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Editorial
Terminamos 0 nosso mandato. Chegou a hora de nos despedirmos dos nossos associados,
que durante tres anos, fizeram 0 favor de nos acompanhar nesta coluna.
Noo nos recandidataremos a novo mandato pelas razi5es ja anteriormente apontadas, e
porque tambem entendemos que a rotatividade no cargo de Presidente do Direcc;:oo do Clube,
assim como do Director do Boletim, podera ser benefica para uma melhoria do vida associativa e
do qualidade do nosso Boletim.

o Clube Filatelico de Portugal tem hoje no seio do sua massa associativa, pessoas com
capacidade para imprimir dinomicas diferenciadas, que permitiroo uma melhoria qualitativa do
seu desempenho, no ombito do Filatelia Nacional e Internacional.
Safmos de consciencia tranquila, porque estamos convictos de que cumprimos com os
objectivos a que nos propusemos, indo em muitos casos, 01 em do prometido no nosso programa de
acc;:oo, para tres anos de mandato.
Estamos certos de que a Direcc;:oo do CFP que vier a ser sufragada pelos associados, continuara
a manter a CFP no rota do sucesso dos ultimos anos, promovendo 0 desenvolvimento do filatelia.
Os relatorios de gestoo, que durante tres anos, sUbmetemos 6 apreciac;:oo dos nossos
associados soo testemunho do muito que fizemos em prol do Clube e do Filatelia. Serio fastidioso
enumerar todo 0 nosso trabalho, podendo cair no tentac;:oo do auto-elogio narcisista . Porem este
nosso sucesso, se me permitem a imodestia, noo serio possfvel sem 0 apoio e compreensoo dos
nossos associados, onde contamos com muitos e bons amigos, que sempre procuraram colaborar,
muitas incentivando-nos de viva voz ou p~r carta, a continuarmos com a nossa obra. Para todos
vos 0 nosso muito obrigado.
Noo queremos deixar de agradecer a todos os nossos colegas de orgoos socia is, que sempre
demonstraram serem solidarios, responsaveis e colaboraram com extrema dedicac;:oo e
competencia. Uma menc;:oo especial deve aqui ser ressalvada para 0 Eng.o Carlos Silverio e Fernando
de Oliveira, que colaboraram e trabalharam como se directores se tratassem.
Um agradecimento muito especial e senti do, a todos os associados, que com os seus artigos
de investigac;:oo filatelica, permitiram que 0 Boletim do CFP seja considerado como um dos melhores.
Regozijamo-nos com 0 aparecimento de muitos novos escritores, mostrando que nesta area a
filatelia nada deve temer.
Agradecimentos tambem extensivos a todos os anunciantes, que permitiram que os custos
elevados do nosso Boletim fossem minorados. Noo queremos deixar de agradecer 6 Filatelia do
Chiodo 0 patrocinio dos premios de merito filatelico "Selos de Ouro".
Agradecemos tambem a todas as entidades filatelicas (CTT - Correios Portugal SA, Clubes,
etc.) que connosco colaboraram e com os quais mantivemos cordiais relac;:i5es .
Finalmente noo querfamos terminar este editorial sem deixar uma palavra de agradecimento
Comendador Dias Ferreira, "Lenda Viva" do CFP, pelo muito que do 00 seu ciube, e pela prestimosa
colaborac;:oo sempre nos dispensou, sem a qual serio diffcil a "um junior" desenvolver 0 seu trabalho.
Desejamos sentidamente que 0 momento diffcil, por que atravessa a sua saude, seja rapidamente
ultrapassado pois 0 CFP noo prescinde do seu contributo.

00

A todos os nossos associados desejamos votos de um Ano Novo feliz, cheio de sucessos
filatelicos.
Elder Manuel Pinto Correia
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LEILOES

o inlcio do Correio interior em Timor

LUIS Brito Frazoo F. R. P. S. L.
lulsvbp.frazao@netcabo.pt

1. Introduc;oo
Em 1994, quando da exposi<;eo filatelica EBaRA 94, escrevi um pequeno artigo, intitulado «As
marcas postais manuscritas de Timor e de Mo<;ambique».
Nesse artigo, era nosso objectiv~ chamar a aten<;eo para a exist€mcia de marcas postais manuscritas
aplicadas em selos de Timor e'de Mo<;ambique, apontando para algumas semelhan<;as entre as duas
situa<;5es, que atribufamos as campanhas militares em curso nos dois territorios ultramarinos.
No caso espedfico de Timor, dado que algumas marcas vinham acompanhadas p~r um carimbo
do Comando Militar, especulou-se sobre a possibilidade de haver uma liga<;eo entre os servi<;os posta is
e 0 comando militar. A falta de legisla<;eo que desse suporte a esta ideia ou de qualquer documento
postal, onde se pudesse fazer prova do que enteo se avan<;ava, neo permitiu ir mais alem do que enteo
se escreveu, e que se transcreve de seguida.

AS MARCAS MANUSCRITAS DE TIMOR
Como e sabido, desde 0 sec. XVI Timor dependia administrativamente de Macau; tal situac;:oo,
ligada ao afastamento e desinteresse p~r parte de Portugal Metropolitano, fechou Timor num iso/amento
que se manteve ate ao final do secu/o passado. Do ponto de vista postal, esta depend{mcia traduzia-se
no encaminhamento da pouca correspond{mcia de e para Timor por Macau, e posteriormente pelo
aparecimento tardio dos selos postais de Timor, que noo eram mais do que os de Macau com
sobrecarga. Desse primeiro periodo, apenas Dilly, capital administrativa do territorio, dispunha de marca
obliterante, a bem conhecida Coroa de Timor, com data a ser completada em forma manuscrita.
Foi pelo Decreto de 15.10. 1896 que Timor se tornou em Distrito autonomo, devendo-se este
facto a acc;:oo polltica e governativa de Celestino da Silva, que sendo Governador de Timor de 1894 a
1909, marcou 0 in/cio de uma nova era que, como veremos, deu orientac;:oo clara no sentido da
criac;:oo de postos militares (Comandos Militares) no interior da IIha, pelo que ordenou e dirigiu varias
campanhas militares que duraram ate 1902/3. Este facto, necessario para a abertura de vias de
comunicac;:oo, para 0 desenvolvimento das cu/turas tradicionais do cafe e do sondalo, e para a tentativa
de pacificac;:oo das tribus indlgenas, dado que os diferentes reinos existentes estavam em permanente
vestado de beligeroncia entre eles, tambem se traduziu no inlcio da colonizac;:oo branca de Timor e do
consequente estabelecimento de postos de correio. Nestes postos de correio vendiam-se selos e era
preciso inutiliza-Ios com um carimbo apropriado.

Ejustamente neste periodo, com inlcio em 1899 e que dura ate 1903, que comec;:am a aparecer
marcas manuscritas a inutilizar os selos de Timor e de que apresentamos as que se conhecem sob a
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forma de quadro. Seguramente mais haver6 e aproveitamos 0 ensejo para pedir a co/aborac;:oo de
todos os coleccionadores para nos ajudarem a completar 0 quadro seguinte l
Estas ultimas marcos, ap/icadas por militares dos comandos de Viqueque, Maubara e Ermera
para inutilizor os selos do correspond{mcia expedida, vem corroborar a hip6tese de que, nos locais
onde s6 havia postos militares, ser a correspondEmcia inutilizoda a pen a e por pessoal militar. E bom
lembrar que nos primeiros tempos de penetrac;:oo militar no interior de Timor, coda posta militar era
constituido por um oficial e dois prac;:as bran cos e por 40 ou mais militares indfgenas.
Estamos ossim perante a inutilizoc;:oo de selos em cartas vindas de locais que nem aparecem no mapa
contemporoneo de Timor e que provavelmente perderam a suo identidade postal quando 0 posta
militar se deslocou para outro lugar ou foi simplesmente abandon ado.

2. A portaria N.o 37 de 11 de Julho 1898.

o intervalo de tempo decorrido desde 1994 ate 2005 permitiu actualizar a lista de marcos que
entoo se apresentou, mos nem uma s6 carta ou postal veio trazer luz 00 ossunto.
.
Acresce ainda, que 0 facto de noo se publicar ate 1899 0 Boletim Oficial de Timor, ainda mais
veio dificultar a tentativa de encontrar no legislac;:oo qualquer documento de apoio. Esta situac;:oo
somente se veio a alterar em finais de 2005, com a descoberta do Portaria N.o 37, que se ilustra nos
pr6ximos p6ginos.

6

Este not6vel documento, acabou por dar completo esclarecimento as questoes que se tin ham
levantado, ossim como estabelecer que no dia 1 de Julho de 1898 se deu infcio 00 correia interior de
Timor, cabendo aos Comandos Militares a sua organizoc;:oo no sede dos respectivos Comandos.
Toda a portaria merece leitura atenta, pois denota 0 cuidado que 0 legislador pes em estabelecer para
Timor um servic;:o postal interno, organizado em moldes modernos, indo 00 ponto de legislar sobre 0
transporte de correspondencia entre os regulos loco is, e contemplar com sanc;:oes para quem as
transgredisse.
Noo se pode contudo deixar de salientar 0 artigo 4°, de especial interesse para 0 marcofilista, e
que afinal vem dar razoo 00 que se avanc;:ou em 1994, e que a imagem do figura 1 sugeria.

C.M Viqueque

C.M. Maubara

Figura 1

7

10

Do aplicac;oo do marcos manuscritas, nem sempre acompanhados pelo carimbo do Comando,
apresentam-se alguns exemplos na figura 2.

Figura 2

Mas noo ficava por aqui este projecto de organizac;oo postal do territ6rio. Numa tabela anexa
ao documento, intitulada «Tabella reguladora da expedl~ao do correlo de Dilly para os dlversos pontos
do dlstrlto e destes para Dilly)), descreve-se em detalhe os dias e hor6rios das expedic;6es assim como a
recolha de malos do correio nos pontos intermedios.
Esta tabela que conjuntamente como um mapa de Timor contemporoneo vem publicados num
destac6vel, , ajudaroo 0 leitor a localizar os Comandos Militares, assim como os percursos que as prac;as
de 2c linha tinham que efectuar.
Pode-se assim avaliar as dificuldades que seria preciso transpor para fazer chegar 0 correio aos
diferentes pontos de Timor, ilha de pequena superffcie onde cumes montanhosos e abundante vegetac;oo
noo facilitavam a comunicac;oo.
Reconhece a maioria dos historiadores que foi a acc;oo governativa de Celestino da Silva, (1894
a 1909) quem esteve na origem da pacificac;oo de Timor, a que se seguiu 0 infcio do seu desenvolvimento.
A carta que se reproduz nos p6ginas seguintes, enviada pelo Governador ao Ministro da Marinha,
acompanhando a Portaria acima, reflecte bem 0 estado de espfrito reinante :
A actuac;oo de Celestino da Silva, em particular a sua preocupac;oo em fixar os oficiais em Timor,
cujo resultado j6 est6 patente na carta que acima se transcreve, noo foi f6ci!. nem deixou de Ihe criar
inimigos.
Luna de 0liveira 2 escreve a este prop6sito:
"Muito se preocupava 0 Governador com a fixac;oo dos oficiais no Colonia, visto que, a parte
excepc;6es, havia um certo desinteresse dos oficiais do antigo quadro do ProvIncia de Macau e Timor
pe/o progresso do ilha.
Os que eram naturais de Macau vinham em geral desacompanhados do famflia e queriam
retirar-se 0 mais cedo posslvel, recorrendo para isso a todos os meios. Em verdade, a vida era intoleravel para eles e a divisoo dos vencimentos por mulheres e filhos fazio-os passar privac;6es, miseria ate.
Anemicos e febris recorriam as licenc;as do junta e prorrogavam-nas quanta podiam. Se desfrutassem
de conforto outra serio a sua disposic;oo. A experiencia mostrava que os com andantes no interior,
quando cercados de comodidades, com arranjo de suas hortas, criac;oo de animais, sem parcelamento
de soldos, eram be/os instrumentos de colonizac;oo. Estreitavam as relac;6es com os povos vizinhos e
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noo raramente suas esposas, com afavel trato, adquiriam as simpatias das esposas dos chefes indfgenas e tornavam-se num poderoso elemento de ordem. Por este motivo, Celestino queria que a oficialidade e os sargentos se noo demorassem em Macau. 0 quadro desta provfncia era, entoo, inteiramente separado do de TImor, e entendia que so 0 Governo da Metropole podia conservar os oficiais fora do
seu posta de servic;o. Neste estado, com caracter de permanencia e resignados, so havia os que
vinham de Portugal, porque noo tinham amigos na sede da provIncia e 0 ajudavam com zelo, nas suas
func;oes. Um comandante militar necessitava ser um agricultor, um poi, ora benevolo ora severo, isento
das paixoes do gente que administrava, inspirando sempre um acrisolado patriotismo, dando 0 exemplo, 0 que obrigava a muito sacriffcio, pois havia que olhar pelo gentio ignorante, educando-o e protegendo-o, base de uma colonizac;oo racional e auspiciosa. Dos contrariedades que se Ihe opunham, se
lamentava 00 Ministro, porque noo dispunha de dinheiro. Alem disso outros factores economicos e
meteorologicos prejudicavam a sua governac;oo. No campanha que empreendeu, atribuiu a vitoria a
Deus Todo Poderoso. Ao terminar a primeira parte das operac;oes, frente a Cova, estava exausto de
munic;oes e, nesses term os, pedia que Ihas enviassem, para colher os resultados de tanto fadiga e noo
perder as vantagens obtidas. Como descanso de tanta lido, pediu ao Ministro, e foi-Ihe concedida,
autorizac;oo para visitor Sorabaia, Samarang e Batavia, com 0 fim de estudar os metodos usados em
Java, quanto a culturas e construc;oes, que os queria introduzir no colonia. 0 dinheiro e 0 material de
guerra de reforc;o vieram em Agosto de 1896, pelo vapor "Memuir". Eram 7.500 patacas, 213 arm as e
52.000 cartuchos, 0 que deixou esgotado 0 deposito de Macau. Tomou, entoo, a peito a instruc;oo
primaria em LiquiC;a e
Maubara, e mal dispos dos
N: 115
fundos, activou a construC;OO de escolas e 0 recruT~udo Sua Ex." 0 Miuistl'O e Secretn.rio d'E~tado dos Negocios da
tamento de pessoal doM:mnba e Ult.rn.mar ordenado (lue fossa chamada a ruinha attenf'iio
cente.
pam. a COT\VcDit'ucia ue eXtll'cer todn a. vigillLllcia .sobre 0 sdl'\'"ilfO p~s
Noo Ihe faltaram inimigos.

tal d'c3.t~ distri<5to, afim ue se evital'cm CODstanteR qlleixas e reclamal;oes, e no cumprimeuto das ol'dens do mesmo Ex."'· Sr.;
Hei por,conyeni~nte deterruino.r:
I.. 0 obefe de sen;r,.o de Dbms public::tS iDspeccionara de tree em
tl'es mezes ·com todo 0 rigor a. est:.u,~o postal d'est.a cidnde, npresen-

{:a.l1do l'elatol'ios circumstnnciados sobn~ tudo 0 'Iue observM

ate

aos
dins 5 dos mezf3S de janeiro, abril, julho e outubro, Il.OOmpanhnd08
dna Pl'Opostas que entender d.~\'cr fazer para melborar 0 serviQo do
~orreio e IJnl'a c\ritar (lnae~fluel' irregulnriJades ainda mesmo mi.o
l'4:!snltnntds dt~ ponco zeto cia p[uie dOl respectivos empregadofl.
2.° .all mspecl'oes de IJUC tl'uta 0 nnmero anteccuente serno feil:as
tmn b~1J1 C0111 todo 0 rigor na csta-;'iio teieph.onica d' eats cidade.
3.~ 0 cbore de sf'l1"\'i~'o de obl'a.') puLlicn.s sera rcsponsayel pOl'
I}unesfluer irrcgn!addnd p 8 que se derem nas estac;oes postal e telephOllica. J'f)S~~ dd:lde f.J {ol'em resuitll.ntes de falta de yjgIlancia constn.ote sobre 0 ~er\;~o c10s seilS subol'dinudos .
. 4.- FlOalmente serao tn.mbem inspeccionadas as estaQocs telephf)ruco-po3~es
districto por funccionarios que pam tnl fim forem
nomeadOR 08 'lua.e~ envian\o. as sens ralatorios para a s~cl'et..'l.riu do
go\'erno nos dins dasignados em 0 n: 1.0 d'esta portaria.
•
~trcritMie-fazenda, Ernel:rto- Peraim Mestre. inspecoionara no prin1~i;I'.9 tl'imestre de 1901 as es t~oes telephonico-postaes
db TiJlJ.r, Aipello, tiqui-;-:l e Uau1:lara; I) tellente de a.rtilhena J!lClntllO Is]~ de Sautos e Silva. as estai(oes postaes de Comoro. Ailleu,
Hel'mera, Rru!ete, Hato-LIn, Boibau, Hera. e Remenoi 0 tenente de
infnntel'ia Antonio Eduardo dn SH ....:\. as es~~oe'3 postaes de Tbiarlella, Cailacl), Bobonaro e Batugade; I) aiferef; Carlos Antoni!) Leimo
B:lndeira, as esta~oes postaes de Manatuto, Laclubar, Boibada, Baucau; Ossu 0 JJuutem.
As auctorid:v.les email) pessoas a quem 0 conhecimento ~execu
Cllr,.fio d'esta compeU]',' assim' 0 tenham entendido e cumprlUll.
Palacio do governo da Timol' ~m DiJlr, 15 de dezembro de 1900.
o governadol',
Josi Celest[ltlO da· Sil,Ja

do

II

3 - A primelra decada do seculo XX.

o artigo 4° do portaria n.o 37 referia especificamente que .. . "enquanto
noo receberem os carimbos necessarios para a
inutilizac;oodas estampilhas ... ",dando assim a entender que estaria para
breve a entrega de carimbos apropriados.
Quando tenSo sido
entregues, e a que comandos militares, os carimbos
datados de Timor, de que
se conhecem exemplares
desde finais de 1902?
A Portaria n.O 115,
datada de 15 de Dezembro de 1900, sobre a vigilancia a exercer sobre 0
servic;o postal, vem lanc;ar
alguma luz sobre as estac;oes postais existentes a
data do sua publicac;oo.

Figura 3

As marcas desses carimbos sao do tipo que se apresenta na figura 4 (tipo 5.2 de Magalhaes e
Hourwick3 ) •

Figura 4

A consulta do Boletim Oficial nao revela dodos muito significativos, excepto quando anuncia a
abertura de uma estac;ao postal (EP), telephonico-postal (ETP), ou somente telephonica(ET4) em
determinada localidade, referindo sempre 0 Comando Militar em cuja area se localizava. Nos figuras
seguintes, mostram-se tres desses avisos.

BEGRET.!lill. DO GOVERNO
J'or ordem sui>erior se publica

0

RECRETAnrA DO GOVERNO
Declaraoiies

seguinte.

Distrioto Autonomo de Timor
REP.A.RTIQ.!O DA.B OBRAS PUBLICA.S

Annuncio
Por asia repartiQAo fnz-se publico que se scha 1100rla para 0
Bervi~o official e uo publico, desde 21 do r·orrente mez, a estaQAo
telephonico-postal de Bani-Tnr no reino du Boibau, area do commando militar de Lequi~a.

I'llI' ,I) tlt'111 slIl,eri"r HI dp,·lnrn !lUI! Jlor ,Ie"p",·lto de hoje f"i n,
lnltbdn Manll,·1 K'nrlt·s ,·nn'o 1l1'1t'lIriir. tin il1l'r PIl'u IHII·i"nal.
He,·retllria rh (J,j\·PrtlO riP 'rllnnr em Dilly, 3 d,' ')lltubro riP l~n.
(:J 'Spcl't1tnl'jo i oteri no do g'{I\'Cl no,
.Jail" AII1J1I.-lo 80(11 C~ da ('('"ta Cllf,rlli.
Por nl'tl'.!1ll 'H1lWl'inr fie 'dt.H.lar,l ;In~ ~o adw ah"I'ta :t.) sen )1;
I'llblir'o P. official a ,~stn(·ii" I'I/~tal de La.dr"..
Recrl'laria no (;I/\'c'rnn de 'U1n101' t!!U iJlIly. 4 de r)lltll!')" .I,. 1110
U ::lecretHno illtlJrmo do gr,\·el"llu,
.Joa", A.lllu.<tn Snare .• ri(l. Cn.-/" C"bml.

Figura 5.2 (a data

.Reparti<;iio das Obras Publicas em Dilly, 2!l de julho de 1902.

o

e 04.10.1904)

chefe interino,

Alberto Oarlo•.
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Figura 5.1

No' 2{;

A portaria n.D 79 de 13 de Agosto de 1904,
que abaixo se ilustra, refere as obrigac;6es dos
chefes dos estac;6es postais, e em determinada
altura diz:
devendo os commandantes
militares ter p~r muito recommendado este
servic;o, embora alguns nco tenham a seu cargo
o servic;o postal ....
II ••••
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Ii: 0 commallullnt" militnr ccntl'lll prlJ\·idl"lluilln\ para 'IIH' Jlclu
reino de Samoro, e em·harmonia com n.~ in~ll'u<.:t;OI!S .. il?ent~~, l!UJRlll
fornetidos diariamcnttJ os portlldol"es dn C~I"I"L'III)(JIIdcneln.
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o Goyernndor,
Jos6 Celcsl illo da. S(lca
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scja nhcr1a :\0 1'1l1)h-o limn estll\1'" IlQl;t:ll no r .. IIlO tiP
logal" de SlIibada, Si·!lI'!l1l urn \·jc:u:into geml c !I,. lIlun

Figura 5.3
Figura 6

Eesclarecedor que progressivamente, 0 servic;o postal tenha deixado de ser da responsabilidade
dos Comandos militares e passaram a ser criadas estac;6es postais, cujo servic;o era entregue a civis.
Tera sido nesta altura que estas estac;6es passaram a ser fornecidas com os carimbos datadores?
Qual 0 criterio pelo qual determinada estac;oo tera recebido um carimbo e outra tera continuado
a inutilizar os selos de forma manuscrita?
A res posta a estas perguntas ainda esta p~r dar, limitando-nos de momento a arrolar no quadro
da pagina seguinte (Quadro 1). quais as localidades que usavam marcas manuscritas e quais as que
dispunham de carimbo datador (com datas limites de utilizac;oo).
Sempre que possivel, p~r vir aviso nos B.O, sera indicada a data da abertura da estac;oo postal.
teleph6nico-postal ou telephonica, pois que nos parece que podera vir a ser de interesse.
Noquadro:
1. Marcas manuscritas estoo em italico
2. Marcas manuscritas vermelho (descobertas posteriores a 1994)
3. Carimbos tipo 5.2 (figura 3), indicam-se as datas limifes conhecidas.
4. Na 1a coluna, nomes sublinhados noo constam da lista UPU.
5. A procura das datas de abertura das estac;6es noo foi feita de modo sistematico, pelo
que tera de ser completada.
6. Todas as onde aparece indica do EP 12/1900, significa que constam da list a da Portaria
dessa data, podendo ter sido postas a funcionar em data anterior.

4. Os documentos postais.
A escassez de documentos da posta interna de Timor, noo permitem que se avance neste tema.
Somente conhecemos dois, que embora do periodo anterior a 1 de Julho de 1898, parecem indicar que
ja havia transporte de correspondencia entre Dilly e as sedes dos comandos Militares. A diferenc;a com
o periodo que tem inicio em Julho de 1898, parece ser que 0 servic;o postal passou a ser organizado,
deixando de ser ao sab~r da necessidade ou da circunstancia de haver alguem que para esses pontes
se deslocava, a quem era entregue a correspondencia. Os dois inteiros postais que se mostram nas
figura 7 e 8, assim 0 parecem indicar.
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Lista

Esta~oes

1909
Alpello

All ••

Abertura de

UP

1898/1903

esta~ao

Ailou 1900

EP 1211800

Alleu 1812130

Alpello

ETP 1211800

Alpello 1812130

Alias 1903

At• • b6

Arituat 1808
Ataob6

At• • b61818

Bolib6

Bellb61816/17

Batug_de
eaucau

Mareas mns
1911/1932

Allaa

Arituat

Bellb6

Carimbo tipo 6.2
(datas limites)

Baueau 1802

EP 1211800

Batugade 1905/5

EP 1211800

Baucau 1805141

a.bau

Bolbau

EP 1211800

Bolbau 11104/05

Sobonera

EP 1211800

Bobonaro 1801/10

Callaco

EP 1211800

C •••• -L .... laao

C ....a-Larlaao 1832

Comoro

EP 1211800

Cova

Dilly

Sec. Gov. Ott. Timor 1900

H) Enne,..

EP 1211800

Errn.ra

Fato- Mean

Fohor.rn

Fato- Mean
Fohorr.. m 1911

Fohororn

Fonte do Lies
Hato-Lle

Hato- Lle 1902

Hera

lOP 1211800

Hato-Lla 1907/22

EP 1211800

Uma

llama ... 1821

Ilomar

Irlelo
Leola

EP 10/1804

Leclo 1807

ET 05/1805

Lalela 180e

La.Vae

LaeVae

Lalela
Laclubar
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Laclubar 1888/1801

EP 1211800

Lacluta

Lac.ubar

Lacluta 1805

Lautem

EP 1211800

Lautem 1808122

L.bo.
Llqul9'i

Llqul~"

1802

ETP

Lolkaro
Manatuta

Maubara

Llqul~

1805

Lolksro 1805

Com. MUitar 188811802

Meubl• • •

EP 1211800

Manatuto 1807/35

EP 1211800

Maubara 1810

EP 1211800

Maukater

Maukatar

M.tlnaro
Motael

Motael1802

Nuno-Ura
Oe..Kuaal

Oe..KutI.1

O • •U

EP 1211800

Ponta de Ilha
Ratlete
Rm.xla

EP 1211800
Com. Militar

EP 1211800

Soibada

EP 0311800

Sam A

ET 0511805

Remexlo 1908131
Solbara
Same 1904111

Sam61923

Suro

Sura 1814

Suel

Sual1832

Taakl
Tara-Dal

Tara Oal18oo

Tlarlelo
Tiber

EP 1211800
Tibe r 1902103

Tiarlelo 1805

ETP 1211800

Totoluro
Tualo

Tualo 181511&

Tullcam
Tuco Lull

Tuco Lull 1803

Vlqueque

Com. Mllttar 1898

Urgleeo

Urgl • •o 1902103

Vlq uaq ue 1904/30

D'aaco lado

~

.. tutcrne a dlraoslo

Figura 8
( A segulr a Lautem 0 expedldor escreveu Como Milltar)

Que 0 correio interior de TImor passou a ter utentes pode-se verificar pela leitura nos boletins
estatfsticos que a Direcc;:oo do Correio em Dilly publicava mensalmente.
Na figura 9, mostra-se a estatfstica referente ao mes de Dezembro de 1902, com a respectiva
divisoo entre 0 movimento da posta interna e externa, e onde a correspondencia recebida e expedida
e sempre referida a Dilly. De notar a expedic;:oo de malas fechadas para os comandos militares, e era af,
pensamos nos, que se fazia a divisoo da correspondencia para os comandos subaltern os e as estac;:6es
postais.

5 - Conclusoo
Agora que est6 provada a ligac;:oo entre a instituic;:oo do correio interior de Timor e os Comandos
Militares do territorio, est6 aberto 0 caminho para um mais completo conhecimento do funcionamento
do correio naquela longfnqua parcela do territorio portugues. No Arquivo Historico Militar, seguramente
que se poderoo encontrar mais dados relativos a este assunto. Aqui fica a "deixa", na esperanc;:a de
que alguem Ihe queira dar seguimento. Para j6, mais uma vez se apela ao leitor, para que nos fac;:a
chegar as imagens dos documentos de que disp6e, pois que e por estes que se comec;:a e so assim se
pode avanc;:ar neste temas de historia postal.

The establishment of the Internal mail service in Portuguese TImor
In a previous article, we described the close resemblance between the usage of manuscript
cancellations in Mozambique and in TImor, during the last decade of the XIX century and the first
decade of the XX century. Suggestion was made that these cancellations were used by and on the
military posts, for the almost exclusive use of the military personal, and examples of that usage were
shown.
In the present study, and after the discovery of TImor Government Notive n.o 37, dated July 11 th 1898,
it can be positively stated that the internal mail service in Timor was, from that date on, attributed to
the military commanders, and that a postal organization was put in place. Updating the manuscript
cancellations, establishing the transition to civilian handlind of the P.O. and the beginning of the first
set of dated postmarks, is also in the aim of this article.

s. Pedro de Muel, 31

de Dezembro de 2005.
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Dilly c DiI'CO\'AO d. Corl't!lo, 11 do oulnbro de 1!lO2
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n

\',sto,
JIhtJ'1D Carl..

direclor,

.106t Antonio rIa Colla

Figura 9

(Footnotes)
I 0 quadro que entao foi publicado, apresenta-se agora actualizado no final deste artigo.
1 Timor na Hist6ria de Portugal, Volume II, Lisboa 2004
3 Postmarks of Timor Portuguese. ISPP Handbook N°.2 Philadelphia 1984
4 No B. 0 N°6 , vem publica do 0 «Regulamento do servi~o Telephonico de Timor», datado de 17 de Mar~o de
1900, podendo ler-se que os chefes dos postos telephonicos sao tambem encarregados da posta intern a,
exxistindo os seguintes: Posto de Tibar, Aipello,Liqui~a, Maubara.

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

I Guerra Mundial 1914 - 1918
India Portuguesa
Prisioneiros de guerra Alemaes e Austriacos, em
campos de concentrac;ao em Goa

Eduardo Barreiros e Luis Barreiros
lebarrelros@netc.pt

Na primeira Guerra Mundial estiveram em conflito, por um lado a Alemanha a Austria e a Hungria e
por outr~ a Franc;:a, 0 Imperio Britanico, a Russia, a Belgica e a Servia. A Grande Guerra teve 0 seu inicio
a 28 de Julho de 1914, entre a Austria e a Servia, a 1 de Agosto entre a Alemanha e a Russia e a 3 de
Agosto entre a Alemanha e a Franc;:a.
Com a entrada da Alemanha e da Austria no conflito, os navios das v6rias companhias mercantes
alemcs e austriaca procuraram abrigo em portos de poises, que
data do inicio do conflito, se
manifestaram neutrais. Os
portos de Portugal e os
dos
seus
territ6rios ultramarinos serviram
assim como refugio
seguro.

a

Com 0 evoluir do
guerra, Portugal passou a
receber
pressoes
diplom6ticas do seu
aliado britanico, para
aprisionar estes navios e
disponibiliz6-los para 0
esforc;:o de guerra dos
poises aliados. A 7 de
Fevereiro de '916, foi
publicada a Lei n.o 480
em que 0 artigo 10. 0
0
decretava
que
0
governo poderia requisi(}
tar em qualquer ocasico,
as materias primos e os
meios de transporte que
se encontrassem nos
dominios do Republica e
que fossem indispens6veis a defesa do economia nacional.
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Fig. 1- Carta geogrOflca de Goa.

