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EDITORIAL 

A vida do nosso Clube continua tranquila e saud6vel. 0 ritmo das nossas 
actividades e 0 mesmo. embora p~r vezes tenhamos que alterar as datas 
previstas. para nao colidirem com qualquer outro evento. 

A iniciativa tomada pelo Clube de associar a realizac;ao dos seus leiloes. 
uma pequena feira filatelica. teve uma boa aceitac;ao tanto pela parte dos 
comerciantes. como pelos filatelistas presentes. Pensamos mante-Ia enquanto 
tivermos 0 apoio dos comerciantes. 

Os cn emitiram este trimestre uma serie filatelica "Cascais 2007" para 
assinalar 0 Campeonato do Mundo de Vela Olfmpica. trata-se de uma prova 
desportiva de grande projecc;ao Internacional. 

Tanto os selos como 0 bloco sao prova que temos artistas com muito bom 
gosto. pensamos que e a forma acertada de projectar a nossa filatelia 
internacionalmente. A INCM nao quis ficar atr6s e tambem lanc;ou uma moeda 
de dez Euros da qual publicamos 0 anuncio. 

Temos consciencia que a qualidade das imagens de alguns selos das edic;oes 
do 2° trimestre de Portugal ainda nao tem a qualidade desejada. mas tudo 
faremos para melhorarmos. 

o mes de Agosto que se avizinha. e normalmente aproveitado pel os nossos 
associados para fazer um perfodo de merecido descanso. 

E tambem nesta epoca. que aproveitamos para concretizar projectos 
permanentemente adiados. arrumando as aquisic;oes feitos durante 0 ana ou 
procurando a pec;a que tanta falta nos faz. 

A todos desejamos umas boas ferias e sucesso nos actividades filatelicas. 

MANUEL JANZ 
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eM 
A leitura de uma marca postal 

LUIS Frazao F.R.P.S.L. 
luisvbp.frazao@netcabo.pt 

A marco CM, ap6s ter resistido a varias tentativas de interpreta<;oo que Ihe foram feitas, parecia 
ter alcanc;ado um consenso com a leitura de ((Correio Maritimo», fundamentada esta no estudo feito 
p~r Armando Vieira. A razoo desta escolha parecia justificada, pois que todos os exemplares que se 
conheciam no altura do estudo eram datados de 1833, quando do Cerco do Porto, numa altura em que 
a correspondencia dai expedida para Lisboa tinha que tomar a via maritima, por as comunicac;6es 
terrestres estarem cortadas. 

E embora nos incluissemos no grupo dos que assim a leram, noo me dava p~r inteiramente 
satisfeito pelos seguintes motivos: 

1- Por Lisboa ter uma marco do Correio Maritimo, que em condic;6es de excepc;oo poderia ter 
sido aplicada, do mesmo modo que 0 Correio do Porto fez durante 0 Cerco do Porto com a 
correspondencia de Lisboa, onde encontramos aplicada a marco "Barra do Porto" eo "Cort'. 
Maritimo". 

2- Porque a aplicac;oo de uma marco diferente (nova e neste coso do Correio Maritimo) s6 teria 
razoo de ser, se fosse aplicado um porte diferente do "habitual", 0 que no coso das cartas com 
o CM noo acontece. 

3- Por existir uma aparente contradic;oo entre as interpretac;6es dodos p~r Armando Vieira a 
uma mesma carta, quando descreve a carta arrolada sob 0 n° 3. As interpretac;6es dodos 
estoo no pag. 40, do obra ((OS correios e 0 Cerco do PortO» (1979), e no pag 124 de ((Subsidios 
para a hist6ria do Correio Maritimo Portugues». (1988) 

4- Pelo facto do carta nOl ser datada de Vila Nova do Porto (Vila Nova de Gaia), e esta se 
encontrar no posse das forc;as absolutistas que cercavam 0 Porto pelo suI. 

5- Porque pela data de 
algumas cartas (exemplos 
5,6,7 e 8) se verificar que ja 
tinha terminado 0 cerco 00 

Porto, ja se tinham resta
belecido as comuni-cac;6es 
maritimas e terrestres entre 
as duos cidades, deixando 
portanto a via maritima de 
ser a unica possivel. 

6- E ultima mente p~r se ter 
redescoberto uma carta de 
1805!!!. onde essa marco 
aparece aplicada no verso'. 

Recorde-se ainda que as 
hip6teses de leitura desta marco 
avanc;adas p~r Armando Vieira no 
livro "Os Correios e 0 Cerco do Porto", 

" 

Figura 1 - A carta arrolada com 0 numero 5 
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foram: Correio Marftimo, Correio Militar, Censura Militar, Consular Mail, Conduc;:oo em Moo, tendo ap6s 
analise critica prevalecido a primeira. 

Pelas razoes apontadas decidi retomar 0 estudo desta marca, para uma nova apreciac;:oo do 
tema. Para tal contribuiu ainda 0 estudo recentemente publica do no Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal, onde tratava da correspondencia de Lisboa para 0 Porto, durante 0 perfodo 1832/3. Terminava 
o estudo, referindo estar por fazer 0 estudo da correspondencia expedida em sentido inverso, isto e do 
Porto para Lisboa, no qual se inseriam as cartos com 0 CM. 

