazer entregar nos C.T.T .. naG transitando pelos 
Servic;:os de Censura dos Correios. 

Como era norma. no correspondencia censurada era aposta uma marco. com a indicac;:ao de 
que 0 servic;:o de censura ja tinha sido realizado. Para tal. foram criados e utilizado os mais diversos 
carimbos pois. coda unidade podia produzir os suos pr6prios marcos. 

Tinham poram. todos em comum 0 facto de possufrem a indicac;:ao do unidade e a palavra 
CENSURADO. 0 que nos leva a supor serem as unicos directivos para a feitura dos carimbos. 

S6 conhec;:o uma diferente - em vez de CENSURADO diz CENSURADA. Trata-se do usada na 2° 
Companhia Expedicionaria do R. E. I.. que se pode ver adiante. 

Dou a seguir a lista e a reproduc;:ao dos carimbos que possuo. com a indicac;:ao dos cores em que 
aparecem batidos. 

~\LlTA,(f 

~Q.OO ~ • . -<' 
~~ :' -y 

o ~ 
<.J \ 

Comando da D. T. C. A. 

CENSURADO CENSURADO 

(fig. 1) a violeta - 45x27 mm (fig. 2) a azul- 40x27 mm 

Censurado 
(fig. 3 ) a preto - 45 x 13 mm 

G.A.C.A. 1- Tipo 1 - 4° Sataria Expo A.A. 



G . .L~. c. A. 1 
4. ' BATAR IA EXPEDICIONARIA. 

Go A. C. A.1 
4. 8 Bat."' Exp . .:! 

Censurado 
(fig. 4) TIPO 2 - a violeta - 53x12 mm (fig. 5) TIPO 3 - a violeta - 53x18 mm 

Censura Militar 
(fig. 6 ) a preto - 72 x 11 mm 

10 Bataria Expo do Regimento de Artilharia Pesada n° 2 

RepB rlf~BO do S8rvi~o de Saude FAIAL 

B.I.D.C. N~ 3 
CENSURADO 

(fig. 7) a violeta - 34x 12 mm 

M. M. f . 

CENSURADO 

(fig . 8) a azul - 46x23 mm (fig . 9) a violeta - 40x23 mm 
Hospital Militar do Faial 

(fig. 10) a azul - 35 x 15 mm 

-Qi- .DO R . ] .h 
o y ' '.(V"1 '). . . 

CENSURADO 

-<?> .£.DO~ • .t 
o • '-I" 

" CENSURADO? 

(fig. 11) TI PO 1 - a vermelho - 47x 15,5 mm (fig. 12) TlPO 2 - a vermelho - 47,5x 17 mm 

1~B.E.do R.t.S 
Ccnsurad o 

(fig. 13) - a azul- 32x13 mm 

B. I. 20 
CENSURADO 

(fig. 14) TIPO 1 - a preto - 47x27 mm 

B. I. 20 
CENSURADO 

(fig. 15) TIPO 2 - a vermelho - 49x25mm 
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(fig. 16) - B. I. 20 - a preto - 90x12mm 

2~ C: Exp: do R. E I 
CENSVIVtD~ 

(fig. 18) - a azul- 47x23mm 

CENSURADO 

(fig. 17) - a vermelho - 33x33mm 

- e f T L~l}\ 

Censurado 

(fig. 19) - a violeta - 32x15mm 

A censura a correspondemcia civil foi exercida no ediffcio dos cn da Horta, como j6 dissemos, 
tendo sido director dos Servic;:os de Censura Militar, 0 major Alfredo Braga. 

No exerdcio da censura, e para marcar as correspond€mcias do pessoal civil, foram utilizados 
os mais variadas carimbos e, tambem, as mais variadas cintas de papel para fechar os sobrescritos e 
outros. 

Desses carimbos e cintas de papel, usados na IIha do Faial, dou a seguir indicac;:ao dos que 
possuo, bem assim das cores em que ocorrem. Comecemos pelas 

CINTAS 

ABERTO PELA CENSURA MILITAR 
FAIAL 

(fig. 20) - Cinta Tipo FAIAL 1 - papel bistre timbre a preto - 1 06x 17mm 

AEERTO PELA CENSURA MILITAR 
(fig. 21) - Cinta Tipo FAIAL 2 - identica a anterior sem FAIAL - 107x7mm 

Aberto pela Censura Mili tar 
FAIAL 

(fig. 22) - Cinta Tipo FAIAL 3 - papel bistre timbre a vermelho - 69x17mm 



(fig. 23) - Cinta Tipo FAIAL 4 - papel rosa timbre a preto - 71 xII mm 

Censura Militar 
(fig. 24) - Cinta Tipo FAIAL 4 a - identica 6 anterior mas em papel branco 

FAtAL 
(fig. 25) - Tipo FAIAL 5 - cinta de Lisboa em papel bistre. timbre a vermelho. 

sobrecarga FAIAL a violeta - 71 xlI mm 

CARIMBOS DE CENSURA 

Nos carimbos apresentados a seguir. as siglas C.M.F. e C.M.P.T .• tem 0 mesmo significado: 

C. M. F. - Comando Militar do Faial 

C. M. P. T. - Censura Militar Postal Telegr6fica 

Censura 
(fig. 26) - Tipo FAIAL 1 - a preto - 34x12mm 

(fig. 28) - Tipo FAIAL 4 a - azul- diam. 31 mm 
(Possuo os numeros 1 - 9) 

(fig. 27) - Tipo FAIAL 4 - a preto - diam. 32 mm 
(Possuo os numeros 1 - 3 - 5 - 6 - 7) 

(fig. 29) - Tipo FAIAL 5 - a preto - diam. 29mm 
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(fig. 30) - Tipo FAIAL 6 - a violeta - diam. 29 mm 
(Possuo os numeros 13 - 14 - 18) 

(fig . 31) - Tipo FAIAL 6 a - azul- diam. 29 mm 
(Possuo os numeros 13 - 18) 

ISENCAO DE CENSURA 

(fig. 32) - Carimbo de isenC;ao de Censura - a violeta - 97x18 mm 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Senhor Assoclado 

Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obrlga~ao 0 pagamento pontual 
das quotas. Elas sao essen cia is para 0 seu bom funclonamento. 

Pague atempadamente as suas quotas 



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

Armando Bordalo Sanches 
desenhos de Eduardo Silva 

( Continuac;ao ) 

Grac;:as a inestimavel colaborac;:ao do meu distinto Amigo e Insigne Filatelista, Sr. Rainer 
Daehnhardt, acrescentamos hoje mais alguns preciosos detalhes, designadamente, 0 destin~ dado aos 
navios alemaes e austriacos requisitados, as tonelagens brutas e liquidas dos mesmos, etc. 

Recebi deste meu Amigo algumas 
fotoc6pias de um trabalho manuscrito e intitulado, 
" Preparac;:ao Financeira para a Guerra, em 
Portugal ", do autoria do enta~ aluno finalista da 
Faculdade de Direito de Lisboa, Armindo 
Rodrigues Monteiro, Curso de 1916/1917, conforme 
Figuras 1 e 2. 

Trata-se de um trabalho inedito e 
invulgar, elaborado em cima do acontecimento 
(no decurso da Grande Guerra) e, com diversas 
passagens de grande interesse para 0 estudo do 
Hist6ria Postal Maritima, pelo que as passamos a 
transcrever: 

" Tinha 0 governo portugues, 0 direito 
de requisitar, como fez, os navios alemaes? 0 
artigo XXV do Tratado de Comercio com a 
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Figura 1 
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Alemanha, dizia: "0 presente 
Tratado entrara em vigor no termo 
de um prazo de 2 semanas de po is 
da troca das notificac;:6es e 
permanecera execut6rio durante os 
oito anos seguintes. As partes 
contratantes reservam-se todavia 0 

direito de denunciar este Tratado 12 
meses antes do expirac;:ao do 50 ano. 
No caso de nenhuma das partes 
contratantes ter notificado a outra, 
12 meses antes da expirac;:ao do 80 

ana a situac;:ao de fazer cessar os 
efeitos deste tratado, continuara 0 

mesmo em vigor ate a expirac;:ao de 
um ana a partir do dia em que uma 

Figura 2 
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ou outra das partes contratantes 0 tiver denunciado. 

E claro e terminante. 0 Tratado tinha sido assinado no Porto em 30 de Nov. de 1908, por 
Wenceslau de Lima e Tattenbach. 

Tinham decorrido 8 ones - 1916; nenhuma das partes tinha notificado a outra a den uncia do 
Tratado, que, assim em 23 de Fevereiro estava plenamente em vigor. Tinha-se 0 governo portugues 
expressamente obrigado a naG requisitar nem os navios nem os seus carregamentos, mercadorias ou 
efeitos para qualquer usa publico sem que as partes interessadas tenham combinado entre si uma 
indemnizac;:ao, que deveria ser previamente concedida. Fez, isto, 0 governo portugues? Nao. 0 confronto 
do lei 840 e do Dec. 2 229, com os artigos cit ados do trot ado com a Alemanha, sao suficientemente 
elucidativos. 

A interpretac;:ao dada pelo nosso governo a este art. 2° do Tratado e que e curiosa, entendia 
que: 0 artigo 2° do Tratado do Comercio e Navegac;:ao entre Portugal e a Alemanha 56 se restringia a 
requisic;:ao dos navios em transito, ou quando tambem abrangesse navies fundeados, as suas disposic;:6es 
56 obrigariam 00 reconhecimento previo do direito de indemnizac;:ao, 0 que no Decreto do requisic;:ao 
(2.229) dos navios se fizera. 

Entendia mais: Que os navios alemaes imobilizados ha mais de 18 meses nas aguas territoriais 
portuguesas, deviam ser considerados como abrangidos pelo princfpio geral do dominio eminente, 
estando assim Portugal justificado de exercer sobre eles os mesmos direitos que exerce em casas eventuais, 
sobre a propriedade de todas as pessoas dentro do sua jurisdic;:ao, ou seja, 0 direito de usar dela sempre 
que as necessidades do pais 0 exigirem. 

Os factos e a letra do trot ado a toda a luz mostram a sem razao de tais argumentos - se como 
tal podem sequer ser considerados .. . . 

Porque e que 0 tratado 56 se refere 005 navios em transito? 

Se 56 se refere a estes porque e que 0 governo adianta a hip6tese de tambem se referir 005 
fundeados? Como e que 56 obriga 00 reconhecimento previo do indemnizac;:ao? Como e que 0 princfpio 
do dominio eminente abrangia os navios alemaes? Em face do letra do tratado em vigar que direitos 
tinha 0 nosso governo sobre eles? Foram concedidas previamente as indemnizac;:6es? Foram estas 
combinadas entre os dois poises? 

o governo portugues, requisitando com fez, os navios alemaes, naG cumpriu os trot ados. Mas, 
olhada sob 0 seu aspecto politico encontrara 0 procedimento do governo portugues justificac;:ao? 0 
governo portugues quis evidentemente encontrar um meio para que a guerra Ihe fosse declarada. 

A favor do sua atitude milito, 01 em do nossa angustiosa situac;:ao econ6mica, um outr~ poderoso 
argumento, a nota que 0 governo ingles em 17 de Fevereiro de 1916 Ihe dirigiu e que era redigida nos 
termos seguintes: 

Tendo resultado serias dificuldades para 0 comercio do presente escassez de navios, 
dificuldades que sao sentidas naG s6 no Gra-bretanha como tambem nos poises que mantem com ela 
relac;:6es, e tendo Portugal, desde 0 inicio das hostilidades, mostrado invariavelmente completa 
dedicac;:ao pel a sua antigo aliada, 0 Ministro de Sua Majestade tem ordem, em nome do governo de S. 
M., de instar com 0 governo do Republica, em nome do alianc;:a, para que fac;:a requisic;:ao de todos os 
navios inimigos surtos em portos portugueses, que serao utilizados para a navegac;:ao comercial 
portuguesa e tambem entre Lisboa e os demais port os que se determinarem por acordo dos dois governos. 

E este um campo em que 0 nosso patriotismo naG permite raciocfnios nem subtilezas; estamos 
em frente de factos consumados, aceitemo-Ios tal como se nos apresentam. Como Catao dig amos: 
Delenda est Germania .. .. 

Passemos portanto 00 ultimo aspecto do problema, que nos resta considerar, 0 econ6mico. 
Tinham sido os navios alemaes requisitados para que se debelasse a temerosa crise das subsistencias. 
Deveriam portanto ser empregados no navegac;:ao portuguesa quer para as col6nias quer para outros 
portos. 

o quadro que a seguir apresentamos dispensa comentarios tao grande e no sua muda 
eloquencia: 



NOMES TONELAGEM DESTINO DATA DE REQUISIC;Ao 
ALEMAO PORTUGU_~S BRUTA UQUIDA 
Achiles Cavado 943 580 Naufragado Dec. 2236 - 24.2.16 

Adelaide Cunene 5898 ~ 717 Casa Furness Dec 2258 - 16 .3.916 
Antares Coimbra 2612 1 529 Expl. pelo Governo Dec 2 236 - 24 fev 16 
Arkadia Esposende 1781 1 106 Casa Furness Dec 2 236 - 24 fev 16 

Beta Maio 2179 1 391 Expl. pelo Governo Dec. 2 259 - 6.3.16 
Brisbane Damiao 5668 3582 Casa Furness Dec. 2 257 - Id. 

Bulow Tras-os-Montes 8965 5034 Casa Furness Dec. 2236 - 24.2.16 
Burg. Hachmann IIha do Fogo 4314 2804 Naufragado Dec. 2 259 - 6.3.16 

Casa Blanca Ovar 1650 1 043 Afundado Dec 2236 - 24.2.16 
Cheruskia LeixOes 3244 2047 Casa Furness Id. 

Colmar Machlco 6184 3857 Casa Furness Dec. 2 260 - 6.3.16 
Dora Horn S. Nicolau 2627 1688 Afundado Dec. 2 259 - 6.3.16 

Electra Cascaes 835 417 Afundado Dec. 2236 - 24.2.16 
Enemic Espinho 740 452 Afundado Id. 

Enos Leca 1 911 1 210 Afundado Id. 
Euripos Caminha 2763 1747 Afundado Id. 
Galata Faro 4044 2586 Casa Furness Id. 

Girgente Gala 1758 1036 Id. Id. 
Heimburg Santo Antl!io 4196 2674 Id. Dec. 2 259 - 6.3.16 
Hocfheld Desertas 3689 2363 Naufragado Dec. 2260 - 6.3.16 
Ingbert Porto Alexandre 2699 1681 Expl. pelo Governo Dec. 2 258 - 6.3.16 

Ingraban Congo 3077 2355 Id. Id. 
Jaffa Saeavem 2047 1268 Casa Furness Dec. 2 236 - 24.2.16 

Kommodore MormuQiao 6064 3850 Expl. pelo Governo Dec. 2 257 - 6.3.16 
Laneck Gil Eanes 1750 786 Marinha guerra Dec. 2236 - 24.2.16 

Lichtenfels Goa 5605 3528 Expl. Governo Dec. 2 257 -6.3.16 
Lubeck Barreiro 1738 1055 Afundado Dec. 2 236 - 24.2.16 
Mailand Viana 1749 1 031 Expl. Qoverno Id. 

MarQareth Graciosa 2276 2190 Casa Furness Dec. 2 243 - 1 .3.16 
Marienfels Dio 5556 3509 Id. Dec. 2 256 - 6.3.16 

Max Flores ( de vela ) 1 980 1 827 Id. Dec. 2 243 - 1 .3.16 
Mazagan Trafarla 1 110 ? ? Dec. 2 236 - 24.2.16 

Milos Sines 2823 1758 Casa Furness Dec. 2236 - 24.2.16 
Mina Schuldt Nazare 992 616 Id. Id. 

MOQador Minho 1271 785 E",pl. Governo Id. 
Naxos Avelro 2209 1 389 Casa Furness Id. 35 
Newva Patrl!io Lopes 467 98 Marinha guerra Id. 

Numancia Pangim 4385 2104 Casa Furness Dec. 2 257 - 6.3.16 
Petropolis Madeira 4792 3093 Casa Furness Dec. 2 260 - 6.3.16 
Phoenicia Penlehe 3566 2183 Id. Dec. 2 236 - 24.2.16 

Picador Granja 764 327 Expl. governo Id. 
Pluto Sado 1407 892 Marinha guerra Id. 

Prinz Henrick Porto 6636 3886 Casa Furness Id. 

l Quahyba Porto Santo 2801 1786 Casa Furness Dec. 2 260 - 6.3.16 
Rhodos Belem 1 925 1220 Idem Dec. 2 236 - 24.2.16 

Rolandsack Mira 1663 756 Naufragado Id. 
Roterdam Figueira 2168 1 385 Casa Furness Id. 

Sta. Barbara S. Tiago 3763 2347 Id. Dec. 2 259 - 6.3.16 
Sta. Ursula Extremadura 3771 2340 Empresa Nae.Nav. Dec. 2236 - 24.2.16 

Sardinia S. Jorge 3601 2264 Expl. Governo Dec. 2 243 - 1.3.16 
Schiffbek Santa Maria 2662 2057 Casa Furness Dec. 2 243 - 1.3.16 

Schwarzburg Ponta Delgada 3381 2057 Id. Dec. 2 243 -1.3.16 
Schaumburg Horta 3472 2135 Id. Id. 