Em 17 de Fevereiro de 1916,0 Governo Portugues recebeu um pedido do Governo Britanico, para
que se procedesse ao aprisionamento urgente de todes os navios mercantes, 0 que veio a concretizarse a partir do dia 23 de Fevereiro.
Foram assim aprisionados cerca de 72 navios alemces e 2 austriaces e a respectiva tripulac;:co.
Durante as duos semanas seguintes, ocorreram negociac;:6es diplomaticas com 0 objectiv~ nco
conseguido, de manter Portugal como pais neutral. A 9 de Marc;:o de 19' 6 a Alemanha dec lara guerra a
Portugal.

Em Goa(Fig.1 ). na India Portuguesa encontravam-se. desde 1914. fundeados no porto de Mormugao.
5 navios alemaes e 1 navio austrfaco.

o navio Uchtenfe/s de 3 528 toneladas e 0 Marienfe/s de 3 509 toneladas. ambos da companhia
Deutsche Dampfschiffahris-Gesellschaft "Hansa" rebaptizados ap6s 0 aprisionamento com os nomes de
Goa e Diu respeetivamente .
o navio Brisbane da companhia Deutsche-Austra/ische Dampfschiffs-Gesse/schaft. Hamburgo de 3
577 toneladas rebaptizado
com 0 nome de Damao; 0
Kommodore. da companhia
Deutsche Ost- Afrika- Unie
de 3 879 toneladas. com 0
nome de Mormugao e 0
Numantia de 2 875
tonelados da companhia
Hamburg-American Line
que recebeu 0 nome de
Pangim.

o navio Vorwaeris. de
pavilhao austriaco com
5.990
tonelados.
da
companhia Austrian Lloyd
com sede em Trieste foi
requisitado. tendo recebido
o nome de India. Os navios
destas grandes companhias
denavegaca~fundadasno
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seculo XIX. transportavam
Q'·..TELOOT<A U'.O M n '.H'Ob.lUCHOUN
carga e passageiros desde
os portos de Hamburgo e
Fig. 2 - Quartel de Blchollm
Bremen. no Norte da Alemanha. faziam habitualmente escala em Lisboa. nos portos da Africa Ocidental
e Oriental portuguesas. Africa do Sui. India. Extremo Oriente e Australia.
A .tripu lacao destes
navios. encontrava-se confinada a estes e a vigilancia
exercida pelos autoridades
portuguesas tinha como objectivo. evitar apenas aetos
de destruicao.
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Os
navios
que
acabamos de referir. foram
requisitados para servico do
Estado pelo decreto n.D2 257
do Ministerio da Marinha.
pub li cado no Diario do
Governo. 1a Serie. n.o43 de 6
de Marco de 1916 e
integrados na Companhia de
Transportes Maritimos do
Estado.

Fig. 3 - Quartel de Artllharla.
A partir de 28 de
Fevereiro de 1916. foram feitos prisioneiros, no porto de Mormugao, os 179 tripulantes destes 6 navios:
Numanfia - 0 comandante C. Wreesmann foi aprisionado em Pangim, 9 oficiais ficaram presos no
Quartel de Bicholim(Fig.2) e 19 tripulantes seguiram para a Praca de Aguada(FigA) - Dep6sito de Prisioneiros
(total 28).
Uechefenfels - comandante Ludolf Carstens. 11 oficiais pres os no Quartel de Bicholim e 2 tripulantes
na Praca de Aguada.
Marienfels - comandante Wilheim Sieghold, 12 oficiais presos no Quartel de Bicholim e 3 tripulantes
na Praca de Aguada.

Kommodore . comandante L. Kasch, 10 oficiais presos no Quartel de Bicholim.
Brisbane· comandante Paul Hans Henir Voss, I I oficiais presos no Quartel de Bicholim e 33 tripulantes
na Prac;:a de Aguada.
Vorwaerts - 0 comandante Bechtinger Telesforo, e toda a sua tripulac;:oo ficou aprisionada, a partir
de 26 de Junho de 1916, no Quartel de Artilharia, em Pangim, Nova-Goa,(Fig.3) sendo 12 oficiais e 55
tripulantes, num total de 67 homens.
Em Pangim estavam
tambem internados Ludolf
Carstens, ex-comandante do
navio Liechtenfels, 0 Dr.
Georg Schaede, medico do
vapor Numantia e H Keel, que
se dizia engenheiro e se
encontrava ao servic;:o de
uma companhia inglesa, no
porto de Mormugoo e que foi
aprisionado quando da
declarac;:oo de guerra.
Nos alojamentos do
quartel em Bicholim, ficaram
um total de 54 prisioneiros,
todos oficiais dos navios
alemoes requisitados.
Na Aguada, ficaram
presos os restantes tripulantes alemoes.

Fig. 4 . Forte de Aguada

Total de 180 subditos estrangeiros: Austrfacos - 44 ; Alemoes -136.

India Portuguesa. Vias de comunicac;oo postal em 1916.

o Estado da India, noo tinha para a Metropole transportes privativos de malas, servindo-se por isso
exclusivamente do correio da India Britanica, enviando as malas para Lisboa, por intermedio de Bombafm,
que as reexpedia juntamente com as suas, pelos vapores de carreira semanal da Peninsular and Oriental
S.N.Co que demorava cerca de 17 dias de Gibraltar a Bombafm sendo transbordadas em epoca normal,
fora deste estado de guerra em Port-Said, para rapidos vapores, que as transportavam a Brindisi. donde
seguiam por comboio para Portugal atraves da Italia, Franc;:a e Espanha, entrando no nosso Pafs por Vilar
Formoso.
Expediam malas para Lisboa as estac;:oes de Pangim (Nova-Goa), ambulancia Indo Portuguesa I,
Nagar Aveli (Silvassa), Damoo e Diu.
Todas estas estac;:oes apenas fechavam, cada uma, uma mala para a Metropole, destinada a
Lisboa, embora dividida a correspond€mcia em Lisboa e Lisboa-terras.
As malas da Metropole para a Colonia eram organizadas em Lisboa e destinavam-se as estac;:oes
da India, como Nova-Goa, Ambulancia Indo-Portuguesa II, Nagar Aveli, Damoo e Diu, sendo recebidas
em Bombafm juntamente com as malas de Londres para aquela cidade e daf expedidas pelas vias de
comunicac;:oo.
Entre Nova-Goa e Bombafm as malas do correio eram, na epoca seca, Outubro a fim de Maio,
transportadas pelos vapores que faziam a travessia entre as duas cidades em 22 horas; na epoca da
Monc;:oo seguiam 0 caminho de terra, pelos comboios e seguidamente de lancha e automovel ate
Pangim.
As relac;:oes postais com as demais colonias portuguesas ou eram directas em malas fechadas,
com as possessoes do Oriente incluindo Moc;:ambique, ou as correspond€mcias eram expedidas a
descoberto, como sucede com as colonias banhadas pelo Oceano Atlantico. As malas destinadas para
Macau e Timor eram expedidas quinzenalmente via Bombafm.
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CaracterisHcas da correspondencia postal deste grupo de alemaes e austrfacos
Cronologia
10 Periodo - Anterior

a declara~oo de guerra

A correspondencia neste perfodo era encaminhada atraves da india Inglesa. Podia ser censurada
em Bombafm onde era utilizada uma cinta de censura em papel vermelho com inscri<;ao a preto OPENED
BY CENSOR ou era. remetida para Bombafm sendo previamente censurada em Belgaum com a aplica<;ao
de um carimbo de censura a violeta com a inscri<;ao Passed for Transmission / CENSOR BELGAUM (sao
conhecidos 2 tipos).
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A primeira correspondencia
que encontr6mos deste grupo de
tripulantes dos navios alemaes e
austrfaco. refugiados no porto de
Mormugao e de cerca de um ana
antes da declara<;ao de guerra:
(FIG.5)- um inteiro postal tipo Ceres
da india de 3 Reis. com 2 selos
adicionais perfazendo uma franquia
de 10 Reis. com marca de dia de
Mormugao-Porto de 1-3-1915.
remetido p~r Ernst Becker. 3° Oficial
do navio Alemao Kommodore para
a famma em Hessen. na Alemanha e
SEM MARCA de qualquer tipo de
censura e um bilhete postal (Fig.6)
franquiado com 10 Reis. obliterado
com marca de dia de MAJORDA C.A.
de
19-3-1915. remetido
p~r
BechtingerTelesforo. comandante do
navio Vorwaerts para familiar em
Trieste. na Austria. Apresenta a
inscri<;ao manuscrita a vermelho Via
Lisboa e tal como 0 anterior sem
qualquer marca de censura.
A carta mais antiga que
conhecemos. (Fig.7) e uma carta
registada. com etiqueta de registo da
esta<;ao de Nova-Goa anulada e
substitufda p~r inscri<;ao manuscrita
Mormugao Porto. franquiada com 4
selos de 1 Tanga. obliterados com
marca de dia de Mormugao Porto. de
29-12-1915. remetida p~r tripulante de
navio para 0 Commitee International
de la Croix Rouge. Geneve. Na frente
desta carta foi-Ihe aplicado um
carimbo de censura PASSED / CENSOR
BELGAUM e chancela do censor com
data de 30 DEC 1915. Foi encerrada
com Cinta de censura em papel
verde com a inscri<;ao a preto
OPENED BY CENSOR (censura de
Belgaum). Sobre esta cinta verde de
censura foi aplicado lacre vermelho
em que se pode ler as palavras
CENSOR BELGAUM. Esta carta
demorou 21 dias a chegar ao destin~.
A segunda carta.(Fig.8)e
semelhante anterior. foi registada

a

Do6ta lAdo 0 no "'l'SO • corroll)Ondencia

Fig. 5- Intelro postal tlpo Ceres da rndla Portuguesa. de 3 Rels. com
2 selos adlclonals com franqula total de 10 Rels. com marca de dla
de Mormugoo-Porto de 1-3-1915. remetldo por Ernst Becker. 30
Oflclal do navlo Alemoo Kommodore para Hessen. na Alemanha.
Sem marca de censura.

Fig. 6- Bllhete Postal franqulado com 10 Rels. obllterado com marca
de dla de MAJORDA C.A. de 19-3-1915. remetldo por Bechtlnger
Telesforo. Comandante do navlo Vorwaerts para familiar em Trieste,
na Austria. Inscrlc;oo manuscrlta a vermelho Via Usboa. Sem marca
de censura.

em Mormugao, (com carimbo
rectangular em vez de etiqueta de
registo) franquiada com 6 selos de
1 Tango, obliterados com marco
de dia de Mormugao de 14-1-1916,
remetida por Edward Messerschmidt 10 Oficial do navio
Kommodore para 0 Commitee
International de 10 Societee de 10
Croix Rouge, Genewe. Marco do
mesmo dia de transito no estac;:ao
de COLLEM C.A.. Cinta de censura
em popel verde com inscric;:ao a
preto OPENED BY CENSOR.
Sobrescrito timbrodo
do
Companhia D.O.A.L. Deutsche OstAfrika-Linie / Hamburg no abo do
sobrescrito. Demorou 18 dias a
chegar a Genewe.
A correspondencia deste 10
perfodo caracterlza-se por:

l-Correspond€mcia nao isenta,
franquiada com selos do India
Portuguesa.
2-0s 2 postais de 1 e 19 de
Marc;:o de 1915, sao destinados
a familiares dos tripulantes. no
Alemonha e Austria respectivamente, nao apresentam qualquer
marco de censura 00 contr6rio
dos duos cartos que foram escritos
cerca de um ana depois e j6 sao
destinados a organismos do Cruz
vermelha, no Suic;:a, embora os
navios nao tivessem sido ainda
aprisionados nesta data.
3-As cartas, sao quose todos
registadas do estac;:ao de Mormugao ou Mormugao-Porto.
4-Nao apresentam qualquer
marco de censura portuguesa,
sendo censurados em Belgaum,
no India Inglesa on de sao
encerradas com cinta verde e
lacradas com sinete com a
inscric;:ao CENSOR BELGAUM.
5 - Nestos cartos encontr6mos
a marco de dia do estac;:ao de
Mormugao, e algumas com
transitos em COLLEM C.A. e
MAJORDA C.A. e as marcos de
chegada a Geneve. Nao
encontr6mos marcos de transito
em Bombaim ou Lisboo.
6- Em 6 postais remetidos par
Gopcevic Spiridione, 20 oficial
do navio Vorwaertz, entre 23-2191 6 e 20-4-191 6 para seus familiares no Austria, encontr6mos um

Fig. 7 - Carta reglstada de MormugCio Porto, franqulada com 4 selos
de 1 tanga, obliterados com marca dedla de29-12-1915, remetlda
portrlpulante de navlo para 0 Comite International de la Croix Rouge,
em Geneve. Carlmbo de censura PASSED / CENSOR BELGAUM e
chancela do censor com data de 30 DEC 1915. Clnta de censura
em papel verde com Inscrlc;Cio a preto OPENED BY CENSOR (censura
de Belgaum). Dlas ate Geneve 21 dlas.
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Fig. 8- Carta reglstada de MormugCio, franqulada com 6 selos de 1
tanga, obllterados com marca de dla de 14-1-1916, remetlda por
Edward Messerschmidt, 10 Oflclal do navlo Kommodore, para 0
Commltee International de La Socletee de la Croix Rouge, em
Geneve. Clnta de censura em papel verde com Inscrlc;Cio a preto
OPENED BY CENSOR. Dlas ate Geneve 18 dlas. Carta tlmbrada da
Companhla D.O.A.L. / Hamburg na aba do sobrescrito.

carimbo linear com a inscric;:ao COMUNICAc;:OES INTERROMPIDAS. A inscric;:ao Via Lisbona encontra-se
"riscada" tendo-Ihe sido aplicado
os carimbos do Cruz Vermelha de
Lisboa e de Geneve, indicando
.( I~.
que a via postal normal estava
suspenso, fazendo-se a entrega do
correio atraves do Cruz Vermelha.

til!;
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Fig. 9- Carta reglstada de Nova Goa, franqulada com 2 selos de 2
Tangas, com marc a de dla de 6 de Mar~o de 1916, remetlda por
Bechtlnger Telesforo, para 0 Comlte InternaHonal de La Croix Rouge,
em Geneve. Agence des Prlsonlers de Guerre. Carlmbo a vloleta
PASSED / CENSOR BELGAUM e asslnatura do censor a lapis azul. No
verso, clnta de censura de cor verde com Inscrl~co a preto OPENED
BY CENSOR. Marca de dla de Geneve de 28 de Mar~o de 1916.

2° Perfodo - Apos 0 aprlslonamento dos navlos
As caracterfsticas do
correspondencia dos tripulantes
feitos prisioneiros, parece ter
relac;:ao com a categoria
hierarquica que ocupavam a
bordo dos navios, a sua
nacionalidade, a data da sua
prisao e 0 local onde foram
concentrados.
1- Campo de Bicholim - A
partir de 28 de Fevereiro de 191 6,
no quartel em Bicholim. ficaram 54
prisioneiros. todos oficia is dos
5 navios alemaes aprisionados.
2- Campo de Aguado - A
partir de 4 de Abril de 191 6 foram
internados nestas instalac;:6es 57
tripulantes. (excepto os oficiais
que ja estavam em Bicholim) dos
5 navios alemaes.
3- Quartel de Artilharia em
Pangim, Nova-Goa - A partir de 26
de Junho de 1916, ficaram
concentrados todos os elementos
do tripulac;:ao do navio austrfaco
Vorwaerts . 12 oficiais e 55
marinheiros . num total de 67
homens. Neste campo estiveram
tambem
internados
Ludolf
Carstens, ex-comondonte do
novio Liechtenfeis. 0 Dr. Georg
Schaede, medico do vapor
Numantia e H. Keel.
Campo de Blchollm localizado no vila sede de
freguesia do mesmo nome e do
Concelho de Sanquelim, Distrito de
Goa. India Portuguesa. Localizavase em zona interior. inospita.
territorios das novas conquistas
ocorridas no seculo XIX. 0 campo
de concentrados de Bicholim
est avo instalado no Quartel do 3°
Batalhao. junto Igreja Paroquial
dos Jesuftas ou Igreja do Batalhao,
e foi utilizado como antigo prisao
de africanos. Mantinha nos anos
sessenta as mesmas caracterfsticas arquitectonicas e era sede
de um Esquadroo de Cavalaria
com auto-metralhadoras.

a

Fig. 10- Carta reglstada de Mormugco Porto, com marca de dla de
17 de Mar~o de 1916, remetlda por Krlstoforo Marcovlch, trlpulante
do navlo Vorwaertz, para 0 Bureau Zurlcols Pour La Recherche des
Disparus. Na frente carlmbo circular batldo a vloleta, com a Inscrl~co
PASSED CENSOR 14 BOMBAY.

Cartas dos Oficiais alemoes prisioneiros no campo de Bicholim.
10 Tlpo de Cartas de Blchollm

Todas as que conhecemos, apresentam no parte superior do frente do sobrescrito, a inscri<;:oo
manuscrita a vermelho, com a
mesma caligrafia "Isento de
franquia por ser subdito alemao
intern ado em Bicholim por motivo
da guerra " (Fig.lleI2).Todas

apresentam no frente a assinatura
de A. Andrea / Capt. e em uma,
Nogueira / Ten .. Muito provavelmente estes oficiais, seriam 0
comandante e 0 2° Comandante
do Campo que confirmavam a
isen<;:oo de franquia. Noo Ihes
estoria atribufda a fun<;:oo de
censores do correspondencia, pois
esta como veremos mais adiante,
era efectuada em Bombafm.
Algumas soo registadas e
apre-sentam etiqueta de registo
de Nova-Goa. No entanto, noo
foram seladas nem mostram
qualquer evidencia de ter sido
cobrado 0 premio do registo. Soo
dirigidas
00
Departement Fig. 11- Carta remeHda do Campo de Blchollm, por B. GoHsch, IrIpulante
Politique Federal Bureau Suisse do navlo Kommodore, para Zurlque na Sulc;a. Inscrlc;ao ISENTO DE
de Repatriement des Internes FRANQUIAecarimboclrcularbaHdosavloleta,comalnscrlc;aoPASSED
Civils, Berne, Suitzer/and ou 00 CENSOR 14 BOMBAY. Marca de dla no verso de Nova-Goa e de
departamento do Cruz vermelha chegada a Zurlque em 21-6-1916. Clnta de Censura Inglesa no verso.
em Zurique. Conhecemos duos cartas endere<;:adas aos familiares dos prisioneiros 00 cuidado de D.
Bauhofer -Virtz, Lintheschergasse, 8
em Zurique.
A maioria destas cartas foram
censuradas
em
Bombafm
apresentando corimbo circular a
violeta com a inscri<;:oo PASSED
CENSOR 14 ou 32 / BOMBAY e cinta
de censura em popel bronco com
letros a vermelho OPENED BY CENSOR.

o tempo medio de chegada
destino e de 40 dias. Tem no verso
a marco de dia de chegada a Berna.
Noo apresentam marco de dia de
tronsito par Lisboa. A carta conhecida
mais antigo e datada de 30 de Abril
de 191 6. Conhecemos uma carta de
23 de Maio de 191 6 sem qualquer
morca de censura e outras com
carimbo linear com a inscri<;:oo Isento
d e Franquia, batido a violeta.

00

Fig. 12- Carta remetlda do Campo de Blchollm, por Edward Jaeger,
Aparece pela 1a vez uma
oflclal do navlo alemoo Numantla, para Berna, Sulc;a. Clnta de
censura com Inscrlc;ao INDIA PORTUGUESA / Censura Postal Milltar, carta(Fig.12), com a cinta de censura
numerada e com chancela do censor a vermelho. No verso marca portuguesa em popel bronco com
inscri<;:oo a preto, Censura Postal
de dla de Nova-Goa 15-6-1916 e marca de Berna 9-7-1916.
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Militar, da India Portuguesa com
n.o a preto 00066 e rubrica a
vermelho sobre a cinta, em 'carta
datada de 15 de Junho de 1916 e
remetida por Edward Jager, 3°
Oficial do navio Numantia.
2° Tlpo de Cartas de Blcho-

11m
Neste grupo, incluem-se 0
maior numero de cartas que
conhecemos (Fig.13) - Todas estas
cartas (ate ao fim do ana de 1917)
continuam a ser cartas isentas de
franquia, todas elas remetidas por
oficiais dos navios alemaes
embora nao tenham qualquer
inscric;:ao de isenc;:ao de franquia
como as do 1° grupo, sao na sua
grande maioria registadas, com
etiqueta de registo de Nova-Goa.
Apresentam cinta de censura da
India Portuguesa e cinta de
censura Francesa com carimbo
oval com inscric;:ao OUVERT / Par
L'AUTORITE MILITAIRE /206.
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Fig. 13- Carta reglstada, Isenta de franqula, remetlda do Campo de
Blchollm por Fritz Daberkow, engenhelro chefe do navlo Marlenfels,
com marca de dla de 11-7-1916 de Nova-Goa, para Berna. Clnta de
censura da rndla Portuguesa, cinta de censura Francesa e carlmbo
rectangular a verde VERIFICADA 3.

A carta mais antiga que
conhecemos deste grupo,
(Fig.13) tem marca de dia de 11
de Julho de 1916, com carimbo
de censura de forma rectangular
a verde com inscric;:ao INDIA
PORTUGUESA / VERIFICADA (3) /
CENSURA MILITAR. Sao dirigidas
ao Oepartement Politique
Federal Bureau Suisse de
Repatriement des Internes Civils,
Berne.
A grande maioria destas
cartas tem no verso uma marca
de dia de transito por Lisboa. 0
tempo de chegada ao destino
varia de 90 a 200 dias.
Campo de Panglm ou
Nova-Goa - instalado na capital
da India Portuguesa, situado na
margem esquerda do Rio
Mandovi.
Nova-Goa tinha ediffcios grandiosos tais como, 0 Palacio do Governo, Quarteis de Artilharia, da
Guarda Municipal, dos Contingentes, da Escola Matematica, Liceu e Biblioteca Publica.

o Quartel de Artilharia, onde estiveram aprisionados os 67 tripulantes do navio Vorwaerts ocupava
o lado oriental do grande rectangulo formado pelo Liceu e Biblioteca publica instalada em 1882 e pelo
referido Quartel. A Academia Militar, Quartel da Guarda Municipal e dos Contingentes ocupavam os
lados setentrional. ocidental e meridional do rectangulo.

Cartas do Campo de Prisioneiros de Pangim, Nova-Goa, Quartel de Artilharia
Estas cartas. soo todas remetidas pelos oficiais e tripulantes do navio Austrfaco Vorwaerts. internados
neste campo a partir de 26 de Junho de 1916.
Inicialmente noo benefi- r--~=t-=':;;;;"'~'I:---'-'="'~~;'~~_
ciaram da isen<;:oo de franquia
que foi atribufda aos prisioneiros
do Campo de Bicholim.
!i:4
As cartas remetidas por ~ ;Ei
este grupo de prisioneiros eram D
franquiadas com selos da india ~ -;
Portuguesa. registadas na ~ ~
maipria dos casos. censuradas
na India Portuguesa com cinta L. CIS
de
censura
e
carimbo S ~
rectangular ja anteriormente ~ ~
descrito. com os numeros 3 e 7 :: c3
batidos a verde (Fig.14 e 15).
Em carta datada de 17 de
Junho de 1916. remetida pelo
comandante
do navio
Vorwaerts . Capitoo A. J.
w
Ivanovic e alguns dias antes do
seu aprisionamento. encontrouse a marco de censura
Verificada 3 batida a violeta
que aparece nesta cor pela 1a
vez.
Conhecemos uma carta
Fig. 14- Carta reglstada, remetlda por Schwam Antonio, Cadete do
remetida por Radovic Simeone,
navlo Vorwaertz, Internado em Nova-Goa, Quartel de Artllharla, com
Chegador (Fogueiro) do navio
marca de dla de Nova-Goa de 3-7-1917, clnta de censura da INDIA
Vorwaerts com marca de dia de
PORTUGUESA/ Censura Postal MUltar. No verso, marca de chancela do
22 de Junho de 1916, do Porto
censor a preto e carlmbo a verde VERIFICADA 3.
de Mormugoo com destino a
Zurique com carimbo circular PASSED CENSOR / BOMBAY 14 e uma outra semelhante, anterior ao
internamento de Kristoforo Markovic, 30 camareiro deste navio. com marca de dia de Nova-Goa, de 18
de Dezembro de 1916 que s6 foi
censurada em Bombafm. on de Ihe foi
aposto 0 carimbo PASSED CENSOR /
BOMBAY 7 e foi fechada com cinta
inglesa, como no carta anterior.
Provavelmente tera sido escrita em
Ifngua noo acessivel ao censor
portugues, pelo que tera sido enviada
ao censor em Bombaim.
Oeste campo . conhecemos
uma carta remetida por Ludolf
Carstens para Estocolmo. onde chega
a 19-5- 1917
com 0 carimbo
re ctangUlar batido a verde com a
inscri<;:oo CORREIO DA / ISENTO DE
FRANQUIA / INDIA PORTUGUESA.
Em carta datada de 8 de
Novembro de 1918. encontramos pela
Fig. 15- Intelro postal com adlclonals. reglstado, remetldo por primeira vez aposto na frente de uma
Enrico Masuttl1 ° Oflclal do navlo Vorwaertz, Internado em Nova- c arta. um carimbo oval com a
Goa. Quartel de Artllharla. com marca de dla de Nova-Goa de inscri<;:oo CENSOR / N.o 30 / GOA INDIA
que esta
15-1-1917, carlmbo de censura a verde VERIFICADA 3, marca batido a violeta. Pensamos
o
de dla de translto em Llsboa de 25-7-1917 e (na frente) marca de marca de censura (N. 30.31 ou 33) tera
sido utilizada na correspondencia. no
chegada a Zurlque de 17-3-1917.
final do ana de 1918 e em 1919.
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Fig. 16- Carta Isenta de franqula, remetlda por Enrico MasuH!. 10 Oflclal do navlo Vorwaertz, Internado em
Nova-Goa, Quartel de Artllharla, clnta de censura da rNOIA PORTUGUESA/ Censura Postal Mllltar. Marca
rectangular a verde de Isen~ao de franqula, marca de censura a vloleta VERIFICAOA 7 e carlmbo oval
com a Inscrl~ao CENSOR / N° 30 / GOA - INOlA. No verso, carlmbo da Commission Portugalse des Prlsonlers
de Guerre/CROIX-ROUGE PORTUGAISE/LiSBONNE.
Neste carimbo, a palavra Censor identifica um dos elementos do servic;:o de censura da india
Portuguesa, que a exerceu (Fig.16 e 20) .
A correspondencia e na sua grande maioria enviada para 0 Bureau Zuricois pour /a Recherche des
Disparu, Zurique, Suisse e algumas cartas tem marca de transito de Lisboa. No entanto, conhecemos uma
carta remetida para a Suecia par Ludolf Carstens, Comandante do navio Liechetenfels, para 0 Service
des Prisoniers de Guerre, Stockholm 2, Sueden. 0 tempo de chegada ao destin~ varia de 40 a 70 dias.
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Campo de Aguada localizado na IIha de Goa onde
se encontravam a antiga e
a
nova
capital
da
india
Portuguesa. E formada par dois
brac;:os de mar. 0 Mandovi.
entrando pelo lado Norte
separando esta IIha da provincia
de Bardez, na terra firme forma a
Prac;a de Aguada, tao forte pela
parte de mar como de Terra. 0
outr~ brac;:o de Mar pelo lade Sui
recebe 0 nome de Zuari. que
separa a mesma Ilha da
Provincia de Salcete farmando
a entrada, que defende a Prac;:a
de Mormugao. A Ilha de Goa tem
20 Km de comprimento e 5 a 6
Km de largura media, com muitas
fortalezas em passagens onde os
rios sao navegaveis.
Cartas do Campo de
Prlslonelros de Aguada
Toda a correspondencia
proveniente deste campo e
isenta de franquia, um terc;:o das
cartas
inventariadas
sao
reg istadas com etiqueta de
reg isto de Nova-Goa, nao foi
pogo 0 premio de registo,

a

-I

ana l de Ie. Croix Rouge
des Prisoniers de auprre

03

P

M

~

GENE..'VE
{

~
0

Fig. 17- Carta reglstada, remetlda por Arthur Clasen, Contramestre do
navlo Numantla, intern ado em Nova-Goa, Forte de Aguada, com marca
de Nova-Goa de 17-1-1917, c1nta de censura da rNOIA PORTUGUESA/
Censura Postal Mllltar e clnta de censura francesa e carlmbo oval com
a Inscri~ao OUVERT/Par L'AUTORITE MILITAIRE. Aparece pela prlmelra
vez a marca rectangular de Isen~ao de franqula batlda a cor verde.
Carimbo de censura VERIFICAOA 3. No verso, translto em Lisboa de 63-1917 e chegada a Geneve a 14-3-1917.

semelhanc;a das cartas j6 referidas
anteriormente.
IJ
Os carimbos e as cintas de
censura soo semelhantes ao grupo de
cartas do campo de Pangim. Tem
~NDl~'
marca de dia de tronsito em Lisboa e
de destin~ de Geneve e Berne (Fig.17).
o tempo de chegada ao
destin~ varia de 57 a 143 dim.
o carimbo rectangular batido
a verde, com a inscric;oo CORREIO DA
/ ISENTO DE FRAN QUIA / INDIA
PORTUGUESA foi encontrada em carta
datada de 24-10- 1916 (data mais
antiga ).
Em 50% das cartas que
conhecemos encontr6mos 0 carimbo
da Cruz Vermelha Portuguesa de
Lisboa com a inscric;oo Commission Fig. 18-lntelro postal de 3 R da India Portuguesa, remetldo em 17Portugalse / des / Prlsonnlers de Guerre 2-1918 por Ludwig Weber, Maqulnlsta do navlo Marlenfels no Forte
/ Llsbonne batido a vermelho, violeta de Aguada em Goa. para familiar em Baden na Alemanha.
ou sepia ou 0 carimbo com a inscric;oo Carlmbo de Isen~oo de franquia. carimbo de censura a sepia
Commission Portugalse des Prlsonnlers VERIFICADA( ). sem numero e que aparece pela prlmelra vez.
de Guerre / CROIX-ROUGE PORTU- carlmbo a vermelho da CVP e carlmbo a vloleta da Cruz Vermelha
r
GAISE / LlSBONNE ou 0 carimbo de Alemo.
Geneve COMITE INTERNATIONAL DE LA
CROIX ROUGE / GENEVE / AGENCE DES PRISONNIERS DE GUERRE em violeta, c arimbo de FRANC DE PORT a
violeta e, em dois posta is foi aplicado um carimbo a violeta co m a inscric;o o, Abtellung fUr
GefangenenfUrsorg / des / Central Comltees vom Roten Kreuz / Berlin S. W. 11 (Abgeordnetenhaus). Noutro,
a inscric;oo a violeta Freigegen .....
Em quatro cartas remetidas por dois prisioneiros (Ludwig Weber e Fritz Alers) deste camp o e durante
o ana de 1918, surge pela primeira vez a marca de censuro rectangular, com a inscric;oo INDIA PORTUGUESA
/ VERIFICADA ( ) / CENSURA MILITAR, semelhante as anteriores 3 e 7 mas, em est6 ausente q ualquer
numero apos a palavra verificada.
Esta nova marca que agora
mmiss ion portugal .,
revelamos foi batida em car sepia,
• ' ,fi
encontra-se na frente das cartas e
£fIol
'
;. I.
p ostais juntamente com a marca
~
~s
u,rte
verificada 3 e 7 (Fig.18 e 19) .
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India Portuguesa. Censura
Postal 1916-1919.
Normas propostas, para a
execuc;oo da censura postal e
telegr6fica no Estado da india pelo
Inspector dos Correios e Telegrafos
Coloniais, Juvenal Santa B6rbara.
(transcric;:oo do relatorio)

a

Ao chegar fndia chamou-nos
a
atenr;:oo
serem as ma/as de Lisboa
Fig. 19- Intelro postal de 3 R da India Portuguesa, remetldo em 24no
correio
de Bombarm, bem
abertas
3-1918 por Ludwig Weber. Maqulnlsta do navlo Marlenfels no Forte
de Aguada em Goa, para familiar em Baden na Alemanha. como todas as ma/as procedentes do
Carlmbo de censura a sepia VERIFICADA( ). carlmbo a vloleta exterior e ate trocadas no interior da
VERIFICADA 7. carlmbo a vermelho da CVP, carlmbo a vloleta da colonia, mas atravessando territorio
britonico, serem ali abertas e as
Cruz Vermelha de Geneve e marca a violeta FRANC DE PORT.
correspondencias censuradas. Estas
aberturas faziam-se com demora das ma/as e por isso, a/em de outros inconvenientes, com prejurzo para
o publico.
Tanto nos feriu este facto quanta as ma/as destinadas a Timor donde chegavamos, noo eram
abertas
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em tronsito e se uma ou duos vezes se observou de malas procedentes de Goa haverem side abertas,
julgou-se ser devido a equivoco, pois as correspondencias noo haviam sido censuradas.
Demais, no Africa do Sui onde estivemos pelo tempo do guerra Anglo-Boer, as nossas malas em
tronsito por os territorios beligerantes noo eram abertas nem sofriam demora, e as correspondencias a
descoberto raro apareciam com indicios de terem sido verificadas, 0 que sempre se atribuiu vindo nos
malas destin ados 00 Transvaal ou Cabo, a equivoco natural de dar-se com tantos milhares de objectos.

o que parece curial, e que coda pais noo deixe entrar ou sair de sua coso,
.,

---_.---.. -

Fig. 20- Bllhete postal de fabrlco artesanal, remetldo em 4-51919 por Ludwig Weber, Maqulnlsta do navlo Marlenfels no Forte
de Aguada em Goa, para familiar em Baden na Alemanha.
Carlmbo de censura a vloleta VERIFICADA 7, carlmbo de censura
oval a vloleta CENSOR N° 31 e carlmbo a vloleta da Cruz Vermelha
Poruguesa em Llsboa.

cousa alguma sem
verificac;oo, mas que tudo que por ela
passe sem deixar vestigios que a
interessem, seja livre em tronsito.

