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EDITORIAL
Agosto foi mes de ferios. e pelos vistos acalmaram-se os onimos no Mundo Filatelico .
Provavelmente tambem foi tempo para reflexoo sobre atitudes tomados e a tomar. J6 e do
conhecimento publico que por motivos de saude e raz6es familiares (que entendem estarem a ser
privados do minha presen<;a pelos multiplos afazeres associativos). deixei de poder coordenar os
leil6es do CFP. continuando a assegurar a direc<;oo do nosso Boletim.
Porem entendo que depois de tres anos de exaustivo trabalho em prol do filatelia portuguesa.
servi<;o do nosso Clube. chegou a hara de me retirar para um repouso retemperadar e de me
dedicar 00 coleccionismo e investiga<;oo filatelica . Noo me recandidatarei a novo mandato como
presidente de direc<;oo. podendo vir a apoiar ou a integrar. em lugar de menor relevoncia. uma lista
que preconize 0 trabalho em prol do filatelia e defenda 0 Clube dos "abutres" . que 0 querem como
presa fr6gi!.

00

Sei que fomos incomodos para com aqueles que pela sua longevidade em cargos filatelicos
entendem que do filatelia soo donos. que entendem que soo os unicos dirigentes honestos e que tem
etica para dar e vender. Quando actualmente os nossos politicos discutem 0 limite de mandatos em
cargos publicos. tambem nos deveriamos equacionar tallimita<;oo. pois como se verifica no Filatelia
Portuguesa. os dirigentes filatelicos vitalicios (alguem ate j6 sugeriu num jan tar a sucessoo din6stica)
acabam por confundir 0 direito que Ihes e conferido para dirigir. com 0 direito a posse. e muitas vezes
usam metodos e atitudes proprios de um qualquer "caudilho" sUI-americano.
Entendemos que a futuro direc<;oo do CFP deva continuar a fazer os seus leil6es. com a isen<;oo
de impostos a que tem direito par lei. conforme est6 provado por pareceres obtidos em v6rias
instoncios. Estamos ainda a ponderar solicitar com car6cter de urgencia as competentes autoridades
fiscais uma auditoria as contos do CFP. mas temos que ser cautelosos. porquanto tal atitude pode
levar essa fiscaliza<;oo tambem 005 comerciantes. Nos filatelistas. sabemos. quanta material filatelico
e vendido sem factura . Por incrivel que pare<;a ate 0 CFP comprou material para os seus leil6es a um
pseudo comerciante membro do Direc<;oo do Acofil. que se recusou a passar uma factura. alegando
noo 0 poder fazer. E estamos nos a ser acusados de fuga aos impost os. quando deles estamos isentos.
Sobre a providencia cautelar que corre contra os leil6es do Clube. lamentamos noo poder dar
informa<;6es mais detalhadas. mas por decisoo de 9 de Setembro de 2005. proferida pelo magistrado
encarregue do processo. julgou improcedente. par noo provada. a providencia cautelar. intentado
pela Afinsa Portugal. Sociedade Filatelica. Ld. Q e Acofil. Aos requerentes do providencia cautelar
coube apresentar recurso do decisoo. pelo que aguardaremos serenamente 0 evoluir do caso. no
certeza de que defenderemos sempre os interesses do nosso Clube.
Tomamos conhecimento par um email que recebemos. de que 0 Nucleo Filatelico do Ateneu
Comercial do Porto vai reiniciar os seus leil6es. estando previsto 0 43. 0 para 0 dia 1 de Abril. Queremos
desde j6 sou dar os nossos amigos do Porto pelo reatar de tal iniciativa.
Atendendo a que 0 NFACP realiza os seus leil6es nos mesmos moldes dos leil6es do CFP. estamos
crentes de que a Afinsa e Acofil intentaroo uma providencia cautelar contra tal leiloo. e tambem
acreditamos que 0 Sr. Presidente do Federa<;oo Portuguesa de Filatelia ser6 uma testemunha
acusatoria importantissima no defesa dos interesses economicos do FPF-APD. bem como os dos
comerciantes. Ao NFACP. deixamos desde j6 expressa a nossa colabora<;oo. no defesa dos reais
interesses das associa<;6es culturais no organiza<;oo de manifesta<;6es ocasionais. com a finalidade
de angaria<;oo de fundos. fundos estes. que noo aparecem. nem nunca apareceroo par via das
Associa<;6es Promotoras de Desporto.
Haja coragem para arrepiar caminho numa aventura fracassada e restabelecer 0 principio do
proparcionalidade. que permita. que os Clubes tenham os direitos de votos em propor<;ao a sua
grandeza. em contra ponto com um clube um voto. quando sabemos que h6 Clubes que quase noo
tem associados. noo prestam contos. soo geridos por um ou dois "carolas". e aparecem nos
Assembleias votando em situa<;oo de igualdade com aqueles que tem um maiar peso no Filatelio
Portuguesa.
Elder Manuel Pinto Correia
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As primeiras emissoes da Guine Portuguesa

Luis Frazao
luisvbp.frazao@clix.pt

1-

Introdu~ao .

Os apreciadores de hist6ria postal ultramarina, e em particular da Guine Portuguesa, foram em
2004/5 brindados com um livro ' , seguido por uma confert3ncia proferida no Clube Filatelico de Portugal,
e para terminar com um artigo resumo publicado no boletim N°408 do C.F.P, todos da autoria de
Oliveira Pinto, e versando sobre a cronologia das primeiras emissoes posta is da Guine
Em qualquer uma das suas intervenc;oes, pretendeu 0 autor demonstrar que os selos da Guine
com a sobrecarga pequena foram os primeiros a circular na provincia, em meados de 1879, ap6s a
autonomia desta em relac;ao a Cabo Verde.
Assim 0 disse e escreveu ainda no ultimo Boletim:
(cEu, de consciencia tranqui/a e abso/utamente convicto, aqui aflrmo que a pr/meira emissoo de selos
da Guine como provincia aut6noma fol a emissoo com sobrecarga pequena}).

2 - Objectivo do presente trabalho.

o objectiv~ destas linhas e 0 de mostrar, que com base no not6vel trabalho de investigac;ao
levado a cabo por Oliveira Pinto, de que resultou a apresentac;ao de dados ineditos apresentados no
livro atr6s referido, assim como com as provas posta is indiciadoras apresentadas em defesa da tese,
noo e Iiclto aflrmar que os selos da Gulne pequena ten ham sldo os prlmelros a ser emltldos.
Mais ainda, e na continuac;ao do trabalho efectuado pelo autor destas linhas, cad a vez mais
parece p lausivel admitir que os "Guine pequena" somente tenham aparecido em meados de 1882,
para justificac;ao administrativa, e nao para fins postais.

o facto de se conhecerem tres cartas «especiais (dirigidas a Marsden)) franqueadas com estes
selos, nao Ihes confere 0 estatuto de selos posta is, pois como tentaremos demonstrar conslderamo-Ios
como "Noo Emltldos".

Figura 1
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3 - Os indlcios de Oliveira Pinto.
3.1
Vamos comec;:ar por analisar um «indicio», que no dizer de O. Pinto, e citamos:
((0 se/o de 100 n§is, Guine pequeno, com data de 1879, que se reproduziu no livro acima, anima, mas
noo pode ser considerado decisivo)) .. Fig. 1
Este selo, vendido como lote 536 do colecc;:oo de George Pearson, vem ilustrado a paginos
143 do livro referido, e embora diga que noo pode ser considerado como provo decisiva, e ilustrando
em abono do teoria defendida, indo 00 ponto de escrever ((com carimbo de 1879, ta/vez Novembro,
dada a dificuldade em fer 0 mes)).
Quer isto dizer que O. Pinto data 0 carimbo de 1879, propondo como data 0 mes de Novembro.
Conclusoo de O.Plnto - Estamos perante um selo Gulne Pequena, de procedencia
aclma de qualquer suspelta, obllterado com uma marca datada de Bissau de 1879, com
duvldas apenas na leltura do mesoAdmltldo este facto, permltlrla sltuar os Gulne Pequenas
alnda em 1879!

o que sabemos n6s sobre a marco em questoo, e sobre os marcos utilizados em Bissau, nos
primeiros tempos do epoca adesiva?
Por analogia com os restantes provincias ultramarinas, e em especial com Cabo Verde, de
quem a Guine dependia administrativamente, eram os selos col ados nos cartas inutilizados com uma
marco muda, sendo a partir de determinada altura tambem aplicada no carta um carimbo de data
completa. Tal foi 0 coso de S. Vicente e de S. Tiago, pelo menos nos anos de 1876 a 1880.
A carta que se ilustra no figura 2 constitui um exemplo do que acabamos de dizer.
6

Figura 2

A partir de 1881 (?), possou a dispensar-se a utilizac;:oo de duos marcos, passando
a servir tambem para inutilizar os selos. E como era feita esta operac;:oo no Guine?

0

datador

A unica carta que se conhece desse periodo, datada de Dezembro de 1881, e a que se
apresenta no figura 3, e onde se constata haver uma marco noo datada para inutilizar os selos, assim
como a aplicac;:oo do datador de Bissau.
A analise dos selos avulsos revelo uma situac;:oo analoga, isto e, os selos de Cabo Verde, sem
qualquer sobrecarga (utilizados no Guine desde Janeiro de 1877 ate finais de 1879), aparecem inutilizados

em Bissau, na altura capital da provincia, pela mesma marca da carta, primeiro batida a azul e depois
a preto, seguindo-se os Guine Grande ainda com a mesma inutilizac;:oo.

Figura 3

Analisemos mais em pormenor a marca datada Bissau/data/Guine. Os meses sao escritos ou
abreviados do seguinte modo:
Jan.
Fev.
Marc;:o
Abril
Maio
Junho
Julho
Agos.
Set.
Out.
Nov.
Oez.

7

Temos meses abreviados de 3letras, meses completos de 5letras, um abreviado e um completo
de 4 letras. A leitura do mes do carimbo da figura 1, dado que e constitufdo por quatro letras das quais
a ultima e um 0, e relativa ao mes de Maio, nunca podendo ser de Agosto em dlante.

a

Quanto
leitura do ano, ai 0 problema e ainda mais
dado que a leitura que O.Pinto nos prop6e e de 1879.

significativ~ ,

Embora 0 primeiro algarismo parec;:a um 7, eo segundo se possa
admitir ser um 9 (nenhum outr~ seria possivel!), parece-nos arriscada esta
leitura, e por varias raz6es.
Conhecemos um exemplar do mes de Agosto do ana de 79,
ilustrado na figura 4, a obliterar um selo de 100 reis Guine Grande, 0 que
constitui uma manifesta impossibilidade dado que a primeira remessa de
Lisboa (mesmo admitindo que nesta vinham Guine Grandes) , somente
chegou em finais de Novembro.
Carimbo de favor? Erro de data? Optamos clara mente por esta
ultima hip6tese, que alias noo e inedita neste carimbo.

Figura 4

E mesmo admitindo que os argumentes que avanc;:6mos atr6s sobre a prov6vel nao utilizac;:ao da
marca datada em 1879 nao devam ser considerados, propomos a comparac;:ao desta data proposta
de 79 com a de 85; 0 7 facilmente se torn a num 8 e 0 9 num 5.

Desenho 1

Conclusoo: A obllterac;oo no selo apresentado como ((prova)) e apresentada como
de 1879, noo e desse ano, pelo que noo pode servtr de ajuda a teorta pro posta por O.
Pinto.

Eainda de realc;:ar que a marca em estudo, foi utilizada para carimbos de favor sobre selos da
emissao de D. Luis, pelo que nao e de excluir a sua utilizac;:ao abusiva sobre selos do tipo Coroa. A marca
que se apresenta na figura 5, onde se pode ler claramente a data de 11 Marc;:o de 1880, aplicada sobre
selos de Cabo Verde 2 , pode ser indiciador do comec;:o da utilizac;:ao desta marca em 1880.
8

3.2
A primeira das "Provas" que O. Pinto apresenta como tal e:
((0 primeiro documento com interesse que se conseguiu (no A.H.U), foi 0
que se reproduz na figura.
E s6 com base na sua existencia vamos ten tar alicerc;:ar as conc/us6es
desta Parte I, isto e, que os selos Guine, pequena sobrecarga, devem ser
considerados os primeiros e reportados a 1879.»)
o documento a que 0 autor se refere e que se transcreve do original diz:

Figura 5

((Para: Director do Correio de Bissau.
"'mo. Sr. Determina sua Ex. a 0 Governador do distrito que va sa envie para 0
Correio de Bo/ama as estampilhas de sello e postais ora ex/stentes no correio
a cargo de va sa. Deus guarde va. sa. Secretario do GO da Gu/ne em Bissau, 22

de Abril de 1879))

E com base neste documento chave que Oliveira Pinto baseia a sua teoria da
recolha des selos a Bolama para mais tarde virem a ser sobrecarregados, pois como
escreve:
((OS sefos idos de Cabo Verde devem ter chegado em Fevereiro de 1879, e depois
distribu{dos a Bissau antes de 18 de Marc;:o, foram, face ordem recebida, para os correios
de Bo/ama em Maio - Junho, e destes para a imprensa para serem sobrecarregados em
Junho - Jufho, j6 que desde 21 de Junho havia director que veio da imprensa de Cabo
Verde onde se faziam carimbos para os Correios conforme se pode constatar da consulta
dos B.O. de Cabo Verde.») (pagina 51 do artigo no B.C.F.P e pagina 167 do livro).

a

o decreto de elevac;:ao da Guine a provincia e datado de Lisboa de 18.03.1879, e a 27 desse
mesmo mes e nomeado em Lisboa 0 major Agostinho Coelho para 10 Governador da provincia da Guine

Portuguesa. A noticia da autonomia, assim como 0 governador, terao chegado a Bissau, vindos de
Cabo Verde a 20 de Abril desse ano, tendo 0 novo governador tomado posse a 2 de Maio.

o oficio que acima se reproduz, datado de 22 de Abril, ainda e da responsabilidade do
Governador Francisco Tavores de Almeida Junior, na sua qualidade de governador do distrito (ainda
nao da Provincia).
Porece altamente improvavel. que 0 governador cessante, dois dios ap6s a chegada do seu
sucessor, e dias antes de ceder 0 seu cargo, tenha mandado recolher os selos (flscals e postals) a
Bolama, sendo a sede do governo ainda em Bissau, com 0 obJectlvo de os mandar sobrecarregar.
A leitura do texto acima mostra que nao foram s6 os selos postais que foram mandados recolher, 0
mesmo se aplicando aos selos fiscais.
Estes ultimos ja se conhecem utilizados com a sobrecarga Guine Portugueza, em letras
pequenas (aplicada na cosa da Moeda) em Agosto de 1879!
Ainda se pode acrescentar, que do estudo sobre a imprensa da Guine, feito por O. Pinto no
capitulo IV do livro referido, tudo aponta para 0 mes de Junho/ Julho para inicio desta nova actividade,
necessaria para a publicac;:ao do Boletim Oficial. Como se pode imaginar, que dois meses antes se
tivessem mandado recolher selos para serem sobrecarregados?
ConclusCio: Sabemos ao certo que a 22 de Abril de 1879 houve um oflclo para 0 enylo dos selos
de BISSaU Para Bolama. maS nCio sabemos qual 0 motlvo Para esta determlnacCio. nem qual 0 destlno
dado a estes selos.

A leitura do livro 082, intitulado «Fun do da Guine - Correspondencia expedida das Secretarias
do Governo para diversas entidades, 1878/9», de onde foi retirado 0 texto acima, permite verificar, que
os diplomas que antecedem 0 acima transcrito, assim como os que Ihe sao posteriores, se referem a
transferencia da capital de Bissau para Bolama, e especfficamente a mudanc;:a de pessoal, livros,
arquivos, etc, para a nova capital. Nao seria de estranhar que 0 texto acima se refira tambem a
transferencia do stock de selos postais e fiscais.
Pensamos ter assim demonstrodo a invalidade de duos dos provos apresentados por Oliveira
Pinto, em defesa da teoria que os selos da Guine, sobrecarga pequena, foram emitidos em 1879. Se nao
foram em 1879, entao quando foram feitas as sobrecargas e com que finalidade?

4 - Os selos do Gutne com

0

sobrecorgo pequeno.

Quais sao os
FACTOS conhecidos e documentados sobre os selos
com esta sobrecarga?
1. A ordem do Goverdatada de 28
de Junho de 1882,
para que em selos de
C. Verde fosse timbrado Guine em letras
pequena.
nad~r,

2. A noticia no Timbre
Poste, dotado de Novembro de 1882, onde
pelo primeiro vez se
ilustra uma sobrecarga Guine em lefro pequena, referindo ser
conhecida nos taxas
de 200 e de 300 reis 3 •

Inserc;co 1

9

3.
lor

LE TIMBRE-POSTE.
NOVEMBRO DE 1882
Gt.'n:EE.

~ous :lvons Ie 100 reis li1:J.S, sur:h:lrge Guint, e:: noir,
comme les 2; et SO reis que

:I\'on5 :lO:lonc~ "nt':riel!reOlen:. Nous :1\' 005 avec
UIlC :utre surch:lrge, plus pe~ite,!es :100 et ;00 reis, sui\":10: Ie f:lc-simlle. II est probable que nous en aurons d'aut!'es :i signaler run
de ces jours, :Ivec cene surcharge nouvelle:
DOUS

.00 tW,

: 00
100

-

hla., sur:.ba:ge noire. 1-' :ypt.
orAn.e,
z· bMlII,

Inser~ao

4.

10
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A existencia de 3 cartas circuladas. todas dirigidas a Marsden. em Lisboa. posteriores a 1885. (Fig
6.1.6.2 e 6.3)

$/~M

J.- JJw ht~~I
&~t;UIi~
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,

.. ~A~
Figura 6.1

Quais soo os ESCRITOS contemporoneos (noo podendo ser tomados por Provas). relativos a estes
selos que Marsden avanc;:a:
a) Que a caminho da Guine. em Maio de 1884 passou p~r Lisboa. e que 0 principal comerciante
portugues da altura. Faustino Martins. tinha uma meia duzia de exemplares. e que se referiu a eles
como a um ensaio provisorio.
b) Que uma vez em Bolama e depois em Bissau. onde passou a residir. tentou saber algo sobre
estes selos. que ninguem conhecia, nem mesmo 0 governador.
c) Que em Bissau encontrou uma carta franqueada com selos Guine Pequena. dirigida ao padre
de Bissau, expedida p~r Cleto da Costa. respons6vel pelo correia do Cacheu.
d) Que na sequencia desta descoberta, comprou a Cleto da Costa to do
pequena)) que este dispunha, no que despendeu uma verba de £20

0

stock de selos «Guine

Com base no que atr6s sistematizamos, ((vamos admltlr que)):

Para nao devolver a C. Verde as selos desta provfncia
que estavam a carga da Fazenda da Guine, determinou
em 1882 a governador que
nestes fosse aposta uma sobrecarga ("fossem tim-brados"), que as identificasse
como sendo da Guine. Esta
operac;:ao nao tinha como
objectivo suprir qualquer falta de selos, e muito menos
criar uma variedade filatelica, mas somente legalizar
administrativamente uma situac;:ao que perdurava, e assim nao ter que entrar em
operac;:5es de contabilidade
inter provinciais.
Naosabemosquando,nem
porque motivo, foram estes
selos enviados e pastas
carga do correia do Cacheu,
mas e de presumir que em
1884 j6 16 se encontravam.
No perfodo anterior a 1885,
nunca foram utilizados em
qualquer outro correia a nao
ser no Cacheu (e neste cas a
somente sabemos de uma
carta intern a para Bissau referida par Marsden.)
Quando Marsden as comprou , provavelmente nao
saberia da impossibilidade da sua utilizac;:ao postal. 4
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Figura 7

Posteriormente e em condi<;:oes por esclarecer conseguiu a necessaria autoriza<;:oo de utiliza<;:00 dos Guine pequena, mos somente em cartas que Ihe eram dirigidas.
E0 mesmo Marsden que refere ter sido autorizado a franquear cartos com os selos da 2Q emissoo
tipo Coroa que noo foram enviados para a Guine.
12
Conclusoo. lodos os indiclos parecem apontar para uma sobrecarga admlnlstratlva
dos selos de Cabo Verde em deposito na Juntas da Fazenda, pedlda e autorlzada pelo
Governador em meados de 1882. Parece-me que estamos em presem;a de uma sobrecarga felta sem Intenc;oo postal, portanto os selos soo noo emlHdos, envlados para 0 Cacheu
em data e condlc;oes p~r esclarecer, que posterlormente (em finals de 1885) e em condlc;oes que noo pudemos determlnar, foram utlllzados para fins postals p~r Marsden.

5 - As contas do Correio da Guine, na 6ptica do General Oliveira Pinto.
Noo foi senoo de animo leve, que decidimos incluir neste trabalho um capitulo dedicado a
analise das contas do correia da Guine, na 6ptica das remessos e dos receitas, tal como foram
apresentadas no livro ja referido. E se (s6) agorCl 0 fazemos, sao duos as razoes para tal:
1. Nem na conferemcia em 2005 no Clube Filatelico Portugal, nem no artigo publicado no
Boletim do C.F.P, Ihes faz O. Pinto qualquer referencia.
2. Porque 0 noo Ihe fazer referencia agora, permitiria que noo foi tida em conta nesta critica
a PROV A mais importante, tao importante que no livro merece todo um capitulo, para alem de varios
referencios.
No dizer do seu autor, e a paginas 138, escreve:

((A fa/ta de qua/querdocumento que especificasse as compras feitas por Marsden (no Cacheu),
e/aboramos um quadro com remessas e receitas no periodo de 1879/1886, que apresentamos no fim
deste ponto, afim de ver se conseguimos encontrar a/gum indlcio que nos permita conc/uir um
acn§scimo subito de vendas, que nos levasse tambem a conc/uir que essa o/terac;oo tinho sido
consequencio das compras de Marsden)}.

Mas noo se iluda 0 leitor. Noo era para confirmar um facto por demais conhecido. e senoo
documentado. pelo menos facilmente demonstr6vel pelas contas do CACHEU5. que Oliveira Pinto. se
deu a este trabalho. Por detr6s desta confirmac;:oo. havia um ponto mais importante. E citamos de
novo. da p6gina 138:
((A afirmac;:oo (da compra das sobrecargas pequenas) merecia credibi/idade. j6 que Carlos
George era amigo de Marsden e a/em disso interessava-nos porque. se fosse verdade. entoo em 1882.
noo podiam ter fa/tado selos na Guine que justificassem a necessidade da sobrecarga. caso contr6rio
noo haveria so bras em 1885 para Marsden comprar. E interessava-nos ainda mais depois de sabermos
que em 1882 s6 foram sobrecarregados selos das taxas de 200 e de 300 reis. como no capItulo seguinte
veremos. 0 que impunho como conc/usoo /6gica que todos os outros se/os existentes tinhom de ter sido
sobrecorregados antes daquelo data.»)
E para que noo restasse a menor duvida do ponto principal onde pretende chegar. remata na
p6gina 139:
((Este quodro permite-nos conc/uir:
- E fino/mente que no one econ6mico 1884/5 se verifica
Vendos ocumu/adas de se/os
Selos recebidos do C. do Moedo

0

seguinte:
3.094$277
3.069$750

Oaqui resu/to que os Correios s6 poderiam ter vendido mois que a totalidade das importoncias re/ativos
as remessos de selos pe/o Caso da Moedo com recurso a venda dos se/os recebidos de Cabo Verde.
J6 vimos que em Agosto. Setembro e Outubro de 1879. as vendas totolizoram 37$035. Se somormos
este valor a totolidode dos se/os recebidos do C. Moedo. entoo teriomos:
3.069$750+37$035=3. 106$785.

e.

Como as vendos totolizoram 3.094$277. entoo 0 so/do era openos de 12$508 reis. isto
s6 recorrendo
a venda de selos vindos de Cabo Verde. e portonto com Gulne pequena era posslve/ dispor doqueles
selos para vender. se/os que otravessoram todo 0 periodo 1879/1885))
Conclusoo de Oliveira Pinto. 0 dlferenclal entre 0 total de selos envlados para a
Gulne e 0 total de selos vendldos s6 se pode expllcar recorrendo aos selos envlados de C.
Verde, que foram sobrecarregados "Gulne pequena" como anterlormente tlnha por
demonstrado. Constltul portanto A PROVA da exlstencla das Gulnes pequenas.

Como observac;:oo previa cabe aqui dizer que 0 diferencial de 12$508 reis acima apontado,
representa men os de 0.5% das parcelas de cuja diferenc;:a resultou. Qualquer pequeno erro nos somat6rios
pode s6 por si inviabilizar este resultado. assim como as conclusoes que dele se pretendem tirar. Eisso
que vamos provar. mostrando que noo se trata somente de pequenos desvios. mas antes de enormes
variac;:oes. com origens diversas.

5.1 - A analise do Mapa 12.
Vamos passar a analisar os dados que foram apresentados no referido mapa 12. pagina 102.
que abaixo se reproduz. 0 c61culo das remessas fora feito no capitulo V - ponto 4 e os das receitas no
capitulo VI - Ponto 4 do livro referido.

5.1.1 - Valor das Remessas.
Este ponto noo apresenta dificuldade de interpretac;:oo. dado que sao conhecidas as datas
e a quantidade de selos enviadas em cada remessa .
Convir6 lembrar que um numero consider6vel de selos enviados para 0 Ultra mar, com
goma. se inutilizou com a colagem das folhas devido a humidade. Este facto motivou pedidos e
protestos da maioria das Juntas de Fazenda do Ultramar.
Quer isto dizer que noo se pode inferir que a totalidade dos selos enviados tenham estado
em condic;:oes de serem vendidos.