Sophie Rickmers Berlenga 3548 2262 Afundado Dec. 2 236 - 24.2.16 
TaYQetos Sagres 2986 1 817 Id. Dec. 2 236 - 24.2.16 

Theodor Wille Boa Vista 3667 2386 Expl. Governo Dec. 2 259 - 6.3.16 
Togo Brava 3184 2056 Id. Id. 
Triton Setubal 921 812 Afundado Dec. 2 251 - 3.3.16 

Uckermark Alentejo 4312 2652 Casa Furness Dec. 2236 - 24.12.16 

I Vesta Foz do Douro 1677 1 027 Afundado Dec. 2 240 - 25.2.16 
Westerwaid Lima 3900 2390 Expl. governo Dec. 2 236 - 24.2.16 
Wurtemberg Amarante 7878 4829 Casa Furness Dec. 2 236 - 24.2.16 

Wurzburg S. Vicente 5085 3246 Id. Dec. 2 259 - 6.3.16 
Kromprinz Quelimane 5689 3541 Marlnha guerra Dec. 2 332 - 14.4.16 

Linda Woermann Pungue 1 377 878 Id. Id. 
Admiral Lourenc;:o Marques 6355 3695 Expl. Governo Dec.ld. 

Worwarts India 5990 3727 Id. Dec. 2 496 -10.7.16 
Hof Gaza 4705 2891 Id. Dec. 2 332 -14.4.16 

Szechenyi Lagos 1 763 1 149 Id. Dec. 2358 - 29.4.16 
Zieten Tungue 8021 4836 Casa Furness Dec. 2 332 - 14.4.16 
Essen Inhambane 5878 3719 Id. Id. 
Khaiif Fernl!io Veloso 5105 3243 Id. Id. -
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Resumindo, temos: 

Navios empregados no Marinha de Guerra 5 
Id. empregados pelo governo 17 
Id. cedidas as empresam nacionais 1 
Id. cedidos a casa Furness Withy & Co 33 
Naufragados 5 
Afundados 10 

Total 71 

Deve notar-se que ho um navio cujo destino me e desconhecido 0 que eleva 0 total anterior a 
72 e que 0 navio explarado pela Empresa Nacional de Navegac;ao foi trocado pelo Malange (actual 
Pedro Nunes), que serve no Marinha de Guerra. 

Acrescentaremos apenas que os navios foram alugados a coso Furness Withy & Co 00 prec;:o de 
14 sh e 3 pennies par tonelada de registo. No marinha olema a tonelagem de registo regula par 1/3 do 
tonelagem bruta; assim a casa Furness teve a tonelada bruta 00 prec;:o de 4sh. e 9 pennies. 

Disseram os jornais do ocasiao que essa casa inglesa fretou os seus navios a empresas gregas 
00 prec;:o de 50 sh a tonelada bruta. Sendo assim, representa isso uma diferenc;:a de 46 sh e 3 pennies p~r 
tonelada 0 que, multiplicando par 134.521 toneladas, brutas cedidas p~r n6s a citada empresa do, a 46 
sh a bonita soma de Libras 309.566.9.3 " . FIM DE TRANSCRICAO. 

Bem se pode afirmar, aliados, aliados, neg6cios a parte. 

Conclui-se pois, que mais de 50% dos navios supra identificados, mantendo a designac;:ao 
portuguesa e tendo a bordo tripulac;:6es exclusiva ou parcialmente portuguesas, foram alugados a 
Inglaterra, que par sua vez os fretou a Franc;:a, Grecia, E.U.A, etc. 

Comprovamos tal situac;:ao de facto, divulgando por ardem cronol6gica de datos, algumas 
carrespondemcias remetidas desses navios par tripulantes portugueses. Umas seladas, outras isentas de 
franquia, em ambos os casos, independentemente, de exibirem carimbos portugueses - legendados em 
portugues e/ou em frances -, franceses e ingleses. 
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Figura 3 

Sobrescrito franqueado com selo frances - obllterado com a marca circular, PAUILLAC - 8 - 4 -17 -GIRONENE 
-, remetldo por Alvaro da Sliva, 30 Maqulnlsta do vapor ESPOSENDE ( fretado a Furness Withy & Co., que 
posteriormente 0 alugou a Franc;:a ), em Bord€ws, para Lisboa -18.4-1917-, onde fol visa do pelo Censor n.O 
43 (Tipo Lx. 3c ) que para esse efelto 0 abriu e encerrou ( cinta Tlpo Lx. 1 ). 



BARRYGLAM 

Figura 5 

Figura 4 
Sobrescrito franqueado com selo 
ingles - obliterado com a marca 
BARRY GLAM -3 May 17- e visado 
pelo censor ingles 4864. enviado 
pelo mesmo remetente do anterior. 
para Lisboa -10-5-17. Cortesla do 
Amigo e lIustre fllatelista. Joaquim 
Sousa Lobo. 

Bilhete-postal ilustrado. posta a bordo 1.:1 

do navio portugues" HORTA" (fretado i--~t+r-- __ . . CAE~ POSTALE _ _ (, '":l~~. 
a Furness Wthy & Co .. que posterior- • .-~. I 

--~~1~. A \) - !!4-0.--
mente 0 alugou a Franc;:aj. ao servic;:o ~ -~-=:J~I ~ r-~ .. ~~-.-....:.:....::~ 
da Marinha Nacional Francesa. em f~.r: ,T: ...... ::::\~ . 
Sal6nica (Greciaj -27-1-917-. remetido ~~ ..1 .• -r. . .L.!: ~f -'::';~~:-4-i7."'-
por Raul Luiz Santiago. 3D Engenheiro - ~ 0"{ r'f~- _\1 
Ma qu i nis ta de ste va por. vi a POST ES ,tcuJt ftlI.4iJ t;J... <C... ~ V'*- fK. o~J ZIL-(,A~~",/--~~~~-
NAVALES -29-1-17. para Lisboa -17-2- fJ»o~ ~-w..dfHt- I' 
1917. Beneficiou do privilegio de ~,~,e..... qal~ 
isenc;:ao de franquia. atraves da marca ~ ~r. k.: aaJi 
de duplo circulo batida a azul e _l~ J~ r-~ dlJ"r., 
legendada em frances. "MARINE ~ ~r-~ 
NATIONAL/SERVICE A LA MER ", ao I (jaJ~d~ 
abrigo do acordo de cooperac;:ao j"~~A#-" . 
postal estabelecido entre 0 Chefe do U 
Servic;:o Postal do C.E.P .. equiparado a 
Capita~. Humberto Serrao. 0 Coronel 
chefe do British Army Post Service - B. A .P.S e a Administrac;:ao Francesa dos Correios e Te/egrafos. 
Cortesla do Amigo e Dlstlnto filatellsta. Eng.o Cesar Palha. 

Figura 6 
Bilhete postal ilustrado. posto a 
bordo do navio " Horta ". ao servic;:o 
da Marinha de Guerra Francesa. em 
Sal6nica (Greciaj. expedido pelo 
mesmo remetente do anterior. via 
POSTES NA V ALES -18 -3 -17- MEDII. 
D .• para Lisboa - 8 - 4 -17. onde foi 
visado pelo Censor n.D 11 (Tipo Lx. 3 
aj. Beneficiou de isenc;ao de 
franquia. atraves da marca de duplo 
circulo batida a vermelho e 
legendada. " MARINE MILTAIRE/ 
SERVICE A LA MER " enos mesmos 
mo/des do anterior. Cortesla do 
Amigo e Dlstlnto fllatellsta. Eng.o Cesar 
Palha. 
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Figura 7 

Bilhete Postal ilustrado, 
franqueado com selo frances 
- obliterado com a marco 
MARSEILLE -20-11-18 
DEPART.- posta a bordo do 
navio portugues .. SAO VICENTE 
.. ( fretado a Furness Co., que 
posteriormente a alugou a 
Franc;:a ), em Marselha, reme
tido par um tripulante ( Carlos 
), para Lisboa -8-12-18 -, onde 
foi visado pelo Censor n.o 2 ( 
Tipo Lx. 4 a). Ostenta a carimbo 
de dupla oval, conforme 
Figura 70, batido a azul e 
legendado, VAPOR .. SAO 
VICENTE"/Republica Portu -
gueza/LiSBOA, que s6 por si Ihe 

concedia a privilegio de isenc;:ao de porte, a que inexplicavelmente nao se verificou. Este vapor utilizou 
tambem a carimbo de duplo cfrculo batido a vermelho e legendado em frances, MARINE NATIONALE/ 
Comissaire du Gouvernement/ ST VINCENT" que se reproduz no Figura 7b. 

Figura 7 a 
Ex-colecc;:6es Sanches e Bonino 

Figura 7 b 
Ex-colecc;:ao Sanches 

Visando a actualizac;:ao do Mapa I anteriormente reproduzido, procedemos a alterac;:ao do sua 
estrutura (ver mapa no pagina seguinte), designadamente: 

- Ordenando a listagem dos navios par ordem cronol6gica dos datos do sua requisic;:ao 
(Decretos-Lei ); 

- Criando uma nova col una para referenciar os datos em que foram torpedeados 
(afundados ) e/ou, naufragados; 

- Corrigindo alguns names, destinos au tonelagens; 

Resumindo temos: 

1) Navios entregues a Marinha de Guerra Portuguesa 
2) Idem utilizados pelo governo Portugues 
3) Idem cedidos a empresas Nacionais 
4) Idem cedidos a Furness Wthy & Co 

a) dos quais, 3 Afundados e/ou Naufragados; 
b) dos quais, 3 Afundados e/ou Naufragados; 
c) dos quais, 23 Afundados e/ou Naufragados; 

5 
17 a) 
4 b) 

46 c) 



NOMES TONELAGEM DESTINO AFUNDADO NAUFRAGADO DATA DE REQUISIC;;Ao 
ALEMAO PORTUGUI:S BRUTA UQUIDA 
Arkadia Esposende 1781 1106 Furness Withy & Co -- Dec -Lei nO 2236 de 24 02 ' 916 

AchilieslAchiles Cavado 943 580 Idem 16-02-1917 Idem 
Antares Coimbra 2512 1529 Governo POrtugUH -- Idem 
Bulow T ras-os-Montes 8965 5034 Fumess Withy & Co -- Idem 

Casa Blanca Ovar 1650 1043 Tomaz Santos 25-08-1917 Idem 
Cheruslua LeixOes 3245 2047 Furness Withy & Co. 12-09-1918 Idem 

Enos L~ 1911 1210 Idem 14-12-1916 Idem 
Euripos Caminha 2763 1747 Idem 07-04-1917 Idem 
Electra Cascais 834 417 Idem 17-12-1916 Idem 
EnerQic Espinho 740 452 Idem 01-06-1916 Idem 
Galata Faro 4044 2580 Idem -- Idem 

Girgente Gaia 1758 1036 Idem -- Idem 
Jaffa Sacavem 2047 1263 Idem -- Idem 

Laneck Gil Eanes 2589 1681 Mannha de Guerra Portuguesa -- Idem 
Lubeck Barreiro 1738 1056 H Burnay 28-04-1917 Idem 
Milos Sines 2823 1758 Furness Withy & Co -- Idem 

Mazagan Trafaria 1744 1110 Pinlo Basto & C' 02-10-1917 Idem 
Mooador Minho 1271 785 Govemo Portugu!s -- Idem 
Mailand Viana 1749 1030 Governo Portugu!s -- Idem 

Mlna Schuldt Nazare 992 616 Furness Wrthy & Co -- Idem 
Naxos Avelro 2209 1389 Furness Withy & Co. 10-04-1918 Idem 
Newva PatrAo Lopes 467 98 Mannha de Guerra Portuguesa -- Idem 
Picador Gran'a 765 327 Govemo Portuau!s -- Idem 
Pluto Sado 1407 892 Mannha de Guerra Portuguesa -- Idem 

Prinz Hennck Porto 6636 3866 Furness Withy & Co. -- Idem 
Phoenicia Penlche 3566 2185 Idem -- Idem 

Rolandseck Mira 1663 756 Idem 24-11-1916 Idem 
Roterdam Figueira 2168 1385 Idem -- Idem 
Rhodos Belem 1925 1220 Idem -- Idem 

Sophie Rlckmers Ber1enga 3548 2262 Idem 08-08-1917 Idem 
Taygetos Saares 2986 1817 Idem 16-04-1917 Idem 

Uckermark Alente'o 4312 2652 Idam 03-09-1917 Idem 
WurtemberQ Amarante 6878 4829 Idem -- Idem 
Westerwald uma 3091 2390 Govemo Portugu!s -- Idem 
Santa Ursula Extremadura 3771 2340 Empresa Nacional de Navegacao -- Idem 

Vesta Fozdo Douro 1677 1027 Furness Wrthy & Co 28-{)1-1917 Dec.-Lei nO 2 240 de 25-{)2-' 916 39 
SchwarzburQ Ponta Delgada 3354 2082 Idem 15-{)7-1918 Dec.-Lei n' 2 243 de 1-{)3-1916 

Schiffbek Santa Mana 2663 2527 Idem 09-{l9-1918 tdem 
Margareth GraCiosa 2276 2190 Idem 24-08-1918 Idem 

Schaumburg Horta 3472 2135 Idem 09-08-1918 Idem 
Sardinia S. Jorge 3601 2264 Govemo Portugu!s -- Idem 

Max Flores 1980 1825 Furness Withy & Co -- Idem 
Triton Setubal 1758 1312 Idem -- Dec -Lei nO 2251 de 3-03-1916 

Lichtenfels Goa 5606 3528 Govemo Portugul!s -- Dec -Lei n' 2257 de 6-{)3-1916 
Marienfels Diu 5556 3509 Furness Withy & Co 13-10-1917 Idem 
Brisbane Demao 5668 3557 Idem 28-04-1918 Idem 

Kommodore MormuaAo 6064 3879 Govemo Portugu!s -- Idem 
Numancia Pall9im 4503 2875 Furness Withy & Co -- Idem 
Adelaide Cunene 5898 3712 Idem -- Dec -Lei n' 2 258 de 6-03-' ; 16 
Ingraban Congo 3077 2354 Govemo Portugu6s -- Idem 
Ingbert Porto Alexandre 2699 1681 Idem -- Idem 

Wurzburg S. VICente 5085 3246 Furness Wkhy & Co -- Dec -Lei n' 2 259 de 6-{)3-1916 
HeiniburQ S.An~o 4196 2673 Idem -- Idem 

Burgrneister Hachmann IIha do Fooo 4315 2804 Idem 02-12-1916 Idem 
Santa Barbara S. Tiego 3763 2347 Idem -- Idem 
Theador W~le Boa Vista 3667 2385 Govemo PortuguAs 21·12·1917 Idem 

Tooo Brave 3184 2055 Idem 03-09·1918 Idem 
Dora Hom S Nicolau 2879 1698 Furness WIthV & Co a) 20-11·1916 Idem 

Beta Malo 2179 1391 Governo Portuguh 07·10·1917 Idem 
PelrOPOfiB Madelna 4792 3093 Furness Withy & Co -- Dec ·Lel n' 2280 de 6-03-'916 

Colmar Machlco 6184 3857 Idem -- Idem 
Quhayba Porto Samo 2801 1786 Idem 29'()3·1916 Idem 
Hochfeld Deserts, 3689 2382 Idem 20-11·1916 Idem 
Adm,nal Louren~MarQues 6355 3695 Governo Portuau6s -- Dec ·Lel n' 2332 d,14.()4·' 916 

Krompnnz Queilmane 5669 3541 Marlnha de Guerra PortuQueaa -- Idem 
Hessen Inhambane 5099 3206 Fum", Withy & Co -- Idem 

Hof Gaza 4715 2891 Govemo PortUQu6t Idem 
KahflKhalif Femlo VeioRO 5105 3244 Fume .. Wlthv & Co Idom 

Zielen Tungue 8021 4836 Idem 27·11·1917 Idem 
Linda WoermanIWoermann Pungu6 1377 B7B Marlnha de Guerra Portugueaa Idem .= 

Szechenvt Legos 1773 1149 Govorno Portugu61 Dec ·Lol nO 2 358 de 29.()4·' 916 
VorwaertziWorwarts Indll 5990 3727 Idem Dec ·Lel n' 2 486 d. 1Q.()7.:!!! 
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Como complemento 00 que atras foi exposto, recorrendo - por cortesia do Distinto filatelista, 
Guilherme Rodrigues - a alguns elementos do obra, " Os grandes escandalos do Republica, os Transportes 
Maritimos do Estado " ( Discurso proferido nas sess6es de 14 e 16/6 de 1922 do Camara dos Deputados 
pelo deputado monarquico Dr. Paulo Cancella d'Abreu ), publicada em 1922, Edic;:ao das Juventudes 
Monarquicas Conservadoras, constata-se que: 

a) Nos termos do contracto celebrado com a Furness Withy & Co., os navios ( 42, num total de 
154. 008 tons. ) foram fretados a razao de 14 sh e 3 pence mensa is, por tonelada bruta, ate 6 meses depois 
do guerra; e que os restantes 30 ficoram 00 servic;:o de Portugal; 

b) Paralelamente havia um seguro dos navios a razao de 20 Libras a tonelada bruta e que todas 
as des pesos de explorac;:ao e conservac;:ao dos navios decorriam par conta do citada Furness & Co.; 

c) A Furness & Co., fretou alguns navios a Franc;:a a 50 sh e 3 pence e aos E.U.A. a 160 
Dollars por tonelada e por correira; 

d) Apesor do referida firma inglesa estor contratualmente obrigada a devolver os navios aos 
T.M.E. no prazo de 6 meses depois do guerra (com inicio em 11.11-1918, data do Armistfcio ou em 
28.6.1919, data do assinatura do tratado de Versailles? ), s6 dois (2) navios - Figueira e Fernao Veloso
foram devolvidos no referido prazo de 6 meses. Dos restantes, 16 foram entregues em 1920, sen do 5 no 10 

Semestre e 11 no 20 semestre; 0 Sines e 0 Inhambane s6 vieram a ser restituidos em 15 de Fevereiro e em 
Abril de 1921. 

e) Do confronto entre os somatorios dos navios cedidos a Casa Furness ( 46) e dos que ficaram 
00 servic;:o do Republica Portuguesa ( 26 ), constantes do Mapa II e os somat6rios referenciados no Obra 
atras citada de, 42 e 30, resultam diferenciais de + 4 e - 4 navios, respectivamente. Para alem do S. 
Nicolau ( 0 tal que naG chegou a ser entregue ), naG conseguimos identificar os 3 restantes. 