No India Portuguesa, 0 publico
queixava-se do atraso das correspondencias, alem de outros inconvenientes anormais que as vezes se
davam. As ma/as de Goa para Diu,
Damoo e Silvassa e vice-versa sofriam
atraso indo a Belgoo paro a censura.
Procurou-se remediar este
estado de coisas com a elaborac;oo
de um Memorandum entre as
autoridades portuguesas e inglesas
em Bombaim, do qual resultaram as
instruc;c5es para a base do servic;o de
censura.

As correspondencias postais e
telegraficas, quer destin ados 00
Estado do India, deste origin arias a
expedir para 0 exterior do colonia, quer transitando de uma para outra localidade dentro do mesmo
Estado, ficam sujeitas a verificac;oo e censura nos term os destas instruc;c5es e ordens sUbsequentemente
transmitidas.
/I

e

A verificac;oo e censura exercida pelo Chefe do Estado Maior, que podera delegar em oficiais
militares ou funcionarios civis as suas atribuic;c5es, sendo a nomeac;oo destes feita por proposta 00 Governo
Geral.
Correspondencias postais: expedic;oo

III

Toda a correspondencia - cartas e bilhetes - expedida por subditos alemoes devera ser redigida
em portugues, frances, ingles ou alemoo e devera ser entregue aberta, aos comandantes dos locais
onde se encontrem.
IV

As correspondencias de que trata 0 artigo anterior noo poderoo tratar mais do que assuntos
familiares ou comerciais, devendo ter razoavel extensoo que noo podera exceder duos laudas de uma
folha de popel de cartas. Noo podera ser enviada mais do que uma carta por coda mala por um mesmo
remetente, a um mesmo destinatario. 0 exterior do envelope noo podera conter para alem do enderec;o,
outras indicac;c5es senoo 0 nome do remetente e do colonia.
V

o Comandante militarverificando que a correspondencia se encontra nos termos do artigo anterior

- que pode ser expedido - inscrevera no envelope ou frente dos bilhetes postois a designo(:oo: "posse"
que rubricora. Estos correspondencios seroo remetidos oficio/mente, em sobrescrito fechodo, oos chefe
do esto(:oo mois proximo ou distribuidor e com 0 sobrescrito endere(:odo 00 chefe do esto(:oo postal,
Pongim. Coso hojo dificuldodes em verificor algumas correspondencios, seroo estos enviodos, nos mesmos
term os, 00 Director dos Correios. As correspondencios que noo possom ser expedidos seroo devolvidos
00 remetente, salvo em coso de conterem ossunto que interesse a seguron(:o e defeso dos parses
olio dos, que seroo remetidos, registodos, 00 Chefe do Estodo Moior. Sera tombem 00 Chefe do Estodo
Moior, para resolu(:oo, oquelo que 00 comondonte se oferecer duvidos quonto suo expedi(:oo.

a

§ 1.0_ As correspondencios
que hojom de ser expedidos
com as formolidodes do registo,
seroo entregues pelos comondontes do esto(:oo postal local
que recebendo 0 respectivo
recibo, modelo 20, 0 entregora
00 remetente.
§ 2.0_ As correspondencios
que hojom de ser expedidos
com vo/ores dec/orados, seroo
fechodos pelos remetentes
depois do verifico(:oo do
conteudo, no presen(:o dos
comondontes miJitores, que
procederoo depois nos term os
do poragrofo anterior.
§ 3. 0 _ As correspondencios
de que tratom estes poragrofos
seroo expedidos para a esto(:oo
central dos correios em Pongim
do modo usual, mas, nos Fig. 21- Carta reglstada, remetlda por J. Henry Krieger, 2° engenhelro
observo(:oes dos cortos de aviso, do navlo Numantla. Internado em Nova-Goa. Forte de Aguada. com
marca de Nova-Goa de 16-4-1918. clnta de censura da fNDIA
indicor-se-a: "verificodo".
PORTUGUESA/ Censura Postal Mllitar. Carlmbo de censura VERIFICADA
7 batldo a vloleta. No verso. translto em Llsboa de 7-8-1918 e chegada
VI
a Berna a 22-8-1918.
Sera exercido verifico(:oo
sobre todo a correspondencio expedido para foro do Colonia ou permutodo dentro do mesmo Colonia.
desde que se tome suspeito de conter materia que prejudique directo ou indirectomente as opero(:oes
do guerra dos oliodos, contenho notrcios fo/sos, o/ormontes ou tendenciosos ou posso excitor ou mover a
opinioo publico.
VII

Os jomois expedidos por subditos olemoes e demois correspondencio, sera verificodo
semelhontemente pelos comondontes, so podendo ser expedido se contiver 0 "posse" e ossinoturo a
que se refere 0 ortigo V.
VIII

Todo a correspondencio origin aria do indio Portugueso suspeito de ser origin aria de olemoes,
enviodo por suo ordem ou procedente de pessoos suspeitos ou que se julguem ser, sera fiscolizodo. Esto
fiscolizo(:oo sera feito no correio, exercido exclusivomente pelo Director, mas sustodo por quolquer
empregodo se fiver razoes para tal proceder ou em virtude de ordens recebidos, sendo enviodo 00 dito
Director em sobrescrito fechodo. Iguol fiscoJizo(:oo se exercera em todos os jornois e mois
correspondencios expedidos ou permutodos no Colonia.
Correspondencio recebido

IX
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Verifica-se, em Pangim, toda a correspondencia dirigida a alemoes e pessoas suspeitas recebida
do interior do Colonia, ou mesmo do propria Colonia, quando ainda noo tenha side aberta por censor
oficia/.

x

A correspondencia destinada a alemoes so sera entregue por intermedio dos comandantes dos
locais onde se encontrem, que verificaroo que a correspondencia tras a marco de "censor oficia/" ou foi
fiscalizada no Colonia.
XI
As correspondencias destin ados a olemoes ou pessoas suspeitas, seroo, pela Ambuloncia e Estac;oo
Central de Pangim, remetidas 00 Director dos Correios que as abrira, coso ainda 0 noo tenham sido as
destinadas a alemoes e pessoas de que confirme a suspeita.
As que contiverem materia que as profba de serem entregues, seroo remetidas 00 Chefe do
Estado Maior; as que contiverem materia duvidosa ser-Ihes-oo enviadas, em separado para rapida
confirmac;oo ou devoluc;oo 00 correio segundo 0 criterio do dita autoridade, noo ficando isentas de
entrega as que a mesma autoridade entender poderem passaro

§ 1.0 - As correspondencias escritas em ingles, alemoo ou outra Ifngua desconhecida do Director
dos Correios, seroo enviadas a pessoa idonea indicada superiormente, devendo ser devolvidas
imediatamente 00 Correio em sobrescrito fechado e noo podendo ter demora, em todas as operac;6es,
superior a um dia, com a rubrica de "passe" e assinatura e quando suspeitas seroo enviadas traduzidas 00
Chefe do Estado Maior.
§ 2.0_ Quando as correspondencias sejam escritas em Ifnguas desconhecidas do funcion6rio idoneo
do Colonia seroo enviadas, acompanhadas de nota oficiosa, 00 Censor de Bombafm pedindo 0 favor de
as verificar.
XII
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As correspondencias para os alemoes seroo enviadas aos comandantes em sobrescritos fechados.
As registadas, iroo acompanhadas do respectiv~ recibo que 0 destinatario assinara, devolvendo-o 00
respectiv~ comandante. Estas correspondencias registadas, seroo expedidas aos ditos comandantes,
separadas das ordinarias, em sobrescritos registados acompanhados de nota.
XIII
Todas as cartas abertas para fiscalizac;oo devem ser fechadas com um rotulo gomado onde se
leia: "Aberta pela autoridade competente". Este rotulo levara em duos faces do objecto 0 carimbo a
que se refere 0 artigo seguinte, de modo que abranja 0 sobrescrito e se noo possa tomar a abrir sem
vestfgio de vio/ac;oo.
XIV
Toda a correspondencia fiscalizada, levara um carimbo com a indicac;oo "Fiscalizada", que tera
um numero correspondente 00 empregado respectiv~. Sem esse carimbo noo sera entregue
correspondencia a/guma a alemoes ou a pessoas suspeitas.

xv
Seroo em absoluto exceptuadas de qualquer especie de verificac;oo as correspondencias oficiais
internas ou externas.
XVI
Ter-se-a todo 0 cuidado em noo abrir, desnecessariamente, cartas. Para isso devem serexaminadas
com todo 0 cuidado antes de a tal se proceder. Noo devem ser abertas, entre outras, as dirigidas a
funcionarios europeus civis ou militares ou demais funcionarios superiores e suas fammas, as enderec;adas
a comerciantes respeitaveis, etc. etc., salvo coso de suspeita fundada. Igua/mente noo seroo abertas as

correspond€mcias expedidas pelas pessoas mencionadas, quando contenham indicat;oo exterior do
seu remetente e esta noo oferet;a duvida.
XVII

Voo especia/mente 6 verificat;oo as correspond€mcias oriundas de parses inimigos, ou seus alia dos,
ainda noo censuradas, as que contiverem (jornais ou outras quaisquer classes) vers6es contrarias 00
progresso das hostilidades como 0 Pan-Islamismo e comunicat;6es insidiosas e as cartas sendo de um
Pars neutral, se possa inferir que a firma remetente tem sucursal em pars inimigo. Igua/mente voo 6
fiscalizat;oo as correspondencias a expedir dirigidas a pars inimigo e seus aliados; con tendo locais
desfavoraveis 6 situat;oo do [ndia; Pan-Islamismo e comunicat;6es sediciosas e referencias 00 movimento
de tropas.
Voo tambem 6 fiscalizot;oo, especia/mente tambem, as correspondencias expedidas ou recebidas
que inc/uam assuntos que possam criar a/arme ou desonimo e possam ser consideradas perigosas. Em
coso de duvida, deveroo ser remetidas sempre 00 Chefe do Estado Maior pelo Director dos Correios.
XVIII

A censura e essencia/mente militar, sendo 0 Chefe do Estado Maior que resolve a verificat;oo,
podendo tomar quaisquer medidas que ju/gue conveniente 00 seu fim, submetendo-as 6 confirmat;oo
do Governador Gera/.
XIX

Seroo tomadas providencias para se conhecer, com a melhor exactidoo, quais as pessoas suspeitas
do Colonia, nomes que seroo fomecidos 00 Chefe do Estado Maior e por este 00 Director dos Correio.

XX
As correspondencias que noo devam ser entregues seroo guardadas pelo Chefe do Estado Maior,
que passara recibo das registadas, ate reso/ut;oo ulterior. As que contenham materia que interesse 6
segurant;a nacional e dos alia dos, seroo levadas 00 conhecimento superior, para se tomarem medidas
convenientes e cumprirem as Convent;6es
XXI

E abso/utamente proibido aos fiscais comunicarem, a noo ser 6s entidades aqui design ados,
assunto ou materias das correspondencias que verificam.

0

XXII

As encomendas postais dirigidas por alemoes, ou pessoas suspeitas, dirigidas a parses inimigos,
seroo entregues abertas aos comandantes que, verificando 0 seu conteudo e achando-o nos condit;6es
de serem expedidas, procederoo nos termos expostos para as correspondencias registadas. Eproibido
expedir nos encomendas postais as materias que os parses de destin~ e tronsito noo admitem, como
quaisquer outras que possam servir para a guerra e, em especial a borracha.
XXIII

As correspondencias expedidas ou recebidas pelos alemoes, prisioneiros de guerra ou internados,
soo isentas de portes ou taxas, nos term os do Convent;oo Postal Universal (artigo 2.° § 3. 0 ) inclusive dos
premios do registo e de cartas e caixas com valor dec/arado (artigo 6.° § 2.° do dita Convent;oo) .
As encomendas postais, nos term os do artigo 10. ° do respectiva Convent;oo, soo isentas de taxas
e dos abonos de direitos de tronsito, tanto aos parses intermediarios como aos de destin~, que se noo
devem fazer nos feuilles de route.
A censura do servit;o telegrafico, era exercida sobre todos os telegram as quer recebidos quer
expedidos, e de um forma gera/ estavam sujeitos 6s mesmas normas utilizadas para a censura postal.
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Estado da India - Censura Postal e Telegr6fica
A censura postal foi estabelecida pel a Portaria Provincial n.o 482
- Sendo necessario dar cumprimento ao disposto no artigo 4.° do decreto n.O 2.465 de 22 de Junho
de 1916,0 Governador Geral do Estado da India determina 0 seguinte:

1.° - A fiscalizac;:ao e censura das correspondencias postais serao exercidas em Nova-Goa, Diu,
Damao e Silvassa:
2.° - A censura telegrafica continuara a exercer-se p~r intermedio das pessoas designadas nos
diplomas legais em vigor e por mais aquelas que para esse fim forem nomeadas em Portaria Provincial;

3.° - A superintendencia dos servic;:os relativos
fica pertencendo ao Chefe do Estado Maior;

a censura da correspondencia postal e telegrafica

4.° - Instruc;:oes especiais indicarao a forma de execuc;:ao destes servic;:os.

Cumpra-se
Residencia do Governo Geral, em Nova-Goa, 17 de Outubro de 1916.
o Governador Gera!,
Francisco Manuel Couceiro da Costa.
Portaria n.O 483 - 0 Governador Geral do Estado da India, em execuc;:ao do determinado na Portaria
Provincial n.o 482 de hoje enos termos do artigo 4.° do Decreto n.o 2.465 de 22 de Junho do corrente ano,
nomeia:

a

1.° - Para constituirem a Comissao Central de Censura Correspondencia Postal Telegrafica: 0
major Luis Candido da Silva Patacho e os cidadaos Luis Antonio Maravilhas Junior e Raul de Azevedo;
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2.° - Para encarrregados da censura nos Distritos de Diu e Damao e no Comando Militar de NagarAveli, respectivamente: 0 capitao Luis Carlos Lopes Pereira e os tenentes Francisco de Azplicueta Xavier
Jorge de Meneses e Joao Francisco Xavier de Seixas;

a

3.° - Para exercerem a censura correspondencia telegrafica que transite pela Linha Telegrafica
Inglesa: os capitaes Julio Cesar da Rocha Gaspar e Aires Guilherme Teixeira e 0 cidadao Jose Frederico
Ferreira Martins;

a

4.° - Para superintender nos servic;:os de censura correspondencia Postal e Telegrafica
Estado Maior, 0 major de infantaria Luis Candido da Silva Patacho.

0

Chefe do

Cumpra-se.
Residencia do Governo Gera!, em Nova-Goa, 17 de Outubro de 1916.
o Governador Geral,
Francisco Manuel Couceiro da Costa.
Portaria N.o 484 - Nos termos e para os fins do disposto no n.o 2 da Portaria Provincial N.o 441 de 18
de Setembro findo, 0 Governador Geral do Estado da India nomeia as seguintes comissoes para a censura
preventiva estabelecida pela citada portaria:
Dlstrlto de Goa
IIhas
1° Tenente, Augusto de Paiva Bobela Mota.
Tenente veterinario, Tito Livio Xavier
Cidadao, Joao Geronimo Lobo de Quadros.
Sa/cete

General reformado, Jose Inacio de Sousa Gaspar.
Tenente Coronel reformado, Miguel da Silva e Moura.

8ardez
Tenente, Joaquim Xavier de Oliveira Peg ado.
Cidadao, Jaime Nicolau Tolentino do Rosario e Sousa.
Pernem
Tenente, Ant6nio Claudio In6cio Caetano Xavier.
Cidadao, Florencio Mariano Ribeiro.
Sanquelim
Tenente, Joao Jose Maria Martins.
Cidadao, CI6udio Vespasiano Bernabe de Albuquerque.
Satari
Cidadao, Ant6nio Jose dos Martires e Sousa.
Cidadao, Sripada Bapurau Naique Pratap-Rau Sar-Dessai.
Ponda
Capitao Reformado, Faustino Araujo de Matos Sequeira.
Cidadao, Boscor6 Naique Pratap-Rau Sar-Dessai.
Sanguem
Capitao, Joao Vicente Gomes do Silva.
Cidadao, Leonardo Manuel Condorce Pereira.
Quepem
Cidadao, Joao Filomeno de Figueiredo.
Cidadao, Luis Jose de Sousa.
Canacona
Cidadao, Francisco Carlos Roncon.
Cidadao, Vassudeva Locximona Sinai Razadex.
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Distrlto de Dameo

Tenente, Francisco de Azpilcueta Xavier Jorge de Meneses.
Cidadao, Tiago Teles.
Cidadao, Harmogi Ardessar Dadravala.
Dlstrlto de Diu

Tenente, Joao Francisco Xavier da Silveira Lorena.
Alferes, Bernardo Augusto Alves.
Cidadao, Manilal Narbheramo.
Concelho de Nagar-Avell

Cidadao, Joaquim Jose de Sousa Marques.
Cidadao, Francisco Caetano Machado.
Cumpra-se.
Residencia do Governo Geral. em Nova-Goa, 17 de Outubro de 1916.
o Governadar Geral,
Francisco Manuel Couceiro da Costa.
Flm da Censura Postal no Estado da India

A censura Postal e Telegr6fica cessou no Estado da fndia a 28 de Julho de 1919, por telegrama do
Ministerio das Col6nies, publicado no Boletim Oficial do Governo Geral do Estado da fndia, de 29 de Julho,
n.o 60, do ana de 1919.
Conclusoes:

a

A efectiva aplica<;:ao da censura na India Portuguesa, foi anterior data do publica<;:ao do Portaria
Provincial 482, publicada no Boletim Oficial, em 17 de Outubro de 1916. Sao provenientes do Campo de
Bicholim as primeiras cartes com censura portuguesa.
Na India Portuguesa, toda a correspondencia expedida ou recebida par subditos alemaes ou

austrfacos, ou pessoas suspeitas ou que se julgassem ser, seria sujeita a censura. Esta fiscalizac;oo era
exercida sobre a correspond€mcia dos alemoes mesmo que trocada no interior da col6nia. A censura era
exercida pelo Director dos Correios em Nova-Goa, Pangim, sendo enviada ao Chefe do Estado Maior,
o coordenador dos servic;os de
censura, sempre que alguma carta levantasse suspeitas. A censura
era essencialmente de ambito e de
controlo militar. As correspondencias escritas em ingles, alemoo
ou outra Ifngua desconhecida do
Director dos Correios, seriam enviadas a pessoa id6nea indicada
superiormente. As cartas escritas
em Ifnguas desconhecidas do
funcionario censor seriam enviadas,
ao Censor de Bombafm para
verificac;oo.
Todas as cartas abertas para
fiscalizac;oo deveriam ser fechadas
l.
com um r6tulo gomado on de se ....--lesse "Aberta pela autoridade
competente". Sobre esta cinta de Fig. 21- Bllhete postal de fabrlco artesanal, remetldo em 4-10-1919
censura seria aplicado um carimbo por Ludwig Weber, Maqulnlsta do navlo Marlenfels, no Forte de
em ambas as faces da carta para Aguada em Goa, para familiar em Baden na Alemanha e
impedir 0 risco de violac;oo. Esta reendere~ado. Carlmbo de Isen~eo de franqula a verde. Este postal
inscric;oo noo aparece em ne- neo apresenta qualquer marca de censura por ter sldo escrito apos
nhuma das cintas de censura que a extln~eo da censura postal.
conhecemos. Apesar deste regulamento preyer que nas cartas deveria ser sempre aposto um numero,
que corresponderia ao censor, esta norma s6 se constatou em algumas cartas.
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Noo deveriam ser abertas, entre outras, as dirigidas a funcionarios europeus civis ou militares ou
demais funcionarios superiores e suas famllias, as enderec;adas a comerciantes respeitaveis, etc. etc.,
salvo caso de suspeita fundada. Igualmente noo seriam abertas as correspondencias expedidas pelas
pessoas mencionadas, quando contivessem indicac;oo exterior do seu remetente e esta noo oferecesse
duvidas.
Estas normas para a execuc;oo da censura postal, explicam 0 facto de noo se conhecerem, ate
agora, outras correspondencias censuradas a noo ser as enviadas, por este pequeno grupo de prisioneiros
alemoes e autrfacos. Facto semelhante aconteceu nos Ac;ores durante a 1a Guerra. Apesar da legislaC;ao
que estabeleceu a censura ser extensiva as IIhas Adjacentes, tambem aqui noo se conhece outra
correspondencia censurada, senoo a proveniente do campo de prisioneiros de Angra.
As correspondencias expedidas ou recebidas pelos alemaes, prisioneiros de guerra ou internados,
eram isentas de portes ou taxas, nos term os da Convenc;oo Postal Universal (artigo 2.° § 3.°) inclusive dos
premios do registo e de cartas e caixas com valor declarado (artigo 6.° § 2.° da dita Convenc;oo).
Em 26 de Abril de 1917, alegadamente por razoes de saude, 47 internados alemoes e austrfacos
foram transferidos para Angra do Herofsmo nos Ac;ores e para Portugal (um pequeno numero).
Em 27 de Outubro de 1919 os restantes prisioneiros foram repatriados, via Bombaim.
Blbllografla:
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Camp. Portu-Info 141/142.2001.
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Nov 1986.
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A Minha filatelia
Notas sobre a emissCio Ceres - Continente
da Casa da Moeda, de 1926

Pedro Gonc;alves Grade
pgrade@lol.pt

The present work tries to analyse the particularities of "Ceres" emission of 1926 - in
continental Portugal- issued by the national "Casa da Moeda", and reveals the extreme
scarcity of postal documents with the same emission of merely four values, situating in its
historic context, of evident economic-financial depression, emphasizing the politic
atmosphere and the very neor cause which motivated the Portuguese Revolution of 28 th
May of 1926, that implemented, just tree days after been legally authorized its release, a
politic dictatorial regime in Portugal.

o estudo e coleccionismo das emissoes "Ceres" do continente, e dos documentos postais a
que doo franquia, prendem-me ha mais de quatro dEkadas p~r circunstoncias da variada natureza.
Uma delas e a sua conexoo com a Hist6ria, com elos sem os quais
quer se queira quer noo, matriz da nossa idiossincrasia.

0

futuro noo se faz, e que soo,

As sucessivas emissoes "Ceres" prolongaram-se por um vasto periodo de tempo e por mor disso,
transversalmente, retratam de certo modo a vida politica, econ6mica, e dum ponto de vista global a
nossa sociedade no seu conjunto naquele periodo.
Tenho verificado que muitos e bons coleccionadores destas emissoes, ao fim de algum tempo,
desistem de as coleccionar, talvez por atentarem no facto de verificarem quoo dificil se torna conseguir
um alto grau de especializa<;oo em todas as emissoes, e isto por ser muito dificil obter determinadas
pe<;as nucleares, ou por se terem perdido no tempo, ou pela sua extrema raridade.
Um bom exemplo desta ultima afirma<;oo e a chamada emissoo de 1926, da Casa da Moeda,
mau grado noo ir alem de quatro valores postais.
Vejamos detalhadamente

0

fundamento desta asser<;oo.

A portaria que criou esta emissoo extinguiu algumas taxas de pouco consumo e determinou
que os valores de 2, 4, 25 e 40 centavos passassem a ter novas cores para noo se confundirem com os
selos de 32 e 96 centavos representativos dos portes internacionais. (1)
Este acto legislativo do governo foi assinado pelo entoo Ministro do Comercio e Comunica<;oes,
Manuel Gaspar de Lemos, que integrava 0 Ministerio presidido p~r Ant6nio Maria da Silva,em 25 de
Maio de 1926.
Foi precisamente este dia em que 0 governo deixou de fazer-se representar nas sessoes do
Parlamento - e aqui voltamos ao aliciante da filatelia a que aludi no inicio deste escrito - mas, como se
vera adiante, os factos tem efectiva repercussoo na esfera filatelica por razoes de natureza financeira.
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o que contribuiu para este procedimento nao habitual do governo foram os disturbios ocorridos
naquela Casa, "ta/ a bata/ha de gritos, carteiras partidas, e ruidosa intervent;ao do publico nas ga/erias",
alias na sequencia de anteriores e continuadas manifestac;oes publicas no Largo das Cortes.(2)
Isto porque se discutia a moldura juridica futura do regimen do fabrico e comercio dos tabacos,
ate entao monop6lio estatal, e que 0 partido no poder pretendia que continuasse como "regie", como
entao se dizia, para garantir emprestimos externos ao Estado Portugues. (3)
Ao contrario do que pretendiam a oposic;ao e interesses ligados a industria que lutavam
arduamente pela liberalizac;ao, quer do fabrico, quer do comercio dos tabacos.
Acrescia a precaria situac;ao criada pelo facto de 0 do orc;amento de 1925-6, nao ter sido
votado, e 0 governo estar ha cinco meses a viver em regimen de duodecimos, ao mesmo tempo que
a proposta orc;amental seguinte, apenas em 4 de Marc;o comec;ou a ser discutida, arrastando-se
lentamente os trabalhos, e sem estar totalmente examinada e votada em Maio. (4)
Por outr~ lado, em virtude do descontentamento crescente com a manufactura e a qualidade
das sucessivas emissoes "Ceres", saidas da nossa "Casa da Moeda", em conselho de Ministros do 22 de
Abril anterior fora deliberado aprovar por ajuste directo com uma casa impressora estrangeira a tarefa
do fabrico de uma nova emissao com 0 mesmo tema e figurac;ao - seria a emissao de "Londres", muito
dificilmente paga, por
fases, atenta a contenc;ao
financeira forc;ada pelas
~
circunstancias a que se
alude.
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Figura 1 - Postal remetldo em 11 de Novembro de 1926, de Llsboa para Llsboa,
franqulado com 0 25 centavos clnzento claro da emlssco "Ceres" de 1926,
Casa da Moeda, com a obrlgatorla aposlc;co do selo de "Padroes da Grande
Guerra".

Foi escolhida a
inglesa Thomas de la Rue &
C°Ltd e esquecida a
costumada casa londrina
Waterlow & Sons, habitual
fornecedora do Banco de
Portugal e dos nossos
correios, que imprimira as
series de "Camoes" - 1924,
"Camilo" - 1925, "4°
Centenario do Caminho
Maritimo para a India"
1898.
Este facto decerto
nao foi alheio ao escandalo do Banco Angola e
Metr6pole e das notas de
500$00, fabricadas nas
oficinas de Waterlow &

Sons. (5) (6)
Entretanto, tres dias ap6s aquele dia 25 de Maio, eclodiu a "Revoluc;ao do 28 de Maio",
despoletada pela causa pr6xima da crise dos tabacos, e s6 em 14 de Junho aquela Portaria veria a Iuz
na folha oficial.
Como e sabido, daquele acto legislativo viriam a resultar quatro novas estampilhas de correio,
com as taxas, em centavos, dos valores e cores seguintes - 2 chocolate,(7) 4 amarelo alaranjado,25
cinzento e 40 verde amarelo. (8)
Segundo um artigo publicado no "Portugal Filatelico" (9) 0 25 centavos teria sido emitido em 24
de Setembro de 1926, 0 2 e 0 40 centavos, em 25 de Outubro do mesmo ano, e 0 4 centavos no
seguinte 12 de Novembro.

o antigo catalogo Simoes Ferreira, na sua edic;ao de 1980, diverge destas datas de emissao, e ja

noo aponta 0 pr6prio dia do emissoo, colocando todas as taxas como emitidas em Novembro, com a
excepc;:oo de manter 0 mes de Setembro para 0 25 centavos.

o actual cat610go do Afinsa, edic;:oo de 2002, j6 d6 0 2 centavos como emitido em Outubro.
De outr~ modo a revista londrina "The stamp Lover", editada por Fred Melville, no sua edic;:oo de
Novembro de 1926,j6 faz referencia 00 aparecimento das taxas de 2, 25, e 40 centavos, e logo, no de
Dezembro, do de 4 centavos, embora classifique a qualidade do popel dos selos como "entranc;:ado
bronco" - quando se sabe que 0 mesmo e "liso", proveniente das 24 resmas entoo fornecidas pela
Companhia de Popel do Prado.(lO)
S6 a constatac;:oo destas divergencias conduz-nos a questionar a justeza dos fundamentos das
afirmac;:ees produzidas em tais publicac;:ees, no maioria coevas do evento, e como consequencia a
per em duvida to is datos, tal como j6 avanc;:ou John N. Liles (11 ):"Portuguese specialists speculate that
either the 2 c. was not issued to the public when it was printed, or only very few sheets were released to
post offices".

.'1011"'0 " • l,1,

Figura 2 - Cortesla de Jose Manuel R. Nogueira - carta envlada em 26 de Novembro de 1926, de Llsboa
para Paraguay, franqulada com um porte mlsto no totalldade de 2$40, e Integrando 2 exemplares do 25
clnzento claro da emlssco de 1926, Casa da Moeda.