ANO ECONOMICO: 1879-1880
llELoe FQRNE.
CIOO8POR
CADO VERDE

8E1.OS FORNECIDOS PI!1.A CASA DA MOl!D-'

380.000
340.000

300.000

Aproveita-se aqui 0 ensejo de realc;:ar 0 trabalho de investigac;:ao feito por Oliveira Pinto, em
particular no A.H.U assim como na
Cosa da Moeda, que Ihe permitiram
descobrir os requisic;:6es da Junta da
Fazenda da Guine, e nao so confirmar os dados de Pires de Figueiredo,
como mostrar os originais dos documentos, 0 que constitui uma importante contribuic;:ao para a historia
postal da Guine.

280.000

o quadro resumo que se
apresenta abaixo e 0 que vem ilustrado na pagina 52 do livro.

240.000

en

5.1.2 - Valor das Receitas.

W
a:

Eeste 0 ponto principal e
o mais controverso do trabalho apresentado por Oliveira Pinto.
Etambem 0 de critica mais
delicada, dado 0 numero de
parametros que envolve e que necessitam de uma explicac;:ao previa
detalhada 6 •

100.000

00.000

14

Na optic a deste artigo,
optamos por apresentar de uma
maneira resumida os pontos principais que consideramos errados, apresentados por O. Pinto na analise do
(Nalor dos Receitas», no quadro da
pagina 114. (lnserc;:ao 5)