Apos 0 que atras foi descrito e exposto, resto-nos mais uma vez realc;:or a escassez das 
correspondemcias divulgadas e do seu elevado grau de roridade. 

(Continua) 

Queljas, 8 de Junho de 2005 
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PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTU9UESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER 

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



MACAU 
1894/98 - 4 anos de circula~ao simultc.nea de 

selos de diferente expressao monetaria 
(reis e avos) 

Em 1 de Setembro de 1894, pela 
portaria provincial n° 172 de 31/ Agosto/ 
1894, toda a contabilidade oficial de 
Macau possou a ser elaborada com bose 
na moeda local, ou seja, em avos de 
pataca, em substituic;ao da moeda 
portuguesa, 0 real, que, embora nunca 
tivesse circulado no territorio, era, ate 
aquela data, a moeda utilizada nos meios 
oficiais para os suos contos publicos, 

Para os produtos postais (selos e 
bilhetes postais), era logico, dando 
cumprimento a respectiva portaria, que 

rdrilt o. "'""'!PI u.,tHu III ,111'" it ~ a. ,.riarla I.· 1St fill " !fll. t 1111""" ptdaft 
•• ,",llda it ",.1 t n.., 
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FIgura 2 

"'/ft,to LeI/o, 
I:!ccm:lario gwal_ 

Jose Fernandes Guerreiro 

FIgura 1 

os mesmos fossem alterados para avos de pataca, Foi 0 

que 0 governo local fez, ao autorizar, pela portaria 
provincial n0189 de 14/Setembro/1894, que os selos em 
curso (0, Luis fita direita) fossem sobrecarregados em 
moeda local (figura 1) segundo a tabela de equivalencia 
(figura 2), tabela essa elaborada em conformidade com 0 

cambio que entao vigorava que era de 1 avo para 6.40 
reis (desde 22/Agosto/1893). 

Esses selos entraram em circulac;:oo em 1 de 
Novembro de 1894 (a nuncio da Repartic;:ao de Fazenda 
de Macau de 26/0utubro/1894). 

Entretanto, nessa mesma altura, chegaram a 
Macau os selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto (figura 3), os 
quais vinham igualmente expressos em reis (de salientar 
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quinze dias depois dos de D. Luis I 
alterados em avos. 

Porem, em finais de 1894, 
um decreto do governo central 
(n0646 de 28/Dezembro/1894) proibiu 
os governos provinciais de mandar 
sobrecarregar selos e outras f6rmulas 
de franquia, devido aos abusos 
praticados por estes, pondo assim 
termo a esse desejo do governo de 
Macau, como referia Francisco 
Sousa, filho e sucessor de Ricardo de 
Sousa na direcC;ao dos Correios de 
Macau, no seu relat6rio anual de 
1896 "os bilhetes postaes de resposta 
paga, a/terados para provisorios 

Figura 3 

que os selos ultrama
rinos eram preparados 
com cores e taxa iguais 
para todas as col6nias, 
segundo de-terminava 
o decreto do Governo 
Central de 2/Junho/ 
1892). 

Era intenc;:ao 
do governo local 
mandar tambem sobre
taxa-los em moeda 
local. Para tal, era 
necessario po-los pri
meiro em circulac;:ao 
para depois, ja em curso, 
altera-Ios em avos de 
pataca. Esses selos 
comec;:aram a circular a 
15 de Novembro 1894, 

Figura 4 - Carta datada de 02.07.1898 para Peking, China, com 0 porte 
correcto de 5 avos(Tabela de 23.10.1897) : selo de 25 rels de D. Carlos (a 
corresponder a 4 avos e selo de 1 avo/5 rels de D. Luis 

.................... 
foram todos vendidos em mui pouco 
tempo, e como foi prohibido fazer mais 
alferac;oes nos sellos, 0 correio noo tern 
bilhetes de resposta paga para fornecer 
aopub/ico". 

t UhlON PO TALE UNIVERSELLE 

~ PROVINCIA DE MACAU E TIMOR 
anJotrTI: PO TAL CO ,. .. 

D 

Figura 5 

o unico selo de D. Carlos que 
foi alterado para avos foi 0 de 2.5 reis 
(0.5 avo), que servia essencialmente 
para a franquia de jornais, ja que entrou 
em circulac;:ao mais cedo, em 30 de 
Junho de 1893. Sem poderem ser 
alterados, os selos de D. Carlos, Diogo 
Neto, continuaram assim a circular em 
simultaneo com os de D. Luis alterados, 
durante 4 anos (figura 4) ate que ambos 
foram, em 1 de Outubro de 1898, 



substituidos pelos de D. Carlos, tipo Mouchon. 

Falando ainda dos selos de D. Luis alterados, e de referir que 0 de 2 avos/l 0 
reis noo chegou a circular, apesar de constar no plano de emissoo (ver a tabela de 
equivalencia) . Possivelmente, devido a sua reduzida quantidade, 0 governo local noo 
o pas em circula<:;::ao, para evitar situa<:;::6es especulativos. 

Figura 6 Recorda-se que, do selo original de 10 reis, foram em Setembro de 1892 
utilizados 20 mil exemplares para 0 fabrico de bilhetes-postais de res posta pogo (figura 
5) e 180 mil em Mar<:;::o de 1893 para serem sobrecarregados em 2.5 reis, destinados a 

franquia de jornais (figura 6). 
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Os selos Coroa Guine 

Palestra proferida no Clube Filatelico de Portugal 

Gen. Fernando Oliveira Pinto 

1 - Introduc;co 

Ao receber 0 convite para fazer uma palestra no Clube, de imediato me assaltou a duvida do 
tema. E seria 16gico que pegasse num dos assuntos versados nos livros que escrevi e 0 desenvolvesse em 
forma de palestra. Mais 16gico e mais f6cil , talvez ate mais util. 

Mas nan tive que meditar muito porque breve 0 Elder me sugeriu falar sobre os selos corea do 
Guine e eu aceitei de bom grado partilhar com todos aquilo que com muita paciencia e alguma sorte, a 
mistura com algumas desilusoes, fui conseguindo saber ao longo dos anos de pesquisa. 

44 Claro que tive apoios na busca dos elementos e dos principais apoiantes j6 fiz menc;:ao no 
proprio livro, embora mais uma vez seja minha obrigac;:ao, que ali6s cumpro com prazer, realc;:ar a 
colaborac;:ao franca e desinteressada do Sr. Dias Ferreira. 

Na articulo<;:ao do desenvolvimento da palestra, os capftulos seguem aproximadamente 0 
esquema de raciocfnio que me levou ao tema com 0 rea Ice dos pontos marcantes que me permitiram 
sustentar 0 raciocfnio que me levou as conclusoes finais . 

Depois do livro, s6 posso dizer coisas 6bvias, me dirao, e eu concordo. Mas coligidas e arrumadas, 
para tentar convencer quem ainda nan acredita, acrescento que you tentar. No entanto, como a palestra 
se apoia no livro, nem tudo se reproduz e nem tudo se explica se j6 est6 explicado no livro que h6 que 
simplificar muitas vezes para se ser mais objectiv~. 

Dividirei a palestra em duas partes: 

PARTE I onde tentarei demonstrar que quem sempre afirmou que os GUINE pequeno foram os 
primeiros e referidos a 1879 tinha razao. 

PARTE II onde tentarei demonstrar que quem disse 0 contr6rio nan tinha razao. 

2 - PARTE I 

2.1 - LlSTAGENS DE SELOS 

Depois de uma tentativa de listagem dos selos do continente para uso pessoal onde procurei dar 
ordem as centenas de selos com cunhos, cores e denteados diferentes numa tentativa de identificar 
primeiro a existencia para depois perseguir a posse, lancei-me para os selos do Ultramar onde arquitectei 
uma obra em 8 volumes que yOU fazendo sem grandes pressoes e talvez j6 v6 a meio. 

Pretendo com esse estudo fixar todos os selos que foram emitidos e constam de algum cat610go, 
mesmo que nan figurem em todos. Pode acontecer no entanto que 0 selo conste na listagem mesmo nan 
sendo referido em qualquer cat610go. Isso resulta do facto de termos 0 selo na nossa colecc;:ao ou de 
termos tom ado conhecimento da sua existencia em estudos ou em cat610gos de leiloes. 

o espfrito do listagem inspirou-se no cat610go Simoes Ferreira mas adicionando-Ihe alguns selos 
que outros cat610gos referiam e agrupando-os por taxas dentro do mesmo tipo de selos. 



o selo. elaborada a listagem. passa a ser designado apenas por um numero. Ao conhecer-se esse 
numero. e f6cil depois. por simples consulta do listagem. ficar a saber-se das suas caracterfsticas. 

De maneira inversa. pela observo<;:oo do selo. e tambem f6cil. comparando-o com a listagem. 
atribuir-Ihe 0 numero que Ihe corresponde e em vez de uma descri<;:oo pormenorizada das caracterfsticas 
para 0 identificar. fica a ser suficiente para isso dizer que se trata do selo n° X do antigo col6nia Y. 

No planeamento do obra. os selos do Guine constituem 0 volume tres . 

VOLUME UM 
VOLUME DOIS 
VOLUME TRES 

ANGOLA E CONGO 
CABO VERDE 
GUINE 

E aqui me surgiu 0 primeiro problema. Que selos devia lis tar primeiro? 

A res posta imp6s a necessidade de investiga<;:oo e os elementos que fui recolhendo como 
meios de provo foram arrumados e public ados em forma de livro. E depois. j6 com a consciencia mais 
tranquila. terminei 0 volume tres. listando as coroas pequenas em primeiro lugar 

2.2 - ORIGEM DAS DIVERGENCIAS QUANTO A PRECEDENCIA 

Ate Junho de 1941 todos os cat610gos. nacionais e estrangeiros. sem excep<;:oo. mencionavam os 
selos do emissoo COROA com a sobrecarga "GUINE" pequena como os primeiros selos a circular no Guine 
depois do sua autonomia em rela<;:oo a Cabo Verde. e 56 depois os de sobrecarga "GUINE" do Casa do 
Moeda. sobrecarga vulgarmente conhecida como "GUINE" grande. 

A quando de uma visita do Dr. Carlos Trincoo a casa de Carlos George (0 SELO. DE JUNHO DE 1941). ao 
verificar que noo era aquela a ordem que Carlos George seguia e que este justificou afirmando que 
coleccionava os selos por ordem cronol6gica. 0 Dr. Carlos Trincoo fez alguma investiga<;:oo e publicou um 
artigo em Junho de 1941 no Revista do Casa Molder "0 SELO" onde conclufa: "a entrada em circula<;:oo das 
duos emissoes foi simultanea. se e que a emissoo com a sobrecarga da Casa da Moeda noo teve curso 
primeiro que a outra. Nestas condi<;:oes a primeira a catalogar deve ser a sobrecarga oficial". 45 

Ao ler este artigo. Carlos George apressou-se a explicar 0 porque do seu entendimento e remeteu 
os leitores para "0 PHILATELlSTA" Serie IV. n° 4 de Agosto de 1895. p6gina 60. conforme 0 livro 
"REIMPRESSOES DE VARIOS ARTIGOS SOBRE SELOS DE PORTUGAL E COLONIAS" publicado por A. MOLDER 
em 1944. E. baseando-se numa entrevista que ali vem referida e que 0 jornalista J. FRAGA obteve do 
Conselheiro PEDRO I NACIO DE GOUVEIA que tinha sido Governador do Guine desde 17/12/1881 a 3/3/ 
1885. onde se afirma: 

"De facto. 0 Sr. conselhelro Pedro Ignacio de Gouveia declarou que fora elle quem, por melados 
de 1882, tendo faltado em Bolama sellos de varlas taxas, das de sobrecarga Gulne, em grandes caracteres, 
mandara sobrecarregar com a mesma palavra, em caracteres mals pequenos e na Imprensa do governo 
da provincia, alguns sellos de Cabo Verde, que exlstlam em cofre, alnda do tempo em que a Gulne nco era 
provincia autonoma. 

Acrescentou S. exa que na secretarla do governo da Gulne deve exlstlr nota official d'essa sua 
resoluc;co e, n' outra occaslco, quando Ja mr. Delzenne envlara ao sr. Martins os 3 Gulne, pequena 
sobrecarga, do malfadado negoclo, 0 sr. conselhelro Gouveia, examlnando-os, declarou que eram 
authentlcos" . 

E depois de Carlos George se referir a MARSDEN. termina 0 seu artigo dizendo: 

"E parece-me multo mals plausivel as sic pequenas terem sldo feltas para suprlr uma faita, que para 
aproveltar um resto de selos antlgos. 

Seja como for, crelo que esta Insoflsmavelmente demonstrado que os selos com a sobrecarga 
grande foram emltldos em prlmelro lugar, segulndo-se-Ihes os de sobrecarga pequena". 

Como 0 peso das opinioes de Carlos George e Carlos Trincoo era grande, 56 0 Cat610go EI6dio dos 
Santos noo alterou e no ultima edi<;:oo publicada em 1989 ainda refere em primeiro lugar os "GUINE" 
pequena a que atribui a data de 1881 e depois os "GUINE" grande a que atribui a data 1881-1884. Todos 
os outros, a partir do momenta em que 0 Simoes Ferreira mudou em 1943 na 19° edi<;:oo do Cat610go, 
seguiram tambem igual opinioo. 



Definiram-se assim dois perlodos: 

-Um, ate 1943 onde era opiniao unanime que os selos com "GUINE" pequeno tin ham sido os 
primeiros. 
-E outro, depois de 1943 onde as opinioes se dividiam, mas com esmagadora maioria a favor da 
tese dos "GUINE" grande terem sido os primeiros. 

2.3 - AREAS DE PESQUISA 
Tomada a decisao de investigar, fiz incidir 0 meu esforc;:o de pesquisa nos campos seguintes: 

LEGISLA<;AO: 

ARQUIVOS: 

REVISTAS FILATELICAS 

CONTEMPORANEAS: 

BOLETIM OFICIAl DA GUINE 

CTT 

INCM 

AHU 

TRIBUNAL DE CONTAS 

o PHILATELISTA 

LE TIMBRE POSTE 

E todos eles ou pela positiva ou pela negativa me deram informac;:ao, como tive oportunidade 
de 0 referir ao longo do texto do livro, que me permitiu alicerc;:ar as conclusoes que no final apresentei e 
que aqui repetirei. 

2.4 CARACTERIZA<;AO DA GUINE 

46 Descoberta em 1464, a Guine s6 foi considerada provincia aut6noma de Cabo Verde em 18 de 
Marc;:o de 1879. Apesar de terem passado 415 anos, a Guine pouco se tinha desenvolvido. 

Ao fim desse perlodo, a populac;:ao concentrava-se em meia duzia de pontos fortes ao longo do 
litoral, e 0 governo naG tinha qualquer soberania sobre os gentios para alem da estreita faixa a volta 
desses pontos fortes. E certo que foram sendo assinados muitos tratados com esses gentios, mas esses 
acordos nem trouxeram desenvolvimento nem seguranc;:a. 

Doze anos depois, em 22/6/1891, na tomada de posse do governador Luiz Augusto de Vasconcelos 
e So, dizia no seu discurso 0 secretorio geral interino (B. O. n° 28 de 11/7/1891): 

"Tem esta co/6nia seis pontos definitivamente ocupados -a IIha de Bo/ama, as prQ(;:as de Bissau, 
Cacheu e Buba e os presrdios de Farim e Geba". E mais adiante: 

"Fora dos pontos por n6s ocupados e a/em d'uma faixa de terreno na largura de 20 a 100 metros 
-0 maximo- em volta das muralhas ou das palic;:adas que delimitam esses pontos, a nossa autoridade, a 
nosso prestrgio e zero!!!". 