E tambem no sequencia do pensamento deste ultimo ilustre especialista americana do nossa
"Ceres" ser6 oportuno transcrever 0 q ue dizia a Portaria 4.756 (e noo 4.746) de 8 de Novembro 1926:
"Reconhecendo-se noo haver 0 tempo necessario para abastecer todas as estac;:ees dos selos
postais das taxas e cores fixadas na portaria 4.641, de 14 de Junho do ana corrente, (dia da publicQ(;oo)
para poder dar cumprimento ao disposto na portaria n° 4.663, de lade Julho, tambem do ana corrente."
Portaria esta que prorrogava

0

prazo de validade de selos retirados do circulac;:oo, validade

ordenada pel a anterior portaria 4.641 , onde se inclufam, entre outros, os das taxas entoo fixadas de
cores diferentes das que Ihes eram determinadas, ou sejam, precisamente as de 2, 4, 25 e 40 centavos.
E a fundamentac;:oo para tal consistia na afirmac;:oo de que - lie insuficiente para 0 consumo do
stock existente no Coso do Moeda eVa/ores Se/ados" - razoo pela qual 0 governo mandava prorrogar
o prazo de valida de dos selos posta is "actua/mente em uso".
Assim, estas disposic;:ees governamentais lev am-nos a suportar a tese de que, a data de 8 de
Novembro, havia a preocupac;:ao de diferir no tempo a entrada em circulac;:oo da emissoo de 1926,
embora isto noo signifique que palo menos uma das taxas, a de 25 centavos, ja noo estivesse a venda,
facto comprovado com, pelo menos dois documentos postais, aqui ilustrados nas figuras 1 e 2,
precisamente de Novembro de 1926.

-...

Sera ainda Ifcito per em destaque, no
ambito de se saber se e quando teria sido
emitido, v.g. 0 valor de 2 centavos chocolate,
o fundamento invocado pelo legislador de
25 de Maio de 1926,ao afirmar "que he taxas
que podem ser extintas pe/a sua pequena
ap/icac;ao".
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Figura 3 - Fragmento de mod. 1 de Impresso do servlc;o
de cobranc;as ferrovlarlo, com 0 2 centavos chocolate,
Integrando 0 proprio documento, sobretaxado '12 cent.,
com marca de 24 de Dexembro de 1926, da Figueira da
Fox.

Ora, havendo a preocupac;:oo de
adequar os novos val ores de taxas as
necessidades postais determinadas pelo
decreto-Iei 9.424, de 11 de Fevereiro de
1924,que fixara os portes e cuja tabela iria
vigorar internamente durante 17 anos, seria
curial pensar que a taxa de 2 centavos noo
tinha aplicac;:oo no enquadramento desta
tabela, (12) nem como complemento de
outros portes.

Questoo que noo se punha com a taxa
de 4 centavos, aplicada por coda 50 gramas,
ou fracc;:ees, para jornais expedidos pelas
redacc;:ees, ou ainda a taxa de 25 centavos, aplicavel para os bilhetes posta is, e, finalmente a de 40
centavos, servindo como premio de registo, sempre, em todos os casos, para correspondencias internas.
Por conseguinte, subjacente aquela inquestionavel preocupac;:oo, embora se tivessem fabricado
taxas de 2 centavos, 0 que e realidade inegavel, ja seria natural, quer pela questoo de se dar escoamento
ao "stock", quer pel a sua noo aplicac;:oo, que, des de 0 infcio se tivesse protelado sua venda ao publico,
reservando-a para mais tarde, inclusive, para fins filatelicos.
Tendo p~r base de trabalho os dados aduzidos por Oliveira Marques, na sua monumental Hist6ria
do Selo Postal Portugues, (13) ou seja, considerando os numeros de selos fabricados, e abatendo os
sobretaxados e os revalidados, teriam restado para cada uma das taxas as seguintes quantidades: 2
centavos 466.000; 4 centavos 0 (zero) (14); 25 centavos 940; 40 centavos 228.000.
Oestes numeros resulta desde logo a constatac;:ao de que a taxa de 25 centavos, em cinzento
claro, de que apenas ficaram disponfveis para venda ao publico 940 exemplares e precisamente a que
foi utilizada na franquia normal de correspondencia.
Alem das duas imagens inclusas que documentam este trabalho, ainda conhec;:o mais doze
exemplares circulados normalmente no correia e dentro do perfodo legal.

Ecerto que de todas as taxas desta emissoo sao conhecidas muitas unidades sem nunca terem
sido usadas (embora haja algumas com carimbos de favor) (11) nomeadamente grandes blocos
vendidos em 1996, quando da dispersoo da colecc;:ao John Sussex.
Esta realidade leva-nos a conclusoo, sem esquecer tambem as esparsas e documentadas
considerac;:ees que tambem a este prop6sito faz Oliveira Marques (1) que 0 restante da emissoo que

noo foi sobretaxado ou revalidado (ressalvado 0 25 Centavos) teria sido vendido para fins filatelicos
apos a entrada em circulac;:oo da serie conhecida por emissoo de Londres.
Considerando agora as taxas de 4 centavos, amarelo alaranjado, das quais, todas, sem excepc;:oo,
teriam side sobretaxadas, fica a duvida por esclarecer do facto da existencia dos exemplares novos,
em singelo e em blocos, com inscric;:oo marginal do nome de tipografo, Pedro Luiz de Paula, acrescida
de 0 meu bom Amigo Dr. Jose Manuel Ribeiro Nogueira, me referir um exemplar sobre jornal. Ficara a
questoo em aberto para futuro e eventual esclarecimento.
Quanto 6 taxa de 40 centavos, verde amarelo, de que teriam sobejado 228.000 exemplares,
existem igualmente muitos exemplares novos e em blocos, com inscric;:oo marginal. "Joaquim Pereira",
mas noo conhec;:o algum efectivamente circulado em documento postal, nem os filatelistas que
consultei.
.
Finalmente a taxa de 2 centavos chocolate, que foi objecto do interessante trabalho ja aqui
mencionado de John N. Liles, independentemente do que ja se disse sobre a mesma, sera de nomear a
existencia de muitos selos novos, em singelo e em blocos, mas, que se conhec;:a, noo existe nenhum
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Figura 4 - Carta remetlda em 17 de Abril de 1935, de Llsboa para Inglaterra, franqulada com porte
mlsto, onde se Inc lui 0 2 centavos chocolate da emlssoo de 1926, Casa da Moeda.

documento postal com este selo dentro dos limites legais de circulac;:oo, apesar de terem sobrado
466.000 exemplares, para 0 que me louvo nas minhas considerac;:6es finais que fac;:o aqui sobre a taxa
de 25 centavos.
Alias esta taxa foi aposta sobre os impressos modele 1, do servic;:o de cobranc;:as ferroviario, para
pagamento do custo do impresso de 1/2 centavo, e para tal sobretaxada com "selo de 1/2 cent."
como se podera ver no documento figura 3 na data de 24 Dez.o de 26, dentro dos limites legais de
circulac;:oo.

o unico documento de circulac;:oo postal que se conhece, autentica raridade, e que ja J.N.Liles
reproduzira, e a carta, figura 4, com letra do punho do grande filatelista que foi John Norris Marsden, e
que este enderec;:ou de Lisboa para 0 Reino Unido, franquiada com porte misto, on de se inclui 0 2
centavos chocolate, e mais 0 64 centavos e 0 1$1 0 - 285 e 249 cat. Afinsa.
E apesar de esta carta circular em 17 de Abril de 1935, portanto fora do perfodo legal de
circulac;:oo do 2 centavos chocolate, e alias bem assim como das outras taxas, noo deixa de ser uma
singularidade, que 0 grande mestre filatelista expedidor nos legou para nos provar 0 desnorte em que

se encontravam os correios, quanta a saber quais as taxas que tinham legal circulac;:oo.

o 2 centavos circulou legalmente ate 31 de Agosto de 1931, por forc;:a da portaria 7.139, de 29
de Junho de 31, j6 que a portaria 11.036, de 14 de Julho de 1945,noo mencionou 0 2 centavos chocolate.
Foi ainda 0 2 centavos j6 ap6s a sua infeliz sobretaxa de 40 centavos, objecto de falsificac;:6es
desta sobretaxa, uma vez que os selos assim se transformavam de 2 centavos em 40. Era bom neg6cio
para os falsificadores. (15)
Numa sfntese final importa dizer que esta emissoo foi de facto uma singularidade no contexto
das emiss6es "Ceres", pois que desde 0 seu infcio esteve condenada a noo circular, sendo posta de
lado, ate se esgotarem os "stocks" existentes de outras emiss6es, e porque poucos dias passados, logo
em 2 Dezembro de 1926, terem sido colocados
venda os exemplares da emissoo de "Londres",
considerados de qualidade. S6 ressurgiu mais tarde, sobretaxada, em 1928, e revalidada em 1929,
quanta ao 40 centavos.

a

Todos estes factos determinaram a enorme raridade das pec;:as circuladas em'documento postal
da emissoo de 1926, e em certa medida, como no infcio se afirmou, e bem possfvel que tciis circunstancias
tenham desmotivado para 0 coleccionismo integral de todas as emiss6es "Ceres".
Resta-me agradecer aos distintos filatelistas que deram pessoalmente a suas preciosas achegas
para este meu trabalho, nomeadamente, Jose Rodrigo Dias Ferreira, Jose Manuel Ribeiro Nogueira,
Fernando Oliveira Pinto, Guilherme Sepulveda Rodrigues, e Joaquim Sousa Lobo.
Como ponto final e para mim imperioso fazer aqui uma enf6tica referencia ao meu querido
Amigo Senhor Eduardo Silva, Artista que j6 ao longo de muitos anos tem contribufdo para 0 destaque
da nossa filatelia, em Portugal e no estrangeiro, embelezando com os seus preciosos desenhos de
marcas posta is, muitas das boas colecc;:6es portuguesas, sempre com a sua probidade de rigor no que
desenha, nunca faltando realidade.
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Como tal, Ihe dedico este trabalho, como preito de sincera homenagem e agradecimento pela
sua Amizade e como tribut6rio de sua Arte que adorna as minhas colecc;:6es.
Em Cascais, Dezembro de 2005

Notas de pe de paglna:
(1 )Hlstorla do Selo Postal Portugues, 2· yoU· edlc;Cio, Prof. Oliveira Marques, fls 72;
(2) Historia de Portugal, edlc;Cio de Barcelos, 1· suplemento, lis. 418;
(3)ldem, Idem, Idem, lis. 415 - "Enquanto ia decorrendo a discussCio dos orc;amentos, ultimavam-se em Paris, a 31
de Marc;o, as negociac;oes, entabuladas por iniciativa de Marques Guedes, com os credores extern os, portadores
de titulos dos emprestimos de 1891 e 1896, garantidos pe/o rendimento do monopolio dos tabacos, cuja vigencia
terminava em 30 de Abril";
(4)lbldem, fls. 415;
(5)lbldem, fls. 408;
(6)Boletlm Fllatellco, A. Simoes Ferreira, Jan·. 1927, n· 7 - " Somos alnda vitlmas do lunesto Angola e Metropole,
que nos dlvorclou de Waterlow, 0 qual, apesar de demaslado credulo, nem por tal delxou de ser perfelto, 0 que
alnda nCio fol contestado";
(7) Castanho lIIas escuro ! - In Catalogo Eladlo de Santos, para 1946, fls 23;
(8) Apesar da Portarla crladora relerlr verde esmeralda, os selos emHldos vlrlam a ter a cor verde amarelo;
(9) Ano IV, 3· Serle, Junho de 1932, n· 26,edlc;Cio de Armlndo Simoes Ferreira;
(10) - (1) Obra cltada lis. 72;
(11) "The enigma 01 the Ceres 2C Chocolate 01 1926 (Lisbon), In Portu-Info, n· 115, January-March 1995";
(12) Apesar desta natural preocupac;Cio, pelo menos a esc ala do leglslador, 0 lapso de edltar valores sem apllcac;Cio
manteve-se alnda na chamada emlssCio de Londres;
(13) - (1) Idem, lis. 72 e 82 e 170;
(14) Embora se deva notar que em carta provenlente do espollo filatellco do Eng· Guedes MagalhCies, enderec;ada
em 9 de Malo de 1951, ComlssCio Orlentadora do Catalogo "Simoes Ferreira", pelo autor da Historia do Selo Postal
Portugues, se davam como labrlcados do 4 centavos, mals 900.000 exemplares, do que consta desta cHada obra,
mas sendo os dados da carta algo anterlores e razoavel pensar-se que depols ten ham sldo corrlgldos;
(15) Portugal Fllatellco, A. Simoes Ferreira, 3· serle, Agosto-Setembro- 1929, n· 6, fls.9.
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Oblitera~oes

sobre selos da Companhia do
Niassa (1893- 1929)
Estudo de Marcofilia

Paulo Sequeira
paulolrsequelra@netcabo.pt

1.

Oblitera~oes

da Companhia do Niassa

Creio ser inedito 0 estudo das obliterac;6es do Companhia do Niassa. daf este trabalho que lista as
obliterac;6es utilizadas nos selos desta companhia majest6tica.
Est6 organizado p~r ordem cronologica. apeser de serem insuficientes as pec;as existentes para determiner
com precisoo 0 infcio de utilizac;oo de coda tipo de carimbo.
Espero que este artigo seja do seu interesse e agrado.

2. Origem da Companhia do Nlassa
n • •• • Seguiu-se a criac;oo em 1891. pelo prazo de 35
anos. do "Companhia do Niassa". igualmente
majest6tica. concedida a um grupo financeiro portugues
com poucos recursos financeiros. 0 territorio do
Companhia do Niassa, abrangia todas as terras a norte
do rio Lurio. cobrindo cerca de 160.000 Km quadrados.
compreendendo as provfncias do Niassa. de Cabo
Delgado e ilhas situadas proximo do costa.

Mas. foi somente entre 1892 e 1893 que a
Companhia iniciou. de facto. a sua actividade quando
interesses ingleses e franceses . adquiriram a Carta
Majest6tica 00 grupo portugues.
Quando a Companhia tomou posse do territorio. a
zona noo estava militermente dominada. A ocupac;oo
militar iniciou-se em 1899. apoiada p~r um corpo
expedicion6rio do Estado.
A Companhia cobrava impostos; exportava mao
de obra compuisivamente. destinada as minas do Africa
do Sui, as minas de cobre de Congo e pera algumas
Companhias do baixo Zambezia; utilizou trabalho forc;ado
para as quintas dos administradores e dos capatazes do
Companhia. muitas vezes gratuitamente e para 0
trans porte de mercadorias; detinha 0 monopolio das
taxas aduaneiras de importac;oo e exportac;oo.
comercio. do fabrico e da venda de bebidas alcoolicas.
do exportac;oo de esponjas. corais. perolas e amber do
costa e ilhas situadas no 6rea do
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sua influencia; exportava produtos das colheitas dos camponeses: borracha. cafe e pau-preto.
Em 1913-1914. um consorcio banc6rio alemoo. adquiriu a maioria das ac<;6es do Companhia do
Niassa para. eventualmente. apoiar a ocupa<;oo alemo do Tanganyika (colonia que manteve ate 0 fim
do primeira guerra mundial) 00 interior norte de Mo<;ambique. A pretensoo alemo. foi frustrada pelo
Tratado de Yersalhes de 1919. quando a Alemanha perdeu a guerra. Antes porem. em 1917. no decurso
do primeira guerra mundial. j6 0 Governo britanico tinha confiscado as ac<;6es do grupo alemoo. tendoas depois vendido a um grupo financeiro ingles.
A Companhia extinguiu-se em 1929."

3. Catalogo de oblitera~oes postais
TIPOS DE CARIMBOS DA COMPANHIA DO NIASSA

CNCOl

CNC02

CNC03

CNBOS

CNC04
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CNC06

CNC07

CNG08

CNC09

TIPOS DE CARIMBOS ESTRANGEIROS

~A~

~J
CNWOl

CNNOl

CNN02

3.1. Obllterac;oes da Companhla do Nlassa

1898
CNC01 Duplo circular datado. "COMPANHIA / DO NYASSA"

CNN03

1898
CNC02 Duplo circular datado, "COMpa DO NY ASSA" em cima

IBO
lBO, azul
lBO, violeta

D'olto lado 16 I. OIort .... 41raeQio.

1903
CNC03 Duplo circulardatado, "COMPANHIA DO NYASSA" em cima e "CORREIO DE" em baixo

IBO
lBO, azul
lBO, verde
MEDO
MEDO, azul
MEDO, violeta
MOCIMBOA. azul
MOCIMBOA. violeta
PORTO AMELIA, azul
PORTO AMELIA, azul (sem dfgitos
na caixaJ
PORTO AMELIA, violeta
QUISSANGA, azul
QUISSANGA, violeta

Nota: 0 carimbo de Porto Amelia deste tipo parece ter sido usado
durante pouco tempo na estac;ao, pois sao poucas as pec;as
conhecidas apesar de ser um carimbo vulgar em selo.

1903
CNC04 Duplo circular datado, "COMp a DO NYASSA" em cima, caixa com cantos cortados e ana com 4
dfgitos
AMARAMBA
AMARAMBA, violeta
CORREIO DO LAGO
CORREIO DO LAGO, violeta

CORREIO LURIO
CORREIO LURIO, azul
PORTO AMELIA
PORTO AMELIA, azul

Posterior a 1903
CNB05 Duplo oval sem data, "COMPANHIA DO NYASSA" em cima, "CONCELHO / DE" ao meio

AMARAMBA, violeta
LAGO, violeta
Nota: deste tipo de carimbo noo se conhecem pec;as e a sua func;oo
ser de uso Administrativo ou Fiscal.

e desconhecida, podendo

1910
CNC06 Hexagonal datado, "COMpa DO NYASSA" em cima com caixa rectangular de cantos cortados,
ornamentos em baixo

AMARAMBA
AMARAMBA, azul
AMARAMBA, violeta
IBO
lBO, azul
LAGO
LAGO, azul
LAGO, violeta
LURIO
LURIO-NYASSA (Ietras no mes)
MECUFI
METARICA
MET ARICA, violeta
MOCIMBOA
MONTEPUEZ (Ietras no mes)
MUCOJO
MUCOJO, azul
MUCUFI
PORTO AMELIA
QUISSANGA
QUISSANGA, azul
QUITARAJO

-Blol

)
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1910
CNC07 Duplo circular datado, "COMPANHIA DO NYASSA" em cima, 2 digitos no ana

CORREIO DE PALMA
MOCHELIA

.."_ .

1915
CNGOB Circular datado, "EXPEDI<;AO ... "
EXPEDI<;AO / CORREIO / A / MO<;AMBIQUE (31 OUT 1915)
EXPEDI<;AO MILITAR A MO<;AMBIQUE / SERVI<;O POSTAL, violeta (7 JUN 1916)

Estes carimbos poderoo ter sido
utilizados a obliterar selos em Registos
e Encomendas, uma vez que 0 correia
ordinario estava isento.

1924
CNC09 Hexagonal datado, "COMp a DO NYASSA" em cima, com caixa rectangular e losango em baixo

,R='-~!
~-<

. :.

-.

-~~~y~~~
~~,, 4~~

//~J~

v r~"
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MAHUA, violeta
MElONIA

h

/.4$~

. "'/"t

, "• I

t~~

-

.;.~~

--

l
Frente

'T

3.2.

Inutlllza~oes

manuscrltas

CNP01 Montepuez
Apesar de nessa epoca em Mo<;ambique
serem diversas as inutiliza<;5es manuscritas de
origem militar. apenas se identifica Montepuez
na Companhia do Niassa.

Montepuez
17/2/15

3.3. Oblltera~oes maritlmas Portuguesas
CNM01 PAQUEBOT

IPAQUEBOTI
3.4. Oblltera~oes maritlmas estrangelras
Os carimbos e as pe<;as que se apresentam pertencem as Iinhas alemos que operavam na
altura. No entanto. ap6s 1929. existem pe<;as possivelmente circuladas com carimbos maritimos de
companhias estrangeiras que deveriam ter sido porteadas. pOis os selos perderam a sua validade. Este
tipo de pe<;as noo foi contemplado neste estudo por se considerarem pe<;as circuladas fora do periodo.

1898
CNN01 Linhas Alemos. circulares DEUTSCHE SEEPOST em cima

w

OST-AFRIKANISCHE ZWEIGLINIE
OST-AFRIKANISCHE ZWEIGLINIE II

. ..
i

\.

/.

rf

5

1901
CNN02 Linhas Alemos, circulares DEUTSCHE SEEPOST em cima

'".
"

~itf
OST-AFRIKANISCHE HAUPTLINIE (b)

1926
CNN02 Linhas Alemos, circulares DEUTSCHE SEEPOST em cima

LlNIE HAMBURG OSTAFRIKA II
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3,5, Obllterac;oes mllltares estrangelras

Durante a 1a Gu"erra Mundial tropas Britanicas estiveram estacionadas em Metangula, para
combater as tropas Alemos no terrritorio Portugues. Estas tropas utilizaram selos do Companhio do
Niossa por imposic;oo do Companhia durante a sua permanencia no territorio. Para 0 efeito os correios
forneceram cerca de 207 series do emissao D. Manuel com REPUBLICA, para serem aplicadas nos
Registos e Encomendas.
As pec;as soo raras e nem todas parecem ter circulado devidamente, pois algumas noo tem
marcas de transito. Tambem aparecem series completas que indiciam carimbos de favor.

~A~

~~
CNW01 NYASALAND, FF 2
CNW02 NYASALAND, FF 2
( "S" e "D" invertidos)
CNW03 F.P.O. 3

Nota:

0

FF 2 conhece-se entre 5/3/18 e 3/8/18 e

0

F.P.O. 3 em 3/8/18 e 17/8/18.

~A~

~;:J

"S" e "D" invertidos

3.6.

Oblltera~oes

estrangelras de chegada

CNX01 S. VICENTE, Cabo Verde
CNX02 SUVA, capital das "has Fiji
CNX03 ZANZIBAR

3.7.

Oblltera~oes

falsas

As oblitera<;:6es falsas soo inumeras nos selos da Companhia do Niassa, em especial com marcas
"estranhas", isto e, mudas e outras mal batidas. Os elevados excedentes de selos novos derivado da
escassa utiliza<;:oo dos selos, junto aos interesses comerciais filatelicos, provocaram a obliterac;:oo de
selos com carimbos genuinos fora de epoca e com outros carimbos "estranhos".

Ede notar que e um dos territorios do Imperio Colonial Portugues com poucas pec;:as em relac;:oo

a quantidade de selos usados que existem.

Este carimbo parece ser
uma falsificac;:oo da localidade
MUCUFI, pois aparece batido em
reimpressoes e quase sempre com
carimbos de canto.

4. Organizac;ao Postal
Segundo os anuarios de Moc;:ambique que consegui consultar, referentes a 1908 e a 1917, a estrutura
manteve-se inalterada apresentando 29 estac;:oes, das quais:
- 2 de 1° Classe: Ibo e Porto Amelia;
- 8 de 3° Cia sse com servic;:o de correspondencia ordinaria, registos e encomendas;
- 19 de 3° Classe apenas com servic;:o de correspondencia ordinaria.

Lista das estac;:oes da Companhia do Niassa (1908-17)
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Chifembe
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Chunde (Quianga)
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Coboe
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Forte D. Luis Filipe
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Ibo
1° Classe Cor. Registos, Encomendas
Kuamba
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Lipuchi
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Luangua
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Lurio (Niassa)
3° Classe Cor. Registos
Nco foi identificado
Matin
3° Cia sse Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
M'luluka (Luambala)
3° Classe Cor. Ordinaria
Modmboa
3° Classe Cor. Registos
Nco foi identificado
Modmboa do Rovuma 3° Classe Cor. Ordinaria
Mocojo
3° Classe Cor. Ordinaria
Montepuez (Me do)
3° Classe Cor. Registos
Nco foi identificado
M'pec;:a
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
M'salu
3° Classe Cor. Ordinaria
Lago, FF2 e FF3
M'tangula
3° Classe Cor. Registos
M'tonia
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Mualia
3° Classe Cor. Registos
Nco foi identificado
Nangadi
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Naquidanga
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
N'gomano
3° Classe Cor. Ordinaria
Palma (Tungue)
3° Cia sse Cor. Registos
Porto Amelia (Pemba)
1° Classe Cor. Registos, Encomendas
Quic;:anga
3° Classe Cor. Registos
Quitarajo
3° Classe Cor. Ordinaria
Tambalale (Amara mba ou Mandinba)
3° Classe Cor. Registos
Amaramba
3° Classe Cor. Ordinaria
Nco foi identificado
Unango

corimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo
carimbo

carimbo
carimbo

carimbo
carimbo
carimbo
carimbo

carimbo

Da Iista dos anuarios nco se referenciam as seguintes estac;:oes no distrito do Niassa: LAGO, que
corresponde a Metangula; MAHUA, que devera ter side criada mais tarde; METARICA, que devera ter
correspondencia indirecta, pois 0 exemplar observado tem data de 1910. MOCHELIA existe como sendo
estac;:co de 3° Classe com servic;:o de registos pertencendo ao distrito de Moc;:ambique. Por ultimo, a
estac;:co de MUCUFI no Iitoral sui do distrito de Cabo Delgado, mais tarde chamado Mecufi, tambem nco
e referida. Resumindo, da lista de 29 estac;:oes, conhecem-se 11 carimbos com correspondencia directa.

a

Outra analise que se pode fazer em relac;:co hierarquia das estac;:oes, e a seguinte:
- das 2 estac;:oes de 1° c1asse existem pec;:as em quantidade, como seria esperado;
- das 8 estac;:oes de 3° c1asse com servic;:o de registos, s6 nco foi encontrado Mualia;
- das 19 estac;:oes de 3° c1asse com servic;:o de correia ordinario, apenas se identificaram 3
carimbos: Mocojo (Mucojo), M'tonia (Metonia; ja com tipo de carimbo dos anos 20) e
Quitarajo.

5. Agradecimentos
Para realizar um estudo desta natureza foi necessaria a colaborac;:co de varios filatelistas com
material nesta area. A todos eles, distintos filatelistas e amigos, Luis Frazco, Jose Altino Pinto, John Dahl
e Joaquim Trindade os meus agradecimentos.
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SHe de Internet "::STOP - 0 portal de referencla em Mo«;amblque", http://www.stop.co.mz/
Anuarlos de Mo«;amblque, 1908 e 1917
Llvros dlversos de lelloes fIIatelicos
"The use of Portuguese Nyassa stamps by fhe Nyasaland-Rhodesla Field force In 1918" by A. R. Orysdall, Portuguese
Philatelic Society, nO 90, February 1985, 90/1 a 90/6

Perfurac;oes em Materia Fiscal
Novos achados

Luis Armando Barroso
luls-barroso@netcabo.pt

Nestas coisas do Coleccionismo qualquer um est6, a qualquer momento, sujeito a surpresas e,
a mim, tal voltou a acontecer-me, h6 algum tempo atr6s.
sobre

0

Porque essa surpresa veio produzir uma alterac;:oo significativa no que ate entoo era conhecido
tema em titulo, aqui venho fazer a sua divulgac;:oo.

a

Dedicado que estou, entre outros temas, colectonea e estudo das Perfurac;:oes em Materia
Fiscal e, sabendo que 0 material existente e muito restrito, foi com grande entusiasmo que tomei
conhecimento da existencia de uma larga quantidade de novas utilizadores, pertencentes todas ao
grupo dos Despachantes Oficiais que, duma assentada vieram enriquecer este campo filatelico.
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Surpresa ainda maior, dado 0 caso de p~r afazeres profissionais, ter estado durante mais de uma
decada, em contacto com os mesmos sem nunca me ter apercebido de tal.
Portanto, foi com natural expectativa, que atraves do amigo Adolfo Palma (coleccionador
tambem de perfurac;:oes portugueses mas, postais), tomei posse de um conjunto de documentos,
relacionados com actividades de car6cter alfandeg6rio, onde me deparei com 16 diferentes tipos de
perfurac;:oes, as quais, por terem side aplicadas em documentos oficiais, noo deixavam margem para
duvidas quanta sua autenticidade.

a

Estudando 0 acervo, verifiquei que, para alem de toda a documentac;:oo, ter como recebedora
delegac;:oes alfandeg6rias situadas em entrepostos, cada folha apresentava no canto superior esquerdo,
uma marca de carimbo datador com 0 numero de referencia do documento e uma data, que variava
entre Abril e Maio de 1994, data essa que provavelmente marcava 0 envio para arquivo "morto"
(figura 1).

fig. 1 - data do envio para arquivo morto (10 anos depois do deferimento).

Alem disso, todos os documentos tinham sido entregues nessas repartic;:6es, no perfodo
compreendido entre 1982 e 1984, 0 que, suscitou de imediato duas interrogac;:6es:
a) - antes de 1982 existiriam aplicac;:6es iguais?
b) - e, depois de 1984? '
Como alguns (poucos) dos utilizadores, felizmente, ainda se encontram em exercicio, noda mais
restava a fazer senoo pegar no material e, "dando corda aos sapatos" ir tentar, como diz 0 p.oeta,
" conhecer alguns porques".
Dos contactos estabelecidos fiquei a saber que a utilizac;:oo da perfurac;:oo em selos e papel
fiscal por parte dos Despachantes, para alem da defesa do seu " extravio" , surgiu tambem, devido ao
facto de por altura do principio dos anos 80, terem aparecido falsificac;:6es.
Foi-me dito ainda que essa pr6tica ter6 durado pouco mais de 3 anos pois, entretanto os selos
foram substituidos pela passagem de guias.

a

A firma que procedeu feitura das m6quinas de perfurar, foi a A. L. Freire Gravador que tinha seu
estabelecimento na Rua do Ouro n° 158, em Lisboa.
Passemos entoo

··..··..............

a apresentac;:oo dessas marc as.

.

A. A. Trovisco Pals
(conheclda s/selo e papel selado)

:

... II I'

20 turos

i::
..

• • • •

Alvaro Roquete
(conheclda

: . e.

·

.'.

5/ selo em reclbo)
turos

Carlos Cipriano Costa
(conheclda sobre selo em reclbo)
14

·..: ···....

turos

'.

Costa Gaspar e Silva Pinto

'.'

(conheclda s/selo e em papel selado)

·..·.. ....
"

A. Metzner Serra
(conheclda sobre selo em reclbo)

22 turos

.
..... ... ..
· .

··• .•.....•

'.1.1.1 ..

......··.

Jose F. Ferreira Martins
(conheclda sobre selo em reclbo)

(conheclda sobre papel selado)
18 turos

Jose M. Guimarces da Costa
(conheclda s/selo e papel selado)
16

20 turos

Jose Manuel Peixoto Pais

turos

....

Jose H. Fernandes Lopes
(conheclda sobre papel selado)
22 turos

(conheclda sobre selo em reclbo)
18

· ......
't - I'
I

••

turos

Jose Inacio da Costa Lopes

27 turos

....
.
·.......
'..

(conheclda s/selo e em papel selado)

.:::

21

•• '.• •• •
• •

Armenio F. da Silva Carvalho
19
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,-,

.,

•••• ••

•••
•

• • ••

turos

Mesquita Ferrreira & IIIdio Cardoso
(conheclda sobre selo em reclbo)

23 turos

·:... .··: :........