20.000

41171 1. , •

1

~

~~~ML
!!"2"2:L----.~

Assim verifica-se que:

~-.Inserc;oo 3 • Mapa 12

1 - Nos fontes oficiais consultados
(Boletins Oficiais, Relatorios dos Governadores, Balancetes, etc.) sao referidos na rubrica receitos interessando aos correios duos
verbos distintas:
1.1 Venda de estampilhas do Correio
1.2 Rendimento do correio.
Oestos duos verbos, somente a
primeira, sempre inscrita no capitulo 1° (Impostos directos) pode ser afectada ao mapa
referido, dado que a segunda e afectada
ao capitulo 3° dos Proprios e Rendimentos
diversos. Ora verifica-se pela analise dos
dados apresentados, veremos que por diversas vezes sao no mapa incluidas verbos
do capitulo 3°.
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4,929$750
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RECEITAS DO CORREIO
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- • RELAT6RIO DE CORREIA E LA~
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Quer Isto dlzer, que a verlflcar-se tal sltuac;oo se estoo a somar parcelas que noo soo da mesma
especie, Invalldando os resultados obtldos.
Por exemplo, nas receitas referentes 00 ana econ6mico 1882/3, as verb as apresentadas sao
o somat6rio do Venda de estampilhas com as receitas do correio, tal como vamos exemplificar.
No quadro das receitas do Correio referentes a Bissau, e relativas 00 mes de Novembro de
1882, aparece inscrita a verba de 10$150 reis, e a referencia de que este valor fora obtido a partir do B.
Oficial do Guine. E de facto assim e; no mapa estatfstico e dos rendimentos apresentado pelo Direcc;:ao
do Correio a 1 de Dezembro, que se reproduz abaixo, aparece a verba total de 10$150 reis, relativa 00
mes de Novembro.
DIRECyAO DO CORREIO OF. BIS SAU
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As verbas apresentadas nestes mapas devem em nosso entender ter a seguinte leitura:
1.- no correspondencia "entrada", entram rendimentos de carta porteadas, multadas e
outros rendimentos.
2.- no correspondencia "sahlda", entra a verba resultante do venda de estampilhas, (ou do
recebimento em dinheiro quando do falta das mesmas), destinadas a franquear a correspondencia1.
A discriminac;:ao destas verbas permite ainda constatar que as verbas provenientes do
entradas e das sahfdas de cartas sao do mesma ordem de grandeza, pelo que de modo nenhum a verba
do rendimento do correia pode ser tomada por verba de estampilhas vendidas. como faz O. Pinto 00
longo do seu estudo e em Particular no mapa que apresenta no pegina 114.
Que 0 rendimento do correia seja 0 somat6rio das duos parcelas, e uma situac;:ao
perfeitamente normal, dado que a Portaria N°216, de 5 de Julho de 1882, se determina que a verba de
Estampilhas do correio, que ate entao entrava para 0 total dos sellos (cap.! 0), devia passar a ser
considerada como rendimento do Correio (cap.3°) . 0 que nao e permitido e incluir essa verba total
numa outra que tem aver somente com Estampilhas vendidas.
Tambem decorre desta P.P, que nao ~e deveria incluir uma verba unica Estampilhas, como 0
fez Bissau pelo menas ate 1882, tornando impossfvel separar 0 rendimento do venda das estampilhas
fiscais das do correio.
Resumindo, determinou 0 governador do Guine em Julho de 1882:
i) separar as verbas de estampilhas de correios das estampilhas fiscais, sendo as verbas
do venda das estampilhas do correia afectadas 00 rendimento do mesmo correio.
ii) determinar aos directores das alfandegas que a escriturac;:ao do rendimento liquido
do correia devia vir separada do aduaneiro, e que alem disso esse rendimento fosse
detalhado em:
cartasporteada
muHas
Rendlmentos de outra provenlencla (por ex. venda de cartas em refugo)
E no intuito de serem cumpridas as normas postais estatfsticas, era determinado aos Correios
pel a Circular N°7 que deviam apresentar mensalmente, a partir de Maio de 1882, mapas estatfsticos,
segundo 0 modelo determinado superiormente, e que se apresentam no inserc;:ao 7.
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4. Onde a situar;:oo se
complica considerave/mente.
na
analise das contas de Bissau. re/ativas ao ana econ6mico 1879/80.
Como
poss/vel entender que
Bissau. que fora ate ao fim de 1879
capital da provIncia, tenha tido de
rendimento do Correio somente a
verba de 4$880, a contrastar com
34$400 de Cacheu?

e

- ~"'

,,

..

Apresentar 0 valor total da
venda de estampilhas, afectando-o
as estampilhos postal, constitui uma
aproximac;oo que 0 rigor das contas
noo permite, Este facto e tanto mais
relevante quanto 0 valor da venda
das estampilhas fiscais era em geral
superior ao da venda das estampiIhos do correio, (ver por exemplo, os
quadros das paginos 104 a 107)
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3. Durante os anos de 1879,
1880 e 1881 e com excepc;oo de
Bolama, 0 valor das estampilhos foi
o correspondente ao somat6rio da
venda de estampilhas postais e fiscais. S6 a partir de 1882, e que. como
ja referido , por determinac;oo do
govern ad or, a diferenciac;oo foi feita.

I

e

o facto deste dado ter
sido retirado do relatoria do Governad~r, noo implica que a ((debi/idaInserc;oo 7
de)J do valor obstasse a uma analise
critic a do mesmo, e a constatar;:oo
de que restamos perante um erro no relatorio do governador, retomado por Oliveira Pinto.
l)ITl:C~~O

do

corrClO tio. , .lllU ••

,de •• ,tic 11$8 . ••

o dir~ctor .

Uma nova procura no A.H.U, permitiu encontrar as contas de Bissau, relativas 00 ana
economico 1879/80, com 0 as seguintes resultados:
Rendimentos do correio (relativos all mesesB)
Venda de Estampilhas (estampilhas fiscais e postais)
Com os valores aqui apresentados
Bissau! .

e c/aramente imposslvel

73$883
110$307

termos uma verba de 4$880 para

Finalizaremos este artigo com a nota seguinte:
Nas contas relativos ao ana de 1879, ana crftico para a analise feita por Oliveira Pinto, noo
aparece entrada referente ao mas de Novembro, ficando 0 leitor na duvida se noo houve venda de
selos ou se noo foi encontrada a folha correspondente.
Noo tera havido receita /despesa em Guine durante 0 mas de Novembro? Bostava ver os
saldos transitados. para nos apercebermos que houve, pese embora noo sabermos 0 detalhe dos contos por noo se ter encontrado ainda 0 documento.
A procura feita no A,H.U revela que de facto no balancete do mas de Novembro noo houve
verba alguma de venda de estampilhas do correio. situac;oo alias em consononcia com a requisic;oo da
Junta da fazenda da Guine. datada de 15 de Outubro de 1879. reproduzida a paginas 54. e onde e
referido desde a 1a linha:
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"Havendo n'esta provincia grande falta de estampilhas do correio, e parecendo-me urgente
accudir a esta necessidade .......

Conclusao final. Por todos os argumentos atras desenvolvidos. podemos concluir
que os dodos do mapa referido. nao sao fiaveis. pelo que nenhuma conclusao se pode
tirar dele. Consequentemente nao pode servir de provo de uma teoria. que }a por si s6
apresenta outras falhas atras referidas.
Muitos outros pontos haveria que detalhar. mas de momento ficamos por aqui. Que seja
leitor a ajuizar do bem/ mal fund ado das crfticas e objeq:oes que levant6mos.

0

6 - Nota final.
Neste conturbado tempo filatelico em que vivemos. creio ser oportuno deixar esta nota final.
Tenho pelo Sr. General Oliveira Pinto grande estima e amizade. cimentada per anos de convivio e
interesses filatelicos comu ns . Muito aprendi, e noo poupei elogios ao trabalho de investigac:;:oo
desenvolvido e passado a escrito no livro publicado.
Criticar as conclusoes apresentadas. contrapondo soluc:;:oes a lternativas, permite entrar numa
saud6vel polemica eminentemente compensadora para 0 espirito inquiridor.
Nestas guerras, onde noo se pretende vencedor nem vencido, h6 "malgre tout .. um ganhador:
a conhecimento adquirido que gostosamente se passa ao papel, para que as vindouros dele tom em
conhecimento e Ihe deem 0 aproveitamento que merece.

S. Pedro de Moel, Agosto de 2005.
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(Footnotes)
1 Os selos Coroa da Guine. "Guine" pequena - os primeiros selos.
2 Conhecemos dois selos com a mesma marca datada.
3 Comparar este ponto com a ordem do governador de 28 de Julho de 1882, de que resuUou a sobre carga de 27 selos de
200 reis e de 7 selos do 300 reis.
4 Mas quando em Maio de 1885 (trAnsito em Lisboa a 12 de Junho) escreve a urn seu familiar em Inglaterra, e dada a
faUa de selos postais em Bissau, envia a carta nAo franqueada e com a marca «franca de porte». Se ja comprado os
Guine Pequena , porque nAo os utilizou?
6 Dado a extensAo do assunto, remeteremos 0 leitor interessado para urn outro estudo especializado sobre este ponto
especifico, a publicar brevemente nesta revista, sob 0 titulo: Guine Portuguesa. Um estudo histDrieo - postal (1879-1886).
7 Convem aqui referir, que na epoca a que nos estamos reportando nAo dispunha a Guine de estampilhas de porte de
jornais e periodicos, de que por exemplo Bolama expedia urn numero significativo. 0 porte destes era satisfeito em
dinheiro e seguramente aplicada a marca Franco de Porte.
8 Na procura feita, encontramos todos os meses com excep~Ao do de Junho de 1880, justamente aquele mes que figura
no quadro da pagina xx., Este ponto e ilustrativo da dispersAo dos dados por diferentes fontes, cuja analise se torna
extremamente morosa e na qual 0 factor sorte e por vezes determinante.
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Oblitera~oes

da Companhia de
(1892-1942)

Mo~ambique

Estudo de Marcofilia

Paulo Sequeira
paulolrsequelra@netcabo.pt

1.

Oblitera~oes

da Companhia de

Mo~ambique

Pensei que seria um desafio interessante compilar um catalogo de obliterac;:6es da Companhia
de Moc;:ambique, pois apesar de existirem alguns artigos publicados sobre 0 assunto, noo existe uma
orientac;:oo esclarecedora para 0 coleccionador de Marcofilia . Espero que este trabalho, possa ser
mais uma ajuda para todos os interessados neste assunto. No entanto ainda havera novos tipos e
localidades para acrescentar, pois a Marcofilia e uma constante descoberta filatelica.
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o estudo esta orientado cronologicamente desde 1892 ate 1942 reproduzindo 0 tipo de carimbo
com indicac;:oo das estac;:6es que 0 utilizaram. A "Representac;:oo Grafica do Carimbo" difere da batida
e p~r vezes e ligeiramente diferente do original devido a dificuldade de reproduc;:oo. Outras vezes 0
aspecto da utilizac;:oo de um carimbo no infcio e no fim da sua vida e muito diferente, 0 que dificulta
a sua representac;:oo. No entanto exibe as caracterfsticas essenciais que permitem identificar 0 tipo
de carimbo.
2. Origem da Companhla de

Mo~amblque

"Conferencla de Berllm (1884)

A Conferencia de Berlim, realizada em 1884, em que participaram, para alem da Alemanha
(anfitrio), Austria-Hungria, Belgica, Dinamarca, Estados Unidos, Franc;:a, Espanha, Inglaterra, Italia, Pafses
Baixos, Portugal, Noruega e Turquia, definiu a ocupac;:oo militar, administrativa, economica e a
delineac;:oo de fronteiras de territorios controlados pelas potencias colonia is, com vista a evitarem-se
futures conflitos armados, entre as diversas potencias concorrentes.

o atraso economico de Portugal, no seculo XIX, noo Ihe permitia realizar 0

seu projecto colonial

a revelia das potencias expansionistas mais desenvolvidas, pois os seus recursos financeiros domesticos
eram exfguos para as proprias necessidades internas.
Companhlas MaJestatlcas

o aluguer rendoso da soberania e de poderes, foi a soluc;:oo encontrada p~r Portugal para suprir
as insuficiencias financeiras de que padecia, facilitando-Ihe a ocupac;:oo militar que teria de realizar e
permitindo a instalac;:oo do aparelho Administrativo que Ihe competia fazer, com vista a ocupar
efectivamente, as fronteiras coloniais estabelecidas na Conferencia de Berlim e afastar a pressoo
exercidas pelas outras potencias coloniais interessadas em partes do territorio das colonias portuguesas,
nomeadamente os ingleses e os alemoes.

As "Companhias" de coloniza<;oo. foram largamente utilizadas por quase todas as potencias
coloniais. para quem transferiam poderes publicos ou soberania. nomeadamente a administra<;oo
civil e judiciaria. a cobran<;a de impostos. a realiza<;oo de obras publicas etc ... A ac<;oo das
"Companhias" era mais rapida. audaz e flexfvel do que ados governos porque usavam processos
mais expeditos e sumarios no exercfcio da administra<;oo e do policiamento.
A primeira "sociedade" (1878) a quem foram
feitas concess6es em Mo<;ambique. na regioo do rio
Zambezia. foi a "Societe des Fundateurs de la Companie
du Zambeze" . organizada pelo oficial do exercito
portugues. Joaquim Carlos Paiva de Andrade . que
explorou as minas de carvoo de Tete. falidas em 1883.
Assente na reestrutura<;ao das organiza<;6es
sucessivamente criadas pelo referido militar portugues.
para alem da "Companhia de Ophir". que beneficiou
em 1884 da concessoo de explora<;oo exclusiva das
minas de Manica e Quiteve. e congregando novos
financeiros. formou-se em 1888 a "Prlmelra Companhla
de Moc;amblque". a quem um decreto do reino de
Portugal data do de 11 de Fevereiro de 1891. conferiu
poderes majestaticos para administrar e explorar uma
area de 134.822 km quadrados. limitada pelo paralelo
22 a Sui. pelo Zimbabwe a Oeste. pelo rio Zambeze a
Norte e Noroeste e pelo Oceano Indico a Leste . A
referida area. com preen de as provfncias de Sofala e
Manica. territ6rio entre os rios Save e Zambeze.

o Governo portugues. exigiu 0 direito de receber
10% dos dividendos distribufdos e 7.5% dos lucros Ifquidos
totais e a garantia de recupera<;oo do territ6rio pelo
Estado. uma vez expirado 0 prazo do contrato em 1942.
Em contrapartida. a Companhia beneficiava dos
seguintes direitos:
- mon6polio do comercio;
- direito de colectar impostos e taxas;
- direito de construir e explorar pontes e vias de comunica<;oo;
- privilegio de emitir moeda e selos;
- monop6lio da actividade bancaria e postal;
- direito de transferir terras para pessoas individuais e colectivas.
o Governo portugues. impunha igualmente. que 0 corpo administrativo fosse de maioria
portuguesa e exigia 0 privilegio de ractificar as leis e regulamentos a serem aplicados no territ6rio sob
jurisdi<;ao do Companhia."
3. Catalogo de obllterac;oes postais
3.1. Obllterac;oes da Companhla de Moc;amblque

1892 ?
CMC01 "ADMINISTRACAO DOS CORREIOS / DA / COMP.a DE MOCAMBIQUE" em semi-cfrculo
ADMINISTRACAO DOS CORREIOS DA C a DE MOCAMBIQUE
ADMINISTRACAO DOS CORREIOS DA C a DE MOCAMBIQUE. azul
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1892
CMC02 Duplo circular datado, "CORREIO" em cima
BEIRA
BEIRA (Ietras quadradas)
BEIRA, azul (letras quadradas)
BEIRA, violeta (Ietras
quadradas)
BUSI, violeta
CHILOANE, azul
DONDO, violeta

MACEQUECE, violeta
(Ietras quadradas)
MOSSORIZE
MOSSORIZE, verde/azul
MORIBANE
MORIBANE, violeta
SENA
SENA, azul
SENA, verde

SENA (letras
quadradas)
SENA, violeta
SOFALA, azul
TAMBARA
TAMBARA, azul
TAMBARA, verde
TAMBARA, violeta

1894
CMC03 Duplo circular datado, "CORREIO DE" em cima, cantos da caixa em angulo recto
CHERINGOMA
CHERINGOMA, violeta
CHIMOIO
CHIMOIO, azul
FONTES VILLA
FONTES VILLA, azul
GORONGOSA
SAVE, azul

1895
CMC04 Duplo circular datado, "COMPANHIA DE MOCAMBIQUE" em cima
BEIRA
BEIRA, azul
BEIRA, violeta
BEIRA ("DE" )
BUSI
BUS!, violeta

CHILOANE
CHIMBUE, vermelho
CHIMBUE, violeta
GOVURO, azul
GOVURO, violeta
LACERDONIA

LACERDONIA, azul
LACERDONIA, vermelho
LACERDONIA, violeta
NEVES FERREIRA
NEVES FERREIRA, verde
NEVES FERREIRA, violeta
MACEQUECE
MACEQUECE, azul
MACEQUECE, violeta
MANICA, violeta
MOSSURIZE, azul
MOSSURIZE, verde
SENA
SENA, azul
SENA, violeta
SENA, vermelho
SOFALA
SOFALA, azul

1898
CMC05 Duplo circular datado, "ADMINISTRAC;AO ... "

a volta

ADMINISTRAC;AO DOS CORREIOS
DA C a DE MOC;AMBIQUE, azul
ADMINISTRAC;AO DOS CORREIOS
DA C a DE MOC;AMBIQUE, roxo
ADMINISTRAC;AO DOS CORREIOS
DA C a DE MOC;AMBIQUE, verde
ADMINISTRAC;AO DOS CORREIOS
DA C a DE MOC;AMBIQUE, violeta
1900
CMC06 Duplo circular datado, "CORREIO DE" em cima, cantos da caixa datadora cortados

CHIMOIO
CHIMOIO, azul
CHIMOIO, violeta

1902
CMC07 Hexagonal datado, partes horizontais da caixa rectos ou pouco circulares
BARTHOLOMEU DIAS
BARTHOLOMEU DIAS, azul
BARTHOLOMEU DIAS, violeta
BEIRA
BEIRA. azul
BEIRA. verde
BEIRA. violeta

MARIO BARRETO
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BEIRA. violeta
(com trac;:os horizontais)
CHEMBA
CHILOANE, violeta
CHINGUNE
GORONGOZA
GORONGOZA, azul

GORONGOZA, verde
GORONGOZA, violeta
JOFANE, violeta (com
trac;:os horizontais)
MACEQUECE
MACEQUECE, violeta
MAMBONE
MAMBONE, verde
MAMBONE, violeta
MARROMEU
MARROMEU, violeta
MOCOQUE
MOCOQUE, violeta
NOVA LUZITANIA
NOVA LUZITANIA. violeta
NOVA SOFALA
NOVA SOFALA. violeta
SENA
SENA, violeta

1902
CMR08 Hexagonal datado "REGISTO/BEIRA", palavras inscritas em triongulos

BEIRA. azul
BEIRA, verde
BEIRA, violeta
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~

,..
I
)

)

24
1906
CMA09 Hexagonal datado, "AMBULANCIA/BEIRA" com partes horizontais da caixa rectos

BEIRA
BEIRA, violeta

Nota: existe com

0

bloco datador invertido

1907
CMR 10 Hexagonal datado, "REGISTO/BEIRA" com partes horizontais da caixa rectas

BEIRA
BEIRA. violeta

1910
CMC 11 Hexagonal datado, "CORREia" em cima, ana com 4 dfgitos

CO~1"PANHIA DE MOCAIvIBIQUE
EILHETE POSTAL

~1M'~~~~;~

-

---_ $'11 ~~('yYl<n. _

h'\Dw;~
BEIRA, azul
BEIRA, violeta
CHEMBA, violeta
INHARUCA, violeta
LACER DONIA, violeta
MANDIGOS
MANDIGOS, violeta
MARROMEU, azul
D '_
1&40 06 I . . . . . .. . . ~oIo,
MARROMEU, violeta
MASSANGENA, violeta
NOVA SOFALA, violeta
VILA PERY
SPUNGABERA
VILA PERY, violeta
VILA FONTES
VILLA FONTES, violeta (Ietras altos)
VILA FONTES, violeta
VILLA MACHADO, violeta (Ietras altas)
VILA FONTES (Ietras baixas)
VILLA p, D'ANDRADA, violeta (letras altos)
VILA FONTES, violeta (Ietros baixos)
VILLA P. DE ANDRADA, violeta (Ietras baixas)
VILA MACHADO, violeta (Ietras baixas)
V. P. D'ANDRADA

l:
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1911
CMV12 Hexagonal datado, "VALES E ORDENS" em cima, ana com 4 dfgitos
Existem 2 subtipos deste carimbo com diferentes tamanhos da conjun<;oo "E", alem de outros
pequenos diferen<;os. A caracterfstica e a localiza<;oo do tra<;o do meio do "E": no primeiro subtipo e
visfvel a aproxima<;oo ao tra<;o superior, enquanto que no segundo subtipo se encontra no meio do
"E". Os selos que se apresentam soo os dois subtipos.

BEIRA, violeta

1912
CMA13 Hexagonal datado "AMBULANCIA" em cima, ana com 4 dfgitos

BEIRA-UMTALI, violeta

1917
CMC14 Hexagonal datado "CORREIO" em c ima, partes laterais da caixa ovais nftidas
BEIRA
BEIRA, violeta
CHEMBA
INHAMINGA
INHAMINGA, violeta
MACEQUECE
MARROMEU

MARROMEU, vermelho
MARROMEU, violeta/castanho
TAMBA~A. violeta
VILLA / PAIVA D'ANDRADA
VILLA / PAIVA D'ANDRADA, azul
VILLA / PAIVA D'ANDRADA, violeta
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1919
CMR15 Hexagonal datado, "REGISTO/BEIRA", partes laterais da caixa ovais

BEIRA
BEIRA, violeta

1926
CMR16 Hexagonal datado, "REGISTO/BEIRA" com partes laterais da caixa ovais. difere
do tipo anterior nas curves menos acentuadas da caixa

BEIRA

1923
CMC 17 Hexagonal datado. "CORREIO" em cima. partes laterais da caixa redondas

BARTHOLOMEU DIAS
BARTHOLOMEU DIAS. violeta
CHIRAMBA (necessita
confirma<;oo)
ESPUNGABERA
MACEQUECE. vermelho
VILA PERY

1924
CMA 18 Hexagonal datado. "AMBULANCIA" em cima. partes laterais da caixa redondas

BEIRA-UMTALI
BEIRA-UMTALI. vermelho
BEIRA-UMTALI. violeta

1925
CMV19 Hexagonal datado. "VALES E ORDENS" em cima. partes laterais da caixa redondas

BEIRA
BEIRA. violeta

1927
CMC20 Hexagonal datado. "CORREIO" em cima. partes laterais da caixa redondas

SENA / VILA FONTES

1931
CMV21 Hexagonal datado, "VALES E ORDENS" em cima, curvas suaves

BEIRA

1924
CMA22 Circular datado, "AMBULANCIA" em baixo

BEIRA-UMTALI
BEIRA-UMTALI, violeta

1926
CMC23 Circular datado, "CORREIO" em cima, letras pequenas

,
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1929
CMP24 Hexagonal datado, "PORTEADA" em cima, laterais da caixa rectas

BEIRA

RIal:-

1931
CMR25 Hexagonal datado, "REGISTO" em cima, laterais da caixa rectos

BEIRA

1930
CME26 Hexagonal datado, "ENCOMENDA POSTAL" em cima

BEIRA

1931
CME27 Hexagonal datado, "ENCOMENDAS POSTAIS" em cima

29
BEIRA

1931
CMD28 Hexagonal datado, "VALOR DECLARADO" em cima

BEIRA

1931
CMC29 Circular datado, "CORREIO" em cima

BANDULA
BARTOLOMEU DIAS
BEIRA
CHEMBA
CHINGUNE
CHINGUNE, violeta
DONDO
GONDOLA
INHARUCA (Gore)
LACERDONIA (Ietras altos)
MACOVANE
MAMBONE
MARROMEU
MOCOQUE
MURRACA

NOVA LUZITANIA
NOVA LUZITANIA, azul
NOVA LUZlTANIA, violeta
SENA
SOFALA
SPUNGABERA

1931
CMA30 Circular datado, "AMBULANCIA" em cima
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BEIRA-UMTALI I
BEIRA-UMTALI II

1932
CMP31 Circular datado, "DISTRIBUICAO" em cima

BEIRA

SPUNGABERA, violeta
VILA / PAIVA D'ANDRADA
VILA FONTES
VILA PERY

1936
CMP32 Circular datado. "POSTA RESTANTE" em cima

BEIRA

~ 'fdJ i1iiu...~tl. lr{

Bilhete ~~r-...

FRENTE
Anterior a 1935
CMT33 Numerador com 5 algarismos

02915

castanho
preto azulado
violeta

1935
CMT34 Hexagonal datado. "COMPANHIA DE MOC;:AMBIQUE / SERVIC;:O TELEGR.A.FICO / CENTRAL BEIRA"

CENTRAL BEIRA
CENTRAL BEIRA. azul

1935
CMT35 Duplo circular datado. "COMPANHIA DE MOC;:AMBIQUE"

RADIO VILA PAIVA
RADIO VILA PERY. ???
RADIO ??? violeta

1935
CMR36 Hexagonal datado com hora, "REGISTO" em cima, laterais da caixa rectos

BEIRA

Street HQ:tUI •

~~

. f ..

.Arthur Street.
LondOn, lil.C.4.

,,: .

1938
CMV37 Hexagonal datado com hera, "VALES E ORDENS" em cima, laterais da caixa rectos

BEIRA
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1938
CMC38 Circular datado, " CORREIOS E TELEGRAFOS " em c ima

MAMBONE
NOVA LUZITANIA, violeta
VILA PERY

1938
CMC39 Hexagonal datado, "CORREIO AEREO" em cima

BEIRA

1938
CMR40 Hexagonal datado, "CORREIO AEREO I REGISTOS" em cima

BEIRA

ATLAS STAMP C.II

F~ter

Pos t

1942
CMC41 Duplo circular data do, "CORREIOS E TELEGRAFOS" em cima

VILA FONTES
NOVA LUZITANIA, violeta

3.2. Obllterac;oes mudas datadas

CMU01 Oval datado com barra verticais
CMU02 Hexagonal datado com estrias diagonais ou sem estrias devido a
sujidade e 00 desgaste (possivelmente serio um carimbo antigo lima do)

3.3. Obllterac;oes mudas

Este tipo de obliterac;:oo e muito
duvidoso, devendo ser na maior parte dos
casos carimbos de favor para satisfazer as
necessidades dos coleccionadores de selos
usados. Podem ser falsos ou ate estrangeiros.
Aparecem tambem noutras colonias tipos
semelhantes.
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CMU03 oval com 7 barras
CMU04 6 barras a azul
CMU05 barra grosso, possivelmente marco
de barramento de correia aereo
3.4. Obllterac;oes por Identlflcar

So se conhecem obliterac;:6es parciais, no entanto considero importante aparecerem neste
estudo pois podem surgir os complementos das batidas 0 que permitira a sua identificac;:oo.

Carimbo de borracha de Sofala
de origem desconhecida.

Posslvel carimbo Administrativo do
Companhia batido a preto e a
violeta, com a Arvore das Patacas
00 centro.

Carimbo batido a violeta de 1933
com " ... AL BEIRA" em baixo. Sera
um carimbo da CENTRAL BEIRA?

3.5.

Oblltera~oes

falsas

Os selos do Companhia de Mo<;ambique, emissoo dos Elefantes, foram alvo de falsifica<;oes
diversas. Com elas tambem apareceram carimbos falsos que se apresentam a seguir.

Hexagonal datado com 4 dfgitos no
ano, BEIRA ladeado de estrelas.

Hexagonal datado com 2 dfgitos no
ano, BEIRA ladeado de estrelas.

3.6. Marcas posta Is nco obllterantes

Estas marcas que se apresentam aparecem como segundo carimbo no selo e noo foram utilizadas
como oblitera<;oo ou como inutiliza<;oo de recurso.
Alem destas marcas tambem existem selos com marcos de "AR", de registo , "REFUSE /
RECUSADO", "INCONNU / DESCONHECIDO" e outras em selos dos anos 20 dos quais noo consegui
obter exemplares. Apenas observei um selo com a marco "PAGO".

CORREIO
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MARROMEU
CORREIO / MARROMEU, violeta
Todos os exeniplares observados tinham como
oblitera<;oo 0 carimbo CMC04 "ADMINISTRA<;::AO ..."

Utiliza<;oo Fiscal

Marco postal "PAGO"
Marco postal de REFUGO
3.7. Marcas de empresas com

fun~co

obllteradora

f•
LUDW. DEUSS ... / CHINDE, violeta
Empresa de transporte fluvial no
rio Zambeze

... CTORY LIMIT ..., azul
SENA SUGAR FACTORY LIMITED

...BA Y AGENCY ..., violeta

3.8. Obllterac;oes de companhlas ferrovlarlas Inglesas
A explora<;ao da rede ferrovaria foi feita atraves de concess6es a empresas de caminho de
ferro criadas para 0 efeito, controladas por empresas ferroviarias de maior dimensao ja instaladas
na regiao Africana. Estes carimbos pertencem as empresas concessionarias da linha da Beira.
Carimbos da linha Trans-Zambezia, que ligava Dondo a Murra<;a s6 sao conhecidos em
selos de Mo<;ambique na emissao Imperio.

CMF01 Beira Railway Co, Ltd. / Umtali
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1927
CMF02 Beira & Mashonaland & Rhodesian
Railways / Gondola

1935
CMF03 Duplo circular com R. RL Y LTD em
cima (Rhodesian Railways Ltd.)
CMF04 Beira & Mashonaland & Rhodesian
Railways / Macequece Station

DONDO
VILA PERY

3.9. Obllterac;oes marltlmas Portuguesas
CMM01 PAQUETE / PAQUEBOT

CMM03 PAQUEBOT / PAQUETE,
a vermelho

PAQUETE
PAQUEBOT
PAQUE BOT
PAQUETE
CMM02 PAQUEBOT

IPAQUEBOT!

CMM04 Corimbo com PAQUETE-PAQUEBOT inscrito num rectangulo com cantos arredondados
PAQUETE-PAQUEBOT
PAQUETE-PAQUEBOT, vermelho

IPAQUETE - PAQUEBOTI

3.10. Obllterac;oes mariti mas estrangelras
1898
CMN01 Linhas Alemas, circulares DEUTSCHE SEEPOST em cima
OST-AFRIKANISCHE HAUPTLINIE (a, k, I)
OST-AFRIKANISCHE ZWEIGLINIE

CMN02 Duplo circular MOMBASA / PAQUEBOT (Quenia)

CMN03 Linhas Egfpcias. oval KHEDIVIAL MAIL LINE

CMN04 Linhas Holandesas. rectangular datado