A falta de desenvolvimento vai justificar a pouca importancia dos correios e 0 numero reduzido 
de selos vendidos nos primeiros tempos de autonomia. A falta de seguranc;:a vai absorver a quase 
totalidade dos esforc;:os dos governadores que se VaG empenhar fundamentalmente em prolongar a 
presenc;:a portuguesa para 0 interior do territ6rio, 0 que se viria a consolidar s6 em Agosto de 1915 com 
Teixeira Pinto. E provisoriamente como haje sabemos, porque mesmo depois da salda definitiva dos 
portugueses em 15 de Outubro de 1974 daquelas paragens num ultimo aviao, a paz absoluta ainda naG e 
uma conquista daquelas gentes. 

Havia entao apenas 19 casas comerciais que puderam dispor dentro de algum tempo depois de 
telegrafo, que, sendo mais ropido, aliado as dificuldades que se verificavam no correio marltimo, mesma 
no da via Dakar por avarias nos dois barcos destinados as carreiras entre Goree e Serra Leoa (que 
passavam por Balama), ou porque nos meses das chuvas (Julho, Agosto e Setembro) as carreiras eram 
interrompidas, iria contribuir para um menor movimento de encomendas pastais e correspondEmcia, 
dificultando ainda mais a utilizac;:aa das estampilhas postais que hoje facilitariam 0 nossa estudo. 



2.5 ALGUNS RESULTADOS DA INVESTIGA<';AO 
2.5.1. LlGAC;OES INCM-CTT 

Sendo a INCM quem imprimia os selos e os enviava para os cn tentou-se col her elementos dessa 
ligac;:ao, com intenc;:ao de acompanhar 0 fluxo dos selos entre a INCM e os cn para tentar saber como Le 
Timbre Poste recebeu primeiro alguns selos que a Guine, mos s6 se sou be apenas que: 

1. A INCM enviava os selos aos cn acompanhados de 4 vias.Os cn registavam 0 recebimento 
e devolviam duos vios a INCM, ficando com duos. 
2. A INCM enviava mensalmente uma dos vios com os contos do mes 00 Tribunal de Contos. 
3. A INCM enviava anualmente outra dos vios com os contos do ana 00 Tribunal de Contos. 
4. Os cn procediam de igual modo. 
5. No decada de 60, com a microfilmagem, a Dr.a responsavel no Tribunal de Contos pelo 
servic;:o definiu que s6 microfilm avo documentos que fossem necessarios a processos ainda 
nao transitados em julgado. 
6. As vios que acompanharam os selos foram queimados. 

2.5.2. ARQUIVOS DA INCM 

Apesar de alguns livros do INCM tambem terem sido propositadamente destruidos, quase foi possivel 
reconstituir as requisic;:oes e fornecimentos, trabalho em parte alias ja do antecedente feito par Pires de 
Figueiredo. 

2.5.3. ARQUIVO HISTORICO ULTRAMARINO 

o primeiro documento com interesse que se conseguiu foi 0 que se reproduz seguidamente. 
,E s6 com bose no sua existencia vamos tentar alicerc;:ar os conclusoes desta PARTE I. is to e que os 

GUINE, pequeno sobrecarga, devem ser considerados os primeiros e reportados a 1879. 

rnlVR0082 I 
PAG 129V 
OFlCIO ~ 296 DE 22-4-1819 -- .... 

Para: Director do Correlo de Bissau 
limp Sr. Determlna Sua Exa 0 Governador do dlstrlto que V.· S.· envle para 0 correlo de Bolama os estampllhas 

de sello e postaes ora exlstentes no correlo a cargo de V.· S.·. Deus Guarde a V.· S.· Secretarlo do G.· da Gulne em 
Bissau, 22 de Abril de 1879 (a) Gaudenclo da Sliva Gon«;alves Secret" do Governo 
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Este documento e importante porque j6 em Abril/Maio de 1885, Le Timbre Poste, no seu n° 268/269 
dizia: 

Segundo 0 que nos escreveram, os selos sobrecarregados: Guine, em pequenas letras, seriam os 
primelros nascidos em 1879, quando a adminlstrac;Cio desta colonia portuguesa foi separada da de Cabo 
Verde, da qual usava os selos. Os que ela dispunham foram sobrecarregados na Imprensa nacional, na 
capital da Guine. 

Dois anos depois, em 1887, num artigo no mesma revista e assinado por Morsden, este dizia: 

Os selos de Cabo Verde que alnda nCio tinham sido vendldos na Guine foram envlados a imprensa 
do Governo em Bolama, capital da Gulne, on de foram sobrecarregados GUINE em pequenos caracteres 
pretos de 2mm de altura, a palavra tendo um comprimento de 9mm. A sobrecarga fol feita p~r meio de um 
carimbo de mCio. A data exacta em que teve lugar a sua aplicac;Cio, nCio pode agora ser certificada 
porque nCio houve qualquer reglsto, mas os selos assim sobrecarregados foram provavelmente expedidos 
para Cacheu no principio de 1.881, altura em que chegaram os selos da metropole com a sobrecarga 
grande. 

Marsden esteve no Guine desde Maio de 1884 ate fins de Maio de 1885, sensivelmente um ano. E 
embora fosse muito novo, tinha 27 anos, j6 tinha conhecimento dos selos do Guine com sobrecarga 
pequeno que afirmava serem praticamente desconhecidos. Referia tambem os artigos de Le Timbre 
Poste e no passagem por Lisboa comprou alguns exemplares a Faustino Martins. Depois em Bissau e 
Bolama como ele diz: 

.. ... procurel saber nos correlos e em toda a parte e verlfiquel para minha surpresa que ninguem 
tlnha vlsto ou ouvido falar dessas sobrecargas pequenas. Ate 0 Governador da Provincia, cuja esposa era 
coleccionadora de selos, nCio tlnha ouvido falar neles". 

Acabou por comprar em Cacheu as sobras das sobrecargas pequenas antes de voltar a Lisboa e 
depois em 1887 escreveu aquele artigo onde fixava a data das pequenas sobrecargas em princfpios de 
1881 para as fazer anteriores a chegada a Guine das sobrecargas grandes porque sempre pensou que as 
sobrecargas grandes chegaram a Guine apenas em 1 de Abril de 1881. 

Mas Marsden deparou-se com muita falta de informo<;:ao. Assim, em Bissau e Bolama ninguem 0 

soube informar nem das sobrecorgas pequenas nem do chegada das 1 a e 2° remessas de selos com 
sobrecarga grande. Naturalmente por falta de escrita e existencia de muita desorganizac;:ao tambem. 
Havia apenas selos com sobrecarga pequeno em Cacheu a que nao deve ser alheio 0 facto de no 
recenseamento de 1884 em Cacheu s6 um eleitor saber ler e escrever. 

E ate 0 Governador, Pedro In6cio de Gouveia que foi governador desde 17-12-1881 ate 3-3-1885 
e que em 28-6-1882 mandou sobrecarregar alguns selos de que se lembrava ainda em 1895, mas a 
Marsden declarou que nunca tinha ouvido falar neles. 

E ate Marsden que em 1887, depois de ter lido provavelmente em Le Timbre Poste de Maio de 
1885 que os Gulne pequena seriam os primeiros sobrecarregados em 1879, nada comentando, considerava 
ainda os Guine pequena como emitidos em 1881, e sem que 0 justificasse, pelo menos desconhecemos a 
justificac;:ao, em 1904, no "CATALOUE OFFICIEL de 10 SOCIETE FRANCAISE DE TIMBROLOGIE" a secc;:ao do 
Guine que ele assinava j6 reporta a emissao a 1879 e os Guine grande a 1881-84. 

Faustino Martins foi um comerciante de filatelia com estabelecimento no Prac;:a Luis de Camoes, 
n° 35 em Lisboa que dizia em 1888 00 referir-se 00 seu neg6cio: 

...... do nosso estabelecimento, sem duvida hoje 0 primelro da Europa na especialidade do comercio 
e pelo enorme deposito de muitos mil hoes de selos que possuimos de todo os palses do globo". 

Alem de propriet6rio do casa comercial fundada em 1867, Faustino Martins era propriet6rio do 
jornal filatelico "0 PHILATELlSTA" que iniciou a sua publicac;:ao em 1887 e existia ainda, embora com 
interregnos, em 1895, atravessando assim, primeiro como comerciante e depois tambem como editor de 
um jornal filatelico, 0 perfodo em que foram postos em circulac;:ao os primeiros selos do Guine. 



Na dupla fun<;:ao de comerciante e editor envolveu-se nalgumas disputas, nomeadamente acerca 
dos selos da Guine com sobrecarga pequena onde teve oportunidade de exprimir a sua opiniao, 
reclamando-a como exacta e definitiva. 

Assim, na disputa contra John Marsden, no jornal"O PHILATELlSTA" n° 5-1 SERlE, DE AGOSTO DE 1887, 
Faustino Martins afirma: 

" Eis a nota dos selos em curso na Guine Portugueza desde 1879: 
1879-Selos de Cabo-Verde da emissao de 1876, com a palavra 

GUINE 
Sobreposta a preto na mesma col6nia 

5r preto 50 r verde 
lOr amarelo 100 r lIIas 
20 r bistre 200 r laranja 
25 r rosa 300 r chocolate 
40 r azul 

1880- Selos de Cabo-Verde da emissao de 1876, tendo a palavra 
GUINE 

Sobreposta a carmim na taxa de 5 reis, e a preto em todas as outras, sobreposi<;:ao feita na Casa da 
Moeda: 

5r 
10 r 
20 r 
25 r 
40 r 

preto 
amarelo 
blstre 
rosa 
azul 

Faustino Martins escreveu contra Marsden que 
naG se sabe se reagiu ou naG mas pouco depois 
Marsden corrigia a data de infcio dos Guine pequena 
para 1879. Manteve no entanto os Guine grande em 
1881-84. 

Mais tarde Vitorino Godinho publicava no 
Boletim do Clube n° 92 de Fevereiro de 1959 um artigo 
a prop6sito do selo de lOr, amarelo laranja, denteado 
121h onde, referindo-se as emissoes Coroa e com base 
nos elementos que dispunha j6 afirmava: 

"NCio serla grande a surpresa se um dla se 
apurasse, por forma Irrefutavel. que os responsavels 
pelos servl~os postals se tin ham vlsto na contlngenda 
de recorrer, mals cedo do que se pensava, ao 
expedlente de mandar sobrecarregar algumas das 
taxas das sobras, crlando asslm, Ja em 1879, um 
precedente, que deverla contlnuar-se, talvez ate 
1882". 

E mais adiante escreve: 
"Ao que parece, ate hoJe nCio fol posslvel 

encontrar os materials e vestlglos que permltam flxar 
Insoflsmavelmente a data da emlssCio da serle das 
sobrecargas pequenas, ou das sucesslvas datas, caso 
a emlssCio haJa sldo parcelarmente executada, como 
provavelmente aconteceu". E acrescenta: "E tambem 
acredlto, sem constranglmento, na Informa~Cio de que 
o Governador Gouveia tlvesse, em 1882, ordenado a 
sobrecarga, em caracteres pequenos, de algumas 
taxas". 

50 r 
100 r 
200 r 
300 r 

verde 
lIIas 
laranJa 
chocolate 

[ K~ ' .. ,\lo«11 .. . ~ 
I'llUl'llJ)~ .. td<l 
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Portada do n.o 1 de" 0 PHILATELISTA " 
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E no mesmo ortigo escreve ainda: "a data da emissdo das sobrecargas grandes deve ser, rna is 
correctamente, fixada pela expressdo ((1879-188611. E em rela<;::ao a sobrecorga pequena diz: "parece 
admisslvel e mais apropriado que, por analogia, e maior exactiddo, se adoptasse para designar a data da 
emissdo das sobrecargas pequenas, a expressdo ((1879-188211. E ainda confessa " ... .tambem a Guine tern, 
no capitulo da Filatelia, os seus misterios e nebulosas de pouco focil perscrutac;do". 

Talvez par ter lido este ortigo, mas sem nunca 0 referir, no Boletim n° 94 do Clube em Abril de 1959, 
Pires de Figueiredo que jo havia publicado um primeiro artigo sobre os Coroas da Guine no n° 81, em 
Marc;o de 1958 e outr~ no n° 82 de Abril de 1958 onde consta 0 quadro resumo das emissoes, vem retomor 
o assunto e reafirmor: 

...... ndo ser de aceitar que a sobrecarga pequena tivesse side feita em 1879, porque sem imprensa, 
onde pudesse ser feita, e ainda com a ordem do Ministerio para continuarem a utilizar as antigas estampilhas, 
ndo tern razdo de ser a ideia da sua criac;do em 1879". 

E no mesmo ortigo pormenoriza a razao da sua discardancia escrevendo 0 que reproduzimos 
seguidamente: 

A Casa da Moeda, desde 9 de Julho de 81, ndo enviava selos para a Guine, e, por isso, a Junta de 
Fazenda, em 1 de Maio de 82, volta a pedir estampilhas do correio e, tambem, bilhetes postais. 
E torna a pedir, pelo seu oficio n° 58, ((rogando, que a inclusa requisic;do de estampllhas seja satisfeita 
prontamentell. 

Pelo visto, a Guine tinha falta de selos do correio. A Casa da Moeda continuava surda aos pedidos, 
e, assim, continuo, tambem a situar, ate prova em controrio, a emissdo da sobrecarga pequena nesta 
altura, em que a Junta de Fazenda, unica entidade reguladora do assunto, 0 levou ao conhecimento do 
governador, como Ihe competia, e decerto que Ihe propos como recurso imediato, a impressao duma 
sobrecarga nos poucos selos de Cabo Verde, que ainda existiam em cofre, soluC;do esta com a qual 0 

governador concordou, mandando lavrar a respeetiva portaria e proceder ao referido trabalho na Imprensa 
Nacional da Guine, que jo 0 podia executar. Esta portaria devia ter sido public ada no boletim oficial da 
provincia, mas ndo 0 foi. Eis a falta. 

Hoje, sdo improficuas todas as diligimcias que se fizerem a procura do seu rasto que desapareceu, 
como tantas outras coisas. 
Por falta dessa portaria, ndo se pode localizar insofismavelmente, a data dessa emissdo, mas creio que se 
pode afirmar sem receio de controrversia, que, a emissdo da Casa da Moeda foi a primeira a circular na 
Guine, em 1879, e que a local nunca poderia ter circulado nessa ocasido, por ndo haver onde fosse feita, 
e que em 1882 todas as circunstancias plauslveis militam a seu favor. 

Depois ainda se refere a Faustino Martins que critica par se referir a toda a emissao dos Coroa 
Guine grande em 1880, quando ate essa data s6 tinham chegado a Guine tres taxas, 25, 50 e 1 OOr pora 
terminar numa alusao implfcita a Vitorino Godinho: 

Como j6 tive ocasido de dizer, a Historia da Guine portuguesa mesmo, ados seus selos, ndo e tarefa 
focil. Os arquivos da provincia sdo deficientes, eo pouco, do primitiv~ que se queira consultar, tern que ser 
procurado na Casa da Moeda, ou no Arquivo Historico Ultramarino. Sdo, ao que creio as duas unicas fontes, 
e fora delas, parece-me arriscado ser-se dogmotico. 

Em face do exposto, alguns dos intervenientes tiveram conhecimento da ordem para concentrac;ao 
em Bolama dos selos existentes em Bissau que tinha sido a capital ate entao. E nao duvidoram que foi 
pora serem sobrecorregados pora se poderem distinguir dos de Cabo Verde. 

Como em 1884 era preocupac;ao do Governador Pedro Inocio de Gouveia quando escrevia: 
"As estampllhas em usa na provincia ainda sao do tempo em que a Guine era distrito, sendo as 

mesmas de Cabo Verde com a diferenc;a do impresso em letras de cores =Guine=. A fiscalizac;do torna-se 
diflcll, indo talvez bastantes cartas franqueadas com selos de Cabo Verde, em vez dos da Guine, 0 que 
diminui 0 rendimento d'esta provincia, em beneflcio d'aquela. Se na totalidade, 0 Estado nada perde pelo 
rendimento ser 0 mesmo, a provincia sofre e 0 seu orc;amento de receita deixa de representar a verdade." 

Pora alem de razoes econ6micas havia ainda razoes psicol6gicas porque entao a Guine tornou-se 
distinta de Cabo Verde e um dos processos de materializar essa distinc;ao era ter selos diferentes. E Cabo 
Verde, que requisitou selos em 17-12-1878 que foram entregues em 28-1-1879 no Ministerio dos Neg6cios 
do Morinha e Ultramor com destin~ a Cabo Verde dispunha de todas as taxas como consta do quadro 
com 0 fornecimento: 



TAXAS 
Sr 

10 r 
20 r 
2S r 
40 r 
SO r 

100 r 
200 r 
300 r 

QUANTlOAOES 
30.000 
lS.000 
10.000 
50.000 
10.000 
SO.OOO 
2S.000 
8.000 
2.S00 

E sendo Guine um distrito de Cabo Verde deve ter recebido todas as taxas da emissoo, razoo pela 
qual nunca se pas em duvida a existemcia da serie completa com GUINE pequeno porque quanta a n6s os 
selos idos de Cabo Verde onde devem ter chegado em Fevereiro de 1879 e depois distribuidos pora 
Bissau antes de 18 de Marc;:o, foram, face a ordem recebida, para os correios de Bolama em Maio-Junho 
e destes para a imprensa para serem sobrecarregados em Junho-Julho, j6 que desde 21 de Junho havia 
director que veio da imprensa de Cabo Verde onde faziam carimbos para os Correios conforme se pode 
constatar da consulta dos Boletins Oficiais de Cabo Verde. 