ManuelA. N. Garrancho
(conheclda sobre selo em reclbo)

turos

22

··..........-...
..
· .... .

Angelo Rosa Pires
(conheclda 51 selo em papel selado)

turos

28

···........ .........
...·:.. .:....
·.
~

Mario Neves da Silva
(conheclda sobre papel selado)

turos

23

Rul Pereira Pato
(conheclda 51 selo em papel selado)
21 turos

Acabada esta apresentac;ao, nao quero deixar passar 0 momenta sem entretanto, d ivulgar,
outras novas marcos fiscais, pertencentes embora a diferente tipo de usuarios.
Acontece que entre 0 tempo que mediou a primeira abordagem p ublica 00 tema, e a recolha
dos documentos referidos acima, fui encontrando, a espac;os, outras marcos que ficaram aguardando
oportunidade de serem divulgadas. Esta, chegou agora. Ei-Ias portanto:

... .....
.
...
...
.
· ...... .

•

Achlles Brito & Companhia
(conheclda sobre selo em reclbo)
25

:- r·.::...:-.:-.
...

(conheclda sobre selo em documento)
40

·...... ·...... ...

·... · ··

turos

Repartl~co da
Propriedade Industrial

(conheclda sobre papel selado)
29

turos

Companhia Unico Fabrll
(conheclda sobre selo em reclbo)
45

turos

Francisco M. de Sousa

:...... :e ••

....
··.-......
. ...
...
·e.-....
_.. :
-:"

.

turos

.:.:a

Nco Identlficado

i..I....

(conheclda sobre selo)

<fJ.
lJ:~

.··s :-:-: -:-•

, • I I I

... I I
~. i ..
.J• ... •'.1 .
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turos

Supremo Tribunal de

59
Justl~a

(conheclda sobre papel selado)
62

turos

Nogueira Pinto - Lisboa
(conheclda sobre letras)
182

turos

Eis assim, como em pouco menos de dois anos, se passou de uma existencia conhecida de 36
marcas para 59 (I) .
Estas 23 novas perfurac;5es, representam um aumento de 58,97% sobre 0 conhecimento anterior,
o que nao deixa de ter 0 seu significado.
Convenhamos que e um coso pouco usual, s6 posslvel e explicavel, pelo campo a que respeitam
se encontrar pouco "mexido".
De qualquer modo, deram-se alguns passos largos nesta materia e, isso, para quem colecciona,
investiga e estuda, um tema, e 0 " alimento", que entusiasma e mantem a motivaC;ao.

SOMOS ESPECIALISTAS
Em selos de Portugal e selos classic os,
series antigas e modernas de todos
os parses
Historia Postal Mundial

Sollclte 0 envlo GRATUITO de:
• Cafeilogos de vendas mensals
• Cateilogos de lelloes pelo correlo

o conteudo dos nossos cateilogos estei dedlcado ao
colecionlsta de medlo e alto nlvel fllatellco

FILATELIA LLACH, sol.
Fundada em 1915
Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA (Espanha)
Tel. 37.93.410.51.00 - Fax 34.93.419.47.28
f1l1ach@fllatellallach.com
web: www.fllatellallach.com
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Guerra Colonial
1961-1974

Historia do Servi~o
Postal Militar

Hlst6ria do

Servl~o

Postal Militar

History of Portuguese Military Postal
Service
Autores
Eduardo Barrelros e Luis Barrelros
L1vro em formato A4, com capas
duras e sobreGapa, Impresso em papel
couche, com 460 peiglnas a cores.
Inclul uma Introdu~ao hlst6rlca
Guerra Colonial, descreve-se a organlza~ao, Instala~go e funcionamento do Servlc;o Postal Mllltgr (SPM) em Portugal e nas
antigas Provlnclas UHramarinas (236 fotograt'las). Texto em Ingl§s.
Estudo das marc as postals mllitares,
carlmbos, etiquetas de r~lsto e outras marcas utIIlzadas no SPM (421 marcas).
Contem
um
cateilogo
de
aerogramas mllitares de Portugal e das @xProvrncias UHramarinas lIustrado com 361
fotograflgs

a

45 euros + portes
Pedidos aos autores
Tim - 917243056

Pre~o

~~rreIOS

Para si.

Receba tlma
beranca que "ai enriqu(ceJ
,.
'
"
o seu patrtmOnlo.
O(ranca
filipina (m
portugal
~

Unha Filate6a 800 273 273

Durante 60 anos (entre 1580 e 1640) as Comas de Portugal e de Castela esriveram unidas.
sob a govem~ dOl Filipes de Espanha. Este livro, da autoria do Professor
Carlos ~ Veiga, retrata sem preconceitos e com objecrividade, as rnarcas deste
passado na nossa culrura e pattim6nio. Uma edi~ de grande qualidade e originalidade,
com uma tiragem limitada a 7.000 exemplares numerados e enriquecidos com a inclusio
dos selas e bloco filat~lico da emissio "Patrim6nio Cultural do Perfodo Filipino".
Avenda nos Correios por apenas £40,00.

www.ctt.pt

Guerra Colonial 1961-1974
Aerogramas Militares

o Movimento Nacional Feminino e 0

Servi~o

Postal Militar

Eduardo Barreiros e LUIs Barreiros
lebarreiros@netc.pt

o sequestro do navio Santa Maria (Fig. 1), a epoca
Portuguesa, ocorrido em 22 de Janeiro de 1961, 0 assalto
em Luanda a Casa de Reclusao e a Esquadra da Polfcia de
Seguran<;a Publica em 4 de Fevereiro e, posteriormente 0
infcio das atrocidades cometidas pel os guerrilheiros da
Uniao das Popula<;6es de Angola - UPA contra as
popula<;6es do Norte de Angola, em 15 de Mar<;o de 1961,
em que foram mortos 800 portugueses brancos de uma
popula<;ao de 10 000, fizeram despertar em Portugal um
movimento patri6tico de solidariedade entre um grupo
de mulheres.
62

0

mais importante da Marinha Mercante

Este Movimento de mulheres propunha prestar
apoio aos desalojados e repatriados de Angola, as famflias
e aos militares expedicionarios que entretanto eram
mobilizados para 0 Ultramar, em defesa do territ6rio
nacional.
Nascia assim, em 28 de Abril de 1961, 0 Movimento
Nacional Feminino (MNF) que conforme constava nos seus
Estatutos era independente do estado e nao continha FIg.1-Cals de Alcantara. 0 regresso do paquete
cariz polftico.
Santa Marla em 16-2-1961.
No artigo 10 dos Estatutos do M N F, estao definidos os seus objectiv~s: "0 Movimento Nacional
Feminino e uma Associa<;ao com personalidade jurfdica, sem caracter polftico e independente do Estado,
que se destina a congregar todas as mulheres
portuguesas interessadas em prestar auxflio moral
e material aos que lutam pela integridade do
Territ6rio patrio".

ESTlo A VElDA
os

AEROGBAMAS

PARA OS SOLDADOS
EM SERVICO NO ULTRAMAR
Comoqau hoje, na lOdo aa M..lmODlo N..loaaJ FemlnlDo, A rua Pr..
lidonlo Aniap. 8-1.', • dIJlrlbal~o da, auorram.. Isenl.. do franqula
Pl'ra a ....rr_adb"l. Ir....da entre 01 mWI.... portaru_ d ..14... dos
prorinolu n1tramarllWl e .... famlUar.. 0 madrlDbal de ruerrL
_
£Ole r_pm_ de I"D~a fol .. labeIeeldo peta porIcLrb 0.' 18.MS, de Z3
de JIlIIho, _
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Esta organiza<;ao, chegou a congregar cerca
de 82 000 mulheres, distribufdas pelas suas estruturas
em Portugal e nas Provfncias Ultramarinas. 0 MNF
foi responsavel pel a edi<;ao de um jornal mensal
chamado "Guerrilha", uma revista intitulada
"Presen<;a" e uma emissao de radio com 0 tftulo
"Espa<;o".
Cecflia Supico Pinto foi presidente do
Movimento Nacional Feminino durante os 13 anos
da sua existencia.

o MNF organizou, logo desde Dezembro de
1961, 0 "Natal do Soldado", espectaculos para os

FIg.2-1961. Prlmelro dla de venda dos aerogramas mllHasoldados, est eve presente nos cais de embarque a
res. Diorio Popular de 2-8-1961.

prestar apoio as tropas e fez deslocar com

frequencia, as suas dirigentes em visita, aos
militares em combate. Desenvolveu um servic;o
de madrinhas de guerra, que em 1965 contava
ja com 24 000 inscric;oes.
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o MNF,
para alem destas
actividades,
mantinha
um
servi<;:o
bem
organizado de
distribuic;ao de
diversas
lembranc;as aos
militares
expedicionarios.
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Cerca de
Fig. 3·1961. 0 prlmelro aerograma encomendado pelo Movl·
um mes e meio mento Naclonal Femlnlno a Tlpografla Labor.
apos a formac;ao
do MNF, comec;aram as iniciativas desta instituic;ao para a concessao de
isenc;ao de franquia postal, para os militares expedicionarios e suas famflias,
o que veio a ser concretizado com a publicac;ao do Portaria 18 545, de 23
de Junho de 1961 (Fig.4) assinada pelo Ministro das Comunicac;oes e do
Ultramar.

Cmtrall d04 C. T . T, U.

Estabelecia a referida portaria, que ficavam isentos temporariamente
do pagamento de porte e sobretaxa aerea, as cartas e bilhetes postais com
correspondencia de fndole familiar, que fossem expedidos para qualquer
ponto do territorio portugues, pelo pessoal dos tres ramos das forc;as armadas
ou das corporac;oes militarizadas destacadas nos Provfncias Ultramarinas,
bem como, os expedidos do continente e ilhas adjacentes para aquele
pessoal, pelos seus familiares e madrinhas de guerra.

quando -.que'" oD)eCt(Ift poat.&b fo.
nm. expcdldOi d .. ptrW'hiclu Wtramarin... &e outro nlo for Jw,ado
mall ~eQua4o: c, "rem dhl)l=a..
dOlI p~lo. ccmaDclu. mlUtarea paTa
t:'MUPOrM pel.. P'Dr~a Atrea ou. rm

o MNF, deu assim corpo a uma das suas mais importantes e conhecidas
iniciativas, a emissao dos aerogramas militares.
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Com 0 acordo entre a Administrac;ao Geral dos Correios, Telegrafos e
Telefones (Cn), Correios, Telegrafos e Telefones do Ultramar (CnU) e 0
Secretariado Geral do Defesa Nacional, foi por este distribufda a circular
numero 1956 / B, de 4 de Agosto de 1961, que regulamentava 0 usa dos
aerogramas.

Seriam
impressos carta,
constitufdos por
uma folha de
Fig . 4·Notfcla do Diorio da popel, com 0
Manhc de 22·6·1961.
peso maximo de
tres gramas,
dobravel em duos ou quatro partes, de modo
que as dimensoes resultantes do dobragem
dos aerogramas nao excedessem os limites
maximos de 150 x 105 mm e mfnimo de 100 x
70mm.
No frente, reservada as indicac;oes do
destinatario, seriam impressas as seguintes
inscric;oes:
- no ongulo superior direito do
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' • • NTO Oil "CUlT III III DC
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Fig. 5·1961. 0 aerograma encomendado pelo Movlmento Na·
clonal Femlnlno
Tlpografla ORBIS· Edlt;oes /lustradas. Lda.
Impresso de Agosto a Novembro de 1961.

a

aerograma inscric;oo "CORREIO AEREO I
ISENTO DE PORTE E DE I SOBRETAXA AEREA
I Portaria n°. 18 545 de 23-6-61"

.;

..,.",., ., ., ., ., ., ., .

.

- em baixo, "E PROIBIDO INCLUIR
QUALQUER OBJECTO OU DOCUMENTO 0
DEPOSITO NO CORREIO E FEITO EM
QUALQUER ESTACAO DOS cn ".
No verso, seriam impressas
indicac;oes referentes 00 remetente.
Neste espac;o era obrigatorio indicar, a
seguir 00 nome do militar, 0 seu posta e
numero.
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o primeiro aerograma, (Fig.3) foi
impresso no TIpografia Labor, em Lisboa.
A encomenda foi efectuada a 25-7-1961,
e entregue entre 2 e 8 de Agosto do
mesmo ano. Foi impresso em popel azul
de 50 g/m2, foi fornecido pela F6brica do Fig. 5- Dezembro de1961. Aerograma com Impressao de Natal, encoAbelheira-Tojal com filigrana em letras mendado pelo Movlmento Nactonal Femlnlno a TIpografia ORBIS.
abertas, em duos linhas: GRAHAMS BOND I REGISTERED 147 x 42 mm. Dimensoes do aerograma 280 x 172 a
_ _ _ _ _ _ _--::-:::-~=:::=_=:::;=-- - ---, 174,5 mm. Peso 2,5 a 3,0 gr. Impressoo a preto .
• PAllA NJ FOIIQAII - - !!II aERVI90 NO UL'IRAIIAR romJQIIP
Linhas do direcc;oo e de dobra gem formadas
p~r tracejado fino. Sem indicac;oo do nome
do tipografia e sem data. Apresenta um erro
de ortografia em que a palavra PRoiBIDO foi
escrita com acento agudo no primeiro I. No
61'-_
TIpografia Labor, de Jose Nogueira Duroo,
situ ada no Rua do Baroo, n° 31 foram impressos,
a partir de 25 de Julho de 1961, um total de

Fig. 6-Aerograma envlado pela Comissao Concelhla de L1sboa
do Movlmento Nactonal Femlnlno em 1973, para soldado em
Moc;amblque, com mensagem de felicHac;oes pelo seu antversarlo.

200 000 aerogramas entregues entre 2 e 8 de Agosto do
mesmoano.
No movimento de correspondencia do Ultra mar
para a Metropole, os aerogramas eram entregues nos
respectivos Comandos ou em moo em qualquer estac;oo
dos cnu e no sentido inverso eram entregues nos cn. Nos
dois sentidos, 0 transporte era sempre efectuado por via
aerea.
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Foi tambem prevista a emissoo de bilhetes posta is,
Salazar, Natal 70
que teriam as mesmas dimensoes que a frente dos
aerogramas sendo esta dividida 00 meio. A metade do
direita serio reservada as indicac;oes do destinat6rio e a
metade esquerda reservada 00 remetente. Estes bilhetes
posta is, apesar de program ada a sua emissoo, nunca
chegaram a ser emitidos.
Fig. 7-Aerograma edHado pelo MNF, com Impressao de Natal feHa em unldade mliHar.
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Ao MNF foi concedida a responsabilidade da impressao e distribuic;:ao dos aerogramas militares inteiros postais isentos de franquia.
Com 0 objectiv~ de satisfazer rapidamente, as necessidades dos militares expedicionarios em
papel de escrita isento de franquia, 0 MNF encomendou 0 fabrico de aerogramas a duas tipografios de
Lisboa.
Na Tipografia Orbis - Edic;:c5es /lustradas Lda. situada na rua da Praia do Bom Sucesso n°. 21, foram
impressos dois milhoes de exemplares, a partir de 28 de Julho (Fig.5).
Para fazer face as despesas resultantes da emissao dos aerogramas, teve 0 MNF, a contribuic;:ao
inicial de varias entidades patrocinadoras dos quais se destacam: Banco de Angola, Esta/eiros Navais de
Viana do Castelo, Jose Manuel Borda/o, A Lusitonia, Companhia Portuguesa de Pesca, Manuel Rodrigues
Lago, Sac or, Cid/a, Companhia Colonial de Navegac;:oo, Sociedade Central de Cervejas, Banco Borges e
Irmoo e Sociedade Concession6ria da Doca de Pesca. Algumas destos firmos, tiveram froses publicitarios impress os, logo nas primeiros
COMID. SAIOlOSA SO COM AZmE C u.'
emissoes de aerogramas editados
pel a Orbis. Esta publicidade, repe•• '9.1. • ..... .. . , . . . . . . .
tiu-se nos aerogramos editados em
Agosto de 1962, Janeiro de 1964,
Setembro de 1965 e Julho de 1966.
OV ..... NTO
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Os primeiros aerogramas
editados pelo MNF, foram impressos
em papel azul palido. A partir de
Marc;:o de 1962, passaram tambem
c....~
a ser impressos aerogramas em
• • ' ,:4 • • • • "u.,,, •••
."AC.ONAL I"'&M'N'NO
pape l amarelo, e que eram
destinados ao uso exclusivo no
sentido Ultramar-Metr6pole, enquanto que, os aerogramos impressos em papel azul, deveriam ser utilizados
no sentido inverso, Metr6pole- Ultramar (Fig. 14) .
&.,~~

"."'INIHO

.......

MOV ...... ."TO

No entanto, devido a caremcia de aerogramas nem sempre esta regra era cumprida.
Apesar do grande esforc;:o feito pelo MNF, para satisfazer os solicitac;:oes sempre crescentes do
numero de aerogramos, nem sempre este objectiv~ foi conseguido.
No Continente, a aquisic;:ao dos aerogramos era feita ao
prec;:o unitario de 20 centavos. Os aerogramos podiam ser vendidos
ao publico na sede do Movimento Nacional Feminino, Rua
Presidente Arriaga n° 6, 1° em Lisboa, nos Delegac;:6es Distritais e
Concelhias do MNF, nos Juntas de Freguesia, no Servic;:o Nacional
de Informac;:ao (S N I), nos
de
Turismo
do
Post os
aeroporto e das estac;:oes
A melhor Qualldade
maritimos de Alcantara e da
0 melhor ServlGQ
Rocha do Conde de Obidos e
A malor Hede de
em todas as Juntas e
Comissoes Municipais do
Dlstrlbulolo
Turismo do Pais e tambem
estavam disponiveis em - - - - - - - - muitos
estabelecimentos
comerciais que os vendiam,
sem aumento de prec;:o, sendo a contrapartida pela venda, saldada
em aerogramos. Sabemos que, em alguns bairros mais carenciados,
os aerogramos chegaram a ser distribuidos gratuitamente.

@
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A primeira entrega de aerogramas ao
MNF, teve lugar no dia 2 de Agosto de 1961 e,
no dia 8, seguiram 8000 impressos para as suas
Delega~oes Distritais, entretanto j6 em
funcionamento. Nesse mesmo dia, e por via
aerea utilizando os Transportes Aereos Militares
- TAM, seguiram para Angola os primeiros
101 000 aerogramas.

CORREIO AtREO
ISENTO De PORTE
E DE SOBRETIIXII MREII
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segunda
encomenda
de
A
I
aerogramas(Fig.5) foi feita a TIpografia, Orbis\
Edi~oes Ilustradas, Lda situada na Rua da Praia
do Bom Sucesso N° 21, Lisboa. Papel azul de 50
t /QIIIJI IICUili ~ IIJICII 10 IICIIMIJ1I. • 1 1£IIm 10 CHilli ! FII1I Ell 11.\1 !II IIIAlI'IU uuGII HI III
gr/m2, da f6brica da Abelheira com impressoo
a preto. Tinha dimensoes semelhantes aos Fig. 8-1961. Aerograma edHado pelo Comando MilHar de Soo
anteriores, e foram impressos em "off-set". As Tome e Principe.
linhas da direc~oo e de dobragem soo
formadas por um tra~o continuo. 0 papel apresenta filigrana GRAHAMS BOND / REGISTERED. 0 peso e de
2,6 a 3,1 gr. Ao contr6rio do primeiro aerograma da Labor, a inscri~oo CORREIO AEREO / ISENTO DE PORTE
E DE / SOBRETAXA AEREA / PORTARIA N° 18545, DE 23 DE JUNHO DE 1961, est6 envolvida por um rectangulo.
A indica~oo do nome da tipografia encontra-se na aba direita ORBIS-EDICOES ILUSTRADAS, LDA. - 8-61.

!-------- -------_.-_.._-_._. _. _--

Os Comandos Chefes e Comandos Militares no Ultramar, estavam autorizados t<...mbem, a mandar
imprimir e distribuir aerogramas, com as mesmas
caracterlsticas dos editados pelo MNF, se disso
fl'o~a. ArmAda.
do
tivessem
necessidade, 0 que veio a acontecer
nltada portultua. dA f ndla
logo em Agosto de 1961 em S. Tome e Principe
(lie...,,,, Poo,.I,
(Fig. 8), no final de 196 . no Estado da indiC' (Fig.
9), em 1963 em Timor (Fig. 10) e por v6rias vezes
em Angola (Fig. 11) E:: Mo~amb i que.

It prolbitlo faclui r quulquor objocto ou doc.mento

Tambem, a Comissoo de Assistencia ao
Soldado A~oreano - C.A.S.A. (Fig. 12) mandou
imprimir os seus pr6prios aerogramas, com
modele semelhante aos do MNF, e que
distribula aos soldados A~oreanos em servi~o
no ultramar.

Fig. 9-1961. Aerograma edHado pelo Comando MilHar do Estado da India.

0 MNF, apesar de ter sempre reclamado para si a edi~oo, em exclusivo, dos
aerogramas militares, noo conseguiu impedir
que ao longo dos anos, tivesse havido emissoes de aerogramas sem 0 seu conhecimento ou autoriza~oo.

A Delega~oo Distrital de Braga do MNF,
para fazer face as inumeras solicita~oes de
aerogramas, e perante a dificuldade em os receber de Lisboa, em quanti dade satisfat6ria, tomou atraves da sua Presidente, Rosa Santos da
Cunha a iniciativa de os mandar imprimir localmente.
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Esta atitude bem intencionada da Presidente do MNF de Braga, foi mal aceite em Lisboa e mereceu uma severa repreensoo por parte da dirigente nacional, que para 0 efeito se
deslocou a essa cidade.
I /llllal IIClI"J \lllflll 1IlSII "1IIMJ1I, IIIItm " c:IIIIIl filii !II W !II ~ mlllt 111m
Durante 0 ana de 1966 e sobretudo no de
1968, foram impressos na TIpografia Silva Pereira
Lda, Rua D Pedro V em Braga, v6rias edi~oes de Fig. 10-1963. Aerograma edHado pelo Comando Miiitar de
aerogramas, facilmente identific6veis pela im- Timor.

pressoo grosseira e pelos multiplos erros ortograficos que apresentam.
Algumas destas emiss6es impress as em
Braga, receberam no seu interior, a impressoo
de mensagens alusivas Pascoa e Natal, destinadas ao soldado em servic;:o no Ultramar. Na
frente do aerograma era aposto um carimbo
linear a vermelho com a inscric;:oo " MENSAGEM PARA AS FORCAS ARMADAS" (Fig. 13).

a

Em Angola, dado 0 maior numero de forc;:as militares, cerca de 22 000 hom ens em Agos..... " ""'" .......... '" _ .......," '" C! T
to de 1961, os aerogramos foram distribuidos
separadamente para os comandos da 3° Regioo Militar, 2° Regioo Aerea, Comando Naval Fig. 11-1964. Aerograma edHado pela Reglao MIlHar de Angoe Corporac;:6es Militarizadas. 0 MNF, comec;:ou la.
a receber oficios dos diferentes Comandos Militares, solic itando 0 fornecimento de aerogramas de acordo com a previsoo mensal, 12 por mes e p~r
homem, necessarios para os seus efectivos.

---.
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No dia 19 de Setembro de 1961, pedia
o Comando da 3° Regioo Militar de Luanda, 0
envio de 250 000 aerogramas para os soldados que ali prestavam servic;:o. Este pedido,
foi satisfeito pelo MNF, logo no dia seguinte,
com 0 embarque dos aerogramas no navio
JORGE DE ROCHES DINIZ
Vera Cruz. A coordenac;:oo da distribuic;:oo
Furriel milioiano enfermeiro
dos aerogramas, para uso pelas unidades militares foi atribuic;:oo durante alguns anos, da
Secc;:oo de Moral e Bem - Estar da 1° Repartic;:oo do Quartel General. Mais tarde, estas funS. P. M. 3714
c;:6es passaram para a Chefia do SPM nas diferentes Provincias Ultra marinas. A confirmac;:oo
desta atribuic;:co, foi objecto de despacho
Fig. 12-Aerograma edHado pela Comissao de Assisfencia ao conjunto, do Ministro da Defesa Nacional e do
Soldado A~oreano.
Exercito, em 30 de Setembro de 1972.
DA
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CORREIO AEREO

No enderec;:o dos aerogramas e cartas, escritas para
o Ultromar, nco deveria constar em caso algum, a referencia Provincia Ultramarina de destin~, localidade onde
o militar se encontrava ou a unidade a que pertencia. Alem
do nome, posta e numero do destinatario, somente se poderia indicar no enderec;:o, 0 numero do Indicativo Postal
Militar respectivo, mais vulgarmente conhecido p~r numero do SPM.

a

a

o noo cumprimento destas normas, obrigava a devoluc;:oo ao remetente, de todo 0 tipo de correspondencia.
Assim, os militares, antes de embarcarem para 0 ultramar, deviam informar os seus correspondentes acerca
da forma como a correspondencia devia ser enderec;:ada.
o seu Indicativo Postal Militar, ser-Ihes-ia fornecido, pel a
unidade mobilizadora antes do embarque.
A adesoo dos militares e suas famnias a estes proce..,-..,"" _....--_._ .......... - .......
dimentos foi sendo feita progressivamente durante os primeiros anos.
Fig. 13-1969. Aerograma edHado pela Comissao
Concelhla do Movlmento Naclonal Femlnlno de

No acto da aceitac;:oo do aerograma, deveria ser- Braga, com mensagem de Pclscoa.
Ihe sempre aposta na frente, a marca de dio da estac;:oo
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de recepc;:oo. Esta norma, nem sempre foi
cumprida em virtude do elevado numero de
aerogramas em circulac;:oo.
Como ja foi referido, os aerogramas de
cor azul, so podiam ser admitidos no sentido
Metropole / Ultramar, caso contrario deveriam ser devolvidos ao remetente, conforme
despacho do Ministro do Exercito e da Defesa Nacional, de 1 de Junho de 1971 (Fig. 14).
Relativamente a expedic;:oo dos
aerogramas para 0 Ultra mar, todas as estac;:5es do Pafs tinham rigorosas instruc;:5es para
os receber e os enviar, diariamente para Lis- Fig. 14- " Os aerogramas amarelos nco sco admHldos no sentlboa, para a Estac;:oo Militar Principal EPM-9 do Metropole-UHramar ".
onde eram classificados segundo os
Indicativos Postais de cada Provfncia, colocados em malas de correia e transportadas para 0
Ultramar,pelos avi5es da Forc;:a Aerea e avi5es das linhas comerciais.
Os cn, noo deveriam fazer qualquer
distinc;:oo, entre a correspondencia selada
e os aerogramas isentos de franquia.
A expedic;:oo dos aerogramas do UItramar para a Metropole, funcionava de
forma inversa, is to e, os militares entregayam a correspondencia nos Comandos ou
em qualquer estac;:oo dos cnu que, p~r seu
turno a enviavam pel os avi5es da Forc;:a
Aerea e avi5es das linhas comerciais, para
Lisboa cabendo depois aos cn a sua distribuic;:oo pelos destinatarios, dos varios pontos do Pais.
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Os aerogramas, de cor azul ou amarela, consoante se destinavam ao Ultramar
ou a Metropole respectivamente, que noo
apresentassem 0 numero do Indicativo
Postal ou indicac;:oo de se tratar de correspondencia de, ou para um militar, seriam devolvidos ao remetente.

Fig. 15-Aerograma clrculado em Angola, em que esta ausente
toda a Impressco tlpograflca na sua frente.
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Como ja foi referido anteriormen-
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te, as aerogramas destinavam-se a ser uti-

85 lizados pelos militares dos tres ramos das
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Forc;:as Armadas, Polfcia de Seguranc;:a Publica, Guarda Nacional Republicana, (Soo
Tome e Prfncipe) Organizac;:5es Para MiIitares como a Organizac;:oo Provincial de
Voluntarios e Defesa Civil de Angola
(OPVDCA) e Moc;:ambique (OPVDCM), por
suas famflias e madrinhas de guerra .
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Os militares expedicionarios nas Provfncias Ultramarinas, para satisfazerem as
necessidades de comunicac;:oo com a famflia, ultrapassavam frequentemente 0 numere de aerogramas que Ihe eram mensal mente distribufdos. Encontramos casos, em que um militar chegava a escrever tres aerogramas no
mesmo dia.
Flg.16·Aerograma azul, envlado de Macau para Moc;amblque, com
marca de dla de 26·5·1969 franqulado com selos totallzando 30
avos, por provavelmente ter sldo uHrapassada a dotac;co gratuHa,
atrlbuida a este mllltar.

Noutros casas, a carencia destes isentos de franquia, obrigava as militares a usarem
aerogramas, mesmo que estivesse ausente a
impresseo tipografica habitual. Nestas condi<;oes, as autores possuem alguns aerogramas
de cor azul e varios exemplares de cor amarela, de diferentes emissoes, circulados em Angala. 0 exemplar que se apresenta, foi impresso na Tipografia Lito-Tipo, em Luanda, e apresenta no seu interior uma impresseo de um sino
com la<;o a preto, alusiva ao Natal e que se
torna evidente na observa<;eo do
aerograma.(Fig.15). 0 utilizador, perante a au-
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Fig. 17-Aerograma remetldo do Funchal-Madelra em
11-8-1968, para Luanda. Fol conslderado como correspondencla nao Isenta, tendo sldo franqulado com
a taxa de correlo aereo.
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sencia de impresseo, escreveu pelo seu punho
"Edi<;eo Exclusiva do Movimento Nacional Feminino".
Foi escrito par militar do Peloteo de Intendencia
n°.
3044
destacado
em
Nambuangongo, no Norte de Angola, para a
Delega<;eo do Movimento Nacional Feminino
em Luanda. Apresenta na frente a marca de
dia do PMC-146, localizado em Santa Eulalia.
Os aerogramas, circulavam tambem no
interior e entre as diferentes Provfncias Ultramarinas.

A isen<;eo de franquia, estabelecida pela
portaria 18 545 de 23 de Junho de 1961, para a
correspondencia entre as militares e suas familias, era apenas aplicada no territ6rio nacional,
estando interdita a utiliza<;eo de aerogramas
para a estrangeiro. No entanto, possufmos alguns exemplares enviados para Viena-Austria,
por um militar pertencente EPM-7, na Ilha do
_ _ _ _ _ _ _ _ _~_-~_ __'_ Sal.

a

Fig. 18-Aerograma devolvldo ao remetente pelo desflnatarlo ser desconhecldo.
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Os aerogramas isentos de franquia destinavam-se a ser us ados exclusivamente entre as
militares e as que com eles se correspondiam.
Caso contrario, seriam devolvidos ao remetenteo Em rela<;eo aos aerogramas militares, neo foi
considerada a possibilidade de circularem como
correio registado. Os exemplares registados que
conhecemos, foram circulados de "favor" por
filatelistas, mas revelia dos regulamentos.
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Fig. 19-Aerograma clrculado no Interior de Angola e
porte ado, por falta de selo de Povoamento.