H. AFR . L. (Holland-Africa Lijn) em cima

S.S. TAIF. vio leta
M.S. BOSCHFONTEIN. violeta
S.S. SHRINGFONTEIN. violeta
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1937
CMN05 Linhas Alemos. duplo oval DEUTSCHE SCHIFFSPOST. DEUTSCHE AFRIKA-LiNIEN
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CMN06 Linear S.S. "PAKLlWA" a violeta

S.S." PAKLIWA"
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3.11. OblHerac;oes estrangelras de chegada

CMXOl Circular UMTALI / RHODESIA
CMX02 Circular SALISBURY / MASHONALAND
CMX03 Circular ZANZIBAR
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4. Lista das localidades com obliterac;oes conhecidas (ortografias diferentes)
BANDULA
BARTHOLOMEU DIAS
BARTOLOMEU DIAS
BEIRA
BUSI
CENTRAL BEIRA
CHEMBA
CHERINGOMA
CHILOANE
CHIMBUE
CHIMOIO
CHINGUNE
CHIRAMBA

DONDO
ESPUNGABERA
FONTES VILLA
GONDOLA
GORONGOSA
GORONGOZA
GOVURO
INHAMINGA
INHARUCA
INHARUCA (Gare)
JOFANE
LACERDONIA
MACEQUECE

MAMBONE
MANDIGOS
MANICA
MARROMEU
MASSANGENA
MOCOQUE
MORIBANE
MOSSURIZE
MURRAC;A
NEVES FERREIRA
NOVA LUZITANIA
NOVA SOFALA
SAVE

SENA
SOFALA
SPUNGABERA
TAMBARA
VILA FONTES
VILA MACHADO
VILA PAIVA D'ANDRADA
VILA PERY
VILLA FONTES
VILLA MACHADO
VILLA P. D'ANDRADA
VILLA P. DE ANDRADA
V. P. D'ANDRADA

E possivel que existam marcas das seguintes localidades: Chimanimani, Mavita, Machipanda,
San<;:a entre outras. Seo referenciadas par terem esta<;:eo postal, mas ainda desconhecidas oblitera<;:6es
sobre selos da Companhia de Mo<;:ambique.

a

Em rela<;:eo marca de Chiramba, consta na lista dos carimbos do Museu Postal de Mo<;:ambique
e ainda observei um postal maximo de favor, possivelmente do tipo CMC17. Apesar de parecer nco
ter sido usado na esta<;:eo, nco deixo de referir esta particularidade.

5. Considerac;oes finais
Finda a concessoo em 1942 e normal aparecerem selos de Mo<;ambique com os carimbos do
Companhia, em especial com os tipos de carimbos mais recentes utilizados nos anos 40.
Tambem aconteceu esporadicamente, a utiliza<;oo de oblitera<;oes de Mo<;ambique em selos
do Companhia (por ex: Chinde, Coluna do Barue).

6. Agradecimentos
Este estudo s6 foi possivel gra<;as a colabora<;oo e disponibilidade total dos distintos amigos
filatelistas: Joaquim Trindade, Guilherme Rodrigues, Jose Altino Pinto, Luis Frazoo e Francisco Simoes.
Uns especialistas em Mo<;ambique, outros em assuntos transversais as nossas col6nias, deram a sua
importante e inevitavel contribui<;oo num estudo desta natureza, com as suas pe<;as e conhecimentos.
S6 me resta apresentar os meus agradecimentos a todos os envolvidos.

7. Bibliografia e fontes consultadas
SHe de Internet "::STOP - 0 portal de referencla em MOl;amblque", http://www.stop.co.mz/
"Marcofllla do Servll;o Postal Ambulante de Portugal e Ultramar", Guedes de Magalhaes, NAFCP, 1986

Guerra Colonial
1961-1974
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Historia do Servi~o
Postal Militar

Hlst6r1a do Servlc;o Postal MUltar
History of Portuguese Military
Postal Service
Autores
Eduardo Barrelros e Lurs
Barrelros
L1vro em formato A4, com
capas duras e sobrecapa, Impresso
em papel couche, com 460 p6glnas
a cores.
Inclul uma Introdu~ao hlst6rl ~
co Guerra Colonial, descreve-se
a organlza~ao, Instala~ao e funclonamento do Servl~o Postal MIlHar
(SPM) em Portugal e nas antigas Provlnclas Ultra marinas (236 fotograflas). Texto em Ingl6s.
Estudo das marGas posta Is ml"
lItares, Garlmbos, etlquetas de
reglsto e outras marGas uHIIzadas no
SPM (421 marcas).
Contem um Gat61ogo de
aerogramas milHares de Portu§lal e
das ex-Provlnclas Ultramarlnas nusfrado com 361 fotograflas

a

45 euros + portes
Pedidos aos autores
Tim - 917243056
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I Guerra Mundlal 1914 - 1918
Censura Postal e Telegrafica em Cabo Verde

e
Censura Postal na Guine Portuguesa

Eduardo Barrelros e LUIs Barreiros
lebarreiros@netc.pt

o tema do Censura Postal em Cabo Verde e no Guine Portuguesa, foi objecto de
estudo e publicac;oo pel a ultima vez em 1987. Com este trabalho que agora se publica, os
autores apresentam uma reviseD do legislac;oo existente sobre a Censura Postal, e revelam
uma parte importante do legislac;oo ate agora noo conhecida. Fazem referencia 00 infcio
do instalac;oo do censura, a constituic;oo das comiss6es de censura, as normas de execuc;oo
e a data do tim do servic;o de censura, nestas colonias. Procuraram fazer um inventario das
marcos de Censura Postal que se conhecem, e revelam aos coleccionadores deste tema
duos novas marcos de censura, uma de Cabo Verde e uma outra do Guine.
Introdu~ao hlst6rlca
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A primeira Guerra Mundial envolveu entre 1914 e 1918 as potencias aliadas do Europa central
(Alemanha, Austria-Hungria e, mais tarde a Turquia e a Bulgaria) e a Franc;a, 0 Imperio Britonico, a Russia,
a Belgica, a Servia, que constituiram com 0 Japoo uma alianc;a a qual se juntaram sucessivamente, a
Italia, a Romenia, os Estados Unidos, a Grecia, Portugal e 0 Brasil.

o inicio do conflito teve lugar a 28 de Julho de 1914 entre a Austria e a Servia, a 1de Agosto entre
a Alemanha e a Russia e a 3 de Agosto entre a Alemanha e a Franc;a. Portugal tomou parte activo no
Grande Guerra.
Portugal noo conseguiu manter 0 seu estatuto de neutralidade pela sua excepcional poslc;ao
estrategica no Atlontico, pela necessidade de defesa dos seus extensos e muito cobic;ados territorios
africanos de Angola e Moc;ambique, onde fazia fronteira com as colonias Alemos e pela forte influencia
que a Inglaterra exercia como velha Aliada.
Em Setembro e Outubro de 1914, forC;as coioniais Alemos atacaram de surpresa e dizimaram algumas
,guarnic;6es nos postos fronteiric;os de Maziua, no Norte de Moc;ambique e de Naulila e Cuangar, no Sui de
Angola. Em resposta foram organizadas duos expedic;6es militares 00 Sui de Angola, a primeira sob a
comando do General Alves Roc;adas e a segundo sob a comando do General Pereira d'Ec;a. Conseguiram
a controlo do territorio a 5 de Setembro de 1915. Em Moc;ambique, os conflitos com as forC;as Alemos
foram mais prolongados so terminando com 0 Armisticio em 1918.
A 7 de Fevereiro de 1916, foi publicada a Lei n.o 480 em que a artigo 100 decretava que 0 governo
poderia requisitar em qualquer ocasioo, as materias primas e as meios de transporte que se encontrassem
nos dominios do Republica e que fossem indispensaveis a defesa do economia nacional.
Em 17 de Fevereiro de 1916, a Governo Portugues recebeu um pedido do Governo Britonico, para
que se procedesse 00 aprisionamento urgente de todos as navios mercantes ancorados nos portos de
Portugal e territorios ultramarinos, a que veio a concretizar-se a partir do dia 23 de Fevereiro.
Em res posta a est a acc;oo hostil. a Alemanha declarou guerra a Portugal em 9 de Marc;o de 1916.

Instala~ao

da Censura Postal e Telegraflca

l-Censura em Cabo Verde
Cronologia
20 de Abril de 1916 - Decreto n.D 2 352 manda instalar a Censura Postal em Portugal.
1 de Malo de 1916 - inicio da Censura Telegrafica.
Em 27 de Abril de 1916, foi recebido pelo Governo da Provincia de Cabo Verde, um telegram a,
publicado no Bo/etim Oficial de Cabo Verde n.D 18, de 29 de Abril de 1916, proveniente do Ministerio das
Colonias/DirecC;ao Geral das Colonias, determinando a instalaC;ao do servic;o de Censura a partir de 1 de
Maio, a telegramas e radio telegramas particulares de, para ou em transito nas colonias portuguesas.

No Suplemento ao n.D 18 do Boletim Oficial do dia 1 de Maio de 1916 e publicada a Portaria n.D126
em que sao nomeados para exercerem a Censura Oficial Telegrafica, na Cidade da Praia, 0 Secretario
Geral, Augusto F. Figueiredo de
Barros tendo por substituto 0
Tenente de Infantaria Jorge
e'ta~ao le/,grapblr:a • 5. '''qUll l Gabo \7.rdc
Figueiredo de Barros e em sao
Vicente, 0 Capitoo Tenente
da Armada, Antonio Gomes
Branco Martins, tendo por
substituto 0 Tenente de
Infantaria, Antonio Albino
Douwens.
2 de Setembro de 1916
- inicio da Censura Postal.
A Censura Postal tem
inicio com a publicac;oo da
portaria n.D 234, de 30 de
Agosto de 191 6, no Boletim
Oficial de Cabo Verde n.D 35,
de 2 de Setembro de 191 6.
Portaria n.D234, - Vistas
as disposi~6es do decreto n. ° Fig 1 - Cabo Verde, IIha de Sao Vicente. Esta~ao Telegraflca.
2 465, de 22 de Junho do
corrente ana que mandou vigorar nas colonias 0 decreto 2 352, de 20 de Abril preterito, ambos referentes
6 Censura Postal estabelecida pete Governo da Republica para vigorar enquanto durar 0 estado de
guerra:
Hei p~r conveniente, em
observoncia do artigo 40 do
Cabo Verde - s. Thiair0 - Correio.
citado decreto n. ° 2 465,
determinar 0 seguinte:
I
Exerceroo a Censura de que
tratam os dois decretos
referidos, respectivamente,
na Cidade da Praia e do
Mindeto
comlssoes
compostas dos seguintes
funcionarios:

Na Cidade da Praia:
Rafael Balao Vieira, capitoo
farmaceutico;
Jose de Sousa Santos, 2Doficial
da Repartic;oo Superior de
Fazenda;
Felix Varela Tavares e Sousa,
escrivoo de Fazenda do
concelho da Praia.

Fig 2 - Cabo Verde, IIha de Sao Tlago. Esta~ao Postal da cldade da
Praia. ( colecC;ao Armando Bordalo Sanches)

Jorge Figueiredo de Barros, Tenente de Infantaria;
Isldoro do Rosario Coelho, Tenente do quadro auxiliar do servi<;o de artilharia;
Gullherme Godlnho Gonc;alves, medico veterin6rio;
Alberto Cabral Sacadura, 1° oficial do quadro aduaneiro;
Rul de Mendonc;a da Rocha Camoes, Tenente da administra<;oo Militar;
Alfredo da Sliva Pinto Ferro, oficial da Secretaria Geral do Governo.
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GEN8URA POSTAL
PRAIA-Cabo Ve-rde

Fig - 3 Bllhete Postal escrlto
da cldade da Praia em
247-1917, com marca de dla de
25-7-1917, destlnado ao
agente da Empresa Naclonal
de NavegaC;ao na IIha do
Principe, em Sao Tome.
Fol transportado no navlo
Loanda tendo chegado ao
destlno em 5-8-1917. Apresenta carlmbo de censura
batlda a preto, da c1dade da
Praia. (colec<;:ao Joaquim
Sousa Lobo)

Na Cidade do Mindelo:
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Antonio Gomes Branco Martins, Capitoo dos portos;
Joaqulm Altlno Gromlcho, Tenente do quadro auxiliar do servi<;o de artilharia;
Jose de Oliveira Pinto, director interino dos correios;
Eugenio Jose Simoes, 2° oficial do quadro dos correios;
Artur Pereira Carvalhal, escrivoo de Fazenda;
Jose Alves Nogueira, 2° aspirante do quadro Aduaneiro;
Manuel Joaqulm Mouta, Capitoo farmaceutico;
Orlando Alves da Costa Braga, 2° Tenente da administra<;oo naval;
Anfbal Jose de Figueiredo Junior, guarda marinha maquinista;
Joao Bento Rodrigues de Abreu Fernandes, 1° oficial do quadro Aduaneiro;
Gullherme Pedro Lima, professor municipal;
Joaqulm Bernardo de Araujo Abreu, escrivoo do Juizo de Direito.
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Fig. 4 - Cabo Verde, IIha
de Sao Vicente. Estac;ao
dos Correlos e L1ceu da
cldade do Mlndelo.
(colecc;:oo Armando
Bordalo Sanches)

CENSUllA POSTAL
S. Vicenl~
c.\. B

0 YERDE

Fig. 5- Bllhete postal escrlto de sao Vicente em 29-1-1917, com marca de dla de 30-1-1917, remetldo
para of/cia/, no Quartel General em Luanda e com marca de dla de chegada de 31-3-1917.
Apresenta carlmbo de censura de sao Vicente, batldo a vloleta. (colecc;:ao Joaquim Sousa Lobo. ex
colecc;:ao Armando Bordalo Sanches)

II
As correspondencias a censurar soo as dirigidas da ProvIncia de Cabo Verde para pa/ses neutrais
ou para outras colonias, e as procedentes desses pa/ses e colonias com destin~ a este arquipeJago.
III
As correspondencias de Cabo Verde com Portugal e palses aliados, como soo censuradas na
metropole, noo ficam sujeitas a censura nesta ProvIncia.
IV
A abertura de cartas registadas so pode ser feita na presenca de 3 censores os quais devem
assinar as cintas e qua/quer
dec/aracoo que tenham de
introduzir nas cartas.

c

Fig. 6 - Carta remetlda em 5-1-1917, com marca de dla de
Cova Figueira, IIha do Fogo para os Estados Unldos da America. Na frente da carta pode ver-se a marca de censura batlda
a vloleta. Sob a palavra CENSURA, Identlflca-se uma estrela
ladeada por duas palmas.

V
As correspondencias de todas
as ilhas devem ser dirigidas - quando
para pa/ses neutrais ou para outras
colonias - 6 Praia ou a Soo Vicente,
unicos locais em que a censura e
exercida.
As autoridades e mais
pessoas, a quem 0 conhecimento e
execucoo da presente competir,
assim 0 tenham entendido e
cumpram.
Governo da ProvIncia, na
cidade do Mindelo, 30 de Agosto de
1916. - Abel Fontoura da Costa,
Governador.
Ate a presente data, eram
apenas conhecidos as marcas de
censuro do cidode do Praia (Fig.3)
e a marco de censuro da cidode do
Mindelo, em Sao Vicente (Fig .S)e
que ocabomos de descrever.
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Fig. 7 - Verso da carta da Fig. 5 . Podem ver-se a marca de dla da IIha do Fogo datada de 7-1-1917 e
a marca de Cabo Verde de uma localidade nao IdentlflcclveJ ( sao Vicente 1) datada de 10-1-1917.

Recentemente. tivemos oportunidade de adquirir uma marca de censura. ate agora desconhecida
dos coleccionadores e estudiosos da censura postal da I Guerra.
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Ao contrario das pec;as anteriormente descritas. que eram bilhetes postais. esta nova marca de
censura esta aposta na frente de um sobrescrito. remetido da povoac;ao de Cova Figueira. na Ilha do
Fogo para os Estados Unidos da America. Foi selado com um selo tipo Ceres de 5 centavos e obliterado
com a marca de dia de Cova Figueira do dia 5-1-1917. No verso. tem a marca de dia do Correio do Fogo
de 7-1-1917 e marca de dia de 10-1-1917 de Cabo Verde mas de localidade nao identificavel.
provavelmente de Sao Vicente que possufa 0 maior e mais movimentado porto de mar. Nao apresenta
marca de chegada aos Estados Unidos.
Apesar do regulamento de censura no seu ponto V. considerar a cidade da Praia e 0 Mindelo. em
Sao Vicente como os unicos locais onde os servic;os de Censura Postal seriam exercidos. poderemos
concluir que esta marca de censura tera sido utilizada na Ilha do Fogo ao mesmo tempo que as outras
duas marcas de censura ja conhecidas. eram utilizadas na Praia e em Soo Vicente. Esta carta deve ter
sido entregue aberta ao censor na IIha do Fogo. pois noo apresenta cinta de censura.
2 de Agosto de 1919 - e suprimida a Censura Postal e Telegrafica no ultramar. conforme telegrama
recebido em 29 de Julho de 1919 pelo Governador na Cidade da Praia e proveniente da Direcc;oo Geral
da Administrac;oo Civil. (Boletim Oficial de Cabo Verde n.O 31 de 2 de Agosto de 1919).

2-Censura na Guine
Cronologia
2 de Setembro de 1916 - infcio da Censura Postal.
Para cumprimento do disposto no artigo 5° do Decreto n.o 2 465 de 22 de Junho de 1916. foi este
Decreto publica do no Boletim Oficial n.o 36. da Guine em 2 de Setembro de 1916.
23 de Dezembro de 1916 - regulamentac;oo da Censura Postal
Public ada a Portaria Provincial n.o 408. determinando a forma de execuc;oo da Censura Postal.
nesta Provfncia. Publicada no Boletim Oficial da Provfncia da Guine e que se transcreve.
Portaria n.0408. - Visto 0 Decreto n.o 2465, de 22 de Junho do ana corrente, que mandou aplicar as
colonias 0 Decreto n. ° 2 352, de 20 de Abril ultimo, com as modificac;:6es naquele contidas,ambos
referentes a Censura Postal estabelecida pelo Govemo da Republica enquanto duraro estado de guerra:

Hei por conveniente, em nome e na ausencia de Sua Ex. a 0 Governador, e em cumprimento do
artigo 4. ° do referido Decreto n. ° 2 465, determinar 0 seguinte:

A Censura Postal de que tratam os Decretos citados, sera exercida nas Estac;oes Postais de Bo/ama
e Bissau, pelas comissoes compostas dos funcionarios seguintes:

Em Bolama
Jose LUIS da Luz, Secret6rio Geral interino.
Antonio Joaqulm dos Rels, Capitao reformado.
Teotonlo Marla da Nobrega Pinto Pizarro, Capitao reformado.
Horacio Marques, Tenente da Administrac;ao Militar.
Jose Ramos da Fonseca, escrivao de Fazenda.
Armando Vltor Sliva, 2.00ficial interino, chefe da Estac;ao Telegrafo-Postal.
Em Bissau
Dr. Gonc;alo Monteiro Flllpe, Capitao-Medico do quadro de saude de Cabo Verde e Guine.
Antonio Jose Pereira, guarda marinha auxiliar, Delegado Maritimo.
Alfredo Antonio Marques, Alferes.
Caetano Fllomeno de So, 2.° oficial interino, chefe da Delegac;ao Aduaneira .
Denis Gomes Barbosa, escrivao de Fazenda.
Joaqulm Almada Godlnho, 2.° oficial interino, Chefe da Estac;ao Postal.

II
As correspondencias a censurar sao as origin arias da Provincia da Guine para poises neutrais ou
para outras colonias, expedidas em ma/as directas, e bem assim as recebidas directamente desses
paises.
III
As correspondencias origin arias da Guine e destinadas a Portugal, ou a paises estrangeiros e colonias
portuguesas, transitando pela metropole a descoberto, noo soo censuradas nesta Provincia, visto em
Portugal ser exercida essa censura.
IV
As cartas registadas e com valor dec/arado seroo abertas perante, pelo menos, tres censores, os
quais rubricaroo as respectivas cintas e assinaroo qua/quer dec/arac;oo que deva inc/uir-se dentro da
carta.
V

As cartas seroo abertas em uma das extremidades, sendo depois fechadas com cintas coladas
sobre as quais, na Frente e no verso, sera impresso 0 carimbo da censura que devera abranger parte da
cinta e parte do sobrescrito.
VI
As correspondencias que forem apreendidas seroo fechadas como se indica no numero anterior
mas ficaroo arquivadas num cofre devendo, na Frente do sobrescrito, fazer-se a tinta vermelha a
dec/arac;oo respectiva, que sera assinada pelos censores.
Cumpra-se.
Bo/ama, 18 de Dezembro de 1916. - 0 Encarregado do Governo, Sebastioo Jose Barbosa.
29 de Setembro de 1917 - remodelac;ao da Comissao de Censura Postal de Bissau.
Portaria n.o 517. - Tendo-se ausentado de Bissau alguns funcionarios que faziam parte da Comissao
de Censura Postal dessa cidade:
Hei por conveniente nomear para comp/etar a mesma Comissoo os seguinte individuos:
Dr. Jodo Rodrigues da Sliva Leite - Capitao Medico do quadro de Saude de Cabo Verde e Guine.
Armando de Miranda Abelha - Capitao Farmaceutico do quadro de Saude de Cabo Verde e
Guine.
Artur Sampalo Antas - Capitao de Infantaria do exercito da metr6pole.
Alfredo Jorge da Sliva - Alferes do quadro privativ~.
As autoridades e mais pessoas a quem 0 conhecimento desta competir, assim 0 tenham entendido
e cumpram.
Residencia do Govemo em Bo/ama, 28 de Setembro de 1917. - 0 Governador interino, Carlos Ivo
de So Ferreira.

22 de Dezembro de 1917 - remodela<;:oo da Comissoo de Censura Postal.
Publicada a Portaria Provincial n.o 668. - noo estando completas, pe/a aus€mcia de alguns dos seus
membros, as comissoes de que trata a Portaria Provincial n. ° 408, de 12 de Dezembro de 1916, e tendo a
experiencia demonstrado a desnecessidade de as mesmas comissoes serem compostas de seis vogais:
Hei por conveniente determinar que as Comissoes de Censura Postal passem a ser constituldas
pe/a seguinte forma:
Em Bolama
Horaclo de Oliveira Marques, administrador do Concelho.
Jooo Ant6nlo Caelro de Abreu, 1.° oficial de Fazenda.
Armando Vltor Sliva, 1.° aspirante dos Correios e Telegrafos.
Em Bissau
Francisco Augusto Regala, administrador do Concelho.
Caetano Fllomeno de Sa, chefe da Delegac;oo Aduaneira.
Francisco Xavier das Merces Barreto, 1° aspirante dos Correios e Telegrafos.
As autoridades e mais pessoas aquem 0 conhecimento desta competir, assim 0 tenham entendido
e cumpram.
Residencia do Governo, em Bo/ama, 14 de Dezembro de 1917. - 0 Governador interino Carlos Iva
de S6 Ferreira.
26 de Abril de 1919 - manutenc;oo dos servic;os de Censura Postal e Telegrafica.
Portaria Provincial n.O 140 de 23 de Abril de 1919 da Repartic;oo Superior dos Correios e Telegrafos,
publicada no Boletim Oficial n.o 17 , da Guine de 26 de Abril de 1919 e que se transcreve:
Tendo Sua Exa. 0 Ministro das Colonias, em telegrama de 22 do corrente, recebido hoje,mandado
manter a Censura Postal e Telegr6fica:
Hei por conveniente nomear os funcion6rios abaixo design ados, censores das correspondencias
postais:
Na Estac;oo de Bolama
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Francisco Xavier das Merces Barreto, Chefe da mesma Estac;oo;
Horacio de Oliveira Marques, Tenente de Administrac;oo Militar;
Caetano Fllomeno de Sa, Administrador interino do Circulo Aduaneiro;
Na Estac;oo de Bissau
Armando Vltor Sliva, Chefe da Estac;oo;
Jose da Sliva Soares, Tenente de infantaria;
Jose Gomes, Chefe da delegac;oo aduaneira;

Cumpra-se.
Residencia do Governo, em Bo/ama,
23-4-1919 - 0 Governador interino,
Jose LUIs Teixeira Marinho.

~~&
-tWJ,~ rp~...---.- ~K.f2!:I-.'«/1,-.,
Fig. 8 - Carta remetlda da Prov(ncia da
Gulne, com marca de dla de
BISSORAM, de 28-6-1917 para
Providence, nos Estados Unldos da
America. Fol envlada via Soo Vicente,
em Cabo Verde e apresenta marca
de censura de BISSAU.

TU

Esta rara carta, aparentemente unica pe<;a conhecida, perten<;a
recente da colec<;oo dos autores,
apresenta muito bem "batida", a
marca de censura de Bissau.

)

...

Foi remetida da localidade de
Bissoram
para a cidade de
Providence, nos Estado Unidos, tendo sido encaminhada via Soo
Vicente de Cabo Verde.
Bissoram, porto fluvial. localizado no Norte do territ6rio, estava
sob administra<;oo do Comando Militar de Bissoram, era esta<;oo postal
de 3° classe manipulando exclusivamente correspondencia ordinaria
e registada. A carta foi seiad a com
um par de selos tipo Ceres de 2 centavos e 4 selos de 1/4 de centavo,
perfazendo a taxa de 5 centavos.
Os selos foram obliterados com a
marca de dia de Bissoram, de 28 de
Junho de 1917.

Fig. 9 - Verso da carta da Fig. 8 com marca de dla de 29-6-17,
da Estac;ao Postal de Farlm e marca de dla de 8-7- 17 do Correlo de Bissau.

No verso do sobrescrito apresenta marca de dia da Esta<;oo Postal de Farim, de 29 de Junho de 1917 e marca de dia de Bissau, de 8 de
Julhode 1917.
Tal como a carta que apresentamos com marca de censura da
IIha do Fogo, esta tambem noo apresenta indica<;oo do remetente, nem
evidencia de ter tido cinta de censura 0 que contrariava as normas gerais da censura postal estabelecidas pelo Decreto n.o 2 352.

Flg.10 - Marca de Censura
Postal de Bolama.

Cbnhecemos uma carta timbrada da Agencia de Bolama do Banco Nacional Ultramarino, com selo de D.Carlos de 65 Reis, com sobretaxa
de 50 Reis e scbrecarga Republica a vermelho. Foi obliterado com a
marca de dia de Julho de 1917, e marca de Censura Postal de Bolama,
(Fig. 10) a epoca capital da Provfncia da Guine e sede do Governo. Esta
carta foi remetida para os Estados Unidos e apresenta cinta de censura
francesa .

1 de Agosto de 1919 - cessou a Censura Postal.
Em 1 de Agosto de 1919, cessou a Censura Postal ap6s a publica<;oo da Portaria Provincial n.o 322,
da Reparti<;oo Superior dos Correios e Telegrafos, no Boletim Oficial da Guine n.o 31 de 2 de Agosto de
1919.

Agradeclmentos: os autores agradecem aos Amigos e liustres filatelistas, Armando Bordalo
Sanches e Joaquim Sousa Lobo a colabora<;oo prestada neste trabalho.
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2-Lutz Hohensang. Portugal During World War I. Study Circle Notes.Portuguese Philatelic Society. N° 91 May 1985.
3-First World War Colonial Censor Marks. Portuguese Philatelic Society. N° 78 February 1982.
4-Boletim Oficial de Cabo Verde de1916 a 1919.
5-Boletim Oficial da Guine de 1916 a 1919.
6-Di6rio do Governo de 1916 a 1919.
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A Censura Militar no Arquipelago dos A~ores
durante a 2.a Grande Guerra
Parte III

Joaquim Sousa Lobo

Desenhos de Eduardo Silva

ILHA TERCEIRA
A IIha Terceira, segundo 0 Conceito Militar da Oefesa dos Ac;:ores, era a segunda em termos de
importoncia estrategica, logo a seguir a S. Miguel, pelo que 0 Comando Militar dos Ac;:ores a guarneceu
com as unidades consideradas necessarias sua defesa.

a
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Em importoncia filatelica e, igualmente, a segunda ilha, pois existe tambem uma grande riqueza
de marcas de Censura uma vez que, para alem das marcas portuguesas, foram utilizadas marcas
estrangeiras, neste caso inglesas, pois foi permitido a Royal Air Force a instalac;:ao de uma base aerea a
operar nas Lages, a qual iniciou a sua actividade nos finais de Outubro de 1942 e la permaneceu ate
Maio de 1946.
A Censura nesta ilha, teve 0 seu infcio a 14 de Maio de 1942, sendo nomeado seu director 0
Capitao Mario Jose Pereira da Silva. Ficou instalada no ediffcio da Estac;:ao dos crr de Angra do Herofsmo.
Vejamos agora 0 material que disponho, apresentando de infcio e, como sempre, os carimbos
de Censura correspondencia militar pois, tambem na Terceira a Censura foi dividida em dois ramos,
Censura correspondencia do Pessoal Militar e Censura a correspondencia Civil.

a

J - Censura

a correspondencia do pessoal Militar.
C.M.

Censurado
Terceira
Oesenho 1 - COMAN DO MILITAR DA TERCEIRA - tipo 1
(a violeta, violeta escuro, cinzento e vermelho)
Oimensoes 29mmx19mm

c.

M. T.

CENSURADO
Oesenho 2 - COMANDO MILITAR DA TERCEIRA - tipo 2
(cinzento e violeta escuro) - dimensoes 28mmxll mm

COMANDO
O. T. C. A. de Angra

Censurado
Desenho 3 - Defesa Territorial Contra Aeronaves de Angra
(a preto) - dimensoes 48mmx20mm

CENSURADO

Desenho 4 - 1a Companhfa Expedlcfonarla do Reglmento de Engenharfa 1 - tipo 1
(a vermelho) - dlmensoes 33mmx33mm
NQlA: este tipo de Censura foi inclufdo, por lapso, no capftulo referente ao FAIAl.

Desenho 5 - 1a Companhla Expedlclonarla do Reglmento de Engenharla 1 - tipo 2
(Assinatura do Censor manuscrita a violeta) - dimensoes 35mmx23mm

Desenho 6 - 1a Companhla Expedlclonarla do Reglmento de Engenharla 1 - tipo 2a
(Assinatura do Censor com chancela a violeta)- dimensoes 35mmx17mm.

CEN"SUn.~DA

/

/'

j- ~

-~f1~-'. -!1 --Desenho 7 - 1a Companhla Expedlclonarla do Reglmento de Engenharla 1 - tipo 3
(Assinatura do Censor manuscrita a preto) - dimensoes 35mmx17mm.
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Desenho 8 - 1a Companhfa Expedlclonarla do Reglmento de Engenharla 1 - tipo 3a