E 0 Director da Imprensa, tendo de sobrecarregar os selos e noo sabendo como seria a sobrecarga 
oficial teria de a fazer diferente, logo GUINE pequeno. 

Consultando a documentac;:oo da epoca, noo h6 registo de receita por venda de selos em Maio, 
Junho e Julho, porque quanta a n6s estavam concentrados em Bolama e estariam a ser sobrecarregados 
na Imprensa, depois de 21 de Junho. Entretanto voltaram a ser escrituradas receitas por venda de selos 
em Agosto, Setembro e Outubro. Em Agosto a maior importancia e depois menDs em Setembro e menos 
ainda em Outubro. Em Novembro volta a noo haver receita, 0 que nos leva a sup~r 0 esgotamento ou 
quase dos selos exisfenfes com sobrecarga GUINE pequeno ou sem sobrecarga e a noo enfrada ainda em 
servic;:o dos selos recebidos do Confinenfe em 5 de Novembro. Face ao exposfo, entendemos que os 
selos vendidos na Guine antes de Dezembro de 1879 eram selos GUINE pequeno e que a partir de Dezembro 
eram ou dos dois tipos ou GUINE grande. 

S6 assim se compreende a notfcia do jornal Le Timbre Posfe de Maio de 1882, portanto antes de 
Junho de 1882, mes da confroversia como j6 vimos, porque Carlos George, depois de ler a entrevisfa do 
Governador, passou a atribuir a meados de 18820 inicio da circulac;:oo dos GUINE pequeno, notfcia onde 
se afirma: 

"A crloC;ao do PrOVincia teve lugor em Abril de 1879 e durante sels meses servlrom-se dos selos de 
Cabo Verde sobrecorregodos Guine, e depois sem sobrecorgo. Fol openos no prlncfpio de 1880 que os 
Gulne sobrecorregodos foram postos deflnltivamente em uso". 

Quanfo a circulac;:oo de selos sem sobrecarga, embora se enfenda que se devesse tratar de casas 
isolados, fambem 0 Governador mais tarde ao referir a necessidade de fer selos pr6prios invocou essa 
possibilidade, defraudando-se assim as j6 debeis financ;:as da Provincia. 

Vamos ferminar esta PARTE I e cremos ter demonsfrado que quem afe 1943 considerava os selos 
GUINE pequeno em primeiro lugar e referidos a 1879 tinha razoo. Disse-o Marsden, disse Le Timbre Poste, 
disse-o Faustino Martins, admifiu-o Vitorino Godinho. E como vamos demonstrar na PARTE II, pelo menos as 
faxas de 200 e 300r com sobrecarga GUINE pequeno 0 foram comprovadamente. 

3 - PARTE II 
3.1 INTROOUC;AO 

Carlos George foi um grande filatelista e entendeu, depois de ler 0 jornal de Faustino Martins que os 
selos GUINE grande tin ham side os primeiros e ficou tao convencido que organizou a sua colecc;:oo dessa 
maneira. 

Carlos Trincoo esfranhou mas depois publicou 0 artigo que j6 referimos na PARTE I onde, ou desprezou 
informac;:oo, ou a investigac;:oo foi tao ligeira que terminou quando ele enfendeu ter j6 elementos 
bastantes para dizer 0 que queria sendo agrad6vel ao amigo, mas como noo se explicou bem, Carlos 
George esclareceu depois (ver parte do arfigo que ele escreveu e j6 franscrito na PARTE 1):"Olz S. Exo (Dr 
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Carlos TrincCio) que fui eu quem Ihe chamou a atenc;Cio para 0 facto de nCio se poder considerar a emissCio 
com a sobrecarga local. a pequena, como sendo a primeira". E diz mais adiante: "A explicac;Cio e fadlima: 
Encontra-se no "PHILATELlSTA", SERlE IV, nO 4, de Agosto de 1895, na pagina 60" ... 

E depois de se referir a entrevista do jornalista J. FRAGA PERY DE LINDE 00 Conselheiro Pedro In6cio 
de Gouveia, conclui: 

Ora, 0 sr. Marsden que foi quem comprou na Guine as sobras com s/c pequena, chama a emissCio 
com s/c grande, emissCio de 1 de Abril de 1881. Tomando isto por certo, e nCio vejo razCio para duvidar, 
estes selos teriam sido emitidos um ana ou mais antes dos de s/c pequena, as quais, segundo afirmac;:Cio do 
governador que as mandou fazer, 56 apareceram em mead os do ana seguinte. E parece-me muito rna is 
plauslvel as s/c pequenas terem sido feitas para suprir uma falta, que para aproveitar um resto de selos 
antigos. Seja como for, creio que esta insofismavelmente demonstrado que os selos com a sobrecarga 
grande foram emitidos em primeiro lugar, seguindo-se-Ihes os de sobrecarga pequena. 

No verdade Marsden sempre continuou a situar a emissao dos GU I N E grande em 1881 porque 
quando esteve no Guine nao teve conhecimento das duos primeiras remessas e nao pode tambem ter 
acesso 00 trabalho de Pires de Figueiredo. Estava errado como no livro demonstramos. 

E voltando 0"0 PHILATELlSTA", no p6gina 60 diz-se (e nos repetimos): "Acrescentou s. exo. (referia
se 00 Governador P. I. de Gouveia) que no secretaria do governo do Guine deve existir nota official 
d'essa sua resoluc:;:ao e, n'outra occasiao, quando j6 mr Delzenne envi6ra 00 Sr. Martins os 3 Guine, 
pequena sobrecarga, do malfadado negocio, 0 sr Conselheiro Gouveia, examinando-os, declarou que 
eram autemticos". 

e diz ainda 0 jornalista: Trat6mos, pois, de requerer para que essa authenticidade fosse official me pte 
comprovada, e 0 sr. ministro do marinha, deferindo 00 nosso requerimento, mandou que 0 actual 
governador do Guine remettesse para a metropole copia do registo do ordem do sr. conselheiro Gouveia, 
para nos ser dada certidao d'ella. 

Reconhece Carlos George que essa certidao nunca foi recebida, mas mesmo assim concluiu como 
vimos. 0 Governador de entao nunca respondeu mas 0 Conselheiro Pedro In6cio de Gouveia apesar de 
ter side nomeado segundo vez Governador, tres meses depois, tambem nao respondeu. Quer dizer, 0 

52 Governador tinha mandado sobrecarregar os selos, tinha visto as sobrecargas e lembrava-se apesar de 
terem j6 passado 13 anos, mas diz Marsden que nem 0 Governador tinha ouvido falar nas sobrecargas 
pequenas em 1884, isto e, 2 anos depois, quando Marsden esteve no Guine. 

o Governador tinha indicado uma data aproximada, meados de 1882 e isso constituiu uma 
referencia que perseguimos ate conseguir 0 documento que apresentamos no p6gina seguinte. 

Este oHcio nO 835 e na verdade 0 documento a que se referia 0 Governador no sua entrevista 00 

jornalista Fraga. Nao foi no pressuposto do falta de selos com "GUINE" grande, que teria mandado 
sobrecarregar selos existentes em cofre com "GUINE" pequena. 0 motivo para marcar com GUINE foi 
para nao serem devolvidos a Cabo Verde os selos encontrados, e em nada se conclui que foi a primeira 
vez que tal sobrecarga foi utilizada. Simplesmente, por lapso de memoria, nao foi essa a afirmac:;:ao do 
Governador. E porque 0 offcio nao apareceu, Carlos George elaborou todo 0 seu raciocfnio quanta a 
ordem cronologica em bases erradas, como 0 offcio demonstra. 

Cumprindo 0 despacho, as estampilhas foram sobrecarregadas com "GUINE", regressaram depois 
a Secret aria do Governo e desta Secretaria foram enviadas a Junta do Fazenda pelo offcio n° 1004 de 
28/7/1882. E entao que vemos nos? Que as sobras existentes no cofre eram apenas das taxas de 200 e 300 
reis, mais propria mente 27 estampilhas de 200 reis e 7 estampilhas de 300 reis. E daqui, porque a sobrecargo 
aplicada era concerteza "GUINE" pequena, por um lado, porque 0 Governador 00 ver os selos mostrados 
por Fraga reconheceu aquela sobrecarga, por outr~, porque a partir de entao os envios pela Casa do 
Moeda comec:;:aram a ser mais frequentes e nao se justificava criarem uma sobrecarga se ate of a nao 
tivessem criado j6. Numa coisa no entanto 0 Governador tinha razao. E que ele dizia ser "por meados de 
1882" e no verdade 0 offcio n° 835 tem a data de 28/6/1882. 

Sem nos debruc:;:armos sobre 0 porque de Carlos George dar plena razao 00 Governador que j6 
vimos recordar bastante, mas nao tudo, e nao referir a opiniao de Faustino Martins no mesma Revista "0 
PHILATELlSTA" n° 5, de Agosto de 1887, isto e 8 anos antes, quando este era radical no afirmac:;:ao de que 
os "GUINE" pequena se reportavam a 1879, e lamentando tambem que afinal 0 problema so se tenho 
levantado apenas depois do morte de Marsden, retirando a este a possibilidade de argumentar em favor 
das suas teses, nem sempre certas, como j6 vimos, nao podemos deixar de tirar para j6 uma conclusao 
importante. 



.... Qwvtnnsr6Rlco ilL TRA,MAKlNO 1 
liFUNDO GOVERNO DA QUINE 

UVRO LOO92 - FoIM. 'J7V E 98 
OFICIO N" 835 DE Z81611882 

Sua Ex
cU 

0 GovernadoT cncarn:ga-me de diser II V Ex"" que as estlmpillw de oom:io 
que pertenccm a Cabo-Verde podem DI imprensa tw:iollli desta provincia !CI" 

~s com a ~avn "Guine" tornando-sc assim inutil a sua rcmcstII pRill lIquela 
00\011111 Outro Sim quel'" 0 mesmo &- Snr que eu dia- _ V. Ex'" que se diglle 
ordeaar quo as estampilhu em quesc!o sejam IIIIUIdlIcW • imprenSi II lim de JCI1mI 

convenicntcmenlo timbradas. (a> O.O.d'Almeidl llCCrct" genl 

E que. por ordem 
do Governador foram 
timbradas taxas de 200 
e 300 reis. E mesmo sem 
nos preocuparmos ago
ra em saber se essas 
taxas j6 teriam sido ou 
nao "timbradas" do 
antecedente. s6 porque 
pelo menos 0 foram em 
Junho/ Julho de 1882 
com "GUINE" pequena. 
entao. mesmo que as 
outras taxas com 
"GUINE" pequena nao 
tivessem circulado pri
meiro que os "GUINE" 
grande. os selos das ta
xas de 200 e 300 reis com 
"GUINE" pequena circu
laram primeiro que os 
com "GUINE" grande das 
mesmas taxas porque 
estes s6 foram enviados 
sobrecarregados para a 
Guine em 6/9/1884 (ver 
quadro das remessas de 
Pires de Figueiredo). 

Em resumo. com 
uma parte de uma 
afirmac;:ao. quando Mars
den diz que os primeiros 
"GUINE" grande foram 
para a Guine em 1/4/ 
1881 e para Cacheu no 
primeira parte de 1881. 
sem se cuidar de saber 
se foram ou nao vendi
dos em Bolama j6 em 
1879. nem se a afirma
c;:ao de Marsden est6 
correcta. logo se atribui 
o infcio do circulac;:ao 
dos "GUINE" grande a 
1881. 

Depois ainda com mais uma parte do verdade. j6 que por meados de 1882 0 Governador mandou 
efectivamente "timbrar" alguns selos com "GUINE" pequena. logo se decidiu que os "GUINE" pequena 
sao de 1882. sem se cuidar de saber se sendo esse 0 tipo de carimbo usado pela Imprensa do Governo. 0 
nao foi tambem usado em Junho ou Julho de 1879. conforme j6 0 expusemos. H6 sempre riscos no 
generalizac;:ao de partes do verdade. 

Mas outras duvidas deveriam ter Pires de Figueiredo e Carlos George. Como explicar a exist€mcia 
do totalidade das taxas sobrecarregadas? 

Pires de Figueiredo resolveu dizendo sem suporte de documentac;:ao: 
"0 trabalho da Imprensa. que devla ter sldo executado em fins de Junho (1882) ... Foram 

sobrecarregadas todas as taxas da emlssoo de 1877 de Cabo Verde, e as sobrecargas foram todas feltas 
a tlnta preta, por outra noo haver na Imprensa". 

Mas Carlos George nao teve essa preocupac;:ao Iimitando-se a dizer: 
..... E parece-me multo mals plauslvel as sic pequenas terem sldo feltas para suprlr uma falta, que 

para aproveltar um resto de selos antlgos". 
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Mas deste modo dificilmente se entenderia a existencia de todas as taxas sobrecarregadas porque 
naG e compatfvel afirmar-se que Marsden em 1884/1885 comprou sobras quando em 1882 havia faltas e 
foram tao poucos os selos sobrecarregados. 

Carlos George raciocinou com dodos falsos, e Pires de Figueiredo, embora fundamentando-se 
para atribuir os GUINE grande a 1879, naG conseguiu justificar os GUINE pequena em 1882. Carlos Trincao 
apenas pretendeu justificar 0 amigo porque ate ai sempre considerara os GUINE pequena como os 
primeiros e Vitorino Godinho, embora referindo as duas emissoes a 1879, recupera a tese de Carlos 
Trincao do simultaneidade do emissao mas com precedencia para os GUINE grande sem no entanto 
documentar essa hip6tese, pouco provavel alias, porque e dificil de entender que havendo falta de 
selos se espere oito ou mais meses com selos sem vender a espera do chegada dos selos do Continente 
para os par em venda no mesmo dia. 

Como diz Pires de Figueiredo, os selos GUINE grande sao sim de 1879, mas Vitorino Godinho tambem 
tem alguma razao quando admite: 

"Nco seria grande a surpresa se urn dia se apurasse, por forma irrefutavel, que os responsaveis 
pelos servic;os postais se tin ham visto na conting€mcia de recorrer, mais cedo do que se pensava, ao 
expediente de mandar sobrecarregar algumas das taxas das sobras, criando assim, ja em 1879, urn 
precedente, que deveria continuar-se, talvez ate 1882". 

Em resumo, depois de tudo que escrevemos ou dissemos, e nossa convic<;:ao que os selos coroa 
GUINE pequena devem ser reportados a Agosto de 1879 e os GUINE grande a Dezembro de 1879. 

4 - CONCLUSAO 

Ao longo do investiga<;:ao apesar de depararmos com afirma<;:oes do tipo: 
..... ainda nco vimos publicado documento algum official relativo a circulac;co postal d'aquelles 

sellos (sobrecarga Guine pequeno) -0 que nco impede que sejamos os primeiros a confirmar essa circulac;co, 
pois recebemos varias cartas franqueadas com elles" ("0 PHILATELlSTA", SERlE IV, n° 4 de Agosto de 1895, 
no pagina 60") 0 que poderia indiciar ser facil ter acesso a cartas esclarecedoras, naG se viu carta 
alguma desse periodo e as de Marsden ou do Museu em Londres sao do periodo em que ja naG havia 
controversia e coexistiam as duas sobrecargas. 

Foram assim sendo perdidas, 00 longo do tempo, varlas hip6teses de se esclarecer 
fundamentadamente a cronologia das emissoes dos selos do Guine com sobrecargas "GUINE" pequena 
e "GUINE" grande. 

Primeiro, porque naG houve Portaria a autorizar a sobrecarga. 

Segundo, porque quando 0 jornalista Fraga se lembrou de entrevistar 0 entao ex-Governador 
Pedro Inacio de Gouveia, ja 0 primeiro Governador Agostinho Coelho tinha falecido e esse, sim, talvez 
fosse decisivo no esclarecimento do problema. 

Terceiro, porque tendo voltado a Guine, como Governador outra vez, Pedro Inacio de Gouveia 
tambem naG enviou c6pia do seu despacho para 0 Ministerio porque se 0 tivesse feito e estando entao 
Marsden vivo, certamente tudo se esclareceria. 

Quarto, porque os artigos de Carlos Trincao e Carlos George s6 apareceram depois do morte de 
Marsden que, a ter conhecimento, poderia levantar objec<;:oes e esclarecer como mais ninguem a 
precedencia das sobrecargas ate porque em 1904, nos Catalogos onde colaborava, defendia 1879 para 
a sobrecarga pequeno e 1881 para a sobrecarga grande. E naG sendo essa a opiniao daqueles dois, do 
discussao se faria certamente luz. De real<;:ar que desde pelo menos 1904 Marsden considerava os GUINE 
pequena referidos a 1879 e Carlos George apesar de se mostrar tao convicto dessa data estar errada, 
nunca levantou qualquer problema ate 1939, ana do morte de Marsden. 

Quinto, porque ainda nem apareceram as caixas de folha com 0 arquivo dos Correios desse 
periodo critico, quanta a n6s de Agosto de 1879 a Dezembro de 1879, nem cartas circuladas com uma e 
outra sobrecarga desse mesmo periodo. 

Resto-nos pois raciocinar sobre os elementos disponiveis para tentarmos conclusoes. 