Em algumas esta<;oes dos cn, os
aerogramas. apesar de isentos de porte e de
sobretaxa aerea, e por desconhecimento ou falta de informa<;eo dos funcionarios. foram algumas vezes multados ou franquiados com a taxa
normal de correio aereo.(Fig. 17)
Os autores possuem um aerograma,
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circulado com um selo da taxa de 2$50. obliterado com a marca de dia do Funchal e com
Luanda.

destin~

a

Exemplo diferente e 0 de aerogramas militares expedidos de Macau para Lisboa. quando ultrapassassem a dota<;:ao gratuita atribufda a cada militar. Neste caso eram franquiados com a taxa de 30
avos. (Fig. 16). Tambem. os aerogramas circulados internamente em Angola nao estavam dispensados
do uso do selo do Povoamento. Possufmos aerogramas. em que foi aplicado 0 carimbo T de multa por
falta do selo do "Povoamento". como prova a indica<;:ao manuscrita "Pov." 2$00. exactamente 0 dobro
da taxa em falta.
Os autores possuem alguns exemplares. amarelos e azuis. circulados pela Esta<;:ao Postal Militar 6
(EPM-6) em 1964. devendo a multa ter sido aplicada pela esta<;:ao dos en de Luanda. pois nenhuma EPM
em Angola. possufa este tipo de carimbo.(Fig. 19)

Fig. 20-Guine 1966. Estac;co Postal Milltar 8. em Bissau.

70

Os aerogramas. apesar de apresentarem uma inscri<;:ao. proibindo a inclusao de qualquer objecto
ou documento. foram. durante os anos em que foram utilizados. 0 meio de transporte de varios objectos.
Temos conhecimento que serviram para enviar selos de correio. fotografias e notas de banco e tambem
folhas de papel de carta para aumentar a area a utilizar. Noutros casos. e com 0 mesmo objectiv~. foram
dobrados dois aerogramas de modo a parecerem um s6. tendo circulado desta forma.
Alguns utilizadores de aerogramas. temendo que este tipo de correspond€mcia. aparentemente
fragil na preserva<;:ao do sigilo do seu conteudo e pensando que este correia poderia ser sujeito a
censura. utilizavam metod os destinados a "refor<;:ar" a sua seguran<;:a.
Assim.
com
esse
objectiv~.
encontramos a assinatura do remes• •
R.
tente sobre a pala do fecho. 0 encerramento das aberturas laterais
012184
com cola. com fita adesiva ou mesCHEF/A DO SERvIC;O POSTAl.
mo adesivo medicinal. Pensamos
MIUT Aft REGIOhIAL DE AMGOLA
que. pelo elevado numero de
aerogramas que circulavam diariamente pelas esta<;:6es posta is militares. estes receios seriam completamente infundados.
Devido ao grande volume de
aerogramas em circula<;:ao. poderia
verificar-se 0 extravio de alguns e
surgir qualquer atraso na sua entrega
aos destinatarios. sobretudo os que
residiam em localidades de mais diffcil acesso.
Fig. 21-Carta registada remetida pela Cheria do SPM Regional de Angola.
para 0 Comandante da EPM-9. em Lisboa.

Logo desde 0 infcio da
reocupa<;:ao do Norte de Angola. se

constatou a incapacidade dos
Correios de Angola e das estruturas militares existentes em
efectuarem de forma eficaz a
distribui~oo de toda a correspondencia acumulada e destinada aos militares em campanha, algures no interior da Provincia.
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Eneste contexto que era
indispens6vel criar e p~r em
;tl()~l--il·-~
-f~
funcionamento um servi~o
militar, que fizesse a recep~oo
e
distribuic;:oo
da
correspondencia dos militares,
mantendo por razoes de
seguran~a, 0 sigilo do local das Fig. 22-Carta reglstada com marca de dla da EPM-8 de 20-5-1974, remetlda
para Llsboa.
for~as em opera~oes .
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Surgia assim, 0

Servi~o

Postal Militar que em Angola iniciou a sua actividade em 21 de Julho de

1961.
Com a extensoo do conflito a outras 6reas desta Provincia e com 0 aumento dos efectivos militares,
houve necessidade de instalar uma rede de Esta~oes Postais Militares e de Postos Militares de Correio.
Da mesma forma e com os mesmos objectiv~s, se procedeu
enos restantes territorios ultramarinos.

a instala~oo

do SPM na Guine,

Mo~ambique

as aerogramas militares, isentos de franquia, editados pelo Movimento Nacional Feminino tiveram
grande exito como forma de correspondencia militar, r6pida e economica, encaminhados pelo SPM e
transportados, na sua maior parte pelos Transportes Aereos Portugueses - TAP.
a Servi~o Postal Militar (SPM) cumpriu, de forma exemplar, a misseD de fazer chegar 0 correia aos
militares em campanha durante a Guerra Colonial. de 1961 a 1974.
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A Censura Militar no Arquipelago dos A~ores
durante a 2.a Grande Guerra
Parte IV

Joaquim Sousa Lobo

Desenhos de Eduardo Silva

ILHADAGRAOOSA
ILHADESAOJORGE
ILHADESANTAMARIA
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Como noo possuo qualquer referencia 00 estabelecimento e implementac;:oo dos Servic;:os de
Censura Militar nestas IIhos, nem Ihe tendo 0 Relat6rio dos Servic;:os feito qualquer alusoo, as pec;:os que
conservo demonstram que ela foL efectivamente exercida e, portanto, terem havido Delegac;:oes
desses servic;:os nos referidas IIhas.

a

Tem a particularidade de serem marcos de censura correspondencia civil, noo sendo do meu
conhecimento qualquer censura sobre correspondencios militares, pelo que presumo noo ter havido
forc;:os militares para defesa dos ilhos indicados no titulo, uma vez que 0 Conceito Militar de Defesa do
arquipelago s6 contemplava a defesa de tres ilhos - Soo Miguel, Terceira e Faial.
Passo a reproduzir os marcos que possuo, com as indicac;:oes que julgo importantes.

ILHA DA GRACIOSA

CARIMBOS DE CENSURA

[EN SOR

[ENS[]R

Fig 1 - Graciosa tipo 1 - (batido a preto)
Dimensoes : 62mm x 28mm

Fig 2 - Graciosa tipo 2 - (batido a preto)
Dimensoes : 56mm x 27mm

1

2

CENSURADO
Fig 3 - Graciosa tipo 3 - (batido a preto)
Dimensoes : 61 mm x 6,5mm

ILHA PE

Fig 4 - Graciosa tipo 4 - (batido a azul)
Dimensoes : 26mm x 21 mm

sAo JORGE

CINTAS

fig . 5 -Cinta para fecho de correspondemcia - Tipo sao Jorge 1
Papel fino bistre com carimbo em sobrecarga batido a preto
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fig . 6 - Cinta para fecho de correspondemcia - Tipo sao Jorge 2
Papel fino branco com carimbo em sobrecarga batido a preto

CARIMBOS PE CENSURA
C. M. T. - Comando Militar da Terceira

S. C. M. - Servi<;:o de Censura Militar

fig 7 - sao Jorge - tipo 1 - (batido a azul)
Dimensoes : 27mm x 21 ,5mm

C.M. de S.JORGE
Censufado
Fig 8 - sao Jorge - tipo 2 - (batido a preto)
Dimensoes : 38mm x 15mm

fig. 9- LP. remetido de Velas (03.12.1943) para Lisboa com Marcos de Censura.
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A fechar este nosso apontamento de hoje, passarei a considerar a IIha de Santa Maria que,
conjuntamente com a Ilha de sao Miguel, constituem 0 grupo oriental do Arquipelago dos Ac;:ores e
integram a totalidade das freguesios do Distrito de Ponto Delgado.

ILHA DE SANTA MARIA
CINTAS

S.TA MARIA
fig. 10 - Tipo Santa Maria 1
batida a vermelho, dimensoes:
43mmx8mm

fig. 11 - Cinta para fecho de correspondencia de Lisboa,
bistre" com timbre a vermelho e sobrecarga SANTA MARIA
tambem batida a vermelho.

MARIA
fig. 12 - Tipo Santa Maria 2
batida a preto, dimensoes:
43mmx8mm

fig. 13 - Cinta para fecho de correspondencia de Lisboa,
bistre, com timbre a vermelho e sobrecarga SANTA MARIA
batida a preto.
CARIMBOS DE CENSURA

BATISTA
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fig 14 - Santa Maria - tipo 1 - (batido a vermelho)
Dimensoes : 43mm x 15mm
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fig. 15- Carta enviada de V. do Porto(06.06.45),
apresentando Marca de Censura Tipo 1.

C }vf S. ~1 ari a
C }I-:N S UH. AD ·()
fig 16 - Santa Maria - tipo 2 - (batido a preto)
Dimensoes : 37mm x 12mm

fig. 17 - I.P. remetido de S. Maria (12.1 1.43). Marca
de Censura. Tipo 2, no canto superior esquerdo

Lan~amento

de Correio nos A~ores pelo
Dirigfvel LZ 126 (ZR3) / "U.S.S. Los Angeles" em 1924

Fernando M. de Oliveira
Oelegado Portugues da classe de Aerofilatella na F.I.P.
tomegil@ netc.pt

Estamos no rescaldo da I Guerra Mundial 1914 -1918 e segundo 0 que foi determinado pelo
Tratado de Versalhes em vigor a partir de lOde Junho de 1920. a Alemanha foi exigida a repara<;:ao dos
danos causados pelo conflito. como na<;:ao derrotada.
Cada um dos pafses aliados que venceram 0 conflito iria receber. entre outras coisas. dirigfveis
alemaes como repara<;:ao de guerra ou valor semelhante.
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A ideia de rendi<;:ao incondicional era tida como inaceit6vel p~r muitos alemaes por ser
humilhante e era previsfvel que muitos iriam reagir. Antes da America receber a sua parte dos 7 dirigfveis
acordados no tratado. eles foram destrufdos p~r uma unidade especializada na repara<;:ao de dirigfveis
adstrita marinha alema.

a

AAlemanha foi proibido pelos Aliados que a sua industria em serias dificuldades economicas.
pudesse construir dirigfveis de cariz militar reduzindo drasticamente as suas dimensoes e impuseram
dimensoes de constru<;:ao aos destinados a explora<;:ao comercial.
Em 1920 a poderosa Companhia Zeppelin tornara-se numa modesta f6brica de artefactos para
uso domestico e este declfnio mais se acentuou com a morte em 1917 do Conde Ferdinand von Zeppelin.
A Companhia Zeppelin tornou-se num alvo apetecido entre fac<;:oes rivais que queriam controlar
a empresa. conflito que acabou por se prolongar no tempo. acabando 0 governo de Hitler pela injec<;:ao
de dinheiro em 1934 e gerir a empresa tornando-a num instrumento da propaganda nazi.
Apos 0 incidente da destrui<;:ao dos dirigfveis. e a revelia dos outros membros da Alian<;:a. a
Comissao Militar Americana invocando ainda 0 Tratado de Versalhes. negoceia Lima pro posta de Hugo
Eckener. sucessor de Ferdinand von Zeppelin. para a constru<;:ao e entrega America de um dirigfvel
tipo ZR3 (Zeppelin de estrutura Rfgida).integrado no valor a receber pelos Estados Unidos como
repara<;:ao de guerra.

a

Hugo Eckener deu a sua palavra como cumpriria 0 contracto afirmando que seria ele proprio
que comandaria 0 dirigfvel na travessia do Atlantico. mas os americanos teriam de auxiliar a Companhia
Zeppelin com meios materiais. visto esta nao ter recursos financeiros para avan<;:ar com 0 projecto.
Com 0 desastre ocorrido no voo de ensaio do R38. 0 maior dirigfve! ate entao construfdo pelos
aliados. a elite dos tecnicos americanos e ingleses que iam a bordo morreram 0 que ocasionou um rude
golpe na constru<;:ao de dirigfveis por estes pafses. e que levaria alguns anos a recuperar.
Em face das circunstancias. a Comissao Militar Americana aceita a proposta de Hugo Eckener
e assina em nome da marinha Norte Americana 0 contracto da constru<;:ao do LZ126 tipo ZR3 / U.S.S. Los
Angeles. Fig. N°1

Fig n01 - Fase de construc;ao do Dlrlg[vel LZ126 /U.S.S Los Angeles nos hangares da Compo Zeppelin em
Frledrlchshafen .

Caracterlstlcas do LZ126/U.S.S. Los Angeles

Comprimento
Diametro
Volume
Gaz de insuflac;:ao
Peso
Velocidade maxima
Motorizac;:ao

200 Metros
27.65 Metros
70.000 Metros cubicos
Hidrogenio
46.000 Quilos
126 Km/hora
5 motores Mayback de 410 C.v

Depois de varios voos de ensaio sobre a Alemanha. 0 voo inaugural do travessia do Atlantico
Norte para entrega do dirigfvel ocorreu no dia 12 de Outubro de 1924. tendo sido embarcado cerca de
150 kg de correio.
No momento do embarque do tripulac;:ao uma notfcia publicada no matutino D N do dia 14.
com origem em Berlim dava conta que tinha sido preso um estudante do Saxania que de carabina em
punho se preparava para disparar sobre 0 comandante Hugo Ec;:kener. tal 0 c1ima de contestac;:ao que
existia no Alemanha no pas guerra.
Neste voo 0 dirigfvel LZ 126/U.S.S " Los Angeles" no sua possagem pelos Ac;:ores sobre a ilha
Terceira 00 sobrevoar a cidade de Angra do Herofsmo no dia 13 Outubro cerca dos 14 horos. fez descer
p~r corda algum correia que de imediato foi entregue 00 consul do Alemanha no cidade. Somente sao
conhecidos 20 exemplares enviados pela tripulac;:ao aos seus familiares no Alemanha.

o consulado alemao em Angra do Herofsmo certificou a recepc;:ao do correio com 0 carimbo
do consulado. fronquiou a correspondencia com a quantia de 96 centavos em selos Ceres para postais.
relativa 00 servic;:o internacional. enviando esta no mala diplomatica para Lisboa onde foi entregue no
4° secc;:ao do Estac;:ao central dos Correios de Lisboa e recebeu a marco de 25-10-1924. Fig. W 2
A razao porque 0 correia descido em Angra do Herofsmo nao e franquiado com selos alemaes
nem tampouco e aposto qualquer carimbo de Bordo. prende-se com 0 facto do dirigfvel ser ja
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propriedade norte-americana e noo dispor de selos deste pafs a bordo. Somente foi aposto com carimbo
de borracha, ficando um pouco sumido a indico<;:oo LZ126".
II

o correia embarcado em Friedrichshafen e destinado aos Estados Unidos, esse sim e todo
franquiado com as taxas de 1 DM para cartas e 50 pf para postais.

fA II

78

.J

'fo I

Fig n02 - Postallargado pelo dlrlgivel LZ126/U.S.S. Los Angeles em Angra do Herolsmo. Pec;a fllall!Ilea da colecc;co do autor.

o Registo de matricula dos dirigfveis adoptado na Alemanha e p~r conseguinte pela F6brica de
Ferdinand von Zeppelin, e iniciada pelas letras LZ ..... seguida do numero de serie e depois 0 nome de
baptismo atribufdo conforme abaixo exemplificado:
LZ120 - "Bodense" Entregue aos Itallanos como reparac;ao de guerra. Tomou 0 nome de "Esperla"
LZ121 - "Nordstern" Entregue aos franceses como reparac;ao de guerra. Tomou 0 nome de "Medlterranee"
LZ126 - ZR3 - "Los Angeles" Dlrlgivel construido de ralz destlnado Marlnha Norte Americana como
compensac;ao de guerra. (ver texto)
LZ127 - "Graf Zeppelin" Autorlzada a sua construc;ao pelos allados para explorac;ao comercial da propria
Companhla Zepplln. Fol 0 dlrlgivel com mals anos de actlvldade entre 15/10/1928 e 12/5/1937.
LZ129 - "Hlndenburg" Dlrlgivel construido pela German Zeppelin Transport sucessora da Companhla de
Ferdinand von Zeppelin.
LZ130 - "Graf Zeppelin II"
LZN07 - "Frledrlchshafen" Dlrlgivel IIgelro com nova tecnologla.

a

o que atr6s mostramos aos leitores e para refor<;:ar, quoo e errado darmos 0 nome de Zeppelin
a tudo 0 que se refira a qualquer dirigfvel sem 0 identificar pelo numero de matrfcula ou 0 nome de
baptismo.
Este esciarecimento tem 0 fim de elucidar principalmente os noo Aerofilatelistas a terem uma
visoo mais clara sob 0 tema dos "Dirigfveis Alemoes".
Blbllografla consultada:
Jornal Olarlo de Notlclas de Outubro 1924
Zeppelin Katalog Sieger Verlague 22° edlc;co/Malo 2001
The adventure of an Aerial GlobetroHer, Vaeth J. Gordon New York 1959

Lisboa / Novembro de 2005

A MARINHA PORTUGUESA NA I GUERRA MUNDIAL
PARTE II - A ac~ao da Marinha na Europa.
Os transportes marltimos para Fran~a

Armando Bordalo Sanches
desenhos de Eduardo Silva

( Conclusoo )
Para uma perfeita compreensoo do que foi a epica epopeia dos transportes maritimos para
Franc;a (tropas, equipamentos e abastecimentos),
vamo-nos socorrer da obra " Portugal na Grande
Guerra ", edic;oo da Editorial Atica, Lda, sob a
. liEPOBLICA PORTUQUESA.
direcc;oo do General Ferreira Martins,
transcrevendo na integra alguns trechos do
Capitulo XIV ( 1.° Volume) e do Capitulo XXXIX (2.°
C. E. P.
Volume), designadamente:
" Se bem que 0 servic;o de trans porte tivesse
side um dos mais obscur~s que incumbiram
Marinha durante a guerra, noo deixou por esse
facto de representar um violento e dedicado
esfarc;o, too cheio de riscos como qualquer outr~.
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TROPAS

o problema do transporte de tropas para
Franc;a, uma das dificuldades da nossa
participac;oo na guerra, s6 era vi6vel por mar, e
como noo cont6ssemos com 0 material adequado,
a Inglaterra pas nossa disposic;oo sete grandes
transportes que, junta mente com 0 Pedro Nunes e
o Gil Eanes, conduziram as farc;as do C.E.P. para
Franc;a.
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Figura 1

Para tratar do abastecimento daqueles
transportes, em Janeiro de 1917 foi criada a
Comissoo de Aprovisionamento dos Transportes
de Tropas, dependente do Ministerio da Guerra, e
que se instalou no Pasto Maritimo de Desinfecc;oo
em Alcantara, presidida pelo capitoo de fragata
Ivens Ferraz, e na qual prestou relevantes servic;os
02.° tenente A. N. Borges de Sousa. "

o embarque e desembarque de tropas era
efectuado no estrito cumprimento das Instruc;6es
emanadas do C.E.P. - Tipografia da Editora Lda,
Conde Baroo, 50 - Lisboa, 1917 -, publicadas par
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ordem do Ministerio da Guerra, para conhecimento confidencial das for<;:as expedicionarias e cujo
frontispicio se reproduz na Figura 1.
A tramita<;:ao das correspondencias destinadas as pra<;:as embarcadas e as remetidas pelas
mesmas obedeciam ao disposto no Capitulo III / Servi<;:o de Correio / Sec<;:ao I / No porto de Lisboa e na
Sec<;:ao II / No porto de desembarque, designadamente:
.. No porto de L1sbog

Art.o 57° - Toda a correspondencia destinada as pra<;:as do C.E.P. enquanto estiverem embarcadas no
porto de Lisboa, deve ser dirigida a Comissao de Transporte de Tropas - Lisboa - com a designa<;:ao da
letra indicativa do seu transporte.
Art.o 58° - Havera caixa~ do correio em todos os transportes, nas quais se afixara a hora das tiragens
diarias. Os comandantes militares nomearao ordenan<;:as especialmente incumbidas da tansmissao de
telegramas na esta<;:ao telegrafo postal do caes de embarque.
Art.o 59° - A correspondencia retirada d'estas caixas e isenta de franquia segundo 0 art.o 10° do
Regulamento Postal de Campanha. "
No porto de desembgrgue
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Art.o 60° - Eexpressamente prohibido fazer uso do telegrafo civil francez.
Art.o 61 ° - A correspondencia sera enviada pelo correio militar por intermedio do Quartel General da
Base que a mandara buscar a bordo diariamente.
Recomenda-se a exacta observancia, afim de evitar atraso ou inutilisa<;:ao da correspondencia das
seguintes regras:
a) Eexpressamente prohibido 0 uso do correia civil.
b) Eexpressamente prohibido a reamessa de bilhetes postais ilustrados com vistas das localidades.
c) Eexpressamente prohibido toda e qualquer informa<;:ao a imprensa em tudo 0 que diga respeito a
assumptos militares.
d) D'uma forma geral e expressamente prohibido qualquer informa<;:ao que possa ser util ao inimigo e
em especial sobre os seguintes pontos:
1.° - Local de desembarque de tropas, local onde se encontram e para on de seguem.
2.° - Nome dos transportes que conduzem a expedi<;:ao ou de quaesquer navios de guerra avistados
durante a viagem.
3.° - Numero da brigada, divisao ou grande agrupamento a que pertence 0 remetente.
4.° - Referencia ou quaesquer ideias de opera<;:6es.
5.° - Organiza<;:ao, efedivos e movimentos de tropas.
6.° - Armamento das tropas e fortalezas.
7.° - Obras de defesa.
8.° - Condi<;:6es moraes ou fisicas das tropas.
9.° - Perdas.
10.° - Servi<;:o de abastecimento.
11.° - Efeitos do fogo inimigo.
12.° - Critica das opera<;:6es.
e) No endere<;:o da correspondencia a remeter para 0 pessoal do C.E.P. deve mencionar-se apenas 0
nome, posto, numero da companhia, esquadrao ou bateria e batalhao grupo ou forma<;:ao a que 0
militar pertence na metropole, nao se indicando em caso algum 0 numero da brigada, divisao, corpo
de exercito, etc. "
A titulo exemplificativo apresentamos na Figura 2 uma correspondencia abrangida pelo privilegio
de Isen<;:ao de Franquia.
" Os transportes maritimos eram organizados em Lisboa pela " Comissao de Aprovisionamento
dos Transportes de Tropas ", de ac6rdo com as autoridades navais britanicas. Esse transporte era feito
em comb6ios maritimos, tendo side organizados de Janeiro a Maio nove comb6ios, e, ate Outubro de
1917, mais oito, dando 0 total de dezassete comb6ios maritimos.
Os comb6ios foram constituidos por dois transportes de guerra portugueses: 0 Pedro Nunes e 0 Gil
Eanes, que realizaram respectivamente, 11 e 9 viagens; acidentalmente pelos barcos portugueses
Roma e india, cada um dos quais fez uma viagem; e por sete transportes britanicQS, designados, entao,
pelas letras de A a G, que eram: Belierophon ( 10 via gens ), City of Benares ( 5 via gens j, Inventor ( 11

viagens J, Bohemian (5 viagens J, Rhesus (4 viagens
assim um total de 65 viagens.

J, Flavia (4 viagens Je Lasmedon (4 viagens); houve
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Figura 2
1917 - Carlmbo rectangular de borracha, batldo a vloleta e legendado, " C.E.P. / ISENTO DE FRANQUIA / ART.· 10.·
DO R.P.C. / TRANSPORTES DE TROPAS ", (28 x 21 mm ), Tlpo " C.E.P. / TROPAS 1 ". Bllhete Postaillustrado posto a
bordo do trans porte A - letra correspondente ao navlo Ingles " Bellerophon " (um dos 7 navlos Ingleses utlllzados
no trans porte das tropas portuguesas para Franc;a, a partir de 26 de Janeiro de 1917 e codlflcados por motlvos de
seguranc;a de, A a G) -, lanc;ado no Correlo de L1sboa - 6.07.1917- e com destlno a P6voa de Varzlm - 7.07.1917.
Beneflclou do prlvlleglo de Isenc;ao de Franqula ao abrlgo do Art.· 10.· do Regulamento Postal de Campanha de
1912.

A escolta destes comb6ios competia a 14 .. destroyers " da Marinha de Guerra Britanica, que
realizaram 98 derrotas assim distribuidas: Owl ( 4 J, Midge ( (8). Cocatrice ( 2 J, Garland (3 J, Oxford ( 10
J, Acasta ( 1 ), Tigress ( 14 J, Hydra ( 6 J, Racoon ( 12 J, Jackal ( 7 J, Mosquito ( 9 J, Scourge ( 13 J, Grasshopper
( 5 J e Grohawk ( 4 J.
A Comissao esteve em contacto com 0 Commander H.F.Hopkinson, delegado do Almirantado
ingles em Lisboa e agente de Iigac;ao com as nossas autoridades.
Para avaliar as dificuldades e inc6modos desta travessia maritima juntem-se as contingencias
inevitaveis do estado de guerra, as instalac;oes improvisadas em antigos cargos e a necessidade de
utilizar ao maximo a sua capacidade de transporte. Em Maio de 1917, outras necessidades imperiosas
do Alto Comando Britanico fizeram afastar cinco daqueles transportes, ficando ate Outubro apenas os
transportes A ( Belleorophon J e C (Inventor J. Todo 0 material recebido para embarque, ou 0
desembarcado, e que ficava a carga e responsabilidade da Comissao, donde depois era embarcado
segundo as indicac;oes do C.E.P.
Entre os varios problemas que houve a resolver, figurou a adaptac;ao dos transportes ingleses ao
nosso servic;o, porque aqueles navies, que se empregavam no transporte de tropas de Inglaterra para
Franc;a, em viagens de 3 horas nas quais os soldados nao precisavam comer nem dormir, nao dispunham
de instalac;oes apropriadas, apenas forneciam agua quente para cha e para preparar sopas
comprimidas, e quanto ao resto, cada um que se arranjasse como pudesse.
Como os nossos soldados tinham de fazer viagens de 3 dias, foi superiormente resolvido que embarcassem
com mais conforto, e por isso, houve que improvisar cozinhas de campanha sobre chapas de ferro, no
conves, com os cuidados precisos para de noite nao se denunciar qualquer claridade para fora dos
navios, e preparavam-se convenientemente as cobertas, armazenando-se mesas e tarimbas com
colchoes, etc.
Em cada navio embarcavam, alem de um oficial da secc;ao de A. D. M., que servia, de agente de
Iigac;ao entre 0 comandante das forC;as a bordo e 0 capitao do navo, e de cozinheiros contratados, um
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ou dois sargentos fieis e pra<;:as da Armada que. auxiliadas pelos soldados. procediam a confec<;:oo e
distribur<;:oo do rancho que era feito segundo as tabelas em uso na Armada.
Era este pessoal da Armada que fazia a estiva da carga. e. alem do servi<;:o de polfcia e vigias de
noite. procedia as limpezas das cobertas que. findas as viagens. apresentavam um desolavel estado
de asseio. chegando ainda aos nossos marinheiros. com 0 carinho peculiar que costumam dispensar aos
animais a bordo. a transformar-se em tratadores de gada quando os soldados. devido ao enjoo ou a
outros motivos. noo 0 tratavam.
Foi enorme 0 movimento que se fez pelos cais militarizados da Comissoo de Transportes. mas noo
se notou 0 extravio Qlgum importante na distribui<;:oo do material e bagagens entregues a
responsabilidade do pessoal a quem incumbia aquele servi<;:o.
Em 2 de Fevereiro de 191 7. chegaram ao porto frances de Brest as primeiras tropas portuguesas.
a caminho das trincheiras onde os aliados detinham a invasoo da Fran<;:a. 0 porto que fora designado
para 0 desembarque das tropas portuguesas ficava distante da fente de batalha. Brest. excelente
porto militar. sede da Escola Naval na extremidade mais ocidental da Fran<;:a ( Departamento de
Finistere ). ja servira para outras tropas aliadas. como as russ as e as britcnicas e veio a servir. mais tarde.
para 0 desembarque dos grandes efedivos vindos dos Estados Unidos da America do Norte.
Para 0 estacionamento das tropas portuguesas. durante a sua curta demora na antiga Bretanha.
cujos interminaveis invernos. humid os e frios. se manifestaram naquele Fevereiro de 1917 com
excepcional rigor. destinaram as autoridades locais 0 acampamento situado no planalto de Kerangoff.
muito exposto aos ventos e tempestades de neve. too frequentes naquela regioo.
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Era curta a permanencia em Brest. mas havia ali 0 pessoal permanente destinado ao servi<;:o do
porto e do acampamento. que la permaneceu desde esta data ate Mar<;:o de 1919. em que essa Base
portuguesa foi transferida para Cherburgo. Da sua estadia de dois anos noo deixaram os portugueses
ma impressoo. Outras tropas aliadas. que por la passaram. noo tiveram. como era not6rio. a mesma
disciplina nem identico respeito pel a popula<;:oo. No cemiterio de Brest ficaram assinaladas 40 sepulturas
de marinheiros e soldados de Portugal.
Nco fora possrvel escolher qualquer outr~ porto mais ao norte. que aproximasse as tropas
portuguesas da zona de concentra<;:oo que Ihes era destinada. Eram maiores. para 0 norte. os perigos
de navega<;:oo e os portos utilizaveis estavam ja ocupados pelo intenso servi<;:o dos Exercitos Britcnicos.
o trajecto Lisboa-Brest tambem noo era isento de preocupa<;:6es. 0 perigo dos ataques submarinos era
de recear durante esses longos tres dias de viagem. Ja ar noo se dormia tranquilo e logo a sarda da
barra do formoso lejo. a possibilidade de um torpedeamento ou do encontro duma mina amea<;:ava
sepultar no Oceano ingl6riamente algumas centenas de vidas.
Chegadas a Brest. partiam as tropas portuguesas. com a menor demora possrvel no acampamento
de Kerangoff. para 0 afastado departamento de Pas de Calais. na hist6rica Flandres. onde ficava a zona
de concentra<;:oo de C.E.P. Era um extenso percurso de 853 quil6metros. de Brest a pequena esta<;:oo de
Aire-sur-la.Lys. que servia essa zona de concentra<;:oo. Tres dias demorava essa viagem por Morlaix.
Saint Brieuc. Rennes. Laval. Caen. Rouen. Amiens. e dar por abbeville. Etaples. Boulogne-ser-Mer. Saint
Omer ate Aire. E eram longas as horas dessa viagem horrorosa : pequena velocidade. constantes
paragens. passagem p~r grandes esta<;:6es que 0 canhoo inimigo ou as bombas dos seus aviadores ja
iam atingindo. Os nossos sold ados vindos da temperatura sempre suave de Portugal. noo esquecendo
mesmo durante os invernos mais asperos das suas serranias ou das terras baixas da costa atlantica. 0 Sol
criador. atravessavam agora. regelados. durante tres dias sucessivos estas terras sombrias da Bretanha.
ao longo das planrces e alturas da costa da Mancha. a Normandia. a Picardia. 0 Artois ( antiga regioo
de Atrebates ) e. final mente. a Flandres. imensa planrce que continua os parses baixos holandeses e
belgas. com temperaturas de muitos graus negativos. que chegaram. nesse inverno de 1917. a 20°
centigrados. Os soldados portugueses imobilizados nessas carruagens. ja deterioradas p~r dois anos e
meio de guerra. chegavam a Aire fatigadrssimos. Em 7 de Fevereiro de 1917 desembarcaram em Aire as
primeiras tropas portuguesas.

o nosso servi<;:o de comb6ios de tropas para Fran<;:a iniciou-se em Fevereiro de 1918 com 0 Pedro
Nunes e 0 Gil Eanes. que geralmente eram escoltados pel os contra-torpedeiros Douro e Guadiana mas
qua algumas vezes foram acompanhados pelos contra-torpedeiros ingleses que comboiavam os
transportes da mesma nacionalidade afectos ao servi<;:o da C.T.T. (Comissoo de Transportes de Tropas)."