(Assinatura do Censor com chancela a negro)- dimensoes 42mmx17mm.

5

Desenho 9-1a Companhla Expedlclonarla do Reglmento de Engenharla 1 - tipo 4
(Censuro monuscrito 0 violeto) - dimensoes 26mmxl8mm.
~.

-9'

Q.

DA

B. A. N.' 5 '1•

COMAND O

CENSURADO
Desenho 10 - Defesa Territorial Contra Aeronaves da Base Aerea nO 5 • Comando
(0 preto) - dimensoes 30mmx24mm

3.a B. G. A. C.A . 2

I

C E!"o\SU~AUO

Desenho 11 - 3° Bataria do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves 2
(violeto) - dimensoes 33mmx13mm

Coma ~d o de Artilh orio
do

C _ :tv.r. _ T_
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CENSURAD O
Desenho 12 - Comando de Artilharia do Comando Militar da Terceira
(0 violeto)- dimensoes 44mmx l 9mm.

e

B,1tPl'ia

t'l'.J dQ R. .\. 1. l

CENSURADO
Desenho 13 - 1a Bataria Expedicionaria do Regimento de Artilharia nO 1
(0 violeto) • dimensoes 46mmx21 mm

Desenho 14 - 1a Companhia Expedicionarla do Batalhoo de Metralhadoras 3
(0 ozul)- dimensoes 36mmx23mm.

R. I. 10 - CENSURADO
Oesenho 15 - Batalhoo de Infantaria 10
(0 violeto) - dimensoes 58mmx7mm

B. I. I. J 7

CENSURADO
Desenho 16 - Batalhoo Independente de Infantarla 17
(a violeta e vermelho) - dimensoes 28mmx14mm

R?1.1 7
~

FOR MACAO

«'-it

t,-Q:-

U'U'?A f/\ \\.S<"
Desenho 17 - Forma~oo do Reglmento de Infantarla 17
(a vermelho)- dimensoes 38mmx21mm

J,O B A T A L H

A0

00

R. I. 17

CENS U RliD O
Desenho 18 - 1a Batalhoo do Reglmento de Infantarla 17
(a vermelho) - dimensoes 48mmx21mm

2.0B.I.17
CENSURADO
Desenho 19 - Batalhoo do Reglmento de Infantarla 17
(a azul e violeta) - dimensoes 45mmx21 mm

R, I. tI,o17 - 3 ,~ BATALHAo

CENSURADO
Desenho 20 - Batalhoo do Reglmento de Infantarla 17
(a vermelho e violeta) - dimensoes 40mmx15mm

R.A.F. CENSOR
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Desenho 21 - Carimbo de Censura utilizado pel a Royal Air Force (R.A.F.)
nas Lages. Esta marca era obrigat6riamente aposta conjuntamente
com a marca R.A.F. / P. O. 004 que corresponde 6s Lages, no Servi<;:o
Postal de Campanha Ingles, batido a violeta.Dimensoes 40mmx25mm.

2 - Censura

a correspondencia Civil - Cintas para 'echo da Correspondencia

CENSURA MILITAR
Desenho 22- Tlpo Tercelra 1 - papel branco dimensoes 51 mmx6mm
(a preto)

CEnSURA mlLiTAR
Desenho 23- Tlpo Tercelra 2 - papel branco dimensoes 43mmx8mm
(a preto)

CENSURA MILITAR
Desenho 24- Tlpo Tercelra 3 - papel branco dimensoes 60mmx8mm
(apreto)

Desenho 25- Tlpo Tercelra 4 - papel branco dimensoes 54mmx8mm
(a preto)
54

CENSUHA MILITAR
ANGRA
Desenho 26- Tlpo Tercelra 5 - papel branco dimensoes 56mmx25mm
(a preto)

CEnSUftA MlllTAft
TERCEIRA
Desenho 27- Tlpo Tercelra 6 - papel bronco muito fino dimensoes 42mmx16mm
(apreto)

TERCEIRA
Desenho 28- Tlpo Tercelra 7 - Cinta de Lisboa em papel bistre. com timbre a vermelho
e sobrecarga TERCEIRA a preto. Tambem tenho sobrecargas. sobre a mesma cinta. nas
cores. azul. verde e cinzento. Dimensoes 51mmxl0mm.

TERCEIRA
Desenho 28- Tlpo Tercelra 8 - Cinta de Lisboa em papel bistre, com timbre a verde
e sobrecarga TERCEIRA a vermelho. Dimensoes 52mmxlOmm.

Aberto pela Censura Militar
AN GR A D O

H EROIS MO

Desenho 30- Tlpo Tercelra 9 - papel bistre, com timbre a vermelho em duos linhas.
Dimensoes 93mmx20mm.

ICENSOR N.O 21
Desenho 31- Marca de Censura tlpo Tercelra 1
batida a preto. Dimensoes 65mmx15mm.
Tenho os nOs 2-6-7-8-9-15.

CENSOR N? 4
Desenho 32- Marca de Censura tlpo Tercelra 2
batida a viol eta. Dimensoes 64mmx14mm.
Tenho os nOs 3-4-20.

(CEIISUBADOI
Desenho 33- Marca de Censura tlpo Tercelra 3
batida a preto.

Desenho 34- Marca de Censura tlpo Tercelra 4
conhecida batida nas cores,violeta, vermelho,
preto e azul. Tenho os nOs: em Azul - 1; Preto - 12
Vermelho - 2-5-6-7-10-11-14-18-21
Violeta - 2-3-4-5-6-8-9- 10-13-15-20-21 .
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CORRECCES AO ARTIGO ANTERIOR:
Relativamente 00 artigo publicado no numero anterior do nosso Boletim, relativo as Censuras
do FAIAL, vimos rectificar dois erros involuntarios no mesmo contidos. Assim:
a) desenho n° 8 - falta a indicac;:ao do palavra Censura a vermelho, como a seguir se mostra.

Desenho n° 35 - figura anterior agora corrigida
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figura 1 - carta remetida do Faial (04/12/43) para Lisboa (14/12/43).
Marco de censura do Comando Militar do Faial - Repartic;:ao do Servic;:o
de Saude
b) figura n° 9 - falta a indicac;:ao do palavra Censura , sem a qual, a marco mostrada
meramente administrativa.

C'e17

e uma marco

sura do

Desenhos nOs 36 e 37 - correcc;:ao
publicado no Boletim 408 (fig.9)

00

figura 2 - carta do Horta (21/12/42) para Aveiro (28/12/42).
Marco de censura do Destacamento Sanitario do Faial

CLiPPER.S nome dado aos hidroavioes da
PAN AMERICAM.

Fernando M. de Oliveira
Delegado Portugues da classe de Aerofllatella na F.I.P.
tomegll@ netc.pt

Long Island Airways. Eastern Air Transporte e a Colonial Airways eram tres pequenas companhias
de aviac;:eo que operavam com mais ou menos dificuldade. quando em Outubro de 1927 Juan Terry
Trippe. a partir daquelas tres pequenas empresas criou a maior Companhia aerea Americana de todos
os tempos a "Pan American Airways Inc".
Juan Terry Trippe nasceu em Seabright. New Jersey. licenciou-se em Filosofia na Universidade de
Yale. alistando-se apos a graduac;:eo como volunt6rio na " Naval Reserve Flying Corps" onde se
especializa como piloto de avieo de cac;:a.
Em 1923 juntamente com amigo dos tempos de Yale funda a Long Island Airways. Juan Trippe. na
sua Long Island Airways fez de tudo desde Presidente. piloto. vendedor e tambem de mecanico. homem
dinamico sonhava um dia construir uma grande Companhia de Aviac;:eo.
Trippe. embora profundamente embrenhado nos seus negocios neo descurava 0 que se passava
em termos governamentais. Estava em discusseo desde 0 final do ana de 1925. no Congresso dos
Estados Unidos a lei "Kelly Air Mail Act" que consistia em dar poderes se a lei fosse aprovada ao "U .S.
Post Office Department" de efectuar contratos a longo prazo com as Companhias de Aviac;:eo para 0
transporte do correio. para e dos Estados Unidos
Os contratos estabelecidos consistiam na contrapartida do pagamento de determinada quantia
em dinheiro por "pound" (453gramas) peso de correia transportado.
Estes contratos. os celebres "CAM'S" para 0 territorio americana e os "FAM'S" para 0 exterior da
America. funcionaram ate 1 de Dezembro de 1978. altura em que entrou em vigor a desregulamentac;:eo
nos Estados Unidos.

o que distinguia os CAM'S e os FAM'S era
Departamento do "US Post Office".

0

numero sequencia I que Ihes era dado pelo

Com a aprovac;:eo do "Kelly Air Mail Act". Juan Tripp com uma viseo antecipada da evoluc;:eo
que teria a aviac;:eo. com a aprovac;:eo desta lei. esforc;:a-se para obter 0 maior numero de contratos
para a sua PAN AMERICAN AIRWAYS INC". anos mais tarde designada PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS.
Tambem Charles Lindbergh depois de realizar a travessia do Atlantico Norte e convidado por
Juan Trippe para Director Tecnico da PAN AM.
Quando em 1933 Charles Lindbergh passou por Lisboa como representante da Pan Am
conferenciou com 0 Almirante Gago Coutinho sobre a viagem Lisboa - Rio de Janeiro. os instrumentos
de orientac;:eo astronomica utilizados na Travessia do Atlantico Sui e as facilidades de tr6fego aereo
por parte de Portugal. em futuras rotas que a PAN AM pretendia estabelecer cruzando 0 espac;:o aereo
Portugues. Fig. n01
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125.
Fig. n° 1 Charles Lindbergh esteve em Portugal durante uma semana em Novembro de 1933. onde
se encontrou varlas vezes com 0 Almlrante Gago Coutlnho. A deslocac;oo Europa fez·se num
hldroavloo Lockheed Sirius.

a

A deslocac;:ao de Charles Lindbergh a Europa re lacionava·se com 0 estudo para a
implementac;:ao de rotas que a PAN AM pretendia estabelecer. No coso portugues esses contactos
previos foram estabelecidos com 0 Almirante Gogo Coutinho para a concessao de direitos de trafego
aereo para 0 Continente e 0 arquipelago dos Ac;:ores.
Estas negociac;:oes com 0 Governo Portugues continuaram, quando a Pan Am no primavera de
1937 cria a Divisao do Atlantico tendo em vista a Linha Aerea que ia ser operada pelos Boeing 314 em
construc;:ao.
A 16 de Agosto de 1937 a PAN AM e autorizada a efectuar 0 voo de ensaio, New York - Bermudas
- Faial (Ac;:ores) - Lisboa - Marselha - Southampton e regresso a Port Washinton utilizando um hidroaviao
modelo Sikorsky S-42 - 16736 de nome Pan American Clipper III. A frota de hidroavioes do PAN AM ate
entrada operacional dos Boeing 314 era das marcos Sikorsky e Martin e dispunham ja de equipamento
de radio, para comunicarem entre si e as bases operacionais.

a

Quando do explorac;:ao do linha FAM 14 do Pacffico atribufda a PAN AM iniciada em 22 de
Fevereiro de 1935, e operada com hidroavioes Sikorsky, a companhia verificou as mas condic;:oes de
recepc;:ao e por vezes zonas de silencio devido a deficiente cobertura radioelectrica.

S8

A soluc;:ao encontrada foi a compra de uma escuna de quatro mastros em 1937, que devidamente
equipada iria funcionar como Estac;:ao M6vel de Comunicac;:oes para nos longas distancias sobre 0 mar,
.
auxiliar as comunicac;:oes como estac;:ao retransmissora entre os hidros e as estac;:oes fixas.
Foi a partir de um CLIPPER, nome dado a um veleiro comercial rapido, que a companhia se
socorreu para no rota dos hidroavioes meIhorar as comunicac;:oes radio, funcionando 0 barco como estac;:ao rele.(Mobile
l
airway station). Este veleiro s6 actuou no
Oceano Pacffico.
Por decisao do PAN AM todes os
hidroavioes passaram assim a ser
baptizados tendo como segundo nome a
palavra Clipper.(Fig n02)
Com a conclusao das negociac;:oes
com Portugal a PAN AM inicia a construc;:ao de infra estruturas, e 00 abrigo desse
acordo constr6i no Porto do Horta instal 0c;:oes aeroportuarias, de telecomunicac;:oes
terra/aviao equipadas com Radio
goni6metro. Em Lisboa /Cabo Ruivo sao instalados equipamentos identicos.

Fig n02 - Velelro adqulrldo pela PAN AM
para servlr como estac;oo m6vel de telecomu·
nlcac;oes. Pode observar - se as extensoes dos
mastros como suporte das antenas Instaladas.

a

Da encomenda total de 12 hidroavioes modelo 314 efectuada Boeing, estes come<;aram a
ser entregues pelo fabricante em 27 de Janeiro de 1939, sendo 0 primeiro 0 NC 18601 Honolulu Clipper
destinado a Divisao do Pacifico. Os restantes foram entregues a cadencia de um hidro por meso
Estes hidroavioes foram projectados segundo especifica<;oes da PAN AM com a experiencia
adquirida na rota do Pacifico, tendo como base 0 bombardeiro XB-1S Boeing e tinham as seguintes
caracterfsticas:
-IS2 ft de envergadura de asa: - 106ft de comprimento: - 4 motores cyclone tipo GR2600 de IS00H.P: Peso a descolagem 82.S00 Ib : - Altitude de cruzeiro S.400 ft: - 4200 u.s. galoes de gasolina de 100
octanas, em varios tanques: - Capacidade de carga 10.000 Ib: - Acomodac;oes para 68/34 passageiros:
- Tripulac;ao 11membros.
Embora houvesse alguma rotatividade, motivada pela requisic;ao dos avioes por parte da
marinha americana devido a II Guerra Mundial, a Divisao do Atlantico tinha os seguintes hidroavioes:
NC
NC
NC
NC

18603 YANKEE CLIPPER entregue em Fevereiro de 1939
18604 ATLANTIC CLIPPER entregue em Marc;o de 1939
1860S DIXIE CLIPPER entregue em Abril de 1939
18606 AMERICAN CLIPPER entregue em Junho de 1939

o hidroaviao Yankee Clipper iniciou em 26 de Marc;o de 1939 a viagem exploratoria para treino
da tripulac;ao e reconhecimento dos locais de amaragem. A viagem America - Europa e retorno teve
inicio em Baltimore e um percurso de cerca de 10.000 milhas nauticas. 0 hidroaviao tinha aos comandos
o Cap. H. E. Gray, uma tripulac;ao de onze membros e transportava nove convidados de varios
departamentos estatais americanos destacando-se tres membros da C,A.A. (Departamento da Aviac;ao
Civil Americana) com a missao da certifica<;ao da rota FAM 18.
o

Yankee Clipper na sua primeira viagem

a Europa, descolou de

Baltimore e fez as seguintes

escalas:
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26 Marc;o 39
30 "
"
2 Abril 39
3 "
4

11
12
13
14
IS
16

"
"
"
"

Baltimore Horta (a
Horta
Lisboa
Lisboa
Biscarosse (b
Biscarosse Marselha
Marselha Southampton
Southampton
Foynes
Southampton
Foynes
Lisboa
Southampton
Lisboa
Horta
Horta
Bermudas
Bermudas Baltimore

a) Houve atraso devido ao estado do mar na bafa da Horta.
b) Tambem houve atraso, devido ao mau tempo, obrigando
a noite em Biscarosse.

0

Hidroaviao a passar

Em 22 de Abril, apos 0 voo de ensaio a C.A.A. concede a certificac;ao da rota a PAN AM para 0
servic;o postal e tambem de passageiros. Ao contrario do primeiro voo comercial realizado a 20 de
Maio em que 0 volume de correia foi muito significativ~, (1.804 Ib) neste voo de ensaio existe apenas
algumas cartas expedidas pela tripulac;ao e convidados enviadas de algumas das cidades escaladas
pelo " Yankee Clipper", por isso trata-se de material filatelico muito raro.
Apresentamos aos leitores uma carta de servic;o enviada de Lisboa, marca aerea de 1-4-39,
enviada pelo Eng. mecanico de voo Mr. C.D. Wrigth para Southampton com carimbo de chegada a
esta cidade de 6. APR. 39. ( Fig. n03).
Embora no voo de ensaio 0 Yankee Clipper fosse ate Inglaterra, 0 primeiro voo comercial (so
transportou correio) efectuado com infcio em 20 de Maio de 1939 em Port Washington, teve 0 seu

terminos em Marselha. A decisoo de estabelecer 0 terminal do Iinha transatlontica (Rota dos A<;:ores)
em Marselha, prendia-se com 0 estudo que a PAN AM efectuava prevendo estabelecer uma Iiga<;:oo
America - Europa mais a norte de parceria com a Imperial Airways onde esta j6 operava desde 1937.

o primeiro voo do PAN AM pela rota do Atlontico Norte (Northern route) entre New York e
Southampton. Via Terra Nova realizou-se em 24 de Junho de 1939 num hidroavioo Sikorsky modelo 42-B
American Clipper 111- 16736, curiosamente 0 mesmo hidroavioo que fez 0 primeiro voo de ensaio America
- Europa efectuado pela PAN AM em 16 de Agosto de 1937. (Fig. n04)
LISBON TO S,, ;)THN.1PTON

-:. .."
~

... .' : -. ..

Mr. B&n 5c u;; t )
F",':ler dtiun Duilding,
El lj1ir", . New York

U. S . A.
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Fig. n03 - Carta postada na Estac;oo central de Lisboa transportada no YANKEE CLIPPER para Ingiaterra, no
voo de ensaio de 26/3/39 a 16/4/39. Porte correcto para Inglaterra 1$75 +1$75 de sobretaxa = 3$50

Tambem existe correia destinado a Portugal que utilizou esta rota mas em quantidade diminuta
que no altura pr6pria abordaremos.

Fig. nO 4 - HldroavlCio
Sikorsky 542-8 American
Clipper III - 16736 da
PAN AM ancorado
defronte da doca do
80m Sucesso em Lisboa,
depols de efectuar 0 voo
de ensalo Inidado em 16
de Agosto de 1937 em
New York.

Lisboa 31 de Agosto de 2005
Bibliografia: 0 autor agradece ao amigo Sr Jonathan L. Johnson, Jr. Director e membro da A.A.M.S. pela cedencia
de alguma documentac;oo sobre a PAN AM e toda a colaborac;oo que tem prestado.

A MARINHA PORTUGUESA NA I GUERRA MUNDIAL
PARTE II - A ac~ao da Marinha na Europa.
A Defesa das Costas de Portugal e das IIhas Atlanticas

Armando Bordalo Sanches
desenhos de Eduardo Silva

( ContlnUOt;clO )

Vimos anteriormente, que tendo como objectivo a organizac;:oo da nossa defesa maritima, foi
criada par Portaria de 5.07.1915, uma " Divisoo Naval de Defesa e Instruc;:oo ", inicialmente constituida
pelos navios: cruzadores "VASCO DA GAM A "," ALMIRANTE REIS "e "ADAMASTOR ", contra-torpedeiros
" DOURO " e " GUADIANA ", torpedeiros " N.o 1 " e " N.o 2 ", submarino" ESPADARTE " e vapor" LlDADOR
" e que, 0 comando desta Divisoo foi entregue ao capitoo-de-fragata Daniel Leote de Rego.
Vimos tambem, que a declarac;:oo de guerra que a Alemanha fez a Portugal, foi originada
essencialmente, pela apreensoo de 35 navios alemoes e 1 austriaco levada a efeito em aguas territoriais
portuguesas, aos 23 de Fevereiro de 1916.
Visando a correcta identificac;:oo hist6rica das situac;:5es de facto e de ocorrencias com interesse para 0 estudo deste tema, vamo-nos socorrer da obra intitulada, " PORTUGAL NA GRANDE GUERRA OITAVA PARTE / A MARINHA PORTUGUESA NA GRANDE GUERRA MUNDIAL ", edic;:oo da " Editorial Atica,
Lda. ", em Marc;:o de 1938 e
sobre a direcc;:oo do General Ferreira Martins, transcrevendo na integra alguns trechos da mesma.

- A DIVISAO NAVAL
" Apos 0 movimento
revo/ucion6rio ocorrido aos
5.12.1917, chefiado por
Sidonio Pais, de que resu/tou
o exflio de Leote do Rego, foi
extinta a Oivisoo Naval, ficando todos os servic;:os de defesa marrtima no Continente, Ilhas Adjacentes e Cabo
Verde, a cargo de uma nova
dependencia autonoma da
Majoria General da Armada,
o Comando Central de Oefesa Marrtima, com sede em
Belem, na antiga Superintendencia dos Servic;;os Navais
de Defesa Submarina, que

Figura 1- SObrescrlto remetldo por E. Bertholleu, em servlc;o na Base Naval
Francesa, em Lelxoes, sem marca de translto de Matoslnhos, para Herault
(Franc;a). Beneflclou da Isenc;co de porte que Ihe fol concedlda pelo Governo
Frances, utlllzando para esse efelto a marca de duplo circulo, batlda a vloleta e
legend ada, " MARINE FRAN<;AISE/SERVICE A LA MER ". Cortesla de Joaqulm
Sousa Lobo

passou a designar-se, Superintendencia da Defesq Marrtima do Porto de Lisboa, chefiado pelo capitoo
de mar e guerra, Julio Galis, como Inspector da Defesa Maritima.
Se 0 triunfo daquele movimento revo/ucionario acarretou um certo retrarmento na nossa aq;oo
militar em Franc;a, com comodidade para uns e injustic;a para outros, na Marinha noo se produziram
alterac;oes sensrveis nos servic;os que, debaixo das denominac;oes indicadas, continuaram a ser desempenhados como ate ali, mantendo-se a mesma orientac;oo seguida na D. N., pela passagem do
Chefe do E. M. de Leote do Rego, ao Comando Central de Defesa Marrtima, onde continuou a exercer
o seu patriotico esforc;o em prol da Marinha e da causa dos Aliados.
B) - A DEEESA DA BARRA DE LlSBOA

A defesa das costas marrtimas de Portugal e IIhas Adjacentes foi distriburda pelas Bases Navais de
Lisboa, Leixoes e Ponta Delgada, pela esquadrilha Fiscal da Costa, sediada em Faro, e pela reduzida
forc;a maritima do Funchal.
A Base Naval de Lisboa
compreendia, alem dos serviC;OS centrais, Divisoo Naval e
Aviac;oo Maritima, a Superintendencia do Servic;o Naval de
Defesa Marrtima, criada por
decreto de 17 de Abril de 1916,
qual competia a defesa da
barra de Lisboa por intermedio
dos seguintes organismos:- Barragens - Pilotagem - Submarinos - Lanc;a-minas - Baterias e
Postos de Vigiloncia. Em Dezembro de 1917 montou-se mais 0
Servic;o de Fiscalizoc;op das 00cas ( de que foi chefe 0 capitoo
de fragata Moreira Rato ).
Esquadrilha de Patrulhaso Servic;o de patrulhas compreendia as patrulhas de alto mar,
que
tambem
prestavam
comboios a navegac;oo entre
o Continente e as IIhas AdjacenFigura 2 - Expedlda da Base Naval Francesa, em Lelxoes
tes, e as patrulhas auxiliares. No
(Matoslnhos)-18.07.1918-, pelo cltado mllltar frances, a bordo do barco
Funchal costumava permanepatrulha" BEGONIA ", via L1sboa - onde fol vlsada pelos Servlc;os de Censura
cer uma patrulha de alto mar
Postal-, para Herault ( Franc;a ). Beneflclou de Isenc;co de Porte nos mesmos
para aquele efeito.
moldes da anterlor.Cortesla de Gullherme Rodrigues
o servic;o de vigiloncia
na barra de Lisboa era permanente, de dia e de noite, e feito por dois grupos de patrulhas distriburdos por duas zonas: a zona Norte da
Barra - Cascais, Cabo Raso e Cabo da Roca - e a zona Su/- Espichel e, ocasiona/mente, Sesimbra.
De comec;o, as patrulhas estavam organizadas em 3 divisoes, servin do de divisionarios os contratorpedeiros GUADIANA E DOURO ", que depois passaram ao servic;o de comboios para Franc;a, e
a canhoneira LIMPOPO ". As patrulhas eram constiturdas por um grupo de dois barcos, gera/mente
vapores de pesca mobilizados, navegando norma/mente a distoncia de 400 metros, que se rendiam no
mar de tres em tres dias, e cujo servic;o era regu/ado por instruc;oes muito meticu/osas.
As patrulhas auxiliares eram constiturdas por gasolinas tripu/ados por pessoal da secc;oo de A. D.
M. e que foram empregados, de comec;o e durante um certo tempo, na barra e entre Cascais e Belem.
Mais tarde, foi estabelecido um servic;o de assistencia a pescadores, prestado por pequenos vapores
armados, na zona entre Cabo Raso e Setubal.
Um navio de vigiloncia junto das barragens interiores, de caldeiras acesas e pronto a largar a
amarra por moo em casos de urgencia, fiscalizava os navios em tronsito.
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C) - A BASE NA VAL DE LElX6ES

A defesa da Barra do Douro e de Leixoes foi inrciada em 12.3. 1916 pelo Chefe do Departamento
Maritimo do Norte ( capitoo de mar e guerra Cunha Lima) e consistia numa barragem de rede metalica
a entrada do porto de Leixoes, uma pec;a e um projector no extremo do molhe Sui d,? mesmo porto.

Em Fevereiro de 1917, como os franceses reconhecessem a vantagem de se estabelecer em
Leixoes uma Base de abastecimentos para os cruzeiros que faziam, protegendo a navegar;eo aliada
no Atlentico, e por acordo realizado entre os dois Governos, foi estabelecida uma Base Naval Francesa
em Leixoes.
Ao mesmo tempo, intensificavam-se os meios de defesa daquela zona maritima que ficaram
constitufdos por: uma per;a S.c. t.r. 15/45 ao N. de Leixoes ( Rodeo ); uma bateria de 2 per;as A. 15/28 00
S. do Douro ( Lavadores ); uma per;a S.c.t.r. 10/45, com projector, no molhe S. de Leixoes; uma rede
metalica m6ve/, entrada do porto de Leixoes; canais dragados de minas, e determinados segundo
enfiamentos em terra, para

a

darem com seguranr;a acesso r:;;;;pr;;;;;:C~fi)wn:;nJ--'-;'T.r.:_~~cA~.~...~~~a-.....~~~~~~=~""l-~
00 porto de Leixoes e
barra.
(Ji
A rocega das minas era
feita pelos vapores " ACOR " e
" MARIA VICT6RIA " ( I .° tenente Gagean e 2.0 tenente
Botelheiro ) que trabalhavam
separadamente empregando
o sistema Ronarc'h, dos quais,
de comer;o, s6 um era armado com uma insignificante
per;a de 37 m/m que apenas
servia para 0 afundamento das
minas rocegadas. E com este
ridfcu/o armamento teria defender-se em qualquer poss/vel
encontro com um submarino
inimigo, principalmente quando os vapores eram empregados em servir;o de comb6io a
Figura 3 - Sobrescrlto envlado da Base Naval Francesa, em Lelxoes
navios mercantes.
(Matoslnhos) -10.08.1918-, pelo mesmo expedldor, a bordo da cha/utler
Em Setembro do mes- Hortensia ", para Herault ( Franc;a ). Clrculou Isento de Franqula nos mesmos
mo ana encontrava-se monta- moldes das anterlores.
da a base Naval Francesa de
Leixoes que se instalou no Posto de Desinfecr;eo, sob 0 comando do capiteo de fragata Rene Nielly,
tendo como subalternos, um 1.0 tenente, um medico, um engenheiro naval e dois comissarios.
No mar, dispunham os franceses de 6 barcos patrulhas - cha/utiers - bem armados e dispondo de
T.S.F., saber:- " CYCLONEN ", " FUCHNO ", " HORTENSIA ", " MEDOC ", " MIMOSA" e " PETUNIA ", e de duas
troineiras, "GREVETTE" e "PIEUVRE ".
Estes navios prestaram muitos bons servir;os, patrulhando ate a altura do Cabo Finisterra, ponto
preferido pelos submarinos alemees para atacar a navegar;eo aliada, e ainda para alem, do que
resultou a raridade daqueles ataques, sem que os nossos patrulhas pudessem concorrer em teo larga
esc ala com os franceses como se desejava, devido a deficiencia de meios de defesa e carencia de
T.S.F.
Subordinada a esta Base estava 0 Centro de Aviar;eo Francesa de Aveiro.
A apreeenseo dos navios neutros em aguas nacionais por navios que neo eram portugueses,
tornou-se assunto de so/ur;eo melindrosa, mas que sempre foi resolvido com tato e bom entendimento
entre as nossas autoridades navais e as francesas. 0 Governo frances agraciou alguns dos nossos oficiais,
eo Governo portugues, alguns oficiais franceses, que cooperaram nos servir;os desta Base.
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No ultimo leilao do Clube Filatelico de Portugal- n.o 17 de 2.07.2005-, foi vendido um lote de 13
sobrescritos ( Lote n.o 624 ), expedidos por um militar do Base Naval Francesa, em Leixoes, cujo feliz
contemplado foi 0 Distinto filatelista, Guilherme Rodrigues, que amavelmente as disponibilizou para
este estudo.
Alem destes 13 exemplares conhecemos mais dois; um pertencente ao lIustre e Distinto filatelista, Joaquim Sousa Lobo, que reproduzimos na Figura 1, e outro pertencente ao igualmente lIustre e
Distinto filatelista, Dr. Luis Frazao, reproduzido na Figura 1 do seu artigo intitulado, " Sera 0 documento
acima representado um Isento ·de Franquia de Portugal" ?, publicado no n.o 61 de Julho de 2000 do
Jornal de Filatelia, Edic;:ao do Clube Nacional de Filatelia.
Na analise efectuada a estas 15 correspondemcias, facilmente se constata que:
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a) Foram todas expedidas pelo mesmo remetente, 0 Quartiermaitre de Timonerie frances, E.
Berthomieu e para 0 mesmo destinatario, Mademoiselle Marie Rocher, em Herault ( Fran<;:a );
b) 0 remetente, especifica em sete ( 7), encontrar-se a bordo do chatulier "BEGONIA ",
designa<;:oo esta que estranhamente noo se encontra incluida nas dos barcos patrulha do grupo anteriormente descrito. Comprova-se tal realidade com a carrespondencia reproduzida na Figura 2.
c) Noutras duas (2) revela-nos que se en contra a bordo do barco patrulha " HORTENSIA ",
se constata atraves do sobrescrito da Figura 3.

0

que

d) Nas restantes seis ( 6), noo faz alusoo a qualquer barco patrulha, 0 que se comprova com a
correspondencia da Figura 4.
e) Todas elas beneficiaram do privilegio de Isen<;:oo
de Porte, concedido pelo
Governo Frances, em regra,
simultaneamente, atraves da
marca francesa de duplo cfrculo ( 37 e 25 mm ), batida a
violeta e legendada, "
MARINE FRAN<;AISE/SERVICE A