E, parafraseando Vitorino Godinho que dizia: 
"para sossegar 0 espirito, s6 poderemos considerar justa a decisao, quando, em consciencia, Ihe 

dermos 0 necessario credito", eu, de consciencia tranquila e absolutamente convicto, aqui afirmo que a 
primeira emissao de selos da Guine como Provincia aut6noma foi a emissao com sobrecarga pequena. 

Mas mais descansado ficaria se pudesse ver carta circulada com "GUINE" pequena de Agosto, 
Setembro ou Outubro de 1879 e outra carta tambem circulada com "GUINE" grande de Dezembro de 
1879. 0 selo de 100 reis, "GUINE" pequena, com data de 1879, que se reproduziu no livro acima, mas nao 
pode ser considerado decisivo. 

«SALTO EM ALTURA» LEVA PORTUGAL AO TOPO DO COl 

Selo deu-nos DUrO 
Uma ellampllha portuguela 
ganhou ella anD a medalha 
da Duro do Coml16 Ollmplco 
Inlernaclonal (COl) para 0 
mals belo saiD emHldo por 
ocaslilo dOl Jogol Ollmpicol 
de Alanal-2004, Inforrnou em 
comunlcado 0 Comll' 
Ollmplco de Portugal. 
o selo premlado, Saito em 
Altura, com a franqula de 
0,45 ctnUmol, pertence fI 
emllsAo comemoraUva dol 
Crr. que englobava Dutro 
exemplar, Saito com 
Barrflira., de 0,30 ctnllmos. 
A medalba de DUro a 0 
diploma oticlal serio 
enlregu81 aDs crr pelo 
presldanle do COl, 0 belga 
Jacques RoDge, e pelo 
presldenle honorirlo vHalielo, 
o espanhol Juan Antonio 
Samaraneh, no proximo dia 7 
de Julho em Singapura, 
duranle a 117.· Sesslio do 
Comilll Olimpico 

Inlemaclonal. 
o designer grillco Acaclo 
Sanlos, de 61 anOI, 101 
pralleanle Inlemaclonal de 
atieUlmo na elpeclalldada de 
400 metros barrelral, lendo 
competldo duranle mals de 12 
anol palo Sporting, nas 
decadas de 60 a 70. 

Emissao: Jogos Olfmpicos de 
Atenas 

Lisboa, 13.08.2004 - Yvert 2822 

A lua eltrela Intemaclonal 
aconteceu num Marrocol
Portugal, em Rabat, am 
IlmullAneo com 0 campeAo 
ollmplco CariDI Lopal. 
Lull Andrade, dlraclor de 
fllalella dOl CTT, exprelSou 
-grande honra e orgulho por 
elle prtmm. E um eltlmulo 
para a emprua prolSegulr 
uma polilica Idonaa da 
relralar a Identldade naclonal 
lem praaclndlr de crHirios de 
qualidadaM • 
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N.R.P. «8AGRE8» 

Maximafilia 

Navio-Escola SAG RES 

Joao Pinheiro da Silva 

Os tres navios-escola SAGRES, em que foi e e feita a instru<;oo 
dos cadetes do Armada Portuguesa, estoo indelevelmente ligados a 
toda uma tradi<;oo de marinharia. Com efeito, foi de Sagres, nome que 
designa um promont6rio no extremo sudoeste de Portugal e do Europa, 
que 0 Infante D. Henrique - 0 Navegador - deu a palavra de ordem para 
a grande epopeia dos Descobrimentos. Este Cabo de Sagres, era, desde 
a antiguidade, considerado uma referencia geografica, associado a uma 
enorme cargo mftica. Era conhecido pelos romanos por "Promontorium 
Sacrum". Todo este simbolismo, foi dar 0 nome de SAGRES 00 navio
escola do Marinha Portuguesa. E que Sagres representa a tenacidade no 
busca do conhecimento nautico e geografico e a determina<;oo no 
alcan<;ar dos objectiv~s estabelecidos pelo Infante D. Henrique. 

Pouca gente so be ou se lembra que 0 primeiro veleiro que se 
PORTUGAL , ........ ..,... chamou SAGRES, foi uma corveta em madeira, construfda em 1858, em 

Inglaterra, que armava em galera. Fundeada no rio Douro, serviu como 
navio-escola, para alunos-marinheiros entre 1882 e 1898. Infelizmente nunca foi filatelizada. 

o segundo veleiro que, no Armada Portuguesa tambem teve 0 mesmo nome (Figura 1) foi construfdo 
nos estaleiros do Rickmer C. Rickmers, em Geestmuende, no Alemanha e lan<;ado 00 mar em 1896, em 
Bremerhaven. 0 seu primeiro nome foi "Rickmer Rickmers" e pertencia 00 armador alemoo, dono do 
estaleiro. 

Come<;ou a sua carreira como unidade do marinha mercante. Foi basicamente utilizado, desde a 
sua constru<;oo, como navio de transporte de cargo entre a Europa e os portos do Asia e Americas. As 
principais materias-primas transportadas eram os cereais, 0 carvoo, 0 arroz e os nitratos. Em 1912 foi 
vendi do a casa Krabbenhoft, com sede em Hamburgo e 0 seu novo proprietario registou-o com 0 nome 
de "Max". 

Em 1 de Mar<;o de 1916 (dia da declara<;oo de guerra da Alemanha a Portugal) foi apresado 
quando se encontrava fundeado no porto do Horta (A<;ores) com um carregamento de nitratos. Recebeu 
o nome portugues de "Flores" quando foi registado com a bandeira de Portugal. Foi emprestad0 ao 
governo ingles ate 1920, mantendo no entanto a bandeira e tripula<;oo portuguesas. Como navio de 
carga, percorreu oceanos. Em 14 de Maio de 1924, foi integrado no Armada Portuguesa, e, depois de 
varias modifica<;6es, foi classificado como navio-escola. 

Partiu em 1927 para a sua primeira viagem com 0 nome de SAGRES, tendo como patrone 0 Infante 
D. Henrique. Durante largos anos visitou portos em todo 0 mundo, tendo feito tres viagens de instru<;oo. 
Em 1931 foram instalados a bordo dois motores diesel e duas helices de passo variavel. Recebeu varias 
cita<;6es honrosas e participou em competi<;6es nauticas, tendo obtido 0 primeiro lugar para Portugal 
em 1958, ao vencer a regata Brest-Las Palmas, organizada pela "Sail Training Association". 



Decorridos 65 anos de actividade, 0 

navio estava cansado, new servindo 
eficientemente os seus propositos. Pela 
Portaria n.o 18.997 de 30 de Janeiro de 1962, 
em que a nova SAGRES e aumentada ao 
efectivo dos navios da Armada, este foi 
c1assificado como navio-deposito, com 0 

nome de "Santo Andre". Em 1975 foi abatido 
ao efectivo dos navios da Armada. 

Atraves de um protocolo, assinado no 
dia 28 de Abril de 1983, este navio foi 
entregue a fundac;:ao alema "Windjammer FOr 
Hamburg". Foi entao rebocado ate 
Hamburgo e, depois de um periodo de 
adaptac;:ao, que incluiu a pintura do casco 
com a cor verde original, foi aberto ao 
publico com 0 nome original: "Rickmer 
Rickmers". Alberga actualmente, um 
restaurante e um museu, que conta com 

Figuira 1 - Yvert 1537 - SAG RES 2 • 6 velas 
Em 1982 - Grandes acontecimentos desportivos 

inumeras pec;:as cedidas, a titulo de emprestimo, pelo nosso Museu da Marinha. Voltou, desta forma, as 
suas origens. 

A nova e actual SAGRES (Figura 2) foi construida em 1937, nos estaleiros Blohm & Voss (Hamburgo), 
entrando ao servic;:o da marinha alema em 1 de Fevereiro de 1938, com 0 nome de "Albert Leo Schlageter". 
Sob a bandeira alema, p~r duas vezes atravessou 0 Atlantico em viagens de instruc;:ao, tendo visit ado 
varios paises. 

No inicio da segunda guerra mundial 0 navio efectuou algumas viagens no mar Baltico, sendo 
depois utilizado no transporte de refugiados das provincias do leste alemao. Durante uma destas viagens 
(14 de Novembro de 1944) embateu numa mina, sofrendo graves avarias no casco, alem da perda de 17 57 

elementos da sua guarnic;:ao . 

. ~I~_D_C?~_ .. ____ ._ .. _._ .. . ;--__________ .,., __ PO_RT_U_O..","1.. Terminada a guerra, foi capturado pelo 
aliados no porto de Bremerhaven onde se 

. encontrava urn Dutro casco, nunca conclufdo 

Figuira 2 - Yvert 2271 - SAGRES 3 • 5 velas 

nem aparelhado. Um quinto navio, 0 "Mircea", 
(Figura 3) foi propositadamente construido 
para a morinha romena. Juntamente com mais 
dois navios construidos segundo os mesmos 
pianos: 0 antigo "Gorch Fock", que foi 
entregue a Uniao Sovietica e hoje navega 
com 0 nome de "Tovarish" na marinha do 
Ucrania, e 0 "Horst Wessel", que e 0 actual 
"Eagle" da Guarda Costeira norte americana. 
Tive 0 gosto de visitor este "irmao gemeo" da 
nossa SAGRES, durante uma sua visita a 
Portugal. nos dias 16 a 18 de Junho de 2001, 
no Cais da Rocha do Conde de Obidos, em 
Lisboa. 

Em 1998 - Regata Vasco da Gamo 0 antigo "Albert Leo Schlageter" ja 
acima referido, foi entregue 00 Brasil, como 

despojo de guerra, sendo incorporado em 1948 na sua marinha de guerra, com 0 nome de "Guanabora". 
Durante cerca de 10 anos navegou 00 longo da costa brasileira em viagens de instruc;:ao tendo cess ado 
esta actividade em 1958. 

Em 1960 foram iniciadas as negociac;:oes para a sua cedencia a Portugal, cuja escritura de venda 
foi assinada em 1961. No ana seguinte chegou a Lisboa, onde foi adaptado a navio-escola para substituir 
o que usava 0 mesmo nome, tendo passado a fazer parte do Marinha de Guerra Portuguesa, em 8 de 
Fevereiro de 1962, ana em que empreendeu a sua primeira viagem de instruc;:ao de cadetes portugueses. 



Figuira 3 - Yvert 2770 - Romenia 
MIRCEA - "Irmoo gemeo" da Sagres 

Em 1974 - Serie base - Navio Escola Mircea 

A continuidade de um navio com as caracteristicas do 
SAGRES, no marinha portuguesa, teve como principal 
objectiv~ assegurar a formac;:ao marinheira de cadetes por 
forma a complementar a instruc;:ao tecnica e academica 
ministrada no Escola Naval. 

o navio-escola SAGRES, e uma barco de tres mastros, 
com gaveos e mezena partidas, tem 89,50 metros de 
comprimento de fora a fora, 12 metros de boca, 5,20 metros 
de cola do maximo e desloca 1 .869 toneladas; a altura do 
mastro grande e de 45,30 metros e a superficie velica tem 
1.935 metros quadrados. Disp6e de 23 velas, lOde pano 
redondo e 13 de pano latino, 11 das quais do tipo triangular 
e 2 do tipo quadrangular. 0 casco e de ac;:o, sendo as 
chapas (10 mm) curvadas e soldadas nalguns pontos. A 
excelencia do sua concepc;:ao e comprovada pelo facto 
de a armada olema ter construido em 1958, isto e, 20 anos 
depois, 0 novo "Gorch Fock" utilizando precisamente os 
mesmos pianos. A propulsao e feita por um motor diesel 
MTU de 1000 Cv. de arranque electrico, com caixa redutora 
e embraiagem, que, em aguas calmas e sem vento, chega 
a propulsionar 0 navio a velocidade maxima de 10 nos (0 

motor inicial foi substituido e modernizado em 1991). A vela, 
em condic;:6es favoraveis, consegue, por vezes, os 14 nos. 

o navio disp6e de tanques de combustfveis com 
capacidade para 113.000 litros e de oleo lubrificante para 
3.250 litros, 0 que permite uma autonomia a motor de cerca 
de 30 dias. 

o navio disp6e de agulha giroscopia, radar, loran, radiogoniometro, sonda, odometro e anemometro 
58 direccional e, quando necessario, monta ainda aparelhagem para determinac;:ao de posic;:ao (decca 

navigator) e para recepc;:ao de cartas de tempo em sistema fac-simile. Com a introduc;:ao dum 
dessalinizador e ar condicionado, as condic;:6es de habitabilidade melhoram muito. Estao montadas a 
proa, duos pec;:as "Hotchkiss" de 47 mm., destinadas a salvas. 

A SAGRES faz anualmente a viagem de instruc;:ao dos alunos do Escola Naval e, simultaneamente. 
serve de escola de marinharia para 0 pessoal do classe de manobra do Armada. A sua guarnic;:ao e 
composta de 130 elementos, sendo 9 entre coman dante e oficiais, 16 sargentos, e 114 prac;:os. 

Para alem das viagens de instruc;:ao, 0 N.R.P. SAGRES tem ainda, como missao a representac;:ao de 
Portugal e do marinha portuguesa, 
funcionando como embaixada 
itinerante. Cumprindo os suas missoes, 
ja efectuou duos via gens de circum
navegac;:ao a lem de outros de 
durac;:ao superior a oito meses, 0 que 
ja Ihe proporcionou a visita a 45 poises. 

Tendo 0 Infante D. Henrique 
como figura de proa 0 ostentando a 
Cruz de Cristo nas suas velas a SAGRES 
perpetua dignamente as tradic;:oes 
maritimas nacionais. A Cruz de Cristo 
nas velas, comec;:ou a ser utilizada, 
como se sabe, nos navios portugueses 
no seculo XV. Era 0 simbolo do Ordem 
Militar de Cristo, fundada em 1317, que 
teve 0 Infante D. Henrique como seu 
"regedor e governador", desde 1420. 

De qualquer modo, a presenc;:a 
naval em portos estrangeiros assume 

Figuira 4 - Yvert 3276 Frant;a - SAGRES 3 * 5 velas 
Frant;a * Em 1999 - 10 grandes veleiros 



Figuira 5 - Yvert 2610 Belgica - SAGRES 3 • 5 velas 
Em 1995 - 4 grandes veleiros 

sempre um car6cter de representac;:ao. 
ainda que nao oficial. do pais . E a 
eXperiElncia da marinha adquirida atraves 
do N. R. P. Sagres neste tipo de miss6es tem 
contribuido decisivamente para um 
sucesso continuo e desejado. Em 
colaborac;:ao programada com 0 Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e com 0 apoio 
das representac;:6es diplom6ticas locais. 
assim como das autoridades navais dos 
portos escalados. sao organizadas visitas 
de cumprimentos. recepc;:6es a bordo e em 
terra. alem de outras actividades. 0 navio 
abre-se igualmente a visitas ao publico em 
todos os portos escalados. durante os quais 
sao distribuidos folhetos relativos a sua 
hist6ria e caracteristicas. Por outr~ lado. 
existe sempre a preocupac;:ao e 
preferencia por escalas em portos onde 
existam comunidades portuguesos. A 
pr6tica tem. de resto. evidenciado a 

justeza desta opc;:ao pelo orgulho e sentimento patri6tico demonstrado pelas comunidades portuguesas 
em todo 0 mundo. 

Em J 995 a SAGRES destacou-se na participac;:ao das comemorac;:6es dos 450 an os da chegada dos 
primeiros portugueses ao Japao. Em J 992 participou na Regata Colombo. assim como na recente regata 
"Vasco da Gama - J 998". Durante a sua deslocac;:ao a Franc;:a/Rouen conforme selo postal emitido pela 
Republica Francesa. em J 0-07- J 999 [Figura 4) onde foi incluido na Armada do Seculo. com mais de nove 
veleiros internacionais. Incluido entre outros veleiros. tambem foi filatelizado pela Belgica. em J 995 
[Figura 5). 

Bibliografia 
Selecc;oes do Reader's Digest 
Internet = hHp:/www.marlnha.pt 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,5.° DT.0-1150·020 LlSBOA- Telet.: 218123 936 

Expedlente - Qulntas·felras e ssbados, das 15 is 19 horas. 

Qualldades e quotlza/iOes dos s6clos: 

JUNIOR 7,50 Euro8 

EFECTIVO· Portugal 15,00 Eur08 

EFECTlVO· Estrangelro 20,00 Euro8 

Pagamento adlantado por cheque, vale ou dlnhelro. 
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Os Leiloes e os Impostos 

Tem vindo 0 CFP e a sua Direcc;:ao a serem incriminados, numa operac;:ao que se nos afigura ser 
concertada entre a Acofil , Afinsa e 0 Presidente da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, quanta a pretensas 
irregularidades praticadas nos nossos leiloes inter-s6cios, em materia de impostos, principalmente no que 
respeita ao IVA. 

Assim e para informac;:ao dos nossos associ ados prestamos os seguintes esclarecimentos: 

1 - Enquadramento fiscal 

Estoo isentas do imposto: 

Codigo do Imposto ao Valor Acrescentado 
Capitulo II 
Isenc;oes 

Isenc;oes nas operac;oes internas 

Artigo 9.° 

21 - As prestac;:oes de servic;:os e as transmissoes de bens com e/as conexas efectuadas no interesse 
colectivo dos seus associados por organismos sem finalidade lucrativa, desde que esses organismos 
prossigam objectiv~s de natureza po/ftica, sindical, religiosa , humanitaria, filantrapica, recreativa , 
desportiva, cultural, dvica ou de representac;:oo de interesses econ6micos e a unica contraprestac;:oo 
seja uma quota fixada nos termos dos estatutos (redacc;:oo dada pelo art.o 1.0 do Dec.-Lei n.o 195/89 de 
12 de Junho). 