As correspondencias post as a bordo destes transportes, ostentam marcas pr6prias, que nos
permitem saber nao s6 a sua origem, mas tambem, 0 seu percurso ate 00 destin~. Apresentamos no
Figura 3, a tftulo de exemplo, uma delas.
CONTRA- TORPEOEIRO
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Figura 3
1918 - Carlmbo circular de borracha, batldo a vloleta e legendado," CONTRA / TORPEDEIRO / DOURO", (d= 32 mm
), Tlpo .. C.E.P. / TROPAS 3 ", sobre sobrescrlto tlmbrado e Impresso a preto no canto superior esquerdo, .. CONTRA
- TORPEDEIRO DOURO", ( 138 x 96 mm ), Tlpo .. DOURO 1 ". Sobrescrlto ostentando 0 timbre e 0 carlmbo do Contra
- Torpedelro Douro, posto a bordo, transltou pelo Servlc;o Postal do C.E.P., em Franc;a - S.P.C. 9/ 13.07.1918 ( porto
de desembarque, em Brest ), onde fol vlsado pelo Censor n.o 37, segulndo para 0 seu destlno em L1sboa, onde fol
novamente vlsado pelo Censor n.o 42 (Tlpo Lx. 4b). IIsento de Franqula ao abrlgo da Portarla n.o 862 de 27.01.1917.

" 0 Pedro Nunes tornou-se um navio lendario pelas arriscadas travessias que fez em regioes das
mais infestadas pelos submarinos inimigos, como era a Mancha, e principalmente perto de Brest, onde
os afundamentos eram constantes e se navegava num verdadeiro mar de destroc;:os. Houve meses em
que a sinalizac;:ao dos submarinos se tornou de tal forma intensa, que nao havia derrota a escolher, e
como havia urgencia em voltar a Lisboa para transportar mais tropas, 0 navio era forc;:ado a navegar
pelo meio de submarin~s, mesmo em noites de luar, contra a opiniao das autoridades marftimas francesas
e inglesas, que aconselhavam a esperar pela organizac;:ao de um comb6io ou melhor oportunidade
para sair.
No regresso a Lisboa, 0 Pedro Nunes vinha muitas vezes sem escolta, e tao extraordinario chegava
a julgar-se 0 aparecimento deste navio em Brest e em Plymouth, quando tantos outros ficavam por
aquele vasto campo de submarinos, que passaram a chamar-Ihe 0" Navio Fantasma ", (Phanton Ship),
nome por que era conhecido mesmo entre os Almirantes estrangeiros.
A via a bordo do " Navio Fantasma " nao era menos dura do que os riscos que constantemente
corria; destinado a carreiras para climas tropicais, houve de adapta-Io a climas frios, 00 mesmo tempo
que metia variadfssima cargo, desde carvao a batata para sementes, com prejufzo do alojamento das
prac;:as que tinham de descansar no roof do maquina, expostas a surriada do mar, pelo que um quarto do
guarnic;:ao chegou a adoecer.
Foi nestas condic;:oes que em Brest se receberam centenas de doentes, sem um enfermeiro, uma
ambulancia ou 0 mais pequeno socorro, certamente porque se supunha que a organizac;:ao sanitaria de
bordo seria acrescida para satisfazer as necessidades de ocasiao, mas, como e facil de compreender,
este encargo era superior as possibilidades do Marinha que nao s6 nao dispunha de novia-hospital
algum, como do pessoal necessario para 0 guarnecer.
E em que estado ficavam aqueles poroes depois das viagens, com camas sujas pelo enj60 dos
soldados, etc.! Eram os marinheiros quem, nos curtos intervalos das via gens, Iimpavam tudo, faziam as
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fainas de carvoo, e estivavam a cargo, sem que, depois destes extenuantes servi<;os, chegassem a ter
dinheiro algum em moeda local. quando os fins dos meses noo coincidiam com a estadia em portos
estrangeiros. Grande coisa e a burocracia! Entretanto, no guarni<;oo, disciplinada e dedicada, noo se
ouvia um murmurio nem se sentia 0 virus politico, entoo muito espalhado e, durante 14 meses, apenas se
registou a bordo um castigo a um grumete.
Tal foi, cingindo-nos a uma reprodu<;oo quasi textual de relatorios, 0 servi<;o do transporte de
tropas nos cruzadores auxiliares" Pedro Nunes" e" Gil Eanes ", dos quais 0 primeiro transportou, durante
a guerra, 276 oficiais, 370 sargentos e 5.148 pra<;as, alem dos prisioneiros alemoes, dos A<;ores para
Lisboa, e dos naufragos dos navios torpediados no Funchal. "
Apresentamos no Figura 4 uma correspondencia deposita do a bordo no Cruzador" Pedro Nunes".
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Figura 4 - Ex-colecc;co Sqnches
SobrescrHo posto a bordo no Cruzador .. Pedro Nunes" - 4.10.1918 -, franqueado com selo frances de 10c. ( p~r se
encontrar em aguas terrHorlals francesas ). oblHerado com 0 carlmbo de borracha batldo a vloleta e legendado •
.. CRUZADOR AUXILIAR / PEDRO NUNES ". TIPO .. P. NUNES 1. " e. com destlno a L1sboa -12.10.1918 -. onde fol
novamente obllterado com 0 carlmbo metallco. utlllzado no porto de L1sboa ( de acordo com 0 dlsposto no
regulamento do Correlo Marltlmo ). rectangular e blllngue. batldo a preto e legendado.
.. PAQUETE / PAQUEBOT".

Queijas, 30 de Dezembro de 2005

SELOS DE OURO 2005
PATROCINADOS PELA

FILATELIA DO ORIADO
RUA DO CHIADO 98

* 1200-094 LISBOA

Correio Aereo de Amsterdam
para Macau, em 1935

Antonio Jooo Martins de Abreu
antabreu@yahoo.com

Introdu~oo

Adquiri recentemente

0

envelope que se apresenta nas figuras 1(frente) e 2 (verso):

o envelope embora impresso e escrito em Portugues e dirigido ao "Exmo. Senhor Governador
da Colonia de Macau, Macau - China"; foi registado e expedido por avioo em Amsterdoo, na Holanda,
tendo aplicados, na frente, selos deste pais de 1 "gulden"(l) e de 27, 5 "cent" (2) . No verso 0 envelope
apresenta marcas postais de Singapore (1 Fev1935), Hong Kong e Macau (ambos de 7Fev1935), alem do
lacre timbrado com 0 escudo de Portugal no centro e com dizeres de que se entendem as palavras
"MINISTERIO" e "SECRETARIA" .
85

----~~.~-.----------~~--------------------~--------------Figura 1
Descrl~oo

do envelope

A pe<;:a tem 15,5 x 22 cm de dimensoo; e em papel espesso duplo, refar<;:ado com uma malha de
fio de algodoo branco embebida entre as duas camadas de papel. A camada exterior e de cor azul

cinzento: e a camada interior a branca / amarelada. Esta constituic;:ao a do tipo que se encontra nos
envelopes utilizados para 0 envio de Valores Declarados dos anos trinta e quarenta.
Na frente apresenta impress5es tipograficas em quatro niveis. Superiormente e a meio tem 0
escudo da Republica Portuguesa guarnecido por ramagens; no segundo nivel tem escrito "SERVIC;O DA
REPUBLICA PORTUGUESA" em maiusculas de 3mm; em terceiro nivel tem escrito

tI64

~", escrita tipo frances, tamanho 10 mm / 6mm;

0

C'C'" ~1«iI.

terceiro nivel de impressao inicia-se

com ""fIwta, II' do mesmo tipo frances mas em tamanho 5mm / 3mm, seguido dum risco continuo; 0
quarto e ultimo nivel tem impresso uma linha dupla de 95mm de extensao. No verso, 0 envelope nada
tem impresso.
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Figura 2

Outras referinclas
No canto superior direito da frente, esta colada uma etiqueta de fundo azul forte com os
seguintes dizeres em branco: "PER LUCHTPOST / PAR AVION" , e com as referencias "37 AA" e "3730" nos
cantos inferiores esquerdo e direito, respectivamente.
Por baixo desta etiqueta esta manuscrito a vermelho "Recommandae". E no canto inferior
esquerdo do envelope a palavra "China" tambam esta manuscrita nesta cor.

Analise e comentarlos

o envelope parece ser um impresso tipo do Ministario das Col6nias para correia oficial. Devido
a eventual urgencia em que 0 seu conteudo fosse recebido pelo destinatario, tera sido tomada a
opc;:ao de envio por uma via mais rapida do que seria a do correia normal da apoca, isto a, a via
maritima onde demorava cerca de 45 dias, no minimo.
o envelope foi transportado em mao (por via maritima ou por comb6io) ata Amsterdam, na
Holanda. Ai foi enviado p~r via aarea em correio registado no dia 21 de Janeiro de 1935, em "van
Eeghenstraat".
Onze dias depois. em 1 de Fevereiro, passa no correia de Singapura. Chega a Hong Kong e a
Macau, seis dias depois a 7 de Fevereiro. A partir de Singapura deve ter sido transportado por via
maritima .

No total. a correspondencia em apreciac;:ao demorou 17 dias de Amesterdao a Macau. A esta
durac;:ao do trans porte deverao ser adicionados tres dias de viagem entre Lisboa e Amsterdao para se
comparar com a durac;:ao por via maritima: uma reduc;:ao de. pelo menos. 55%.

Porque Amsterdam? Porque a KLM?
No ana de 1935. a companhia aerea holandesa KLM. que existia desde 1919 com esta
designac;:ao. efectuava um servic;:o regular de voos bissemanais da Europa para 0 Extremo Oriente.
Estes voos ligavam desde 1929. Amesterdao a Batavia. capital das fndias Holandesas. actual Indonesia.
Na Europa desse tempo s6 mais outra companhia aerea. a inglesa Imperial Airways. tinha voos
de Londres para tao longinquos lugares. Porem. nao assegurava um servic;:o postal ordinario (0 que s6
veio a ocorrer em 1937) e os passageiros tinham de viajar de comboio entre Paris e 0 Mediterraneo.

destin~

Assim. em 1935 a opc;:ao pel a KLM impunha-se naturalmente para
ao Extremo Oriente.

0

correio aereo europeu com

Itlner6rlo do envelope
Para melhor percepc;:ao do trajecto percorrido pelo envelope apresenta-se uma carta itinerario
da epoca. dos voos da KLM entre Amesterdao e Batavia.
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Figura 3· Itlnerarlo da KLM na rota Amsterdam- Batavia (actual Jacarta)

Na Malasia a escala do voo da KLM era em Penang. Presumo que a mala postal para Hong Kong
devia ser ai descarregada e transportada para a estac;:ao do correia em Singapura. onde a
correspondencia recebia a marca da estac;:ao e era encaminhada para 0 respectiv~ destin~ por via
maritima.
A ligac;:ao aerea regular entre a Malasia e Hong Kong s6 foi criada em 1936.
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Pagino do Moximofilio

o Terromoto de Llsboo de 1755
Antes e depois

Joao Pinheiro da Sliva

D. Jose I 0 "Reformador", foi rei de Portugal, de 1750 a 1777. Filho de D. Jooo V e de D. Maria
Anna de Austria, casou em 19.01.1729, com D. Mariana Vitoria de Bourbon, de quem teve quatro filhas.
A sua epoca tomou a designac;::oo de
"Pombalina" e noo "Josefina". Quer isto dizer
que, 0 "deve e haver" do seu reinado se atribuiu
mais ao Marques de Pombal e noo ao monarca,
noo merecendo este portanto, 0 cognome de
"Reformador" que Ihe foi aposto
Na data fatidica, a que nos referimos em
titulo, D. Jose I e a sua familia estavam na casa
de campo, em Belem, num jantar cerimonial e
ali pernoitava quando a catastrofe ocorreu. 0
palacio noo foi praticamente atingido mas,
quando se apercebe da dimensoo do terramoto
fica absolutamente apavorado decide nunca
mais voltar a viver entre paredes de alvenaria.
Nessa mesma noite, montam-se
barracas de campanha nos jardins de Belem,
onde passa a viver ate ficarem concluidas as
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Fig. 1 - Em 1989 • Palacios Naclonals - 1.0 dla de
Llsboa 18-10-1989

obras da Real Barraca, situada perto do
local onde se ergue 0 Palacio da Ajuda (fig.
1) e que 0 rei escolhe como lar ate sua
morte.

a

Em 1755 as financ;::as portuguesas
estoo bastante depauperadas. Todavia,
Lisboa e uma cidade cosmopolita, "uma das
mais bel as cidades da Europa", centro de
prazer, (fig. 2) importante centro de
comercio europeu, onde continua a viverse no luxo a que D. Jooo V, morto 5 anos
antes, habituara a ser conhecida na Europa.
A Real Casa da 6pera, inaugurada por D.
Jose I em 2 de Abril desse ano, e 0 Hospital
de Todos os Santos (fig. 3) suscitavam a
admirac;::oo dos estrangeiros,
por
inigualaveis.
Fig. 2 - Em 2005 • 250 anos do Terramoto - 1.0 dla de Llsboa

25-11-2005. Cortesla do saclo n. ° 3420 - Sr. Jose Alexandre

o dia 1 de Novembro, dia santo no
Fidelissimo Reino, amanhece festiv~, "quase

quente". Nos palavras do Ver. Charles Davy,
ingles que vivia no cidade, "jamais foi vista
manho mais bela do que a daquela data. 0
sol brilhava em todo 0 seu esplendor e 0 ceu
est avo perfeitamente sereno e Ifmpido .... "

-==:........;~-=-

__

..L-_ __

..!..la...:wlIlL.:II......,,' - -_ _.l...-_~_..J

Fig. 3 - Em 1992 • HospHal Real de Todos os Santos - 1.0 dla
de Lisboa 11-05-1992

De subito, "cerca das dez menos um
quarto do manho", segundo escreve um
comerciante ingles a um amigo no seu pafs,
"um abalo inicialmente suave, mas coda vez
mais violento, causa-me tal alarme que me
vire, para ver os vidros a cair ..... A morte,
sob os mais variados aspectos, em breve se
nos tornou familiar", refere 0 mesmo Thomas
Chase que, mais adiante, relata 0 sismo como
um "milagre comico", ocorrido, "segundo
desconfia" - "p~r ordem secreta do corte",
para controlar a populac;:a.

A notfcia do terramoto de Lisboa,
com a destruic;:ao de vidas e do cidade, inclusive do 6pera e do Hospital. corre celere pela Europa (fig.
4).
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o dia de saba do 1 de Novembro do
ana do grac;:a de 1755, dia de Todos os Santos,
amanheceu soalheiro, temperatura omena
para um final de Outono e vento fresco
correndo sobre a cidade. As nove e quarenta
e cinco do manho, a terra tremeu entre seis e
sete minutos, arrasando grande parte do
edifico<;:oo, sobretudo nos zonas mais antigas
e a frente ribeirinha. Seguiu-se uma replica ,~~~
de menor intensidade e, hera e meia depois
do primeiro abalo, nova calamidade se
verifica, de infcio com uma forte terceira
replica e, logo a seguir, com um maremoto,
com as aguas do Tejo a recuar.
Vinda do Bugio, cujo farel quase
submergiu, uma gigantesca onda (um tsunami
de 6 metros de altura) galgou a terra e invadiu
o que restava do cidade desmoronada,

Fig. 4 - Em 2005 • 250 anos do Terramoto - 1.0 dla de Lisboa
25-11-2005. Corlesla do soclo n.o 3420 - Sr. Jose Alexandre

lanc;:ando nova vaga de destruic;:ao e
levando consigo muitos dos que tinham
buscado a vida junto agua (fig. 5).

a

Fig. 5 - Em 2005 • 250 anos do Terramoto - 1.0 dla de Lisboa
25-11-2005.

"Os atonitos e espavoridos
cidadaos, perdidas as cores com tao novo
e repentino assalto, uns fugiam das casas
para os templos, outros dos templos para as
casas: estes cheravam as esposas mortas,
aqueles buscavam os filhos dispersos: os
mais deles levantando as moos 00 ceu
chamavam pel a Virgem Mae: todos pediam
a Deus, todes tremiam, todes clamavam,
todos andavam inquietos. Alguns cuidavam
que estava perto 0 dia do Jufzo; alguns 0
julgaram presente, temendo com efeito
muitos que a terra abrindo-se em boqueiroes
tragasse com seus moraderes toda a Lisboa.
Porque
as
paredes
davam
tao

descompassados balanc;:os, a terra pulava
e bramia por too pavoroso modo que, ja noo
parecia abalada a cidade, mas arrancaremse dos seus lugares Oe mesmos alicerces".
(1)
"Meu Deus e esta a cidade, a
orgulhosa cidade das cidades? A soberba
Lisboa, a gl6ria de Portugal? Tudo quanta
me us olhos avistam e catastrofe,
calamidades. Eis que aqui jaz uma longa fila
de casas, umas sobre as outras. Derrubadas,
as frageis paredes pelas chamas
calcinadas .... .... Ali jaz um templo, mais alem
um altaneiro palacio arras ado. Sob
marmores fendidos, fendidos cranios, brac;:os
pernas. Intactos ou por metades ... .... " (2)
Fig. 6 - Em 2005 .. 250 anos do Terramoto - 1." dla de Llsboa
25·11·2005. Cortesla do soclo n." 3420 • Sr. Jose Alexandre

"No dia 1 de Novembro de 1755,
ana eternamente fata l na Hist6ria
Portuguesa, as nove horas e quarenta e
cinco minutos da manho, estando 0 ceu
limpo, 0 ar sereno e 0 mar em calma, se viu
Lisboa surpreendida com um terramoto dos
mais horrorosos que, ou a tradic;:oo
conserva, ou descrevem os livros. Quem
naqueles dias visse Lisboa com as suas ruas
alastradas de mortos, e cobrindo com as
suas rufnas a outro maior numero de
cadaveres, justa mente devia temer que
pel a corrupc;:oo destes , se seguisse ao
terramoto 0 flagelo da peste. Muito mais
se aumentava 0 temor com a considerac;:oo
do tempo invernosos, porque noo podendo
as aguas ter a safda para 0 mar, facilmente
Fig. 7· Em 2005" 250 anos do Terramoto • 1." dla de Llsboa
se fariam contagiosas as que se
25·11·2005. Cortesla do soclo n." 3420 . Sr. Jose Alexandre
estagnavam, impedidas pelas rufnas. A um
e a outro mal ocorreu logo a piedosa
providencia del-Rei, mandando expedir diversas ordens para se evitar too justo receio". (3)
"Pouco depois, acenderam-se varios
fogos que arderam durante cinco ou seis dias.
A forc;:a do tremor de terra parecia estar
imediatamente abaixo da cidade ...... Pensase que tera vindo a superffcie no cais que
comec;:a na Alfandega e termina no Palacio
Real, que foi completamente arrastado e
desapareceu por completo. Na altura do
terramoto. as aguas do rio subiram de 6 a 9
metros". (4)
"De repente ouvi um clamor geral: "0
mar esta subir, vamos todos morrer" . Ao
escutar isso, dirigi 0 olhar em direcc;:oo ao rio,
que naquele lugar tem uns seis ou oito
qUil6metros de largura, pude observa-Io a
ondear e a elevar-se como uma pequena
distancia uma enorme massa de agua a
erguer-se
como
uma
montanha,
aproximando-se espumando e rugindo,

Fig. 8 • Em 1998 .. 250 anos do Aqueduto das Aguas Llvres •
Oblltera~ao ordinaria de Campollde • Llsboa 13·11·1998

91

a

precipitando-se em direcC;ao
terra tao impetuosamente que, nao obstante temos imediatamente
fugido com a maior rapidez para salvar as nossas vidas, muitos foram arrastados para 0 largo". (5) (fig.6)

o grande sismo de 1 de Novembro de 1755 foi um dos mais violentos de sempre, e 0 mais forte
alguma vez registado no Europa. Dos cerca de 20 mil habitac;oes que se calcula existirem data em
Lisboa, apenas tres mil terao ficado habit6veis. Entre os espac;os sobreviventes contou-se 0 que
albergava a Gazeta de Lisboa, que era 0 unico jornal existente a epoca no nosso pafs. Era um seman6rio
com a tiragem de 1.500 exemplares, tendo registado alguns dos mais vivos relatos do destruiC;ao. Eis
alguns com grafia do epoca:

a

liE por que naquela hora a maior parte
das casas tinha as fornalhas acezas para
fazerem os seos jantares; e do mesma forma em
todas as Igrejas se dava principio dos offcios
divin~s, que pela festividade do dia ser mais
solemne achavao-se os altares todos com velas
acesas; e pela cahida das paredes ficou 0 fogo
sopitado, foi pouco a pouco ateando-se em
maneira que pelo meio-dia se descobria j6 em
muitas partes di~tinctas 0 incendio ateado, que
lavrou com tanto forc;a e rapidez que ness a
noite a parte mais nobre, e rica do cidade ficou
reduzida a cinzas, proseguindo-se sem
obstaculo, e devorando tudo 0 que
encontrava". Lisboa, 13 de Novembro de 1755.
Fig. 9 - Em 2005" 250 anos do Terramoto - 1. 0 dla de L1sboa

"Entre os horrorosos efeitos do
terramoto, que se sentiu nesta cidade no
primeiro do corrente, experimentou rufna a
grande torre chamada do Tombo, em que se guardava 0 Archivo Real do Reino, 0 qual se anda
restaurando das rufnas do mesma Torre, e se anda arrumando; e muitos edeficios tiveram a mesma
infelicidade". Lisboa, tambem 13 de
Novembro de 1755.
25-11-2005.
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"S a hiu nova mente impresso hum
Romance Heroico, 00 Terramoto do primeiro
de Novembro de 1755, composto p~r Joam
Xavier de Matos, e se achar6 no Officina de
Manuel Soares no calc;ada de Santa Anna
defronte do Igreja de N. S. do Pena, e no
Adro de S. Domingos, no loge de Bento
Soares". Lisboa 26 de Fevereiro de 1756.
"Pelos Reynos estranhos corre a
notfcia, de que andam a revolver as rufnas
de Lisboa muitos obreiros, e que se tem j6
tirado muito oiro, prato, e pedraria preciosa,
e que os hom ens de negocio tinham achado
huma boa parte de suas fazendas, e que
dentro em pouco se esperava ver 0
comercio no estado antigo". Lisboa, 11 de
Marc;o de 1756.

Fig. 10 - Em 1982 .. 2. 0 Centenarlo da morte de Marques de
Pombal - OblHerl;oo ordinaria do Socorro L1sboa 26-10-1983

"A Corte continua a assistir em Beliem onde Suas Majestades logram saude. J6 as ruas principaes
do cidade de Lisboa com 0 trabalho dos obreiros no tempo de cinco meses, comec;am a desembarac;arse das muitas rufnas, com que as cegou 0 terramoto, e 0 fogo". Lisboa, 25 de Marc;o de 1756.
"Lisboa, era uma cidade bela, disposta em anfiteatro, tornado, portanto, 0 contraste do sua
destruiC;ao mais pungente. Antes do desastre, estamos perante uma urbe prism6tica, benigna no aspecto
climaterico, que ofere cia um inesgot6vel numero de pontos de vista sobre arterias, ediffcios e arredores

e se expandiu, nos meados do seculo XVIII, para os montes a
ocidente e ao longo das margens do rio". (6)
"A Lisboa pre-terramoto era labirfntica, escurecida,
espontaneamente fetida, nausea bunda, as trevas adensandose em seu torno num amontoado de ruelas, becos, travessas,
alfurjas, betesgas, escadinhas e esquinas povoadas por
vagabundos e assassinos". Esta visco transcrita no "Discurso
patetico sobre as calamidades presentes sucedidas em
Portugal", publicado em Londres em 1756, pelo Cavaleiro de
Oliveira, e um dos mais curiosos textos da epoca.
A imponencia das igrejas, palacios, conventos e
mosteiros e hoje diffcil de avaliar, pois a maioria perdeu-se
nessa altura. Jamais viria a ser reconstrufda a sua magnificencia
artfstica. (fig. 7), no entanto, 0 Aqueduto das Aguas Livres, que
desde 1748 abastecia a rede de chafarizes, foi das poucas
constru<;:6es imponentes que resistiram ao grande terramoto.
Mandado construir por D. Jooo V, a obra edificou-se no perfodo
de 1729 a 1748 sob as ordens de Claudio Gorgel do Amaral e 0
risco dos engenheiros Manuel da Maia (1677-1768) e Custodio
Vieira. A resistencia ao sismo explica-se por os alicerces da
constru<;:oo assentarem sobre os calc6rios do cret6cio superior
(de h6 65 milh6es de anos atras) (fig. 8)

I

o Rossio de antes de 1755 era muito diferente.
Fisicamente era dominado pelo Hospital de Todos os Santos L-~_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _----,
(fig. 3), que ocupava todo 0 espa<;:o da Prm;a da Figueira e
Fig. 11 - Em 1972· Reforma Pomballna
mais ainda, e que com a sua enorme escadaria e portico OblHera~ao especial de L1sboa 03-06-1980
manuelino marcava todas as representa<;:6es da pra<;:a.
Tambem 0 Tribunal da Santa Inquisi<;:oo, situado no canto oposto, entre 0 actual Teatro Nacional e a
Esta<;:oo do Rossio, ja noo existe.

o Convento do Carmo (fig. 9) foi local considerado como uma marca do terramoto, foi la que
em 1755 centenas de pessoas morreram
enquanto assistiam missa do Dia de Todos
os Santos. No total morreram cerca de
20.000 habitantes, mas noo ha
contabilidades definitivas, apenas
calculos aproximados. Entre eles,
contavam-se 0 inquisidor de Lisboa, 0
chanceler mar do reino e 0 embaixador do
rei de Espanha.

a

Fig. 12 - Em 1999 • 300 anos do Nascimento do Marques de
Pombal - 1.° dla L1sboa 13-05-1999

Derrocadas, m~rtes, pessoas
enterradas vivas debaixo das rufnas ou
feridas sem salva<;:oo com 0 eclodir dos
incendios depois do arraso dos maremotos
foram tragedia sobretudo de lisboetas e
tambem dos habitantes de algumas
cidades, Setubal. Lagos, golfo de Cadiz, no
sui de Espanha, Tanger, Agadir e Mazagoo,
em Marrocos, onde se aponta tambem
para milhares de vftimas.

Especialistas acreditam que 0
epicentro da tragedia de ha 250 anos foi a
sudoeste da costa portuguesa, no Cabo de Soo Vicente, onde existe 0 Banco de Gorringe, uma abrupta
eleva<;:oo submarina a menDs de 100 metros de profundidade entre as planfcies abissais do Tejo e da
Ferradura (estas duas com profundidades na ordem dos cinco mil metros). Relatos indicam ter sido 0
Algarve a regioo mais sacudida pelo sismo. A devasta<;:oo foi too acentuada em Lagos que, no ana
seguinte, a capital da regioo foi transferida para Faro. A magnitude do sismo e hoje estimada'entre os
8,5 e 9° na escala de Ritcher. 0 tsunami que tambem gerou, atingiu os 15 metros de altura na costa
algarvia e seis ao chegar as praias da beira Tejo de Lisboa.
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Os dias imediatos ao desastre natural, deram
azo a que Sebastioo Jose de Carvalho e Melo, Conde
de Oeiras e Secretario de ~stado, (fig. 10), mostrasse 0
seu espirito organizador, e nas suas moos noo tardasse
a concentrar-se todos os poderes do Estado. Noo s6 na
reconstruc;:oo de Lisboa, mas tambem liderando 0
urbanismo setecentista que marcou para sempre a
cidade de Lisboa (fig. 12).