LA MER", que passamos a designar par TlPO .. LEIXOES 1 "e
da identifica<;:oo na parte superior dos frontispicios das
mesmas, do seu remetente e
do local onde se encontra ( a
bordo dos patrulheiros ou
Leixoes ).

64

f) Algumas ( 8 ) evidenciam terem transitado pelo
Correio portugues ( marca
\
postal de Matosinhos ), onde
so mente duas foram visadas
pelos Servi<;:os de Censura
Figura 4 - Envlada da Base Naval Francesa, em Lelxoes ( Matoslnhos)Postal ( uma em Lisboa e ou11.12,1918-, pelo referldo militar frances, para Herault (Franc;a). Beneflclou de
tra
no Porto) e as restantes (
Isenc;oo de Porte nos mesmos moldes das anterlores. Cortesla de Gullherme
7 ) sem qualquer marca posRodrigues
tal portuguesa. Comprovamos 0 que atras foi referido com as correspondencias reproduzidas na anterior Figura 2 e na Figura 5.

It ~A:-.

(

o

que atras foi exposto permite-nos de imediato, afirmar que:

1 - Estamos perante um raro conjunto de carrespondencias posta is francesas - Isentos de Franquia Franceses-, expedidas par um militar da Marinha de Guerra Francesa, a prestar servi<;:o na Base
Naval Francesa, estabelecfda em Leixoes, mais concretamente, nos barcos patrulha/cha/utiers, 0 qual
par acardo bilateral estabelecido entre Portugal e a Fran<;:a, cooperOu com a Marinha de Guerra
Portuguesa na defesa das rotas do Oceano Atlontico e dar, 0 seu indelevel contributo na valoriza<;:oo
da Historia Postal Maritima e Militar de Portugal;
2 - E muito estranho, que encontrando-se 0 Centro de Avia<;:oo de Aveiro subordinado a esta
Base Naval Francesa ( ao Comandante da mesma ), em Leixoes, somente aquele tenha solicitado 0
beneficio de Isen<;:oo de Porte, para as correspondencias expedidas pel os militares nele estacionados;
3 - Estamos convictos, que tratando-se de uma Base Naval Francesa, apesar do funcionamento
da mesma no seu todo, estar indubitavelmente condicionado ao estrito cumprimento do acordo celebrado com Portugal, todas as actividades desenvolvidas pelos cooperantes desta far<;:a da Marinha
Francesa, entre elas, 0 Servi<;:o Postal da Base ( Expedi<;:oo/Recep<;:oo/Isen<;:oo de Franquia, etc ... ), se
regiam pela Lei francesa e de acordo com as directrizes e regulamentos emanados pelo capitoo de
fragata Rene Nielly, na qualidade de comandante da Base; pelo que, for<;:osamente, se deve concluir

que, sera sempre requesito primario e fundamental, para que estos' correspondE'mcios, eventualmente,
tambem possam vir a ser consideradas, como "Isentos de Franquia de Portugal ", a comprovac;oo do
inerente e indispensavel suporte legal emanado ou, pelo Governo Portugues ou pela Administrac;oo
Postal Portuguesa, situac;oo de facto que ate hoje noo se verificou e/ou, confirmou.

OJ - A ESQUAORILHA FISCAL OA COSTA
Esta Esquadrilha, com sede em Faro, acumu/ou durante a guerra as func;:oes de fiscalizac;:oo da
pesca com as de vigiloncia no mar, e dela fizeram parte a canhoneira " LURIO ", rebocadores " UDADOR
" e " MINHO ", vapores " VULCANO " e " CARREGADO "; 0 vapor" GALGO ", que noo dependia da
Esquadrilha, cruzava entre S. Vicente e Lagos.
Quando em 1917, se intensificou a guerra submarina, causando grandes estragos no navegac;:oo,
os franceses e os ingleses mantiveram na zona do Cabo de S. Vicente duos esquadrilhas que se rendiam
de seis em seis dias. A francesa que tinha a base em Coso Branca, compunha-se dos submarinos "
AMPERE" e " PAPIN" e de um cac;:a-minas, e abastecia-se em Lagos. A inglesa, composta p~r um
cruzador auxiliar e dois torpedeiros, era comandada por um capitoo de mar e guerra e costumava
permanecer na enseada do Balieira junto de Sagres. 0 " GALGO " co/aborou com estas patrulhas.

E) - A AVIACAO MARiTIMA
Ao rebentar a guerra, a aviac;:oo estava longe de ter 0 desenvolvimento e a importoncia que
mais tarde veio a adquirir.
A Aviac;:oo MarItima em Portugal foi criada pelo decreto de 28 de Setembro de 1917 que estabeleceu 0 Centro de A. M. de Lisboa.
Por uma convenc;:oo previamente realizada entre os govern os portugues e frances, dever/amos
dispor de dois centr~s de aviac;:oo marItima, um em Lisboa e outr~ no Algarve, contudo, este noo
chegou a estabelecer-se, apesar das tentativas feitas para 0 montarmos na IIha da Cu/atra, ja por
deficiencia de pessoal especializado, ja pela demora nos construc;:oes indispensaveis que ficaram incompletas.
No Norte, e em virtude
da mesma convenc;:oo, foi
estabelecido um centro de
aviac;:oo francesa em Aveiro,
subordinado 6 Base Naval de
Leixoes; e, mais tarde, tratouse ainda da criac;:oo de um
centro no Faial, com a cooperac;:oo do Aviac;:oo Americana, chegando a receber-se
ali quatro aparelhos que noo
foram utilizados porque entretanto se assinou 0 armist(cio.
o C. A. M. de Lisboa iniciou as operac;:oes de guerra
em 24 de Dezembro de 1917,
com dois pequenos aparelhos
~t.
F. B. A. rotativos, ja entoo fora
de uso por noo merecerem
confianc;:a, com os quais se fizeram varios reconhecimentos na regioo dos campos de
minas, entre cobos, chegando a afastar-se 20 milhas, ou
mais, em alertas de submarinos inimigos. Vieram depois
os aparelhos Tellier D. D., nos
Figura 5 - Correspondencia remetlda da Base Naval Francesa, em Leixoes
quais se fizeram reconheci- (Matosinhos), pelo mesmo expedidor, sem marca postal portuguesa, via Bordeus,
mentos na costa, ate a para HerauH (Franc;a). Beneficiou de Isenc;co de Franqula nos mesmos moldes
Aveiro. Alguns reconhecimen- das anterlores. Cortesia de Gullherme Rodrigues
tos foram feitos a tal distoncia da costa que, em coso de panne, serio quos! imposslvel socorrer os aparelhos.

o Centro de Aviac;:oo MarItima de Aveiro insta/ado em 1918, e onde 0 primeiro voo se realizou a
9 de Maio, era dirigido pelo tenente piloto aviador da marinha francesa Maurice Larrouy; os aparelhos
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de que dispunha eram franceses, e ne/e serviam,
como adjuntos, um oficia/
(1. 0 tenente Tavares do Silva J e prac;as do nossa Armada. Tinha anexo um
posto de T.S.F., e competiathe a vigiloncia e defesa do
costa desde 0 Minho 00
Mondego , havendo a
registar, nos servic;os prestados p~r este Centro,
a/em de patru/has e
comb6ios a numerosos navios de comercio, os seguintes ataques:
oj em II de Maio, a
um submarino a/emoo assino/ado a 5 milhas 00 S. W.
do faro/ de A veiro, e que
teve como consequencia
desembarac;ar 0 caminho
aos navios do baca/hau a
sair para a campanha daque/e one;
bJ Em 5 de Setembro,
a dois submarinos inimigos,
um dos quais tinha bombardeado 0 " Desertas ", enca/hado no Costa Nova, com
fortes probabi/idades de um
de/es ter sido afundado;
cJ em 13 de Setembro, ataque a um submarino a/emoo a 20 milhas do
costa de A veiro.
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este Centro de Aviac;ao, fui
inesperada e agradavelmente surpreendido em JuIho passado, com as c6pias
de tres preciosos e ineditos
Figura 6 - Cortesia de Guilherme Rodrigues
documentos - cujo teor
incide essencialmente no
pedido e posterior concessao, do beneficio de Isenc;ao de Franquia, aos militares franceses deste
Centro -, que 0 Distinto filatelista, Guilherme Rodrigues, amavelmente me ofereceu, razao pela qual
aqui Ihe manifesto 0 meu duplo agradecimento pela sua preciosa colaborac;ao.

o primeiro, remetido de Lisboa, aos 13.05.1918, pelo Oficial Adido ao Centro de Aviac;ao de
Aveiro, 10 tenente Tavares da Silva, para a Majoria General da Armada em Lisboa, a solicitar que esta
interceda, " junto das autoridades competentes para que toda a correspondencia destinada 00 pessoot de Aviac;oo francesa em Aveiro, enviada de Franc;a, noo sofra taxa ou sobretaxa e bem assim toda
a correspondencia enviada para Franc;a pe/o mesmo pessoa/, desde 0 momento que no sobrescrito
seja aposto 0 carimbo a tinta de olio: " Aviation Maritime Franc;aise " com a menc;oo do nome e do
qualidade do expedidor, isto a exemp/o das disposk;oes adoptadas em Franc;a para todos os corpos
expedicionarios estrangeiros.
Serio vantajoso que as autoridades postais, concedendo estas benevo/encias, fizessem disso
sabedor 0 Comandante do Aviac;oo de Aveiro, 0 tenente Larrouy, e avisassem os servic;os postais
respectivos ".
para

0

No segundo - Oficio n.o 340 de 14.05.1918-, expedido da Majoria General da Armada, em Lisboa,
Administrador Geral dos Correios e Telegrafos. solicitam-se. " as ordens convenientes para que

toda a correspondencia dirigida 00 pessoal do Centro de Aviac;oo de Aveiro, enviada de Franc;a, noo
sofra qua/quer taxa ou sobretaxa, bem como que a toda correspondencia enviada para a Franc;a pelo
respectiv~ pessoa/, quando nos sobesseja posta 0 carimbo a olio: " Aviation Maritime Franc;aise " com
a menc;oo do nome e do (qualidade do expedidor, seja extensivo a mesma regalia que em Franc;a e
adoptada para os Corp os Expedicionarios estrangeiros".

o terceiro - 0 mais preponderante -, remetido do Administrac;ao Geral dos Correios e Telegrafos,
aos 27.5.1918, para a Majoria General do Armada, a comunicar, " que por despacho de sa Ex a 0 Secretario d'Estado do Comercio com data de 20 foi determinada a isenc;oo de franquia para a correspondencia enviada para Franc;a pelo pessoal do Centro de Aviac;oo ", que, devido 00 seu inequivoco interesse
para a Historia Postal Portuguesa (Correio Maritimo, Aereo e Militar e, para a IsenC;ao de Franquia), se
reproduz integralmente no Figura 6.
Varias sao as ilac;6es que se podem retirar do conteudo destes 3 documentos, designadamente:
A evidente e humana preocupaC;ao do 1° tenente Tavares do Silva, adjunto do comandante do
Centro de AviaC;ao, tenente aviador Maurice Larrouy, que a IsenC;ao de Porte solicitada para as correspond€mcias expedidas pelos militares franceses, fosse extensiva as que os mesmos recebessem de
Franc;a, sem franquia
ou insuficientemente franquiadas;
Estar condicionado 0 privilegio
de IsenC;ao de Porte
das correspond€mcias expedidas, a exibiC;ao em simultaneo, do carimbo
legendado,"
Aviation Maritime
Franc;aise ", do menC;ao do nome e do
qualidadedo expedid or; e que,
Estas regalias,
segundo a optica
do citado oficial
portugues, nao eram
mais do que as
adoptadas em Franc;a para todos os
corpos expedicionarios estrangeiros;
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Figura 7 - Remetldo de Avelro - 6.5.18-, com 0 texto escrHo em frances, exlbe no
to po superior as referendas manuscrHas, .. Avelro 5,5.18 ", .. F. M. " ( Franchise Mllltalre )
e " Fran~a " e, no canto superior dlreHo, um carlmbo de duplo cfrculo, batldo a vloleta e
legendado, .. Capltanla do Porto de Avelro ", transHou pelo Porto - onde fol vlsado pelos
Servl~os de Censura Postal -, para Berglers, Herault (Fran~a). Ostenta a marca de porte a
pagar ( pelo destlnatarlo), do correlo de Avelro, "T" (Taxa Devlda ou Taxa a Cobrar), em
virtu de do remetente, nco ter pago 0 porte devldo.

o despacho
do Sr. Secretario do
Estado do Comercio, datado de 20.5.1918, apenas concedia IsenC;ao de Franquia, a correspondencia
enviada para Franc;a pelo pessoal do Centro de AviaC;ao; uma vez que, " as correspondencias procedentes de Franc;a, dirigidas aos militares de terra e mar em servic;o em Portugal ja fora determinado
por despacho de 19 de Outubro do ana findo que noo fossem porte ados as que chegassem sem selos
ou insuficientemente franquiadas, 0 que foi participado aos Chefes dos servic;os dos correios e telegrafos por circular N. ° 30 do ana findo ";

Para alem do que atras foi descrito, 'resto-nos acrescentar que:
- Ate a entrada em vigor deste Depacho, 20.05.1918, apenas se conhece uma correspondencia
- a qual se deve atribuir por conseguinte, um elevado grau de raridade -, que revelo fortes indicios de
ter sido remetida por um dos militares franceses estabelecidos neste Centro de AviaC;ao de Aveiro,
nomeadamente, 0 postal do Figura 2 do artigo filatelico do Dr. Luis Frazao - ja anteriormente citado -,
publicado no n.o 61 de Julho de 2000 do Jornal de Filatelia, ediC;ao do Clube Nacional de Filatelia, que
pela sua relevancia para este estudo ousamos, com a devida venia, reproduzir no Figura 7.

Apesar dos elementos evidenciados no postal atras descrito, indiciarem a probabilidade de ser
uma correspondencia expedida por um dos militares franceses destacados no Centro de Aviac;:ao
Maritima de Aveiro, em virtu de da Administrac;:oo Postal ( Correio ) ter constatado, que noo ostentava
os requisitos ( ou pelo menos alguns dos ) indispensaveis exigidos pelo regulamento postal em vigor ( 0
onus da prova ), classificou-a como correspondencia particular nao franqueada e, em consequencia
determinou, que nao podendo a mesma usufruir de Isenc;:ao de Porte, tinha de ser porteada.
Senao vejamos.
A permuta de correspondencias entre, Entidades e Organismos Publicos (Servic;:o Oficial), sempre
obedeceu a regras e regulamentos espedficos, como por exemplo: exibirem as siglas, S.N.R., S.R., etc .....
a identificac;:ao do remetente e do destinatario e serem os dois intervenientes, entidades ou organismos
publicos, serem apresentadas em mao no Correio, etc ... Ora, ao verificar-se que 0 postal em aprec;:olanc;:ado na caixa do correia sem a correspondente franquia-, remetido para Franc;:a (por um cidadao
estrangeiro), nao identificava 0 nome e a qualidade do remetente, nao era dirigido a qualquer entidade
publica nem aludia a qualquer disposic;:ao legal (autorizac;:ao do beneficio de isenc;:ao) e, apenas exibia
um mere carimbo administrativ~ da Capitania do Porto de Aveiro - que ate podia ter sido utilizado
abusivamente-, sem qualquer efeito legal para 0 objectiv~ pretendido, e bem evidente que 0 funcionario
dos correios so podia proceder como procedeu, uma vez que em caso de incumprimento do seu dever,
incorria no risco de suportar 0 pagamento do porte devido e de processo disciplinar,

o teor dos 3 documentos atras referenciados comprovam-nos 0 correcto procedimento do
funcionario, ja que os militares franceses so vieram a beneficiar de Isenc;:ao de Porte a partir de 20 de
Maio de 1918.
- Nco conhecemos qualquer exemplar clrculado - Expedldo ou Recepclonado - apos a entrada
em vigor do Despacho de 20.05.1918.
F) - A SASE NAVAL DE PONTA DELGADA
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Os Acores ocupam uma posiC;ao privilegiada no At/antico, sob 0 ponto de vista da guerra naval.
Logo a seguir a dec/arac;oo da guerra a Portugal, foi 0 capitoo do porto de Ponta Delgada
(capitoo de fragata Julio Milheiro ) encarregado de organizar a defesa de S. Miguel de acordo com 0
Comandante Militar, e mais tarde foi nomeado Comandante da Defesa Naval dos Ac;ores.
Fraqu/ssimos, para noo dizer nu/os, eram os meios defensivos do arquipe/ago, e em Abril seguiram
do nosso Arsenal para Ponta De/gada 5 pec;as A. 10/28, de reparo naval Vavasseur, que pertenceram as
antigas canhoneiras Ave, Rio Lima e Zambeze, com as quais se montaram as baterias do Espa/doo, 3
pec;as, e da Moe de Deus, 2 pec;as. Nas aguas dos Ac;ores estacionava entoo a velha e insignificante
canhoneira " A(:OR " ( 1.0 tenente Goulart de Medeiros), que, mesmo assim, prestou relevantes servic;os
na reparac;oo dos cabos submarinos ingleses, e foi com estes limitadlssimos meios de defesa que 0
porto de Ponta Delgada, para noo fa/ar nos outros do arquipe/ago, se encontrou na guerra.

G) - NA MADEIRA

o Funchal sofreu por duas vezes 0 ataque dos submarinos inimigos. 0 primeiro foi em 3 de
Dezembro de 1916, quando 0 submarino a/emoo U - 83 torpedeou tres navios, dois franceses e um
ingles, que estavam fundeados no porto, afundando-os. 0 mesmo submarino bombardeou a seguir a
cidade, mergulhando logo que as baterias de terra abriram fogo sobre ele.
A defesa marItima do Funchal de que 0 capitoo do porto, 0 capitoo de fragata Sales Henriques,
foi Comandante, limitava-se a 3 barcos patrulhas, " DORY", "DEKADE I" e "MARIANO DE CARVALHO ",
armados, cada um, com uma pec;a H. 47 m/m, e um gasolina armado com um canhoo-revolver, cujas
guarnic;6es eram mixtas, e para estes servic;os tinha 0 mesmo Comandante sob as suas ordens um
destacamento de 20 prac;as. Foi notavel a acc;oo dos dois ultimos daqueles barcos quando, em 12 de
Dezembro de 1917, sa/ram para 0 mar em perseguic;oo de um submarino a/emoo U - 155 que
bombardeou a cidade, causando mortos e feridos a/em de preju/zos materiais, sustentando combate
por mais de duas horas, ate que 0 inimigo retirou. Contudo, este comportamento heroico das guarnic;6es
dos patrulhas foi tomado no Funchal como causa do bombardeamento, parque a propaganda
german6fi1a, que ali se fazia sentir intensamente, espalhou que os submarinos s6 fariam fogo sobre a
cidade se fossem atacados, e por isso os navios de vigilancia deveriam limitar-se a observar, sem
atacarem qua/quer submarino inimigo que aparecesse.
(Continua)

Queijas, 12 de Setembro de 2005

,
,,

,, ,
I

,,

- - -- ........ ---

COlEccioNE SElos dE MACAU
COllECT MACAo'S STAMPS

..

"

" "\
,

\

).--

...

...

-----,

,,

~f'jj!Wi - mtiIJl&
Correios de Macau - Divisao de Filatelia
I

,
I

Jt!1.:1.1~ Endere~o I Address:

l!l! fll] m~J~:Q:ljfI Jt!1. I Largo do Senado. Macau
11tl'lW Tel: (853) 3968513, 574491

I

~JtfW~ Fax: (853) 3968603, 336603
\

\

I

m.:riflf1'

E-mail: philalel@macauposl.gov.mo.macpost@macaupost.gov.mo

,

,,

,;

,.
,,

...

--- ---

...

.

Pagina da Maximafilia
,

,

,

,

Agua Beblvel- 0 "petroleo" do Seculo XXI

Joao Pinheiro da Silva

A agua e 0 sfmbolo universal de vida e de pureza. Talvez 0 nome TERRA nao seja tao adequado
para 0 nosso planeta: como se pode observar, vista a partir do espac;:o, a Terra tem um aspecto azul e
aquoso. Isto acontece porque dois terc;:os do sua superffcie se encontram cobertos de agua (Fig. 1).
Qualquer enciclopedia nos diz que a agua e um Ifquido incolor, inodoro e insfpido em pequeno
quanti dade e esverdeada em grandes massas,
refracta a luz, dissolve muitas substancias, solidifica
por acc;:ao do frio, evapora-se por acc;:ao do calor e,
em estado mais ou menos pur~, forma a chuva, cuja
precipitac;:ao da origem as fontes, aos rios e aos mares.
Compoe-se de um volume de oxigenio para dois de
hidrogenio, sendo H20 a sua formula molecular.
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A agua e 0 constituinte mais abundante do
organismo vivo, sendo a desidratac;:ao um sinal de
envelhecimento. No organismo humane a agua
encontra-se num valor de 70% no recem-nascido e de
65% no adulto. Em alguns vegetais, a proporc;:ao e
ainda maior, alcanc;:ando ate 98% - como e 0 coso,
por exemplo, do melancia -.
A agua potavel fornecida pela rede publica de Fig. 1 - Japco * Yvert 2304 *1996 • Acont. dos 50 anos
abastecimento deve ser transparente, incolor e do apos guerra. ObI. ord. Tanegashlma de 07.12.1996
inodora e 0 seu conteudo em sUbstancias inorganicas
e em materias organicas esta sujeito a legislac;:ao rigorosa. Os modernos metodos de tratamento do
agua incluem algumas ou todas as seguintes fases:
1 - a agua e armazenada em reservatorios, nos quais
muitas das impurezas assentam no fundo e cerca de
95% das bacterias morrem;
2 - e entao filtrada atraves de brito e areia para deter
as partfculas mais finas;
3 - e finalmente desinfectada com cloro para eliminar
os microorganismos que ainda possam subsistir.
Embora depois desta fase, ainda permanec;:am
algumas bacterias, nao sao elas suficientes para fazer
perigar a saude.

Fig. 2 - Macau * Yvert 949 *1999 - Modo de vida Aguadelros. ObI. 1.0 dla Macau 28.04.1999

A agua agora esta pronto para ser bombeada
para as nossas casas. Pelo que, abrir as torneiras sao
gestos simp les que fazem parte do nossa vida
quotidiana (Fig. 2).

_32
Fig. 3 - Grecia • Yvert 1552 ·1984 - Natal - Seo
Joeo baptlzando Jesus Cristo. Obi. 1.0 dla
Atenas 06.12.1984

Considerada na
Antiguidade
como um dos
quatro elementos constitutivos
do Univers~, juntamente com 0
or, a terra e 0
fogo, a agua aporece
repetidamente na
historia das religi6es como 0
sfmbolo que proporciona 0 segredo da energia
vital. Procura-se,
atraves da abluc;:6es, a eliminac;:oo do pecado.
Segundo 0 cristianismo, a agua e
sfmbolo
de
purificac;:oo;
surge em muitas
cerimonias, Fig. 4 - Sul.;:a • Yvert 788 ·1967 -0 Natal - Jesus
Cristo e 0 samarltano. ObI. 1. dla Berne
especial mente
01.06.1967
no
baptismo,
para eliminar a mancha do pecado original e dar grac;:a
divina (Fig. 3).
No Novo Testamento, 0 evangelista Jooo
refere 0 encontro de Jesus Cristo, perto da cidade
de Samaria, com um homem que vinha tirar agua
a um poc;:o. Jesus pediu-Ihe de beber. Apagada a
sede, anunciou-Ihe uma agua de vida eterna:
"Quem beber da agua que eu Ihe der, jamais tera
sede". Aqui, mais uma vez, a fonte de agua
simboliza 0 jorrar da vida divina no corac;:oo do
crente (Fig. 4).
A agua canalizada de albufeiras, de barragens
ou rios, raramente e suficientemente pura para
uso directo. A causa disto reside no facto da
contaminac;:oo da agua doce ser quase
inevitavel, a medida que as cidades e as

Fig. 5 - Luxemburgo • Yvert 1046 ·1984 - Esta.;:eo de
depura.;:eo de agua de Beggen. Obi. 1.0 dla Luxemburgo
de 06.03.1984

industrias aumentam em tamanho e numero. Os rios
e outras correntes estoo indicados como meio de
transporte de materiais superfluos da industria e como
esgotos.
A utilizac;:oo da agua noo tratada provoca
doenc;:as epidemicas caracteristicas, como a colera
e a febre tifoide. Antes de os metodos de purificac;:oo
da agua (Fig. 5) se terem desenvolvido, estas
doenc;:as haviam-se tornado too vulgares que eram
olhadas como uma fatalidade natural. Mesmo hoje,
a colera, largamente espalhadas pela agua poluida,
provoca anualmente cerca de 200.000 mortes na
Africa e na Asia, regi6es onde relativamente pouca

Fig. 6 - Transkel - Bantusteo da
do Sui • Yvert
137 '"1984 - Serle base. Buscar agua ao rio. ObI. ord.
de Umtata de 02.04.1984

gente tem acesso aos abastecimentos
purificados . Uma boa parte da populac;:oo
mundial; 1,5 mil mil hoes de pessoas noo tem
acesso a agua potavel; tres mil milhoes noo soo
beneficiados por nenhum sistema de
tratamento de agua corrente. As consequencias
soo dramaticas: seis mil pessoas - a maioria
crianc;:as - morrem diariamente de doenc;:as
relacionadas com aguas inquinadas.
A agua e indispensavel para todas as
actividades humanas, seja vida, saude e
alimentac;:oo . E muito mais do que uma
necessidade basica . E um direito humane
inalienavel. No entanto, os recursos de agua
doce noo soo inesgotaveis . E indispensavel
Fig. 7 - EUA * Yvert 2888 *1999 - Cataratas do Niagara. ObI.
preserva-Ios, administra-Ios e, se possfvel,
1.. dla Niagara Falls de 12.05.1999
aumenta-Ios. No bantustoo de Transkei as
condic;:oes em que vivem os seus habitantes noo
soo nada agradaveis. Pora melhoror 0 seu aprovisionamento, a Organizac;:oo das Nac;:oes Unidas pora a
Promoc;:oo do Desenvolvimento (PNUD) esta a apoiar projectos de modernizac;:oo dos sistemas
hidrossanitarios pora os seus habitantes. Esperase qssim que as mulheres de Umtata deixem de
percorrer todos os dias as grandes distancias que
fazem em busca de agua para os seus gastos
domesticos. Esta situac;:oo acontece por ser uma
area desolada, onde a agua e muito escassa e a
terra improdutiva (Fig. 6) .

a
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a

Se, nos pafses mais pobres do sui do mundo,
o problema e 0 da falta de agua potavel, nos
pafses mais desenvolvidos 0 que esta em causa e
o consumo excessivo, que leva necessariamente
a degradac;:oo das reservas . Uma crianc;:a dos
pafses ricos consome 30 a 50 vezes mais agua do
que a que vive num pafs pobre. 0 consumo de
agua e um fndice do progresso industrial de um
pafs. Quanto mais avanc;:ado estiver 0 mesmo,
Fig. 8 - Australia - TerrHorlo Antartlco * Yvert 118 *1998 maior sera esse consumo. Todavia, noo podemos Melos de transporte. ObI. 1.· dla de Klnsgston - Tasmania
continuor a depender apenas da natureza. Novos
de 05.03.1998
process os devem ser descobertos para captor e
ormazenar mais agua. Um metodo comum de 0 conseguir, consiste em fechor completamente os vales
ao longo de um rio formando, assim, grandes reservatorios (Fig. 7). A agua encontra-se na natureza em
quantidades enormes e muito mal distribufda. No estado solido ocupa as regioes mais frias do globo. Na
Antarctica por exemplo (Fig. 8) . No estado Ifquido, cobre quase tres quartas partes da superffcie terrestre.
No estado de vapor encontra-se na atmosfera.
Estes (altocumulus) formam nuvens flocosas pela
evaporac;:oo, podendo ser prenunciadoras de
chuva ou tempestades , integrando-se no
incessante cicio climatico da agua (Fig, 9) .
Os antigos egfpcios, gregos e romanos
construfram grandes aquedutos pora trazerem
agua de longe para as suas cidades. 0 Aqueduto
de Segovia (Espanha), que ainda esta em uso, tem
820 metros de comprimento e 170 arcos. Foi
mandado construir pelo Imperador Augusto, com
duas fileiras de orcos sobrepostos.

Fig. 9 - Clskel - Bantustco da Africa do Sui * Yvert 212
*1992 - Formac;co de nuvens. Obi. de 1.· dla de IIHha de
19.03.1992

Este pato selvagem (Anas platyrhyncha)
encontra um meio adequado entre os canaviais
das zonas humidas, onde a vegetac;:oo 0 esconde
e a agua Ihe proporciona alimento (Fig. 10).

No Parque Nacional de
Yellostone (E.U.A.) existe um
geiser (jacto de agua quente
ou vapor aquecido devido
actividade vulccnica), chamodo Old Faithful (Velho Fiel).
Celebrizou-se dado que projecta todas as horas 56.000
litros de agua quente, altura
de 575 metros (Fig. 11).

a

a

Em coda dia aumenta no
mundo a escassez de agua
doce. Nco obstante as
barragens construidas, os
poc;:os perfurados e os rios
canalizados, estes nossos
esforc;:os nco fornecem 0
suficiente dessa materia-prima
essencial. Esta continua falta
Fig. 10 - Portugal - Yvert 1318 -1976 - de agua levou os cientistas 00
Protecc;ao das zonas humldas estudo das possibilidades do
Recursos Naturals - Agua. ObI. 1.0 dla dessalinizac;:oo de agua do mar.
L1sboa de 24.11.1976
Pelo elevado custo do
metodo, tem side dificil a sua
concretizac;:oo.

Fig. 11 - EUA - Yvert 332 -1935 -Parques Naclonals. Obi. 1.° dla
Yellowstone Park (Wyoming)