60 22 - As transmissoes de bens e as prestac;:oes de servic;:os efectuadas por entidades cujas actividades 
habituais se encontram isentas nos termos dos n. °s 2, 7, 8, 9, 10, ", 13, 14, 15 e 2 J deste artigo, aquando 
de manifestac;:oes ocasionais destinadas a angariac;:oo de fundos em seu proveito exc/usivo, des de que 
esta isenc;:oo noo provoque distorc;:oes de concorrencia; 

Em 31 de Dezembro de 1985, pelo Despacho Normativo 118/85, veio definir 0 Ministerio das 
Financ;:as 0 numero limite de manifestac;:oes ocasionais a abranger pel as isenc;:oes consignadas no n.o 22 
do artigo 9.°. 

Assim pelo n.o 2 do Despacho normativo citado e fixado em 8 0 numero anual de manifestac;:oes 
ocasionais promovidas por entidades abrangidas pelo n.o 22 do artigo 9.°. 

Segundo 0 n.o 3, as isenc;:oes referidas incidem naG s6 sobre 0 direito de acesso as manifestac;:oes 
e aos espect6culos realizados, mas tambem sobre as receitas recebidas pelas entidades benefici6rias 
relativas as diversas operac;:oes efectuadas nessa ocasiao, como sejam bufetes, bares, quermesses, leiloes, 
aluguer de stands, etc . 

Poder6 a DGCI, mediante requerimento devidamente fundamentado autorizar, a titulo 
excepcional, que 0 numero limite referido no ponto 2 deste Despacho seja ultrapassado. 

2 - Enquadramento dos leiloes do CFP face a lei. 

o Clube Filatelico de Portugal realizou sete leiloes em 2003, um dos quais com pec;:as filatelicas 
oferecidas por associados (1.° leilao), em 2004 0 numero de leiloes realizados foram de 8 e em 2005 
apenas dois. 

o Clube Filatelico de Portugal no que respeita aos leiloes age apenas como mere fiel deposit6rio 
dos exemplares filatelicos, recebendo de quem compra e pagando a quem vende, obtendo uma receita 
dos compradores para criac;:ao de um fundo para conservac;:ao do sua sede social, e se possive!. adquirir 
a longo prazo uma sede pr6pria . Dos vendedores recebe um donativo para fazer face aos custos dos 
leiloes e para obter fundos que Ihe permitam desenvolver e promover a filatelia. 



E com base neste preceituado que clubes filatelicos e numismaticos tem realizado e realizam 
leil6es. sem que isso tenha sido materia de discordia e conflito .. A titulo de exemplo a Associa<;ao 
Portuguesa de Coleccionadores de Papeis de Valor eo Associa<;ao Numismatica de Portugal. que durante 
anos vem realizando eventos similares. ja conseguiram comprar as suas sedes com as receitas obtidas. 
malgrado existir uma leiloeira no sector (Numisma). naG existindo qualquer conflito de interesses antes 
pelo contra rio. colaboram mutuamente no desenvolvimento do numismatica. 

Chamem-Ihes donativos. comissoes ou taxas 0 certo e que naG passam de formas de angaria<;ao 
de fundos 00 abrigo do legislac;:ao anteriormente citada. portanto isentas de IVA. 

Quanto a questao de os leil6es do CFP puderem cousar distorc;:oes no concorrencia cabera as 
entidades competentes pronunciarem-se sobre 0 assunto. E sobre isso ja se pronunciou a Autoridade do 
Concorrencia. A firma Leiloes P. Dias Ld.O apresentou em Mar<;o desta ana uma queixa contra os CFP 
naquela entidade 00 abrigo no artigo 13.0 (Ajudas do Estado)da Lei 18/2003 (Lei do Concorrencia). Instado 
o CFP a apresentar documentac;:ao e informac;:ao sobre as suas actividades. 0 que 0 fez dentro dos prazos 
impostos. foi posteriormente notificado por offcio daquela institui<;ao datada de 05.05.2005. de que naG 
haveria materia para incriminar 0 CFP. 

Quanto 00 IRC. 0 CFP apresentou em 26.04.2004. um requerimento 00 Ministra das Finan<;as. 
entregue no 4.° Bairro Fiscal de Lisboa. solicitando 00 abrigo do Art.o 10.° do CIRC. as isenc;:oes consignadas 
nesse articulado no qual se enquadra a actividade do Clube. com retroactividade 00 ana de 200l. 
Aguardamos 0 despacho. no certeza de que 0 CFP e a sua Direcc;:ao agira em conformidade com 0 que 
for deliberado pela entidade competente. 

Recorde-se que este pedido de isenc;:ao ja deveria ter sido solicit ado por direcc;:6es anteriores a 
esta. porque tal era obrigatorio. e pelo que averiguamos nunca ninguem se preocupou com essa 
ilegalidade. mormente 0 todo poderoso Presidente do Federa<;ao Portuguesa de Filatelia e socio do CFP. 
Sr. Pedro Vaz Pereira. 

Agenda de actividades 

Setembro 

Dia 24 - Conferencia Filatelica 
lema e conferencista a anunciar na nossa pagina WEB 

Outrubro 

Dia 15 - Conferencia Filatelica 
lema e conferencista a anunciar na nossa pagina WEB 

Dia 22 - 3.° Eliminat6ria do Trofeu CFP 2005 

Dia 29 - Jantar Comemorativo do 62.0 Anivers6rio do CFP 

Novembro 

Dia 18 - Conferencia Filatelica 
Tema e conferenclsta a anunciar na nossa pagina WEB 
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Plano de Emissoes 2005 

150 Anos do Nascimento de Jose Malhoa 
250 Anos do Terramoto de 1755 

50 Anos da Funda~ao Calouste Gulbenkian 
100 Anos da Funda~ao do Museu dos Coches 
Comunica~ao Social 
Aldeias Hist6ricas 
Regioes de Turismo 
0501 
Protec~ao da Natureza - Ambiente 
Caricaturistas Portugueses 
Funda~ao Serralves 
Patrim6nio Cultural do Perrodo Filipino 
Faro - Capital Nacional da Cultura 

Transportes Publicos 
A Moderniza~ao da Marinha de Guerra 
50 anos da adesao de Portugal a ONU 
Centenario de Rotary International 
Europa - Gastronomia 
Mascaras de Portugal 
Regioes de Turismo - Madeira 
Regioes de Turismo - A~ores 

~orrei05 L1nha Filatella 800 273 273 
www.ctt.pt 
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A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.° DE DEZEMBRO. N° 101 . 3.° - 1200-358 LlSBOA - Tel. : 21 3421514 Fax: 213429534 

( COMPRA e VENDA ) 

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

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

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

8astos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

1170-215 USBOA PORTUGAL 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

1Wa ao Crucifixo. 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa 
Teff. 213431167 :Fax 213432154 Tm.. 917286310 
e-m.aiE a.p.8oncafves@m.aiLtef£pac~t 



Trofeu CFP 2005 

Disputou-se no dia 25 de Junho a 2.° eliminat6ria do Trofeu CFP 2005, patrocinado pela Filatelia do 
Chiado. Esta eliminat6ria esteve programada para 0 dia 18 de Junho, mas par razoes apresentadas por 
associados que pretendiam estar presentes num leiloo filatelico realizado no Porto, decidimos alterar a 
data para 25 de Junho. Estiveram presentes apenas 16 participo<;oes em competic;:oo, parquanto alguns 
filatelistas noo puderam estar presentes na nova data par terem as suas ferias j6 programadas. Foi mais 
uma bela jornada filatelica, muito participada, com debate e troca de conhecimentos entre os 
participantes. 

Como e do regulamento as seis colecc;:oes mais votadas foram apuradas para estarem presentes 
na final a realizar em Dezembro. 

2.0 Eliminatoria - 25.06.05 

1.0 
- Elder Manuel Pinto Correia 

Angola - Centen6rio da india 
2.0 - Fernando Oliveira 

Marcas especiais do Correio Aereo 
3.0 

- Jose Andrade Lima Correia 
Cartas de Tonga para a Posta Restante 

- Manuel Jose Jardim Janz 
Monarquia do Norte 

5. 0 
- Jose Guerreiro 

Lisboa (Cidade de trdnsito do Correio Aereo Intern .) 
- Tiago Correia 

Cartos com comboios 
7.0 

- Guilherme Sepulveda Rodrigues 
Exposic;:oes Universais 

8.0 
- Pedro Santos 

Historia Postal de Viana do Minho 
9. 0 

- Manuel Sousa Loureiro 
Sonda Giotto e Cometa Haley 

- Luis Virgilio de Brito Frazdo 
Franquias multip/as de Portugal e Colonias 

11 .0 - Joaquim Cortes 
Carimbos numericos 

- Paulo Roriz Sequeira 
Obliterac;:oes nominativas em Inteiros Postais 

13.0 
- Luis Carlos Barroso 

Atletismo - Corridas 
14.0 - Jodo Pinheiro da Silva 

Dinossauros 
15.0 

- Adolfo Palma 
Timor Leste (Admin. Trans. N.U. / Undependencia) 

16.0 
- Armando BeJa Madeira 

Perrodo 1870/78 - Crrculo de Lisboa 

19 votos 

17 votos 

14 votos 

14 votos 

13 votos 

13 votos 

12 votos 

11 votos 

9 votos 

9 votos 

8 votos 

8 votos 

7 votos 

4 votos 

3 votos 

2 votos 
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Membro da ACOFIL e IFDSA 

Selos novos e usados de Portugal, ex-Col6nias e Estrangeiro 

Postais Maximos • Inteiros Posta is 

Correio Aereo • Hist6ria Postal 

Material Filatelico • Literatura Filatelica 

Horario: De 2.Q e 6.Q des 10HOO as 12HOO e des 15HOO as 18HOO 
Sabedos des 10HOO as 12HOO 

Rua da Trindade, 5 - 1.0 Df.O - Apartado 2690 - 1117-001 Llsboa 
Telefone213467133 - Fax213429 967 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 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 marcac;ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Enderec;o: 
http://www.filatelia.tv 

'.'ArE'.A-NUM •• MAr.eA 
MADE.,A 

Casa Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOT AS· 

de 

Portugal/A90res/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec-;oes e 
pe-;as isoladas 

A partado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 22 30 70 
Fax: 291 23 08 05 



Caixa de Correio 

Artigos Filatelicos Dipersos (1968-1988) 
de Armando Mario 0 . Vieira 

Editado pelo Nucleo Filatelico do Ateneu 
Comercial do Porto, acaba de ser publica do 0 

primeiro volume do titulo supra. 

Para alem do justa homenagem que os 
membros daquele Nucleo quiseram prestar 00 

ilustre filatelista que foi 0 Eng.o Armando Vieira, fica 
assim registado, para memoria futuro, um valioso 
acervo de conhecimento que ele, generosamente 
espalhou 00 longo de duos decadas, atraves das 
mais diversas publico<;:6es. 

Assim fica registada uma parte do seu muito 
saber, para uso de todos aqueles que se interessam 
verdadeiramente pela filatelia. 

Saudando a magnifica ideia dos membros 
do NFACP, queremos agradecer 0 exemplar que 
nos afereceram para a nassa Biblioteca, e informar 
os nossos associados interessados no aquisic;:ao 
desta import ante obra literaria que contactem 0 

NFACP. 

Estudos sobre Aerogramas 

Por deferEmcia do Sr.O D. Elisa Lamas, foi a 
Biblioteca do Clube Filatelico de Portugal 
obsequiado com a oferta dos manuscritos e escritos 
sobre Aerogramas do autoria do nosso saudoso 
associado Brigadeiro Jose do Cunha Lamas. 

Este valioso espolio, estara a disposic;:ao dos 
estudiosos do materia, que pretendam sistematizor 
os diversos escritos e manuscritos, dando a 
conhecer 00 publico 0 muito que aquele ilustre 
filatelista deixou como legado filatelico. 

Carimbos nominativos 

Do autoria do nosso associado Sr. Pedro Vaz 
Pereira, acaba de ser publicado 0 livro "OS 
CORREIOS PORTUGUESES ENTRE 1853-1900 * 
CARIMBOS NOMINATIVOS E DADOS POSTAIS E 
ETIMOLOGICOS". Fruto de um aturado labor, que se 

estende, segundo 0 Autor, por um periodo de 25 
anos, demonstra uma notavel perseveranc;:a, aliada 
a uma dedicac;:ao a Filatelia. 

Pesquisa exaustiva relativa a utilizac;:ao de 
Carimbos Nominativos no periodo filatelico [1853-
1900), acrescenta valiosa informac;:ao sobre os 
Correios e respectivas localidades, etimologia, 
oragos e muito mais informac;:ao complementar. 

Catalogo de enorme utilidade para os 
especialistas desta area, e de assinalar a magnifica 
apresentac;:ao dos seus dois volumes. Igualmente 
de salientar mais um contributo do Fundac;:ao 
Albertino de Figueiredo para a Filatelia, 00 permitir 
com 0 seu patrocinio, que um trabalho de tal 
importancia para a Filatelia Portuguesa tenha side 
colocado a disposic;:ao de todos os interessados. 

As nossas felicitac;:6es 00 Autor e os 
agradecimentos pelo exemplar oferecido a nossa 
Biblioteca. 

Catalogo de Carimbos Comemorativos de 
Portugal de Portugal (1999-2004). 

Editado pelo Clube de Coleccionadores de 
Carimbos Comemorativos do Secc;:ao Filatelica do 
Associac;:ao Academica de Coimbra, acaba de sair 
o catalogo em epigrafe. 

Aos autores do obra, Andreia Vaz, Bruno 
Quaresma, Carlos Oliveira, Daniel Zagalo e Nuno 
Cardoso, enderec;:amos as nossas felicitac;:6es pelo 
trabalho apresentado, que ira enriquecer 0 nossa 
literatura filatelica. 

Os nossos associados interessados em 
adquirir esta importante obra do nossa filatelia 
deverao contactar a Secc;:ao Filatelica do 
Associac;:ao Academica de Coimbra pelo Apartado 
1094 * 3001-501 Coimbra. 

Aproveitamos ainda para parabenizor est a 
simpatico e importante Associac;:ao pela 
comemorac;:ao do seu 40.0 aniversario, e tambem 
agradecer a oferta de um exemplar do Catalogo a 
Biblioteca do nosso Clube. 
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Socios que fazem 50 anos de associado 

271 - Dr. Julio Pereira Gaspar 
275· Eduardo M. I. Vasconcelos Ferreira 
280 - Raul Amaro Veiga Martins Coelho 

Socios que fazem 25 anos de associado 

2209 - Eng.o Rul Manuel A. Gonc;:alves da Rosa 
2220 - Carlos Jorge Kullberg 
2223 - Carlos Eduardo Teixeira Pinto 
2225 - Joaqulm Manuel Leal DurCio 
2226 - Stephen Washburne 
2235 - Dr. Antonio Eduardo Cabral Rego 
2242 - Jaime Afonso Paiva Martins 
2243 - Paulo Epltano de Sousa 
2251 - Dr. Antonio Sliva Gama 
2265 - Robert Huggins 
2272 - Gullherme Cabac;:o 
2273 - Eng.o Joaqulm Antero da Sliva Mac;:Cis 
2296 - Antonio Joaqulm Dlas Martins 
2306 - Jose Manuel Ribeiro Marques 
2308 - Carlos Alberto Calhelros Sliva 
2313 - Antonio Francisco Marrelros 
2314 - Eng.o Rolando Cantldlano Lopes Pinto 
2322 - Antonio Carlos Pinto de Almeida Miranda 
2325 - Artur Sliva de Almeida Martins 
2328 - Alberto Trlndade Vargues 
2337 - D. Marla Evelina C. L. Viegas Mendonc;:a 
2339 - Dr. Armando L. Bordalo e S6 
2348 - Artur Baptista do Couto 
2354 - Jose Geada de Sousa 
2357 - Eng.o Pedro Flllpe Flalho Barroso 

Dois leiloes no mesmo dia 

No que respeita a leiloes 0 CFP tem mantido 
uma politica de marcar com uma antecedencia 
muito grande as datas dos seus leiloes, para que 
assim os leiloeiros profissionais procurem escolher 
as melhores datas para os seus leiloes e por forma a 
nelO colidir com os leiloes inter-socios que 
realizamos. Procuramos sempre noo prejudicar os 
leiloeiros e ate no que respeita ao Sr. Pedro 
Figueiredo sediado no Porto, cedemos 
gratuitamente as instalac;oes do CFP, para que 
pudesse apresentar em Lisboa, aos seus clientes, os 
lotes que compunham 0 seu leiloo de 4 de 
Dezembro de 2004. 