Sebastioo Jose de Carvalho e Melo, futuro
Marques de Pombal, nasceu em Lisboa, na rua Formosa,
hoje rua do Seculo, no Bairro Alto (fig.11). Alem da
reconstruc;:oo de Lisboa, (fig. 13), a sua preocupac;:oo
foi evitar que os prec;:os aumentassem, que houvesse
L~1~~~~1~ um ac;:ambarcamento de bens alimentares,
ff1Ajc:n:r~(!!!~tt\t:l~'b.!~
naturalmente escassos ou, que os salarios subissem,
alem de to mar medidas de abastecimento, seguranc;:a
dos cidadoos e saude publica. Para esses trabalhos 0

~~~g~~~EI~I!~~~I~i~

seu
governo
criou4%.apenas
novo imposto
"voluntario",
de mais
nos direitosum
alfandegarios
sobre
as mercadorias importadas. Eis algumas providencias
do seu governo (grafia da epoca):
Providencia III - "Curar os feridos, e doentes,

)l..~I:::==:=J. _~WlI que estavam desamparados nas ruas, em perigo certo

de morrerem".
Fig. 13 - Em 1982 .. 2." Centenarlo da Morte do
Marques de Pombal - OblHerac;;oo ordinaria de 1."
dla do Terrelro do Pac;;o - L1sboa 24-11-1982
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Providencia V - "Evitar os roubos, e
castigar os ladroes, que havioo metido a saco
a cidade, despojando as casas, e os templos".
Providencia XI - "Recolher as religiosas
que vagavoo dispersas, e dar-se-Ihes a possivel
clausura".
Terreiro do Pac;:o - considerada "a mais
imponente prac;:a publica da Europa, com
excepc;:oo da Conc6rdia em Paris", chama-se
assim 0 Terreiro do Pac;:o por ter side 0 local dos
Pac;:os da Ribeira, edificado por D. Manuel I no
principio do seculo XVI que ostentava uma
imponente cupula projectada por TerzL Morreu
o rei nesse sumptuoso palacio de tres and ares
com quatro torres quadradas, coroadas de
ameias, recheado de riquezas artisticas que 0
terramoto destruiria inteiramente. Arrasadas
tambem, as dependencias a oeste, Varanda das
Damas, a Armaria, a Casa da India, a Real Opera
do Tejo, 0 Patio da Capela, a famosa Torre do
Rel6gio; a sui, 0 Cais da Pedra, ja do seculo XVII,
o Baluarte de Sao Jooo, 0 Forte da Vedaria, a
Alfondega do Tabaco e parte da Alfondega
Nova; a leste, a Casa dos Contos, 0 Tribunal das
Sete Casas, 0 Pac;:o da Madeira, 0 P6rtico de
Terreiro do Trigo e a norte, os arcos das antigas
muralhas da cidade, 0 Ac;:ougue Real, as Casas
de Ceuta e as Varandas do Terreiro. Ao centro

o
o

...0

.::l

Fig. 14 - Em 2005 .. Turlsmo Contlnente - OblHerac;;oo 1,"
dla de L1sboa 08-07-2005

erguia-se um chafariz encimado par um Apolo
de "jaspe puro", com a lira na mao.
Da recem criada Casa do Risco das
Reais Obras Publicas, dirigida pelo Capitao
Eugenio dos Santos (1711-1760). sairam os
desenhos de pormenor do Terreiro do Pa<;:o,
aprovados pelo Maeques de Pombal. Ap6s a
morte de Eugenio dos Santos, a execu<;:ao do
tra<;:ado e a direc<;:ao da Cosa do Risco ficaram
a cargo do Tenente Coronel Carlos (Karoly)
Mardel (c. 1695-1763), emigrante hungaro que
aparece como co-autor da planta da
reconstru<;:ao. 0 arco triunfal a norte (fig. 14),
tambem figurava nos pianos, mas s6 seria
Fig. 15 - Em 1995 • EscuHura Portuguesa •
colocado um seculo mais tarde, em 1873. Foi
Oblltera~ao ordinaria do Terrelro do Pa~o • Llsboa
baptizada como Pra<;:a do Comercio, em honra
da burguesia pombalina e por se destinar a
albergar a Bolsa, a Alfandega, tribunais e servi<;:os publicos, (fig. 15).

Notas de rodape
(1) • extracto do texto do padre oratorlano Antonio Ferreira de Figueiredo (1725 - 1797)
(2) • Frans de Haes, "Portugal enaltecldo e humllhado" - Holanda 1758
(3) • excertos das "Memorlas" • de Amador Patricio de Llsboa· (pseudonlmo do poeta, hlstorlografo,
tradutor e teorlco, Francisco Jose Freire) publlcado em 1758.
(4) • carta do Consul brltanlco.
(5) • carta anonlma, Llsboa 18 de Novembro de 1755
(6) • segundo a visco de Marla Isabel Barrelra de Campos, autora de "0 Grande Terramoto" - Parcerla
1998.
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Blbllografla consultada:
- Pagela dos CTT - 250 anos do terramoto de Llsboa
- Suplemento do Jornal Diorio de Notrclas
- Jornal Publico - suplementos
- Agenda da Camara Municipal de Llsboa - Novembro de 2005
- Colecc;oes Phllae
Nota: alguns dos posta is m6ximos apresentados sao reprodu<;:6es de gravuras alemaes, do seculo
XVIII, pertencentes colec<;:ao "Augsburgische Sammlung", que permanecem quase desconhecidas
em Portugal.

a

Senhor Associado

e

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

Pague atempadamente as suas quotas

Jantar Comemorativo do 62.0 Aniversario do nosso Clube
o tradicional jantar comemorativo do aniversario do nosso Clube decorreu dia 29 de Outubro passado. Completou 0 nosso Clube a bonita
idade de 62 anos, continuando sempre no vanguardo do associativismo filatelico.
Foi com imensa satisfa<;:ao, malgrado nesse
mesmo dia, decorrerem em simultaneo, mais dois
eventos filatelicos, constatarmos uma significativa adesao des nossos associades, provo evidente
de que os mesmos estao coda vez mais ligados a
esta institui<;:ao.
Foi mais uma jornada de grande exalta<;:ao
e fervor clubistico, sinal de que 0 convivio filatelico
continua vivo e interessante. Diremos que este jantar foi um axito retumbante.
Foi ponto alto deste convivio a atribui<;:ao a
diversos associ ados das medalhas comemorativas
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de 25 e 50 anos de filia<;:ao. Notamos, que com 0
passar dos anos, a lista de laureados vai aumentando significativamente, sinal do fideliza<;:ao das
pessoas 00 CFP.
Outro ponto alto foi a atribui<;:ao dos "selos
de Oura", galardao que premeia os filatelistas, que
durante 0 ana se distinguiram no filatelia, pelos trabalhos que desenvolveram, ou pelos servi<;:os relevantes prestados 00 nosso Clube.
Estamos convictos de que esta tradi<;:ao se
mantera por muitos anos, com uma adesao coda
vez maior de associados, pois sera sinonimo de vitalidade associativa.
Foi a ultima vez, que tivemos a honra de presidir oeste jantar, mas para 0 proximo ano, teremes
o maior prazer, sentir-me-ei honrado em poder participar em tao importante evento, como mere associado.

SELOS DE OURO 2005
A Comissao de Atribui<;:ao dos Selos de Ouro 2005.
em reuniao magna. deliberou atribuir os seguintes premios
aos nossos associados que se destinguiram nas diversas
vertentes da filatelia. Os galardoes foram entregues durante as cerimonias das comemora<;:oes (jantar) do 62.0
Aniversario do Clube Filatelico de Portugal
FILATELlSTA DO ANO - PAULO RORII SEQUEIRA
Pelo seu valioso contributo no estudo da marcofilia
ultramarina. pela via do seu estudo e divulga<;:ao. Fruto
inequivoco de um trabalho metodico de investigac;:ao.
tem vindo a catalogar a diversa e variada marcofilia
ultramarina. Tem-se revelado tambem como grande
expositor nas diversas eliminatorias do Trofeu CFP. pelo
bam estudo e bela apresentac;:ao das suas colecc;:oes.

MELHOR L1VRO - EDUARDO E LUfs BARREIROS.
Distintos historiadores sao autores da magnifica
obra intitulada "Historia so Servic;:o Postal Militar" durante a Guerra Colonial (1961-74). Resultante de uma investigac;:ao rigorosa e fiavel. ousamos dizer que este trabalho e um dos melhores ate hoje publicado sobre Filatelia Portugueso. enfileirondo de certo entre os melhores.
Livro em formato A4 com excelente apresentac;:ao grafica e com texto bilingue (portugues e ingles).

DEDICACAO E EXCELENCIA - COMENDADOR JOSE
RODRIGO DIAS FERREIRA
Socio fundador do CFP e seu dirigente
inerruptamente durante 62 anos. Mais do que ninguem
e merecedor deste galardao. pela sua inestimavel dedica<;:ao. 0 Clube Filatelico de Portugal e para ele um
"filho" que gerou e criou durante anos. sendo sempre
um "pai" presente em todas as suas fases. fossem elas
boas ou mas. 0 nosso amigo Dias Ferreira e a "reserva
moral" desta instituic;:ao fruto de uma postura vertical
que sempre manteve. e e seu apanagio.
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Por sua vez a Direcc;:ao do Clube Filatelico de
Portugal decidiu atribuir 0 Selo de Ouro ASSOCIADO DO
ANO a GUILHERME SEPULVEDA RODRIGUES. pela
prestimos e altruista colaborac;:ao prestada durante 0
ana de 2005.

MELHOR AUTOR • ARTIGOS DE DIVULGACAO - JOAQUIM
DE SOUSA lOBO
Pelo verdadeiro culto que tem devotado Censura em Portugal e ex-colonias. tem vindo a apresentar
nos ultimos boletins artigos de divulgac;:ao da materia.
fazendo uma catolaga<;:ao das diversas marcas e cintos. aclualizondo estudos ja anteriormente efectuados.

a

Trofeu CFP 2005
Teve lugar no passado dia 22 de Outubro, na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 3. eliminatoria
do Trofeu CFP 2005, patrocinado pela Filatelia do Chiado.
Q

Estiveram presentes 18 participo<;oes de grande qualidade filatelica, que foram sujeitas ao
julgamento dos nossos associados, que compareceram em grande numero para este evento. Notamos
que cada vez mais este tipo de competic;:ao e do agrado geral dos nossos associados, que participam
activamente, falando e discutindo sobre filatelia, com vivacidade e entusiasmo.
De acordo com
a final.

0

regulamento do Trofeu as seis colecc;:oes mais pontuadas foram apuradas para

3. a Eliminatoria
22-10.05
CLASSIFICACAO
1.0

3. 0
4. 0

Elder Manuel Pinto Correia
Cruz Vermelha Portuguesa - Cruz de Genebra
Gullherme Sepulveda Rodrigues
Marcas do Correio Maritimo
- Jose Fernandes Guerrelro
As duplas franquias da China Imperial
- Fernando Oliveira
Helice - 1. emissoo de selos de Correio Aereo
Elder Manuel Pinto Correia
Sociedade de Geografia de Lisboa
Manuel Jose Jardlm Janz
As triplas sobrecargas de S. Tome e Principe
- Paulo Rorlz Sequeira
Ob/iterac;6es da Companhia de Moc;ambique
- LUIs Virgilio Brito Frazeo
Selecc;oo de pec;as do Correio do Ultramar
- Joaqulm Lopes Trlndade
Marcofilia da Beira - Compo de Moc;ambique
BeJa Madeira
5 reis D. LUIs Fita Direita
- Manuel Sousa Loureiro
Cartas de comerciantes filatelicos
- LUIs Armando Barroso
Cava/eire Medieval - Portes multiplos
- Fernando Mendonc;a
A. Durer
Pedro Santos
Marcas de Paquete Transatlontico
- Manuel Sousa Loureiro
Euro 2004
Joaqulm Cortes
Marcas Regionais
- Adolfo Palma
Perfurac;6es fiscais de Despachantes Oficiais
Joeo Pinheiro da Sliva
Principado do Monaco

-

Q
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7. 0
8. 0
9. 0

11.0
12.0
13.0

15.0

17.0

21 votos
21 votos
19 votos
18 votos
18 votos
18 votos
15 votos
14 votos
12 votos
12 votos
9 votos
8 votos
7votos
7 votos
5 votos
5 votos
4 votos
4 votos

Trofeu CFP 2005
Teve lugar no passado dia 17 de Dezembro. no sede
do Clube Filatelico de Portugal. a final do Trofeu CFP 2005.
patrocinado pela Filatelia do Chiodo.
Estiveram presentes 20 participac;oes de grande
qualidade filatelica. apuradas durante as tres eliminat6rias
que efectuamos durante 0 ano. A votac;ao foi muito
diversificada. pois estavam em competic;ao as melhores.
Realce para a vit6ria do nosso associ ado Jose Lima
Correia. e para uma colecC;ao de "OPEN CLASS". sinal de
que esta nova modo lido de filatelica. comec;a a ganhar
muitos adeptos. e a ser apreciada. 0 Clube Filatelico de
Portugal felicita a nosso colega e associado por tao
brilhante vict6ria.

Final
1.0

Jose Lima Correia

-

o Estado Novo e a Exposir;oo do dup/o centenario

2. 0

-

17 votos

LUIs Virgilio Brito FrazQo

Cartas do Zambezia

12 votos

Tlago Correia

Cartas com comboios

12 votos

Jose Lima Correia

Cartas do Tonga para a Posta Restante

12 votos

Gullherme Sepulveda Rodrigues

Cartas do Correio Maritimo

12 votos

Manuel Jose Jardlm Janz

As triplas sobrecargas de S. Tome e PrIncipe
6. 0

-

12 votos

Armando Bordalo Sanches

1898 - Centenario da India

11 votos

Beja Madeira - LUIs Virgilio Brito FrazQo

5 reis D. LUIs Fita Direita
8.0

-

11 votos

Fernando Oliveira

Marcos especiais do Correio Aereo

10 votos

Beja Madeira

5 reis D. LUIs Fita Direita
10.0

-

10 votos

Elder Manuel Pinto Correia

Cruz Vermelha Portuguesa - Cruz de Genebra

9 votos

Paulo Rorlz Sequeira

Obliterar;6es da Companhia de Mor;ambique

9 votos

Manuel de Sousa Loureiro

Provas e ensaios semi-moderno
13.0

-

9 votos

Jose Fernandes Guerrelro

Macau - Emissoo Ceres

8 votos

Jose Fernandes Guerrelro

As duplas franquias da China Imperial

8 votos

Fernando Oliveira

Helice - 1.a emissoo de selos do Correio Aereo

8 votos

Pedro Santos

Hist6ria Postal de Viana do Castelo

8 votos

17.0 - Manuel Jose Jardlm Janz

S. Tome

e PrIncipe - Emissoo D. LUIs

6 votos

Gullherme Sepulveda Rodrigues

Per;as com portes e f6rmu/as de franquia mista

6 votos

Jose Fernandes Guerrelro

Lisboa (Cidade de transito do Correio Aereo Inter.)
20. 0

-

6 votQs

LUIs Virgilio de Brito FrazQo

Selecr;oo de per;as do Correio do Ultramar

5 votos
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A.MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1.° DE DEZEMBRO, N. D 101, 3.° - 1200·358 LlSBOA - Tel.: 213421514 Fax: 213429534

(

COMPRA e VENDA

)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TO DO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABEl
EXP05I~AO PERMANENTE DE SELOS NO HAU DE ENTRADA E NO 3.

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

0

ANDAR (E/evodor)

SELOMANIA

o Guia do Coleccionador

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108
1170-215USBOA
PORTUGAL
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SolicHe um exemplar gr6tls
Apartado n. o 5273
2831·904 Barreiro
PortugQI

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

1Wa rIo Cru.cifixo. 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa
'I'eff. 213431167 :Fax 213432154 'I'm.. 917286310
e-maiE a.p_goncafves@ma.if.tefepac.yt

Caixa de Correio
Catalogo de selos de Portugal 2006

Carimbos de Correio: Algarve - Sec. XIX

Foi editado pela Afinsa a 22.0 edic;:ao do
Catalogo de Selos de Portugal e Marcas PreFilatelicas, com orientac;:ao tecnica do "Instituto
de Expertizac;:ao de Filatelia Portuguesa. Obedecendo ao habitual criterio de qualidade, insere
numerosa informac;:ao, que 0 torna indispensavel,
a todos os filatelistas que se dedicam colecc;:ao
de Portugal.
Agradecemos 0 exemplar oferecido nossa biblioteca.

No Arquivo Municipal de Lagoa esteve patente, ate ao dia 25 de Novembro, uma exposic;:ao intitulada " Carimbos do Correio: Algarve Sec. XIX.
A 12 de Novembro, integrada naquele evento. e sobre 0 tema em epigrafe, foi proferida uma
palestra pelo nosso associado Sr. Pedro Marc;:al Vaz
Pereira.

Correspondencia do Sec. XIX que passou pelo
Correio de Viana antes da criac;ao da UPU

Assinada pelo Sr. Stuart L. Stone, especialista de Aquisic;:oes Luso-Hispanicas para a Livraria
do Congresso, recebemos uma carta agradecendo 0 envio, que temos vindo a efectuar com regularidade do nosso Bo/etim.
Mais informamos de que a nossa revista e
outras publicac;:oes estao disponiveis no site
www.loc.gov (clik em Library Catalogs) .

a

a

Integrado na "PHILAPEX 2005" realizada em
Vila de Punhe, foi publicada pela "Associac;:ao de
Coleccionismo do Vale de Neiva" um interessante estudo da autoria do nosso associado Eng.o
Miranda da Mota, contendo numerosa informac;:ao
sobre 0 ass unto em titulo. Obra bem documentada e ilustrada merece uma atenta leitura.
Agradecemos 0 exemplar oferecido pelo
autor nossa Biblioteca.

a

Exposic;ao do "Selo da Indepencia"
A Sociedade Historica da Independencia de
Portugal. levou a efeito de 28 de Novembro a 15
de Dezembro de 2005, uma exposic;:ao de selos das
emissoes "Independencia de Portugal", cuja receita se destinaria a aquisic;:ao do Palacio da Independencia. 0 espolio apresentado faz parte do
arquivo da referida Sociedade e de alguns colaboradores. Esta exposic;:ao contou com 0 apoio
presta do pelo Clube Filatelico de Portugal, bem
como dos nossos associados Dr. Hernani de Matos
e Dr. Rene Rodrigues da Silva.

Dr. Rene da Sliva nomeado Membro de Honra
da Federac;ao Filatelica da Romenia
Em 26 se Setembro passado, 0 nosso associado Dr. Rene Rodrigues da Silva, foi nomeado
Membro de Honra da Federac;:ao Filatelica da
Romenia, pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento da filatelia . 0 Clube Filatelico de Portugal felicita 0 nosso associado pela distinc;:ao de
que foi alvo.

The Library Congress (Washington)

Premios de Merito Filatelico - Llteratura da FPF·
APD
A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia atribuiu
os Premios de Merito Filatelico - Literatura relativos a 2004. Foram galardoados os nossos associados:
Melhor L1vro - Historia do Servic;:o Postal Militar de Eduardo e Luis Barreiros
Melhor autor - Fernando Marques de Oliveira, pelos artigos de pesquisa sobre Aerofilatelia.
Melhor Website de Fllatella - A Hernani
Carmelo de Matos.
Aos nossos associados acima referidos apresentamos as nossas felicitac;:oes.

Mostra Filatelica
A Associac;:ao Humanitaria dos Dadores de
Sangue de Beja, levou a efeito de 1 a 3 de Dezembro passado, uma mostra filatelica .
Aos promotores apresentamos as nossas felicitac;:oes p~r mais um certame realizado com regularidade.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELlA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 0 DT.o -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123 936
Expediente - Quintas·feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

QuaJidades e quotizac;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
r

/A
.~

.l \ J

(i:J

---PRIM,II'tO- - - COItREJD ~IiItE!I- - - TIUNSATUIIITtCo - - - - ---L.ISBOA
_ _ _ -AMEAICAri _ _
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. \

'~/

PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA
MAS NAO DIFICEIS DE OBTER
,

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

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

Novas Emissoes Portuguesas
Faro Capital Nacional da Cultura
Data da emisseo: 05 Junho de 2005
Desenho: Jose Brandeo / Teresa Olazabal Cabral
Impresseo: Joh Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0,30
250.000
0045
250 .000
0,57
250.000
0,74
250.000
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Mac.leira - Regloo de Turismo
Data da emisseo: 01 de Julho de 2005
Desenho: Atelier Acacio Santos
Impresseo: Joh Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0,30 x 2
250.000
0045 x 2
250.000
0045
250.000
0,57
250.000
0,74
250.000
Bloco: com I selo de 0,30 e outr~ de 1,55
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

50 Anos da Adesoo de Portugal as Na~oes
Unldas
Data da emisseo: 21 de Setembro de 2005
Desenho: Vasco Marques
Impresseo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0,30
250.000
0045
250 .000
0,57
250.000
0,74
250.000
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

OSol
Data da emisseo: 03 de Outubro de 2005
Desenho: Vasco Marques
Impresseo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emissoo:
0045
250.000
300.000
1,00
Bloco: com 3 selos de 1,20
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Comunica~oo

Social

Data da emisseo: 11 de Outubro de 2005
Desenha: Eduardo Alves
Impresseo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0,30
250.000
0045
250.000
0,57
250.000
250.000
0.7 4
Blocos: Dois blocos com selos de 1,10 e 1,55 cada
Tiragem: 70.000
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Aldelas Piscatorias
Emlssco conJunta com Hong Kong
Data da emisseo: 05 Outubro de 2005
Desenho: Sofia Martins / Michael Fung
Impresseo: Joh Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 14 x 14 1/4
Formato: 45 x 27,55 mm
Folhas: 40 selos (com dois selos diferentes)
Plano da emisseo:
0,30 x 4
250.000 cada
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada
Moderniza~oo

da Marinha de Guerra

Data da emisseo: 08 de Novembro de 2005
Desenho: Vasco Marques
Impresseo: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 21 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0045
250.000
0,57
250.000
0,74
250.000
2,00
250.000
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Homenagem a Alvaro Cunhal
Data da emisseo: lOde Novembro de 2005
Desenho: Vitor Santos
Impresseo: INMC / 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 da emisseo:
0,30
250.000
Bloco: com 1 selo de 1,00
TIragem: 70.000
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada
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Fundac;oo Serralves

Clubes de Futebol Centenarios

Data da emissao: 05 de Novembro de 2005
Desenho: Joao Machado
Fotografias: Joao P. Sotto Mayor, Luis Ferreira
Alves e Rita Burmester
Impressao: Joh Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 14 3/4 x 14 1/4
Formato: 30 x 40 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emissao:
0,30
250.000
0,45
250.000
0,48
250.000
0,57
250.000
0,74
250.000
1,00
250.000
Blocos: 1 com 3 selos de 1,00
1 com 5 selos de 0,30 (1) e 0,45 (4)
TIragem: 70.000 de cada
F.D.C.: Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada

Futebol Clube do Porto, sport Llsboa e Benflca e
Sporting Clube de Portugal

Data da emissao: 05 de Novembro de 2005
Desenho: Atelier Acacio Santos
Impressao: INMC / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 12 3/ 4 x 12 1!2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: 8 selos
Plano da emissao:
0,30 x 3
250.000 para cada Clube
Blocos: 3 blocos com selos de 1,00 (1 para cad a
clube)
F.D.C.: Porto (FCP) e Lisboa (SLB e SCP)
Nota: Nos selos para 0 porte territorial ate 20 grs,
a taxa e substituida pela letro N

250 anos do Terramoto de Lisboa - 1755
Data da emissao: 05 de Novembro de 2005
Desenho: Jose Luis TInoco
Impressao: Joh Enschede / Offset
Papel: Esmalte 102 grs/m 2
Denteado: 14 x 14 1/ 4
Formato: 80 x 30 mm
Folhas: 25 selos
Plano da emissao:
0,45
250.000
2,00
250.000
Bloco: Um selo de 2,65
TIragem: 77 .000
F.D.C.: Lisboa

Clube Filatelico de Portugal
Assembleia Geral Ordinaria
Convoca~ao
Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessoo ordinaria no dia 11 de Marc;o de 2006, pelas 16H30, na Sede
Social na Avenlda Almirante Reis, 70 - 5.0 Ot. o, em Lisboa, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:

1. ° - Apreclac;oo, discussoo e votac;oo do Relatorio e Contas da Olrecc;oo e Parecer
do Conselho Fiscal do ana de 2005
2.0 - Eleicc;oo dos Orgoos Sociais para 2006/2008
Noo estando presente a maioria dos socios efectlvos, a assembleia reunlra em
segunda convocac;oo, pelas 17HOO, nos termos dos Estatutos.
Lisboa, 16 de Janeiro de 2006

o Presidente da Assemblela
Pedro Gonc;alves Grade

filatelia

BARATA DAS NEVES
Membro da ACOFIL e IFDSA

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

Inteiros Postais

Correio Aereo

Historia Postal

Material Filatelico

Literatura Filatelica

Horario: De 2. a a 6. a das 10HOO as 12HOO e das 15HOO as 18HOO
Sabados das 10HOO as 12HOO
105

Rua da Trlndade, 5 - 1.0 Df.O - Apartado 2690 - 1117-001 Llsboa
Telefone 213 467133 - Fax 213429967

Filatelia Joaquim A,S, Ma~s
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H
1100-183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-213467661
Fax: +351-21 325 90 90
http://www.filatelia.tv
e-mail: j.macas@filatelia.tv

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE
Aberto de 2.' a 6.' das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca"ao pr~via)
Agora com loja virtual
na Internet. Endere,.o:
http://www.filatelia.tv

'.'ArE'.A-NUM.SMAr.eA
MADEliA
Casa Especializada em :
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
Portugal/Ac;ores/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 Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS s6clos
Portugal
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734 - Grupo Desportivo do Pessoal do Ford Lusitano. Rua Rosa Araujo, 2 - 2.0 1250-195 Lisboa.
Correspondencia 00 cuidado de Fernando
Fortes.
2273 - Filatelia Joaquim A. S. MaC;as. Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sola H. 1100-184 Lisboa - http://
www.filatelia.tv (A)T.C.V.60.N. U.1.2A.114.
2781 - Antonio Francisco Silva Castro. Rua Cruzeiro
Osber, 15 - 2.0 Esq.D 1900-174 Lisboa. (A)
T.C.V.60.N.U.T.10.
2906 - Eng.D Victor Candido de Sousa Pimento Jacinto. Rua dos Embondeiros, 10 7500-180 Vila
Nova de Santo Andre. (A) Es.Fr.ln.T.60.66.
67B.68.T7. Flora. T1 O.Descobrimentos.N. em
64.90.
3708 - Dr. Jose Antonio Goarmon Pedroso. Rua do
Barra n.D 20-C, rIc Df.D 2770-018 Poc;o de
Arcos. (A)T.C.60.N. de 1940 em diante.1.Ac;ores.Madeira.Macau e Timor.114.
3810 - Roger Lawson. Quinta Verde 43. 8135-909
Almancil. roger.lawson@ globalcappartners.
com (A)T.C.60.N .U.india Portuguesa.114
3906 - Dr. Rogerio Manuel Maio Ruiz. Largo Cmdt.
Augusto Madureira, n.D 7 - 8. 0 Esq.D 1495-012
Aiges - RRuiz@gppaa.pt. - (M) Po.ln.Fr.T.C.60.N.
1.2A90.92.114.
3916 - Jose Sameiro Pereira de Azevedo. Grupo
49, n.D1 Rua Padre Manuel Vaz Leal. 6225051 Ald. D. Francisco de Assis. (A)Po.ln.Fr.T.
C.V.60.U.1.2A.114.
3918 - Eng.D Antonio Jose Silva Santos. Rua dos
Faisoes, 5 - 4. 0 Esq .D. Belas Clube Campo.
2605-200 Belas. (M)Po.60.N.U.1.

3919 - Francisco Antonio Soares Junior. Rua Jose
Regio, 8 - 1.0. Alto do Moinho. 2855-042
Corroios. - hwo 17781 @netvisao.pt - (A) Po. Fr.
In.T.C.60.N.U.1.2A.17.30.90.91.
3921 - Prof. Dr. Anselmo Jorge Branco de Almeida
Carvalhas. Rua de S. Teotonio, 112 - 5. 0 Dt.D
3000-377 Coimbra - ajbcarvalhas@inter&
cesso.pt - (A)T.C.V.60.N.1.2A.24B.T9.114.Unificato Junior Vaticano (2005) .
Espanha

3470 - Sinforiano Sardo. Avd a Pere el Cerimonios
n.D 19 - 4. 0 - B.a 43205 Reus. (A)Es.Po.Fr.ln.T.60.
5.6.72.
Franc;a

3920 - Anfre Navarf. Boite Postale 10. 13361
Marseille Cedex 10. (M) Fr.ln.Po.Historia
Postal.Lusfadas 1931 13B. Literatura filatelica
90.91.114.
Inglaterra

2828 - Antonio Torres UK Ldt. P.O.Box 46092. London
W9 1 UZ. - admin@antoniotorres.com - (A) Es.
In.Po.T.V.C.60.N.U.Cartas2 (antigas e modernos).
3917 - Keith Smith. Cyprus Cottage. Sandmead
Road. Sanford. Somerst B5 25 5QQ. (M)ln. T.C.
V.60.90.U.N.Jornaes Portugal 1876.Madeira.
114.
3922 - C.T.Poyton. 36, Beasley Grove, Great Barr.
Birmingham B43 7HG. (A) I have collected
various aspects of Portuguese Philately for
many years.

Agenda de actividades
Mar~o

Dia 11 - Assembleia Geral Ordinaria

Dia 25 - 1.a Eliminatoria do Trofeu CFP 2006

Bolsa Filatelica

a

aqul Inserlr

Espa~o
disposi~ao dos
0 seu anuncio ao pre~o

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

Exchange new mint sets used 200/
200. silver coins. 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 EM ISSOES? Recebemos tudo em series
completas de todo 0 mundo .
Somos especialistas neste servic;:o
h6 mais de meio seculo! Diga-nos
que quer receber.
SERGIO SIMOES - R. Figueiroa
Rego. 25
2500-300 Caldas da Rainha.

leitores que podem
economico de € 0,60 por linha

Vendo e troco selos. blocos. etc .•
de Portugal e Estrangeiro. Socio n.D
3799 .
Dieter Aue. Vila Panorama. Monte
do Altura - C. P. 132K - 8600-308
Falfeira - Lagos.

Coleccionador de selos novos e
usados. notas. FDC's . postais e
correspondencia amig6vel.
Tobias T. Arnaiz - 836 Galicia SI.
Sampaloc
Manila
1008
Philippines.

Estou interessado em selos de
Portugal ate 2001. Em troca dou
selos de Espanha novos e usados.
Base Yvert 2004. Est6 disposto a ser
muito generoso.
Fernandez de Bobadilla - Urb.
Quinta del Sol. 27 - 28230 Las Rosas
- Madrid. Espanha .

Troco e vendo selos de Portugal.
ex-col6nias e estrangeiros.
M. Leitoo. Rua Julio Dantas. 3 1.° F. Casa l 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
!istas que satisfaremos rapida mente.

Faz a lgum tema . de q ue falta
alguma serie completa?
Nos somos a soluc;:eo! Experimente
enviar-nos as suas listas. Em selos
antigod . fornecemos tambem
isola dos, novos ou usados.

SERGIO SIMOES
Rua Figueiroa Rego. 25
2500-300 Caldas da Rainha

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
MARIA CECILIA DO SACRAMENTO
Rua do Cruciflxo. 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA • PORTUGAL
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.telepac.pt

ALBUNS

D.S.

TIPO

C

DE

PORTUGAL

E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 em.
Carlolina
Euro

Permanente.

PORTUGAl.. - 1.' Parte (Selos do Correio Normal)
• Volume I (Selos de 1853a 1969) ...............................................................................................................................................................
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) ..............................................................................................................................................................
• Volume III (selos de 1991 em diante) .........................................................................................................................................................
PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de Aviao. Imposto. Encomendas, Porteado, Oficial. Privativos, etc.) ..................................................................................
• 2.' Parte II (Blocos) ......................................................................................................................................................................................
ILHAS ADJACENTES ..............................................................................................................................................................................................................
ANGOtA ..................................................................................................................................................................................................................................
ANGOLA PALOP ......................................................................................................................................................................................................................
CABO VERDE ..........................................................................................................................................................................................................................
CABq VERDE PALOP ..............................................................................................................................................................................................................
GUINE ......................................................................................................................................................................................................................................
GUINE PALOP ..........................................................................................................................................................................................................................
INDIA .......................................................................................................................................................................................................................................
MACAU ....................................................................................................................................................................................................................................
MOQAMBIQUE .........................................................................................................................................................................................................................
Ma<;:.M1B1QU~ PALOP ............................................................................................................................................................................................................
S. TOME EPRINCIPE ...............................................................................................................................................................................................................
S. TOM~ E PRINCjPE PALOP 1- N." 1 a 59, Av. I, Bloco 1 a 53 .........................................................................................................................................
S. TOM~ E PRINC[PE PALOP 11- N." 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109 ...................................................................................................................................
S. TOME E PRINCIPE PALOP 111- N." 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/1 77 ................................................................................................................................
TIMOR ......................................................................................................................................................................................................................................
C;:OMPANHIAS DE M~AMBIQUE ENIASSA ....................... ,........................................................,.......................................................................................
AFRICA. CONGO, INHAMBANE, LOUREN90 MARQUES, TETE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBEZIA EULTRAMAR ........................................................
Folhas Isoladas ........................................................................................................................................................................................................................

IVA Incluido

19~
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SERGIO SIMOES
Coleccionismo e FOrma y80, Lda.
R. Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
Tel. 262831248 * Fax. 262843293 * Tim. 963871123

2500-300 CALDAS DA RAINHA
www.filsergiosimoes.com-filsergiosimoes@filsergiosimoes.com
MAIS DE MEIO SECULO AO SEU SERVI<;O
o NOSSO ULTIMO PRECARIO : "A SELECCAo II" CONTENDO AS
MELHORES PECAS DO MUNDO FILATELICO.
AGORA E MENSALMENTE - LiSTA DE OPOi<Tu..JIDADJiS

ENVIADOS GRATUITAMENTE BASTA UM SIMPLES PEDIDO
TAMBEM AO DISPOR TODO 0 MA TERIAL FILA TEUCO E NUMISMA nco, DAS
MAIS VARIADAS MARCAS INTERNACIONAIS.

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

!

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 Detec9ao de Intrusao e Incendio
• Liga9ao

a Central de Monitorizac.;:ao de Alarmes

• Servic.;:o de Assistencia Tecnica

Atendimento Comercial

Assistencia Tecnica

808 271 271

707200 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