A poluic;:oo das aguas dos rios, lagos ou lenc;:6is
aquiferos, constitui um dos maiores problemas
sanitarios de hoje, dado que noo s6 destroi a fauna
e a flora que nelas habitam, como tambem, a longo
prazo, chega 00 mar e os seus efeitos propagamse a todo 0 planeta medida que se acumulam. As
frequentes mortandades de peixes causada por
derrames industriais soo a provo do crescente
deteriorac;:oo das aguas doces (de que 0 homem e
o unico culpado), que afecta ja a agua potavel
para usos humanos (Fig. 12).

a

Fig. 12 do Sui - Yvert 749 -1992 - Protecc;ao e
desenvolvlmento. ObI. 1.° dla VanderblJlpark de
06.02.1992

Simbolo ambivalente, a agua, fonte do vida,
pode ser tambem um instrumento de devastac;:oo
e morte. 0 artista japones Katsushida Hokusai (17901849) visualiza as ondas como moo com garras,
dando assim relevo forc;:a destrutiva do mar, como

a

foi 0 coso recente do Tsunami no Sudoeste
Asiatico (Fig. 13).
Como se disse acima, a agua noo e um
recurso inesgotavel, que se renovo
automaticamente atraves do cicio climatico
do evaporac;:oo e das chuvas. Noo!. A agua boa
para beber perde-se, degrada-se e as chuvas
noo asseguram a reposic;:oo das reservas. Por
isso, os problemas relacionados com a escassez
ou falta de qualidade do agua disponivel para
consumo humano tendem a agravar-se
dramaticamente nos pr6ximos anos.
Este problema e too grave para 0 futuro
do humanidade, que depende do modo como
nos relacionamos com este precioso liquido,
por isso a O.N.U., proclamou 2003 como 0 Ano Fig. 13 _ Sanm Marino - Yvert 1975 ~004 - A favor das vltlmas
Internacional de Agua Doce.
do Tsunami. Obi. 1.0 dla San Marino de 28.02.2005
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Os selos Coroa Guine
Esclarecimentos ao artigo do Dr. LUIs Frazeo

Gen. Fernando Oliveira Pinto

Agrade<;o ao Dr. Frazeo 0 esfor<;o que fez, e tal como quase advogado do diabo, pegando
nas fontes que eu indiquei no meu Iivro e lendo com redobrada aten<;eo 0 antes e 0
depois do documento, nco apresentando dados novos, s6 conseguiu que a sua
interpreta<;eo fosse diferente. Mas nco me convenceu. E estou agora mais satisfeito. E
que se 0 Dr. Frazeo depois de todo 0 esfor<;o, nco conseguiu provar 0 contrario, os selos
.d a Guine, pequena sobrecarga, tem agora mais probabilidade de terem sido·mesmo os
primeiros.
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l-Introduc;ao

o Dr. LUIS Frazeo teve a amabilidade de me informar que ia publicar um artigo sobre os selos
Coroa da Guine e ate me enviou um CD com 0 texto que eu agrade<;o e que me permite estar a
escrever antes mesmo da publica<;eo. Fiquei na expectativa para ver que elementos novos tinha
descoberto, mas depois desapontado porque afinal 0 artigo dele versava nco sobre factos novos mas
sim sobre interpreta<;oes das minhas interpreta<;oes.
Agrade<;o ao Dr. Frazeo 0 esfor<;o que fez, e tal como quase advogado do diabo, pegando nas
fontes que eu indiquei no meu Iivro e lendo com redobrada aten<;eo 0 antes e 0 depois do documento,
nco apresentando dados novos, s6 conseguiu que a sua interpreta<;eo fosse diferente. Mas nco me
convenceu. E estou agora mais satisfeito. Eque se 0 Dr. Frazeo depois de todo 0 esforc;:o, nco conseguiu
provar 0 contrario, os selos da Guine, pequena sobrecarga, tem agora mais probabilidade de terem
sido mesmo os primeiros.
Este trabalho consta de tres partes. A Parte I com as grandes questoes, a Parte II com questoes
tambem importantes e finalmente a Parte III com algumas considerac;:oes acerca da contestac;:eo do
Dr LUIS Frazeo.

PARTE I

2-0 problema
Ate 1943 era opinieo unanime que os selos da Guine, pequena sobrecarga, tinham sido os primeiros
a circular na Guine. Mas em 1943, em func;:eo dos artigos de Carlos Trinceo e Carlos George, tudo se
alterou e 0 Catalogo Simoes Ferreira passou a considerar os selos da Guine, sobrecarga grande como
os primeiros. Num outr~ meu trabalho de investigac;:eo, ao comparar os Catalogos em circulac;:eo fiquei,
face as diferenc;:as que apresentavam, na necessidade de tomar posic;:eo. E por isso gastei cerca de seis
anos nos arquivos e bibliotecas recolhendo cerca de 2.000 fotoc6pias (incluindo as dos documentos
que 0 Dr. Frazeo apresentou e que eram do meu conhecimento) com documentac;:eo que me permitiu
no final do Iivro dizer:

eu. de consclencla tranqullq e absolutqmente conylcto. aqul q'lrmo que a prlmelrq emlssCo de selos dg
Gulne como Proylnclg gutOnomg '01 g emlssCo com sobrecgrgg pequeng.

Mas tambem disse: Mas mais des cans ado 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 anteriormente reproduzimos, anima, mas nao
pode ser considerado decisivo.(A este selo voltarei rna is adiante).
3-A

dellmlta~co

de oplnloes

Ao come<;:ar a investiga<;:ao e depois
que no mundo do filatelia tinha dois grupos:

0

que fazer as 2.000 fotocopias, eu sabia bem

Defensores do tese GUINE grande como primeiros:

CATALOGO SIMOES FERREIRA
Dr. CARLOS TRINCAO
CARLOS GEORGE
PIRES DE FIGUEIREDO
Dr. LUIS FRAZAO (Jor. do Filatelia. n° 55)

Defensores do tese GUINE pequeno como primeiros:

CAT ALOGO ELADIO DE SANTOS
FAUSTINO MARTINS
MARSDEN

Indeciso:

VITORINO MAGALHAES GODINHO

00

decidir

4-As grandes questoes
As grandes questoes que no investiga<;:ao se me puseram foram tres:
4.1 - 0 artigo de Carlos George
4.2 - A afirma<;:ao de Pires de Figueiredo
4.3 - As opinioes de Marsden
Alem destas, outras questoes secunderias, como a opiniao de Faustino Martins e Vitorino
Magalhaes Godinho
E como no documenta<;:ao de apoio tinha muito mais elementos procurei justificar algumas
afirma<;:oes, como por exemplo 0 in/cio do circula<;:ao dos Guine, pequeno sobrecarga, em Agosto de
1879, afirma<;:ao importante e outras quase por mera curiosidade como e a compra dos selos em 1885
por Marsden. Isto com todas as cautelas, como se reproduz do peg. 93:
Tambem no seu relatorio, dizia

0

Governador Pedro Inecio de Gouveia:

" ... e a import6ncia do rendimento das esfampilhas do correio era incorporada em receifa do
imposto do se/o, confundindo-se assim estas disfinfas Fontes de receita. E comp/efamente impossfvel
enviar a estatfstica do movimenfo postal, pois os empregados noo estando habituados oeste servic;o,
encontram dificuldades para 0 safisfazer".
E quando se conseguem elementos referenfes a receitas ou a frafego sao diferentes conforme
as fontes, nem que digam respeito aos mesmos periodos.
Apesar do dificuldade que encontramos, com os elementos disponfveis e/aborou-se 0 mapa
anexo com as receifas por anos econ6micos a fim de permitir que no Capftu/o dedicado a Marsden se
e/abore um mapa com 0 valor das remessas e as receitas para se compararem as duos import6ncias
e se tentar tirar conc/usoes.
E fizemos mais. Como tfnhamos 0 mapa nO 96 do Caixa 365/AH.U. que 0 Governador Pedro
Inacio de Gouveia refere no seu re/at6rio de 7/11/1884 e que vai em onexo 00 presente Capftu/o,
fentamos ca/cu/ar a receita a partir dos elementos estot(sticos. E evidenfe que tivemos de admitir
algumas simpJificac;oes, como por exemp/o, que todas as cartas porte ados noo traziam quo/quer selo
e todas as cartas s6 pagavam 0 1° porte.
Pelo quadro que va; em anexo no mesma folha, chegamos 6 receita de 500$475 reis que se
afasta relativamente pouco dos va/ores oficia/mente pubJicados e que sao para 0 ana econ6mico
1882/1883 de 522$408 reis.
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4.1-0 artlgo de Carlos George

o parografo que no artigo de Carlos George esteve no origem do mudanc;a de 1943 foi 0

seguinte:

"De facto. 0 sr. Pedro Inacio Gouveia. declarou que fora ele quem. por meados de 1882. tendo
faltado em Solama selos de varias tax as. dos de sobrecarga GUiNE em grandes caracteres. mandara
sobrecarregar com a mesma palavra. em caracteres mais pequenos. na imprensa do governo da
provincia. alguns selos de Cabo Verde que existiam em cofre. ainda do tempo em que a Guine ndo era
provincia autonoma.
Acrescentou S. ExG. que na Secretaria da Guine deve existir nota oficiosa dessa resolut;do ...

o

a

offcio foi pedido atraves do Ministro Provfncia. nunca apareceu. consegui encontro-Io no
A.H.U., pogo 161 do Livro. E 0 offcio, datado de 28-6-1882, diz 0 seguinte:

Sua Exciu 0 Governador encarrega-me de disc!" a V EX4!iu que as cstampilhas de com:io
que pertencem a Cabo-Verde pod em na imprensa naciomll ciesta provincia ser
marcadas com a palavra "Guine" tomando-se assim inulil a sua remessa para aquela
co16nia. Outro sim quer 0 mesmo E,,,mo Snr que eu diga a V. Ex"'" que se digne
ordenar que 8S estampilhas em questao sejam mandadas a imprensa a tim de scl'em
convenientementc timbradas. (a) G.G.d'Almeida secrete) seral
Este offcio n° 835 e no verdade 0 documento mais importante do investigac;oo. Era a ele que se
referia 0 Governador no sua entrevista 00 jornalista Fraga. No pressuposto do falta de selos com "GUINE"
grande, teria mandado sobrecarregar selos existentes em cofre com "GUINE" pequeno. Ora, 0 motivo
para marcar com GUINE foi para noo 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,
noo foi essa a afirmac;oo do Governador. E porque 0 offcio noo apareceu, Carlos George elaborou todo
o seu raciocfnio quanta ordem cronologica em bases erradas, como 0 offcio demonstra.

a
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Cumprindo 0 despacho, as estampilhas foram sobrecarregadas com "GUINE", regressaram
depois a Secretaria do Governo e desta Secretaria foram enviadas a Junta do Fazenda pelo offcio n°
1004 de 28/7/1882. E entoo que vemos nos? Que as sobras existentes no cofre eram apenas das taxas de
200 e 300 reis, mais propriamente 27 estampilhas de 200 reis e 7 estampilhas de 300 reis.
Do anolise dos documentos eu pense que so se pode concluir que Carlos George estava errado
e noo tinha raz6es para alterar a precedelncia.
4.2-A aflrmac;do de Pires de Figueiredo

Pires de Figueiredo afIrn1a (pag 157 do Livro): "niio ser de aceitar que a sobrecarga pequena tivesse sido
leila em 1879, porque sem imprensa, onde pudesse serleita, e ainda com a ordem do Ministerio para continuarem
a utilizar as antigas estampilhas, niio tern raziio de ser a ideia da sua criar;iio em 1879 ".
E evidente que noo era preciso ter imprensa, bastava dispor de um carimbo para "timbrar"
manualmente os selos e a provfncia ate jo dispunha de um Director do Imprensa desde 21/6/1879. E
mais, os selos foram todos concentrados em Bolama, por ordem de 22/4/1879 (Livro L082, offcio n° 296pogo 134 do livro) e pode perguntar-se para que. Quanto a ordem do Ministerio para contlnuarem a
utlllzar as antlgas estampllhas, noo se compreende porque pretendem que as estampilhas noo possam
ser os selos de Cabo Verde sobrecarregados, jo que para 0 Estado era indiferente. 0 interesse em
sobrecarregar as estampilhas era do colonia como se pode ver do relatorio do Governador em 1884
(pog. 97 do Livro):
"As estampilhas em uso no provIncia ainda soo 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;oo tornase diflCil, indo talvez bastantes cartas franqueadas com selos de Cabo Verde, em vez dos do Guine, 0
que diminui 0 rendimento d'esta provIncia, em beneflcio d'aque/a. Se no totalidade. 0 Estado nada
perde pelo rendimento ser 0 mesmo, a provIncia sofre e 0 seu orc;amento de receita deixa de representor
a verdade. Alem d'esta causa bastante importante, e ilegal 0 facto, visto que os selos de uma provIncia
ultramarina noo reverte para a outra, assim como os das ilhas adjacentes ou do Madeira, noo podem
ser usados no Continente e reciprocamente".

Sem pretender qualquer resposta. talvez a teoria do Dr. Frazeo em concluir:
ConciusCio: Todos os Indfclos parecem apontar para uma sobrecarga admlnlstratlva dos selos de
Cabo Verde em deposito na Junta da Fazenda. pedlda e autorlzada pelo Governador em mead os de
1882.Parece-me que estamos em presenc;a de uma sobrecarga felta sem Intenc;Cio postal. portanto os
selos sCio nCio emltldos. envlados para 0 Cacheu em data e condlc;oes por esclarecer. que
posterlormente(em finals de 1885) e em condlc;oes que nCio pudemos determlnar, foram utlllzados para
fins postals por Marsden.
depois do relat6rio do Governador seja diffcil de admitir.
4.3-As oplnloes de Marsden
Neste numero vamos considerar como sendo de Marsden as afirmo<;:6es pubJicadas pelo "Le Timbre
Poste" jo que Marsden foi seu colaborador e nem sempre vem identificado 0 autor da notfcia .
Assim em Maio de 1882. n° 233. em "Le Timbre Poste" Jia-se: A criaC;eo da Provincia teve lugar em
Abril de 1879 e durante seis meses serviram-se dos seles de Cabo Verde sobrecarregados Gulne, e
depois sem sobrecarga.
Em 1885. nO' 268/269 em " Le Timbre Poste" /ia-se: Segundo 0 que nos escreveram. os selos
sobrecarregados: Guine, em pequenas letras, seriam os primeiros nascidos em 1879, quando a
administrac;oo desta co/6nia portuguesa foi separada da de Cabo Verde, da qual usava os selos. Os que
ela dispunha foram sobrecarregados na imprensa naciona/. na capital da Guine.
Em 1887. n° jubilar. em "Le Timbre Poste" Jia-se:
Os selos de Cabo Verde que ainda noo tinham side vendidos na Guine forom enviados a Imprensa
do Governo em Bo/ama, capital da Guine on de foram sobrecarregados GUINE em pequenos caracteres
pretos de 2mm de altura, a pa/avra tendo um comprimento de 9mm. A sobrecarga foi feita por meio
de um carimbo de moo.
E evidente que Marsden e de todes 0 que mais sabia sobre os selos Coroa da Guine. E mesmo
quando os reportava mesma data. considerava os Guine pequena em primeiro lugar. E se e certo que
nunca alterou a data des Guine grande que fixou em 1-4-1881 . foi alterando os Guine pequeno nos
catologos em que colaborava para 1879. embora neo explicasse porque. Para ilustrar 0 que dissemos.
reproduz-se do CATALOGUE OFFICIEL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TiMBROLOGIA de 19040 seguinte:
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Por outro lado sem se referir a documentos. Marsden e 0 primeiro a afirmar que os selos foram
enviados a Imprensa do Governo onde foram sobrecarregados, E na nossa investigac;eo detectamos
esse documento que de novo se transcreve (pog, 135 do Livro):

PARA: DIRECTOR DO CORREIO DE BISSAU
Hmo Sr , Determina Sua Exa 0 Governador do distrito que v.aS,a envie para 0 correio
de Bolama as estampilhas de sella e postaes ora,existentes no correio a cargo de V,a
S,8 Deus Guarde a V,a S, aSecretario do G,O da Guine em Bissau, 22 de Abril de 1879
I(a) Gaudencio da Silva Goncalves Secret' do Governo

Acerca deste documento que continuo a considerar de extraordin6ria importancia. neo por ser
eu a descobri-Io. mas porque vern confirmar uma afirma~eo do maior conhecedor de selos Coroa.
Marsden. documento que ninguem tinha referido. escreve 0 Dr. LUIs Frazeo:
Conclusco: Sabemos ao certo que a 22 de Abril de 1879 houve um oficlo para 0 envlo dos selos de
Bissau para Bolama. mas nco sabemos qual 0 motlvo para esta determlna~co nem qual 0 destlno dado a
esses selos. nco serla de estranhar que 0 texto aclma se reflra tambem a transferencla do stock de selos
postals e flscals.

Antes, ja tinha dito: Parece alta mente Improvavel, que 0 governador cessante, dols dlas apos a
chegada do seu sucessor, e dlas antes de ceder 0 seu cargo, tenha mandado recolher os selos (flscals e
posta Is) a Bolama, sen do a sede do governo alnda em Bissau, com 0 obJectlvo de os mandar
sobrecarregar.
E remata: Pensamos ter asslm demonstrado a Invalldade de duas das provas apresentadas por
Oliveira Pinto, em defesa da teorla que os selos da Gulne, sobrecarga pequena, foram emltldos em 1879.
Nota: Este documento e uma das provas a que se refere 0 Dr. Lufs Frazeo,
sobrecarga pequena e carimbo de 1879 a que voltaremos ainda.

0 outr~

e

0

selo de 100r

Sem pretender lembrar ao Dr. Frazeo que os documentos tem mais peso que as opinioes. sempre
Ihe lembro tambem que 0 Governador de enteo, embora neo devesse ser uma pessoa de grandes
qualidades i6 que pouco tempo depois de entrar ern fun~oes. 0 novo Governador Ihe aplicou uma
pena de dois meses de priseo. nesta data. a 10 dias de ceder 0 cargo. tinha toda a legitimidade para
dar aquela ordem. E deu-a. E pese embora opinieo contr6ria. continuo a afirmar que este documento e
pe~a importante porque vem confirmar documentalmente uma afirma~eo de Marsden i6 em 1887. ate
porque s6 a concentra~eo em Bolama permitiria 0 seu posterior envio Imprensa do Governo para of
serem sobrecarregados.

a

4.4 - As opinioes de Faustino Martins e Vitorlno Magalhaes Godinho
78

4.4.1 - Fustlno Martins

Faustino Martins sempre defendeu os Guine pequena em primeiro lugar e referidos a 1879. como
afirmou na disputa contra John Marsden. no iornal "0 PH ILATELlSTA" n° 5- I SERlE. DE AGOSTO DE 1887.
onde afirma:
" Eis a nota dos se/os em curso no Guine Portugueza desde 1879:
1879-Se/os de Cabo-Verde do emisseo de 1876. com a pa/avra
GUINE
Sobreposta a preto no mesma colonia
E. depois em "0 PHILATELlSTA" n° 11/12 de FEV 1888 e MAR 1888. 00 publicar a Cronologia Postal.
colocava a Guine (possess eo portuguesa) no ana de 1879 e neo se teve conhecimento que tivesse
alterado esta data.
4.4.2 - Magalhces Godlnho

Embora Magalhees Godinho se tenha pronunciado por 1879 para as duos emissoes. mas colocando em
primeiro lugar os Guine grande. acerca dos Guine pequeno escreveu:
"Nco seria grande a surpresa se um dia se apurasse, por forma irrefutavel, que os responsaveis
pelos servic;os postais se tinham vlsto na contingencla de recorrer, mais cedo do que se pens ava, ao
expediente de mandar sobrecarregar algumas das tax as das sobras, criando asslm, ja em J879, um
precedente, que deveria contlnuar-se, talvez ate J882".
E escreveu ainda:
"Nesta altura e curioso notar que aparecem selos autenticos destas tax as, inutlllzados, lendose nitidamente a data anterior da sua remessa pela Cas a da Moeda! Sera que este Estabelecimento
deixou, porventura, de registar algumas remessas? Tera a Imprensa Nacional de Solama sido dotada
com tipo (carimbo) igual ao da Casa da Moeda (ate mesmo envlado por esta) .... Simplesmente carimbos
de favor, com datas anacr6nicas?"

a

5 - Conclusoes da Parte I
Em face do exposto, creio ter demonstrado que:
1. As razoes invocadas por Carlos George em 1943 para alterar 0 precedencia das emissoes
naG tinham fundamento como se depreende do leitura do offcio n° 835 anteriormente
transcrito.
2. A sobrecarga era possivel ser feita no Guine e logo depois de 21-6-1879 porque havia
Tipografia do Governo e Director do Imprensa.
3. Marsdren afirmou que os selos Guine pequeno foram sobrecarregados no Imprensa do
Governo para onde foram enviados, e embora naG refira datas concretas para essa
opera<;ao, em cat610gos onde colaborou fixa os Guine pequeno em 1879. A investiga<;ao
confirmou a ordem em 22-4-1879 para a concentra<;ao em Bolama dos selos existentes no
Provincia, tornando assim possivel e prov6vel a afirma<;ao de Marsden.
Em resumo: Ate 1943 os Guine pequeno figuravam em primeiro lugar e as razoes invocadas para
a altera<;ao de precedencia provou-se naG terem fundamento.

PARTE II

1 • Guine pequena em Agosto de 1879
Porque em Agosto?
Como vim os, os selos foram concentrados em Bolama por ordem do Governador datada de 224-79. Depois os balancetes que come<;aram a ser feitos em Maio de 1879, naG referiam qualquer verba
em Impostos dlrectos-estampllhas de correlo em Maio, Junho e Julho, mas come<;aram a referir em
Agosto, Setembro e Outubro. Nada referem em Novembro e depois passam a referir normal mente
todos os meses. Ora entende-se que a falta de receitas resultou do inexistencia de selos para vender.
Em Maio e Junho por falta de Director de Imprensa e em Julho porque 0 trabalho estaria a ser feito a
partir de 21-6-1879. Entretanto distribuidos aos Correios, passaram a ser vendidos em Agosto de 1879.
E foram sobrecarregadas todas as taxas.
S6 assim se entende porque nunca foi posta em causa a existencia do totalidade do serie com
sobrecarga pequeno e s6 assim se compreende tambem a noticia de "Le Timbre Poste" no n° 218 de
Fevereiro de 1881 onde refere a existencia do serie completa de selos de Cabo Verde com a sobrecarga
Guine, embora se refiram a uma anterior reprodu<;ao de Guine grande.
Como a serie com sobrecarga Guine grande s6 ficou completa no Guine em 4-8-1886, s6 fazendo
confusao com a sobrecarga pequeno era possivel dar uma noticia daquelas em 1881 .
E toda a serie timbrada em 1882 naG tem 16gica. Nao serio 16gico que tendo faltado s6
algumas taxas, fossem sobrecarregar entao e s6, os selos de todas as taxas. Ate porque em Junho de
1882, no Guine e com sobrecarga grande s6 havia selos das taxas de 25r, 50r e 100r. E se fosse
verdade s6 terem timbrado os Guine pequeno ap6s essa ordem do Governador, sempre se teria de
separar a serie em duos, partilhando primazia de primeira emissao conforme as taxas.

2 - Guine grande em Dezembro de 1879
Em Outubro de 1879, j6 depois de os Correios do Guine terem recome<;ado em Agosto a vender
os selos que tinham, 0 Governador requisitou estampilhas posta is a Lisboa que recebeu em Novembro.
Depois de se constatarem receitas em Agosto, Setembro e Outubro de 1879, em Novembro
naG h6 qualquer referencia a receitas de estampilhas do correio. Ora, foi em Novembro que receberom
os selos do Casa do Moeda j6 sobrecarregados. E logo depois, em Dezembro de 1879, volta a observarse receita de estampilhas do Correio, pelo que somos levados, 6 falta de mais documenta<;ao, 6
seguinte conclusao:
-Os selos com "GUINE" grande come<;aram a ser vendidos em Bolama em Dezembro de 1879.

Eque naG e 16gico que havendo grande falta de estampilhas, depois de as receberem em 5-11-1879, as
naG tenham posta de imediato em venda. Ate porque em 12-1-1881 j6 nem havia falta de estampilhas
de 25r, porque s6 requlsltaram outras taxas e a de 25r nQo, s6 as voltando a requisitar em 14-2-1881.

PARTE III
1 - Considerac;oes acerca da contestac;oo do Dr. Luis Frazoo
IIl.l-Selo de 100r

Depois de algumas considerac;6es quanta ao mes. 0 Dr. Luis Frazeo diz:

a

Quanto leltura do ano, 01 0 problema e alnda mals slgnlflcatlvo, dado que a leltura que O.Plnto nos
propoe e de 1879. Embora 0 prlmelro algarlsmo parec;a um 7, eo segundo se possa admltlr ser um 9
(nenhum outr~ serlo posslvel) parece-nos arrlscada esta leltura, e por varlas razoes.
Quer Isto dlzer que O. Pinto data

0

carlmbo de 1879, propondo como data

0

mes de Novembro.

E conclui:

80

Conclusoo de O.Plnto. Estamos perante um selo Gulne Pequeno. de procedencla aclma de qualquer
suspelta. obllterado com uma marco datada de Bissau de 1879 com duvldas apenas no leltura do meso
Admltldo este facto, permltlrla situ or os Gulne Pequenas em 18791

Esta concluseo e falsa jo que eu neo escrevi nada disso. Acerca deste selo. limite i-me a dizer: Na
pog o 143 do Livro:

a

fa /ta de mais elementos. em
Seriam extremamente uteis inteiros com datas leg[veis, mas.
abono das nossas convicr;6es. reproduzimos seguidamente 0 lote nO 536 do Lei/oo da Colecr;oo "GEORGE
PEARSON" em 22/3/1990 onde se pode observar um selo de 100 reis, sobrecarga "GUINE" pequena,
com carimbo de 1879. ta/vez Novembro, dada a dificuldade em ler 0 meso
E depois. nas conclusoes:

o selo de 100 reis, "GUlNf" pequena, com data de 1879. que anteriormente reproduzimos,
anima. mas noo pode ser considerado decisivo.
Ora. depois de citar Magalhees Godinho quando diz (pog. 158 do Livro) : "Nesta altura e curloso
notar que aparecem selos autentlcos destas taxas, Inutilizados, lendo-se nltldamente a data anterior do
sua remessa pela Coso do Moedal"

a

Nunca um selo s6 consideraria prova do que quer que fosse. E aqui 0 Dr. Frazeo tem razeo. 0 selo
neo e prova mas como atros expus tambem, neo e preciso, apenas anima porque 0 ana ser 79 e sempre
de animar. Mas jo agora, Dr. Frazeo, se a data for mesmo MAIO 1879 no que me custa a acreditar, isso
diz-Ihe alguma coisa? Permita-me transcrever umas linhas da pogo 10 do Livro:
Entretanto, embora Paulo Barata s6 se refira a selos fiscais com sobrecarga "GUINE PORTUGUEZA"
em tamanho pequeno apenas em 1882, logo ap6s a autonomia de Cabo Verde, comer;aram a circular
na Guine selos fiscais com essa sobrecarga e ao mesmo tempo documentos com carimbo oval e
legenda "GOVERNO DA PROVINCIA DA GUINE PORTUGUEZA" em tamanho grande, pelo que era poss[vel
fabricar carimbos na ProvIncia com "GUlNf" quer em tamanho pequeno, quer em tamanho grande e
com eles "timbrar" os selos de Cabo Verde entoo em circu/ar;oo

111.2 As Contas do Correlo da Gulne na 6ptlca do General Oliveira Pinto

As contas da Guine. como se depreende do que reproduzi no inicio deste artigo e na pog 93 do
Livro seo um loda<;al. S6 assim e possivel afirmar como 0 fiz: Equando se conseguem elementos referentes
a receHas ou a trOfego sao dlferentes conforme as fontes, nem que dlgam res pelto aos mesmos perlodos.
Isto dito. enteo porque abordei p~r duas vezes as contas? A primeira. relativa ao ana econ6mico
de 1879-1880, para ver como evoluiram as receitas. E isso permitiu-nos localizar a venda de selos na
Guine em Agosto de 1879. Como os selos Guine grande s6 chegaram em Novembro. focH e concluir que
teriam de ser Guine pequena, quando muito de Cabo Verde neo timbrados. hip6tese est a que tentamos
provar neo ter 16gica.
Mas quando afirmamos: Que em Novembro, mes em que fol receblda a 1a remessa de selos da
Casa da Moeda nao ha receltas asslnaladas, havendo depols de novo em Dezembro, 0 Dr. Frazeo.
suspeitando da afirmac;:eo. foi ao A.H.U . consultar a documentac;:eo. agora com facilidade acrescida
porque sempre indiquei as fontes. e teve de concluir:
A procura felta no A.H.U. revela que de facto no balancete do mes de Novembro nao houve verba
alguma de venda de estampllhas do correlo sltuac;ao alias em consonancla com a requlslC;ao da Junta
da fazenda da Gulne, datada de 15 de Outubro de 1879 e onde e referldo desde a 1° IInha:
"Haven do n'esta provincia grande falta de estampllhas do correlo. e parecendo-me urgente accudlr a