Na revista de Dezembro de 2004, bem como 
no catalogo do nosso 16.0 leiloo realizado em 
12.02.2005, marcamos 0 nosso 17.0 leiloo para 0 dia 
18.06.2005, portanto com uma antecedencia 
assinalavel de 5 meses. Em princfpios de Abril 
telefonou-nos 0 Sr Pedro Figueiredo, dizendo que 
tinha 0 seu leiloo marcado para a mesma data do 
nosso, porquanto tendo cedido 0 catalogo do 
nosso 16.0 leiloo, se tinha esquecido da data. 

Explicou-nos que por dificuldade de conseguir sala 
disponivel no hotel, onde se realizam os seus leiloes, 
para uma data proxima aquela, pedia a nossa 
colaborac;oo na resoluc;oo do problema. 

De imediato acedemos em colaborar e 
procuramos alterar a data do nosso leiloo, noo 0 

conseguindo para 0 sabado de 25 de Junho por 0 

hotel onde iriamos realizar 0 leiloo ter 0 seu auditorio 
ja reservado, restando-nos apenas a data de 2 de 
Julho. Demos de imediato a informac;oo ao Sr. Jooo 
Pedro de Figueiredo da mudanc;a da data do nosso 
leiloo para 0 dia 2 de Julho, com a ressalva de que 
deveria contactar a empresa Leiloes P. Dias Ld.D 

para apurar se a nova data do nosso leiloo noo 
colidia com 0 desta firma, que vinha sendo 
anunciado para data a definir em Junho/ Julho. 

Segundo informac;oo do Sr. Pedro 
Figueiredo noo foi possivel obter uma res posta 
concreta daquela firma. Consultada a pagina WEB 
daquela firma, esta anunciava 0 35.0 leiloo para 
Junho/ Julho, assim como 0 anuncio inserto na 
revista Filatelia Lusitana de Marc;o de 2005. 

Perante esta indefinic;oo de datos, 
resolvemos definitivamente marcar a data do nosso 
leiloo para 2 de Julho, dando publici dade da nova 
data na nossa revista n.o 407 enviada para 0 correia 
na terceira semana de Abril. Em meados de Maio 
fomos informados por nossos associados de que 
Leiloes P. Dias Ld.D na sua pagina WEB anunciava 0 

seu 35.0 lei lao para os dias 2 e 3 de Julho no Hotel 
Sofitel. Posteriormente 0 leiloo que era para ser 
realizado em dois dias foi encurtado para apenas 
um dia, exactamente 0 dia 2 de Julho. 

Para que noo restem duvidas de que 0 CFP 
noo agiu de ma fe, basta consultar a revista FEPA 
NEWS de Maio de 2005, onde 0 anuncio da firma 
Leiloes P. Dias Ld.D ainda noo define a data do seu 
leiloo pois mantem os meses de Junho/ Julho para a 
sua realizac;oo. 

Uma pequena carta dirigida ao nosso Clube 
a tempo e horas pela firma Leiloes P. Dias Ld.D seria 
o suficiente, num espirito de colaborac;oo que 
sempre norteou a nossa actuac;oo como dirigentes 
do CFP, para alteramos 0 nosso lei lao para outra 
data, porquanto noo estamos obcecados pelos 
lucros, mas tao so para angariar alguns fundos de 
que carece 0 nosso Clube para cumprir com a sua 
func;oo de promover a filatelia. 

Noo queremos deixar de lembrar que alguns 
anos atras, 0 mesmo se passou com dois leiloes 
patrocinados pela Afinsa e por Leiloes P. Dias a serem 
realizados no mesmo dia e hora. Ja era Presidente 
da Federac;oo 0 Sr. Pedro Vaz Pereira, e noo nos 
recordamos de nessa data ter lanc;ado 0 seu 
lamento pelos prejuizos causados a comerciantes 
e filatelistas. 



Novas Emissoes Portuguesas 

150 Anos do Nascimento de Jose Malhoa 

Data do emissao: 28 de Abril de 2005 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressao: INCM / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 123/4 x 121/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 

0,30 250.000 
0,45 250.000 

Bloco: Com um selo de 1,77 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado e 
Caldas do Rainha 

Aldeias Hist6ricas de Portugal 

Data do emissao: 28 de Abril de 2005 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressao: Joh Enschede / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 14 x 14 1/2 
Plano de emissao: Folhas com 12 selos diferentes 
Blocos: 12 blocos com 2 selos coda. 
Tiragem: 70.000 

Europa - Gastronomia 

Data do emissao: 5 de Maio de 2005 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressao: joh Enschede / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 14 x 14 1/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 

Portugal 0,57 250.000 
A<;::ores 0,57 250.000 
Madeira 0,57 250.000 

Blocos: 3 blocos com dois selos de 0,57 coda 
Tiragem: 3 x 120.000 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Rotary Internacional - 100 anos 

Data do emissao: 20 de Maio de 2005 
Desenho: Vasco Marques 
Impressao: INMC / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

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

0,74 250.000 
Bloco: com 1 selo de 0,74 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Ac;ores - Regioo de Turismo 

Data do emissao: 13 de Maio de 2005 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressao: joh Enschede / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 14 x 14 1/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 
0,30 (2) / 0,45 (2) / 0,57 / 0.74 250.000 coda 
Bloco: Com um selo de 0,30 e outr~ de 1,55 
Tiragem: 70.000 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Museu Nacional dos Coches - Centen6rio 

Data do emissao: 23 de Maio de 2005 
Desenho: Joao Brandao / Paulo Falardo 
Impressao: Joh Enschede / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 123/4 x 12 1/2 
Formato: 30,6 x 40 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 
0,30 (2) / 0,45 (2) / 0,57 / 0.74 250.000 coda 
Bloco: Com um selo de 1,75 
Tiragem: 70.000 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Patrim6nio Cultural do Perlodo Filipino 

Data do emissao: 07 de Junho de 2005 
Desenho: Victor Santos 
Impressao: INCM / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 14 x 14 1/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 
0,05 / 0,30 / 0,45 / 0,57 / 1,00 / 2,00 
Bloco: Com um selo de 1,20 
Tiragem: 77.000 
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Caricaturistas Portugueses 

Data do emissao: 12 de Junho de 2005 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Impressao: Joh Enschede / Offset 
Popel: Esmalte 102 grs/m2 

Denteado: 14 x 14 1/2 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emissao: 
250.000 folhas com 11 selos diferentes de 0,30 
FOC: Lisboa, Porto 
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Usta de Socios do Clube Filah!lico de Portugal 

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

Portugal 
332 - Eng.o Jooo Carlos Almeida Costa. Rua Hele

na Vaz Silva, Lt 4 BLF 1.°C. 1750-446 Lisboa 
(M)T.C.V.60.N.U. 

902 - Profo. D. Maria Isabel Coutinho Vieira. Rua 
Dr. Eduardo Santos Silva, 118-1.° Esq.o. 4200-
278 Porto. ivieira@iol.pt 

3613 - Ant6nio Caetano. Apartado nr. 5273. 2831-
904 Barreiro. (M)Po.ln.T.C.60.1.21.68.73.90. 
114. 

3755 - Jose Ant6nio Br6s Lemos Figueira. Rua Grupo 
Desportivo Fabril do Barreiro, 4 _6.° Dt. 
Varanda dos Gatos. 2835-328 Barreiro. (M) 
Po.T.C.V.60.U.1.2B.19.90.114. 

3898 - Eng.o Ant6nio de Campos Faria. Rua Dr. 
Ant6nio Ferreira Gomes, 244, 5,° Esq. 4250-
527 Porto. antonio-faria@pt.schindler.com -
(A)Po.Fr.ln.C.60.N.U.60.1.61.64.67.114. 

3899 - Higino Miguel Machado de Araujo. Rua 
Duque de Saldanha, 317 - 4.° Dt.o Frt. 4300-
465 Porto. 

3900 - Jose Lufs Orfoo Guarda. Rua Caldas do 
Rainha, Lote 53-4.° Esq. Ediffcio Valverde. 
2415-779 Leiria. (M)Po.Fr. T.C.60.N.U.1.3.90. 
114. 

3901 - Dr. Ant6nio Manuel Silva Viana. Rua de Santa 
Rita, 25, Cobre, 2750-116 Cascais. (A)Po.C. 
60.N.2.94.114. 

3902 - Jorge Miguel Silva Fonseca Cirne. Av. das 
Laranjeiras, 34, 9A. 2610-098. (A)Po.ln.T.C.60. 
N.1.2A.114. 

3903 - Prof. Manuel Lufs Costa. Av. Quinta Grande, 
77 - 4.° Dt.o. 2610-157 Alfragide - mlcosta66@ 
clix.pt - (M) In.C.60.N.U.1.Angola. Tema: 
Banda Desenhada de 3.90.114. 

3904 - Eng.o Oscar gaspar Andre. Rua de Valdaque, 
5. 2090-149 Alpiarc;:a.- orcarandre@ominet. 
pt - (M)C.60.N.1.Macau.114. 

3905 - Prof. Jose Manuel Magalhoes Cardia Lopes. 
Rua Entreparedes,6 - 4.° F. 4000-197 Porto. 
(M)60.N.U.1.Guine.114.73 de 1 e Guine. 

3906 - Dr. Rogerio Manuel Maio Ruiz. Largo Comd. 
Augusto Madureira, 7 - 8.° Esq.o. Miraflores. 
1495-012 Aiges. -ruiz@gppaa.min-agricultura 
.pt - (A)Po.ln.Fr.T.60.N.U.1.Temos:Fauna 
Selva gem e WWF.90.92.114. 

3907 - Dr. Jose Manuel Ribeiro Nogueira. Escadinhas 
do Moradal, 102.3730-402 Vale de Cambra. 
-jrnogueira@sapo.pt
(A)T.C.60.N.U.1.CI6ssicos. Ceres e Hist6ria 
Postal das Terras de Cambra.114. 

3908 - Carlos Manuel dos Santos Oliveira. Rua de 
Angola - Lote 31. Aires. 2950 Palmela. 

3909 - Dr. Jose Paulino Pereira do Rocha. Avenida 
Fernando Namora, 83 - 5.° Esq.o. 3030-185 
Coimbra. (M) PO.C.T.V.60.N.U.1.Guine.114. 

3910 - Jooo Manuel Caldas de Oliveira Mimoso. 
Rua Comandante Cousteau, Lt 4.04.02 E. 4.° 
Esq. 1990-067 Lisboa. - luisdecamoes@net 
cabo.pt- (A)Po.Fr.ln.Al.lt.Es.C.60.1. Falsifica
c;:oes e reimpressoes 

Espanha 
3897 - Carlos de Figueiredo Escriba. Paseo de 10 

Castellana, 50 3.° Planta. 28046 Madrid. -
carlos.figueiredo@auctentia.com - (A)Po.ES. 
60.1.19. 

Madeira 
3592 - Duarte Teot6nio Ferreira Rebelo. Rua das 

Virtu des. Ediffcio Barreiros Golden, 2. Bloco 
1 .2F Barreiros. S. Martinho. 9000-645 Funchal. 
(M)T.C.60.N.U.1.10.19.21. 

SELOS DE OURO 2005 

PATROCINADOS PELA 

FILATELIA DO CHIADO 

RUA DO CHIADO 98 * 1200-094 LISBOA 



Bolsa Filah~lica 

Espac;o a disposic;oo dos leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio ao prec;o economico de € 0,60 por linha 

Pagelas oficiais ou particulares. 
com pro todo 0 tipo anteriores a 
1958. 
Tambem estou interessado em 
pagelas bilingues (Portugues/ 
Frances) e com erros (falta de 
impressao ou deslocac;:6es de uma 
das cores. etc.). 
Apartado 189 - 7801 -903 BEJA. 
Tel: 284 389.305 - 967850820 

Exchange new mint sets used 200/ 
200. phonocards. silver coins. bank
notes. I reply to all letters. 
PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Colecciona algum pais ou tema de 
que goste receber as NOVAS EMIS
SOES? Recebemos tudo em series 
completas de todo 0 mundo. 
Somos especialistas neste servic;:o 
ha mais de meio seculo! Diga-nos 
que quer receber. 
SERGIO SIMOES - R. Figueiroa 
Rego.25 
2500-300 Caldas da Rainha. 

Compro selos e cartas. pec;:as 
filatelicas com carimbos de SETUBAL 
Celestino M. M. Jesus. 
Rua Zofimo Ramos Luz. 9 - 1.oC 
2910-704 Setubal 

Vendo e troco selos estrangeiros. 
Postas Aereas. varios paises. por 
selos da Republica Portuguesa. 
S6cio n.o 3893 - TLM 967805529 

Troco e vendo selos de Portugal. 
ex-col6nias e estrangeiros. 

M. Leitao. Rua Julio Dantas. 3 - 1.0 
F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora. 
mmleitao@sapo.pt 

Para satisfazer as suas LIST AS DE 
FALTAS. temos um "stock" mundial 
bastante grande. Envie as suas 
listas que satisfaremos rapida
mente. 
SERGIO SIMOES 
Rua Figueiroa Rego. 25 
2500-300 Caldas da Rainha 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

Literatura Filatelica 
Exposic;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 

Tematica. Novos. Corresponden
cia em Espanhoi e Ingles. 
Andres Manuel Quintero Iglesias 
Apartado Postal 41 - 55100 

Cienfuegos. CUBA. 

Faz algum tema. de que falta 
alguma serie completa? 
N6s somas a soluc;:ao! Experimente 
enviar-nos as suos listos. Em selos 
antigod. fornecemos tambem 
isolados. novos ou usados. 
SERGIO SIMOES 
Rua Figueiroa Rego. 25 
2500-300 Caldas da Rainha 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

o VOSSO PEQUENO CONTRIBUTO 
AJUDARA A TORNAR MAIOR ESTE 

CLUBE QUE E DE TODOS vas 

71 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECILIA DO SACRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21 342 48 91 • Telefax 21 347 23 41 • 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 ems 

Permanentes Cartolina 
Euro 

PORTUGAL- 1.' Parte (Selos do Correio Normal) 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ............................................................................................................................................................... 41 .00 
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) .............................................................................................................................................................. 46.00 
• Volume III (selos de 1991 em diante) ......................................................................................................................................................... 55.00 

PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de AViiio.lmposto. Encomendas. Porteado. Oficial. Privat ivos, etc.) .................................................................................. 20,00 
• 2.' Parte II (Bloeos) ...................................................................................................................................................................................... 99,00 

ILHAS ADJACENTES .............................................................................................................................................................................................................. 67,00 
ANGOLA .................................................................................................................................................................................................................................. 27 ,00 
ANGOLA PALOP .................... ........ ..... ....................... ............. .................. ..... ...................... .............. ................... .................... ......... ....... ........ ......... .............. 71 ,50 
CABO VERDE .................................. ..... ....................... ......... .......... .......... ..... ............. ........... ....... ..... ................... ................ .................... ............... ....... ......... 15,50 
CABO VERDE PALOP .............................................................................................................................................................................................................. 34,00 
GUINE ...................................................................................................................................................................................................................................... 17,50 
GUINE PALOP .......................................................................................................................................................................................................................... 90,00 
INDIA ....................................................................................................................................................................................................................................... 22,00 
MACAU .................................................................................................................................................................................................................................... 84,00 
MOQAMBIQUE......................................................................................................................................................................................................................... 29,00 
MO<;:AIvlBIQU~ PALOP ............................................................................................................................................................................................................ 84,00 
S. TOME E PRINCIPE ............................................................................................................................................................................................................... 18,50 
S. TOM~ E PRINCjPE PALOP 1- N.· 1 a 59, Av. 1, Bloeo 1 a 53 ......................................................................................................................................... 54,00 
S. TOM~ E PRINCIPE PALOP 11- N.· 60 a 98, Av. 2, Bloeo 54 a 109 ................................................................................................................................... 46,00 
S. TOME E PRINCIPE PALOP 111- N.· 99 a 157, Av. 2, Bloeo 110/ 177 ................................................................................................................................ 61 ,00 
TIMOR ...................................................................................................................................................................................................................................... 16,50 
90MPANHIAS DE MO<;:AMBIQUE E NlASSA ....................... , ........................................................ ,....................................................................................... 15,00 
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN90 MARQUES, TETE, QUELIMANE, KIONGA, ZAMBEZIAE ULTRAMAR ........................................................ 19,00 
Folhas Isoladas ........................................................................................................................................................................................................................ 0.60 

Mar'io2004 IVA Incluido 19% 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FILATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 

2500-300 CALDAS DA RAINHA 

Acaba de sair: 

GRANDE PRECARIO DE PORTUGAL 
ACORES - MADEIRA - COL6NIAS 

e variedades 
Classicos, especialmente de Portugal, Reimpressoes, 

erros e provas. Outras especies. 
Selec~io do Estrangeiro, com selos e provas de luxo. 

Uvros, catalogos, acumula~oes 
Solicite-o ainda hoje. E enviado gratuitamente 

Mais de meio seculo ao servic;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 

vislte wwwJlIsergiosimoes_com • filsergiosimoes@filsergiosimoes_com 



Proteja 0 seu investimento! 

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

• Sistemas de DetecQ80 de Intrus80 e Incendio 

• LigaQ80 a Central de MonitorizaQ8o de Alarmes 

• ServiQo de Assistencia Tecnica 

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

seguranca.electronlca@mail.securitas.pt 



(/-"~/"'\) Antonio M. Torres 
:- ' .,..} 

\ ~ 

<"<.J-\_>..-.~ ,.r} Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 
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