esta necessldade .......

E julgo que 0 mapa que consta a pogs. 102 do Livro e na verdade import ante e elucidativo. Jo
afirmei que a argumentac;:eo que considero bastante para fixar os Guine pequena como 1a emisseo se
pode resumir a Parte I deste artigo. Mas porque tinha documentac;:eo. tentei. a laia de exercfcio
recreativo. tentar provar que alguem comprou de subito grande quantidade de selos em Cacheu.

o Dr. Frazeo, com processos de intenc;:eo declara enteo: Mas nao se lIuda 0 leltor. Nao era para
conflrmar um facto por demals conhecldo, e senao documentado pelo menos facllmente demonstravel
pelas contas do CACHEU que Oliveira Pinto, se deu a este trabalho. Por detras desta conflrmac;ao havla
um ponto mals Importante.
o Dr. Frazeo esto-se a referir ao que escrevi na pog o138 do Livro: A afirmac;eo merecia credibilidade
ja que Carlos George era amigo de Marsden e alem disso interessava-nos porque se fosse verdade,
enteo em 1882 neo podiam ter faltado selos na Guine que justificassem a necessidade da sobrecarga,
caso contrario neo haveria ainda so bras em 1885 para Marsden comprar. E interessava-nos mais ainda
depois de sabermos que em 1882 s6 foram sobrecarregados selos das taxas de 200 e 300 reis como no
Cap{tu/o seguinte veremos, 0 que impunha como conc/useo 16gica que todos os outros selos existentes
tinham de ter sido sobrecarregados antes daque/a data. Afinal a carta de Marsden ao seu amigo Phillips
veio confirmar essa compra, faltando apenas documentac;eo oficial que a confirme.
o Dr. Frazeo neo gosta do encadeado do raciocfnio nem das conclus6es do quadro. E sobre
receitas. 0 Dr. Frazeo tambem p~r certo neo leu 0 que escrevi a pogs. 92, 93. 108 e 115 e por isso
concluiu assim:
Conclusao final. Por todos os argumentos atras desenvolvldos, podemos concluir que os dados
do mapa referido, nao sao fiaveis, pelo que nenhuma conclusao se pode tirar dele. Consequentemente
nao pode servir de prova de uma teorla, que Ja por sl s6 apresenta outras falhas atras referidas.
Jo 0 disse e volto a dizer que a argumentac;:eo que considero bast ante para fixar os Guine pequena
como 1a emisseo se pode resumir Parte I deste artigo. E permito-me reproduzir das conclus6es finais do
Livro 0 seguinte:
Quinto. porque ainda nem apareceram as caixas de folha com 0 arquivo dos Correios desse
penodo cntico, quanta a n6s de Agosto de 1879 a Dezembro de 1879. nem cartas circu/adas com uma
e outra sobrecarga desse mesmo penodo.

a

Resta-nos pois raciocinar sobre os elementos disponiveis para tentarmos conclus6es. Eu
raciocinei e escrevi. E depois de ver 0 esforc;:o grande do Dr. Frazeo. termino como comecei:
Agradec;:o ao Dr. Frazeo porque depois de todo 0 seu esforc;:o neo conseguiu provar 0 controrio,
e estou agora mais convicto de que os selos da Guine. pequena sobrecarga. foram na verdade os
primeiros.
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Jantar Comemorativo do 62.0 Aniversario do nosso Clube
o tradicional jantar comemorativo do
nosso anivers6rio ter6 lugar dia 29 de Outubro de
2005, pelos 20 haras, numa sala privada do Hotel
Travel Park, sito na Avenida Almirante Reis, 64 em
Lisboa (um pouco abaixo da sede social do Clube).
Esperamos e desejamos que os nossos
prezados ossociados comparec;am mais uma vez
em grande numero, pois a sua presenc;a e
necess6ria para tornamos este evento, que se
repete anualmente, em momento de grande
vitali dade do Clube, vitalidade esta que se j6 se
vem enraizando noutros eventos. A comparencia
dos agraciados com as medalhas de 25 e 50 anos
ser6 sempre benvinda, pois e um acto que celebra
um momenta raro da vossa vida filatelica.
Atendendo ao sucesso que foi 0 Jantar do
ana passado, no qual estiveram presentes cerca
de 75 pessoas, em excelente convfvio, foi razeD
suficiente para mantermos este Jantar nos moldes
em que tem sido programado.
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A ementa escolhida, que acreditamos ser6
do vosso agrado, ser6 a seguinte:

Couvert: bolinhos de bacalhau, riss6is de
camareo, azeitonos, etc ..
Entradas: Coktail de camareo c/ ananaz
Prato de pelxe: Choquinhos salteados com
coentros.
Prato de carne: Medalhoes de vitela e
molho de cogumelos
Vlnho: Vinho da cosa, branco e tinto
maduro.
Sobremesa: Fruta ou doce variados. Bolo
de Anivers6rio e Espumante
Cafe

o custo da refeic;eo e de 25,00 Euros, e os
inscric;oes devem ser enviados para a Sede do
nosso Clube ate ao dia 24 de Outubro.
Durante 0 jantar sereo distribufdas os
medal has de 50 e 25 anos de associ ados do Clube,
bem como a atribuic;eo dos "Selos de Ouro",
premios anuais institufdos pelo Clube aos
associ ados, entidades individuais e colectivas,
que se tenham distinguido durante 0 ana em prol
da Filatelia e do Clube.

BOLETIM DE INSCRICAO
JANTAR DE CONFRATERNIZAC;Ao, COMEMORATIVO DO 62.0 ANIVERSARIO DO CFP

Nome

Morada
Localidade _ __ _ __ _ __ _ Codlgo Postal _ _ _ _ _ _ __

Telefone

Numero de pessoas _ _ _ x Euros 25,00 = _ _ _ __
Junto remeto dlnhelro I cheque I vale de correlo n.·
s/Banco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de valor Igual ao atros referldo.
Data _ _ _1__1__

Asslnatura

A.MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101, 3.° - 1200-358 lISBOA - Tel. : 213421514 Fax: 213429534

(

COMPRA e VENDA

)

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

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HAU DE ENTRADA E NO 3.

a

ANDAR (Elevador)

SELOMANIA

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro.
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.° dia.
TOOO

0

o Guia do Coleccionador

MATERIAL FILATELICO

SolicHe um exemplar gr6tls

Bastos & Campos, Lda.

Apartado n. o 5273
2831-904 Barreiro
Portugal

R. Maria Andrade , 55 - Tel.: 218134108
1170-215USBOA

PORTUGAL

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

1Wa do cnu:ifixo, 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa

-relf.

213431167

yax

213432154

T'm..

9172 86310

e-mail: a.p.eoncalves@m.ai!tef2pac.pt
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Caixa de Correio

Colecc;oes David Weeden

4.° LeilCio de JoCio Pedro de Figueiredo

Nos proximos dias 5 e 6 de Novembro voo
estar disposi<;:oo dos coleccionadores portugueses para consulta os lotes que compoem 0 leiloo
do espolio filatelico do nosso saudoso associado
David Weeden.

No proximo dia 26 de Novembro, tera lugar
no Hotel Meridien do Porto - Saloo Lisboa 0 4.° Lei100 Filatelico do nosso associado Sr. Jooo Pedro de
Figueiredo, composto por lotes filatelicos de Portugal e Colonias Portuguesas.

a

Em colaborac;:oo com a leiloeira inglesa
GROSVENOR e em homenagem ao filatelista ingles
que sempre amou a filatelia portuguesa cedemos
as nossas instalac;:oes para exposic;:oo e consulta
dos lotes.
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Lamentamos que os leiloeiros portugueses
que too entretidos andam em guerras de alecrim e
manjerona contra 0 CFP tenham perdido a oportunidade de trazer para Portugal too importante lei100, que se realizara em Londres no dia 18 de Novembro de 2005.

o CFP tentou realizar este leiloo em Portugal. Esteve prestes a consegui-Io, mas 0 momento
conturbado em que vive a filatelia portuguesa, leyou a que os legitimos proprietarios, aconselhados
por filatelistas amigos apostassem numa alternativa mais pacifica.
De todo 0 modo, esta estreita colaborac;:oo
do CFP com a Grosvenor, e prova de que estamos
com os comerciantes na defesa da filatelia e do
seu desenvolvimento, como ja 0 fizemos outras
vezes, com beneficios evidentes para ambas as
partes.

ALVOR 2005 - 1.0 ExposiC;Cio Filatelica de "Urn
quadro" e de Classe Aberta.
A Afal - Associac;:oo Filatelica AlentejoAlgarve em colaborac;:oo com a Secc;:oo Filatelica
do Lions CLube de Portimoo vai levar a efeito em
Alvor de 7 a 11 de Dezembro a 1.a Exposic;:oo Nacional de "Um quadro" e "Classe Aberta".
A esta exposic;:oo podem participar os
coleccionadores portugueses e espanhois, integrados nas respectivas Federac;:oes Nacionais. 0 Boletim para inscric;:oo pode ser solicitado AFAL - Apartado 757 * 8501-917 Portimoo.

a

Premios de Excelencia Filatelica 2005 da FAFF

o nosso associ ado Sr. Felix
Gomez-Guillamon, foi um dos
galardoados com 0 Premio de Excelencia 2005, atribuidos pela Fundac;:oo Albertino de Figueiredo
para a Filatelia, em reconhecimento pela sua exemplar dedicac;:oo
e investigac;:oo sobre a filatelia e
a historia postal espanhola, consubstanciadas nas numerosas obras, lnonografias e
trabalhos de divulgac;:oo, e pelos seus meritos como
coleccionador e expositor.
Ao nosso associ ado enderec;:amos as nossas
felicitac;:oes pela importante distinc;:oo de que foi
alvo.

Pagelas dos Selos Portugueses (Anotac;oes e
autores)
Da autoria do nosso associado Sr. Jose Geadas de Sousa e de Francisco Matoso Galveias, acaba de ser publicado uma obra com 0 titulo em
epigrafe, no qual se do a conhecer 0 historial da
publicidade das emissoes filatelicas dos Correios,
que veio culminar com 0 aparecimento das
"Pagelas" em 1948. Mais uma obra a comprovar a
actual vitalidade das publicac;:oes sobre assuntos
filatelicos.
Para aquisic;:oo desta importante obra, os interessados poderoo direccionar os seus pedidos
para os autores pelos telefones 284 389 305 ou 281
513 374. 0 prec;:o e de 12 Euros acrescido dos portes de correio.
Os nossos agradecimentos aos autores pelo
exemplar oferecido para a nossa Biblioteca.

Plano de emlssoes dos

crr para 2006

Par sugestao do CFP apresentada aos Correios de Portugal. a comemoraC;ao do Centen6rio
do Nascimento de Humberto Delgado foi aprovado para constar numa serie designada por "Vultos
da Historia e da Cultura.

Carimbos de Correio: Algarve -

Sec. XIX

Com 0 titulo acima encontra-se patente no
Arquivo Municipal de Lagoa. de 5 de Setembro a
25 de Novembro. uma ExposiC;ao dos distintos carimbos utilizados nas diversas localidades do
Algarve. durante os perfodos pre-adesivos e adesiyo. contendo diversas explicac;6es elucidativas de
marc ofilia e filatelia em geral.
A ExposiC;ao organizada pelo Municipio de
Lagoa. merece uma visita dos filatelistas. marmente dos interessados em Historia Postal.

TRADIMAX 2005 e POVOA DE VARZIM 2005
De 5 a 9 de Outubro decorreu na Povoa de
Varzim. organizadas pela AssociaC;ao Poveira de
Coleccionismo. no Pavilhao Municipal da Povoa
de Varzim. a ExposiC;ao Luso-Espanhola TRADIMAX
2005 e a ExposiC;ao Inter-Regional P6VOA DE
VARZIM 2005. A exposiC;ao TRADIMAX estava
apemnas aberta as classes de Maximafilia e Tradicional.

TROFEU CFP 2005
Dia 22 de Outubro ter6 lugar na sede do Clube Filatelico de Postugal a 3.a eliminatoria do Trofeu CFP 2005. para colecc;6es de "UM QUADRO".
Participe neste even to inscrevendo a sua
colecC;ao. ou com a sua presenc;a. votando nas
colecc;6es expostas. que sejam da sua prefer€mcia.

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

Pague atempadamente as suas quotas

SELOS DE OURO 2005
PATROCINADOS PEL A

FILATELIA DO CHIADO
RUA DO C H IADO 98 * 1200-094 LISBOA
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 0 DT.o -1150-020 L1SBOA - Telef.: 218123936
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza!;oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

15,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

---PRIM,lftO- - - CORREll) ~!ltEOTUNSAnAlITlCo - - ___ LISBOA
___

-AMe:RJCA~

_ _ _ JUNHO

_

1928 _

11u.-.

PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUfUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER

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

Novas Emissoes Portuguesas
Aldeias Historicas de Portugal
No seguimento da emissao de 05.04.20, os
Correios editaram uma pequena brochura contendo 24 selos de 0,30 euros, relativo a este tema.

m6quina CROUZET a um selo com motivo GATO
corresponde um recibo com 0 motivo PAPAGAIO.
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

Protecc;oo da Natureza - Ambiente

Desenhos: Atelier Ac6cio Santos
Impressao: Joh Enschede
Fotos : Acacio Santos, Ant6nio Homem Cardoso,
Artur Corte Real, Francisco Almeida Dias, Jorge
Barros, Maria Isabel Bouro, Mauricio Abreu, Pedro
Cardoso, Rui Jacinto, Associa<;:ao de Desenvolvimento da Raia Hist6rica e Comissao de
Coorden<;:ao e Desenvolvimento Regional do Centro (CCD.R.C) .
Nota: As folhas da brochura que contem os selos
constituem Blocos, que no entanto naG podem ser
separados em virtu de da perfura<;:ao resultante dos
fios da encaderna<;:ao.
Pec;a bonita mas dificilmente adapt6vel a
colec<;:ao, a naG ser destacando os selos.

Data da emissao: 05 de Agosto de 2005
lIustra<;:ao: Jose Projecto
Desenho: Atelier Acacio Santos
Impressao: INCM / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 12 3/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano de emissao:
0,30
250.000
0.45
250.000
0,57
250.000
Bloco: Com um selo de 2,00
Tiragem : Nao divulgada
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Regioes de Turismo - Continente

50 Anos da adesoo de Portugal as Nac;oes
Unidas

Data da emissao: 08 de Julho de 2005
Fotos: Ac6cio Santos, A. d'Ec;a, Jose Manuel.
Mauricio Abreu e Paulo Magalhaes.
Desenho: Atelier Ac6cio Santos
Impressao: INCM / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano de emissao:
0.45 (2)
250.000 cada
0.48 (2)
250.000 cada
0,57 (2)
250.000 cada
FDC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Animais Domesticos (Etlquetas)
Data da emissao: 18 de Julho de 2005
Motivos: 1 - M6quina AMIEL/SMD/E-POST
Coo e Porquinho da India
2 - M6quina CROUZET
Gato e Papagaio
Os dois motivos sao inseridos na tira alternamente
Desenhos: Vasco Matos
Impressao: Ovelar / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Plano de emissao:
0,30/0.46/0.48, /0,57 /0,74 e Correio Azul
0.45/ 1,75
Nota: Dada a impressao altern ada na tira, e na

Data da emissao: 21 de Setembro de 2005
Desenho: Vasco Marques
Impressao: INCM / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano de emissao:
0,30
250.000
0.45
250.000
0,57
250.000
0,74
250.000
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

o Sol
Data da emissao: 03 de Outubro de 2005
Desenhos: Vasco Marques
Impressao: INCM / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 12 3/4 x 12 1/2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: 50 selos
Plano de emissao:
0.45
250.000
1,00
250.000
Bloco: Com tres selos de 1,20
Tirogem: 70.000
FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

~filatelia
·!!~JM~~~

BARATA DAS NEVES
Membro da ACOFIL e IFDSA

Selos novos e usados de Portugal, ex-Colonias e Estrangeiro
Postais Maximos • Inteiros Postais
Correio Aereo •
Material Filatelico

Historia Postal

• Literatura Filatelica

Horario: De 2.a a 6 .a das 10HOO as 12HOO e das 15HOO as 18HOO
Sabados das 10HOO as 12HOO
88

Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o - Apartado 2690 - 1117-001 Llsboa
Telefone 213 467133 - Fax 213 429 967

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sal a 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 marca.,ao previa)
Agora com loja virtual
na Internet. Endere.,o:
http://www.filatelia.tv

'.'ArE'.A-NUM ••MAr.eA
MADE.,A
Casa Especializada em:
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
Portugal/Ayores/Madeira/Macau
Ex-Col6nias

COMPRA E VENDE
Grandes
pe~as

Apartado 4511
9001-801 FUNCHAL
MADEIRA - PORTUGAL

Colec~oes

e

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

Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERACCES - NOVaS SOCIOS
Portugal

2354 - Jose Geada de Sousa. Apartado 6189. 7801908 Beja. (M)T.60.N.U.1.2A.114
2655 - Francisco Jorge Lagugas Geada de Sousa .
Apartado 6189. 7801-908 Beja. (P)Po.Fr. ln. T.
C.V.N.1.T14 s/motor.90.114
2669 - Joaquim Neves Anjos. Rua Aquiles Machado,
6 - 6.° Frente. 1900-077 Lisboa . (M)Fr.ln.T.C.V.
60.U.1.3.Cartas com franquias.90.114.
3382 - Jose Leite da Silva Santos. Rua Nogueira
Pinto, 356 ric Dt.°. 4450-746 Lec;a da
Palmeira . (M/A)Po.Fr. In. T.C.V.60.N.U .1.2A.
114.
3754 - Pedro Miguel Mascarenhas Marreiros Leite
da Silveira. Rua Adriana de Vecchi. 1 BL5.4.0
C. 1750-434 Lisboa. (M) T.60.N.U.1.2A.90.114.
3911 - Avelino Martins Fernandes. Praceta S. Jorge
da Mina, 2 - 2.° Dt.o. 2720-512 Damaia. (M)T.
C.V.60.
3912 - Hernani Cancela Silva. Rigueira n.o 1.
Arrancada do Vouga. (A)ln.Fr.Es.T.C.V.60.N.
U.1.2A.3.90.114.

3913 - Victor Manuel Piroo Braz. Avenida Bento
Gonc;alves, 16 - 4.° Esq .o. Cova da Piedade.
2800 Almada. {A)C.60.
3914 - Jose Carlos Silva Neves. Rua Santos Pousada,
669 - 1.° Esq.o. 4430-289 Oliveira do Douro.
josecarlos-91@hotmail.com (M)po.T.C.V.60.
1.lIhas.114.
3915 - Reinaldo Dinis Silva da Conceic;oo Mateus.
Rua D. Jooo V, 12. 3105-478 Louric;a i.
reinaldomateus@sapo .pt (MIA) Po .Ai.ln .
Outras .T.V.60 .U.Vende
material
de
coleccionismo.90.97.114.
Espanha

2474 - Rafael Guillen Fresno. Apatado de Correos
7051. 02080 Albacete. (A) Fr.I.Es.60.1.1 0.1 OA.
1OB.21 .31 .24A.24B.Guatemala. Republica
Dominicana.6.Centro.Base.90.
Fran~a

2922 - Denis Drouin. 6, Rue de la 164.a Batterie. 55300
Koeur-Ia-Petite. (M)Fr.ln.AI.60.1.21.90.

Agenda de actividades
Outrubro
Dia 22 - 3.° Eliminat6ria do Trofeu CFP 2005
Dia 29 - Jantar Comemorativo do 62.° Aniversorio do CFP

Novembro
Dia 5 e 6 - Apresentac;oo dos lotes do Leiloo da Grosvenor, das colecc;oes do nosso
saudoso associado David Weeden
Dia 19 - Conferencia Filatelica
Tema e conferenclsta a anunclar na nossa p6glna WEB

Dezembro
Dia 10 - Final do Trofeu CFP 2005

Portuguese
Philatelic
Club

Clube Filatelico de Portugal
Avenida Almiranle Reis, 70-5° 01°
1150-020 Lisboa Porlugal

Tel/Fax +(351) 218123936
e-mail cfporlugal@maiUelepac.pt

Bolsa Filatelica

a disposi~ao dos leltores que podem
seu anunclo ao pre~o econ6mico de € 0,60 por linha

Espa~o

aqui inserlr

0

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;:oes de uma
das cores, etc.).
Apartado 189 - 7801 -903 BEJA.
Tel : 284389.305 - 967 850 820

Exchange new mint sets used 200/
200, silver coin s, bank- notes. I reply
to all letters.
PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90001 Lodz 1 - POLAND

Colecciona algum pais ou tema de
que goste receber as NOVAS EMISSOES? 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 .

Com pro selos e cartas , pec;:as
filatelicas com carimbos de SETUBAL
Celestino M. M. Jesus.
Rua Zofimo Ramos Luz, 9 - 1.0C
2910-704 Setubal

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

Troco e vendo selos de Portuga l.
ex-col6nias e estrangeiros.
M. Leitao. Rua Julio Dantas, 3 - 1.°
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 rapidamente.
SERGIO SIMOES
Rua Figueiroa Rego, 25
2500-300 Caldas da Rainha

Literatura Filatelica
Exposlc;oes
Interessa-me todas as publicac;:oes
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. Correspondencia em Espanhoi e Ingles.
Andres Manuel Quintero Iglesias
Apartado Postal 41 - 55100
Cienfuegos. CUBA.

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

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

o

VOSSO PEQUENO CONTRIBUTO
AJUDARA A TORNAR MAIOR ESTE
CLUBE QUE E DE TODOS V()S
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MAruA CECfLIA DO SACRAMENTO
Rua do CruciflXO, 26 • Telefone 21342 48 91 • Telefax 213472341 • 11 00- 183 L1SBOA • PORTUGAL
URL: http://d-sacramento-herclcidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramenlo@mail.telepac.pt

AlBUNS

D.S.

TIPO

C

DE

PORTUGAL E UlTRAMAR
Fo .... elo 22

Per",anente.

l<

25 em.
Carlolina

Earo
PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Correio ormal)
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ...............................................................................................................................................................
• Volume II (Salos de 1970 a 1990) ............................................................................................................................................................ ..
• Volume III (selosde 1991 emdiante) ........................................................................................................................................................ .
PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de AviSo, Impasto, Encomendas, Port.eado, Oficla! , pn"atlvos. etc.) ..................................................................................
• 2.' Parte II (Blocos) ..................................................................................................................................................................................... .
ILHAS ADJACENTES ............................................................................................................................................................................................................. .
ANGOLA ................................................................................................................................................................................................................................ ..
ANGOlA PALOP .................................................................................................................................................................................................................... ..
CABO VERDE ......................................................................................................................................................................................................................... .
CABQVERDE PALOP ..............................................................................................................................................................................................................
GUlN; .................................................................................................................................................................................................................................... ..
GUI EPALOP ........................................................................................................................................................................................................................ ..
INDIA ..................................................................................................................................................................................................................................... ..

MACAU .................................................................................................................................................................................................................................. ..
MO<;AMB1QUE .........................................................................................................................................................................................................................
MO«A.\1BIQU~ PALOP ............................................................................................................................................................................................................
S. TOM~ EPRlNClpe ...............................................................................................................................................................................................................

~: ig~~ ~ ~~:~gl~~ ~!tg~ :1 ~ ~:: ~~a5~B~;~.' 2~~:O' ~ ~3,.ii9.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::

S. TOME E PRINCIPE PALOP 111- N.o 99. 157, Av. 2, Bloco 110/ 177 .............................................................................................................................. ..
TIMOR ......................................................................................................................................................................................................................................
90MPANHIAS DE M09AMBIQUE E NIASSA ....................... ,................................................................................................................................................
AFRICA. CONGO,INHAMBANE, LOUREN90 MARQUES. TETE, QUELIMANE, KJONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ........................................................
Folhas lsoladas ........................................................................................................................................................................................................................

41 .00

46.00
55,00

20,00
99.00

67.00
27.00
71 ,50
15,50
34,00
17,50
90,00

22,00
84,00
29,00
84.00
18,50

54,00
46,00
61 ,00
16,50
15,00
19,00

0.60

IVA Incluido 111"
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SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FlLATELIA E NUMISMATICA
Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25
2500-300 CALDAS DA RAINHA

SERIES NOVAS DE 1000 0 MUNDO POR PArSES OU TEMAS
Urn grande "stock" englobando cerca de 50.000 series
e que inclui Portugal, ex·Ultramar, Palops e todos os poises do Mundo.
Escreva e envie a sua lista de faltas de qualquer pais ou tematica.
OU VisnE· NOS
PREC;ARIO DOS JOGOS OllMPICOS

Acaba de ser edHado. Gratis

~ais de meio seculo ao servl~o da filatelia
,

-

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Se procura qualquer outro material que ndo 0 mencionado, ndo heslte, consulte a nossa peglna na web
vlslte www.fllserglosimoes.com.flisergiosimoes@filserglosimoes.com

Proteja

0

Sell investimento!

A SECURITAS, Iider mundial no sector da Seguran~a Privada,
disponibiliza uma gama completa de servi~os, adequados as suas
necessidades.
• Sistemas de DetecQao de Intrusao e Incendio
• LigaQao

a Central de MonitorizaQao de Alarmes

• ServiQo de Assistencia Tecnica

Atendimento Comercial

Assistencia Tecnica

808 271 271

707 200 176

seguranca.electronica@mail.securitas.pt

www.securitas.pt

Antonio M. Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HISTORIA POSTAL