Deixemos de momenta estes pontos e vejamos quais as cartas que se conhecem com a marca CM 
e que se apresentam no quadr02 abaixo. 

N-

1 

2 

3 

3a 

4 

5 

6 

7 

8 

-

Dala Origem da (aria (or do (M Desttno da Dala de Porle Desttnallirlo Insc:rltiies na carla (aria eheeada 

04.0t.33 V .. N.I Porlo Vm.' lIsboa 07.0t.33 40 Imp Shindler * - -
08.0t.33 Porlo Vm.' lIsboa 11.0t.33 40 Imp Shindler * 

-- -
14.0t.33 Valbom Vm.' lIsboa 18.0t.33 70 mns Bario Pleoas Ala, ala, ala 

18.0t.33 Provavelmenle Vm.' lIsboa ? 40 Imp HolI (amarale Loeo, logo freamunda 

fiN DO UH(O DO POHTO 

03.08.33 Porto Vm.' lIsboa ? 70 Imp Shindler * ~ 
16.10.33 Es£o£la/llsboa Vm.' lIsboalPorlo 16.1t.33 40 Imp Bunt & HOOp * 

--- -
13.".33 Porlo Vm.' lIsboa ? 70 Imp ? * 

12.12.33 Porto 3 Sepia lIsboa ? 70 Imp Shindler Pelo Vapor "Lord 01 ISle" 

2U2.33 Porto Sepia lIsboa ?4 70 Imp Torlades 

Varias constatac;:oes se podem fazer em relac;:oo olhando para 0 quadro acima: 

a) Se em Janeiro de 1833 (data da carta 1) Lisboa ainda estava em poder de D. Miguel, ja a partir 
de Julho desse ana (carta 4 e seguintes) se encontrava sob 0 controle de D. Pedro. 

b) A data da mudanc;:a de cor usada no correia de Lisboa, que passou de vermelho para sepia e 
que tambem traduz esta mudanc;:a polftica, esta conforme com os exemplos apresentados. 

c) Os portes aplicados correspondem ao 1° e 2° escaloes de peso da tabela de 1801. 

d) A cartas conhecidas soo de Janeiro de 1833 (1 a 4), passando depois para Agosto e Novembro/ 
Dezembro de 1833. 

e) Das 8 cartas conhecidas 5 soo do Arquivo Schindler. 

f) A carta com 0 numero 3, foi escrita por um militar em servic;:o em Valbom, nas tropas Miguelistas 
que sitiavam a cidade, e deve ter vjndo para Llsboa por terra, dado ser improvavel que os 
forc;:as sitiantes utilizassem 0 Paquete Ingles, para 0 que tinham que fazer chegar a 
correspondencia ao consul ingles, que residia na cidade que estas mesmas forc;:as sitiavam. 

Da hist6ria postal deste perfodo sabemos tambem que: 

g) A 22 de Agosto de 1833, um aviso da Administrac;:oo do Correio de Lisboa faz saber que a partir 
daquela data se "expediroo ma/as para 0 Porio pe/a 1° embarcac;:oo disponrvel que houver 
de sair para a dita cidade", pelo que se po de admitir que as cartas podem ter sido transportadas 
por embarcac;:oes que noo 0 Paquete Ingles, 0 que portanto excluiria 0 C.M. como indicativo 
dessa via. (Ieitura de Consular Mail) 



h) A Posta militar somente iniciou as suas operac;6es a 16 de Outubro de 1833 (A.V.). e levava 
unicamente. e a partida de Lisboa. correspondencia oficial para 0 Comando do exercito de 
Operac;6es. 

70 

C~J~ 
......... ~---, 

Figura 2 - A carta arrolada com 0 numero 8 

1 • As hlpoteses 

Em func;oo do periodo con
turbado que se estava atravessan
do (1832/3). criou-se naturalmente 
a ideia de que a utilizac;oo desta 
marco corresponderia a uma me
dido de excepc;oo. ditada pelas 
circunstoncias que se viviam. e dai 
decorre naturalmente que uma das 
hip6teses tivesse a ver com 0 eli
ma MILITAR. e as leituras tentativas 
de Correio ou de Censure militar 
foram aparecendo. 

Em relac;oo com esta leitu
ra cabe referir que se conhecem 
duos cartas deste periodo. que fo
ram transportadas pelo correia mi
litar. e que noo apresentam esta 
marco. 

A segundo hip6tese tem a ver com a expedic;oo de cartas do cidade sitiada do Porto. obrigan
do necessariamente a que a conduc;oo do mala fosse maritima. e dai a leitura de Correio ou Conduc;oo 
MARITIMA. No entanto e se olharmos para 0 quadro acima. nada nos garante que as cartas arroladas 
sob os n° 1 e 3 tivessem saido do Porto. Muito pelo contrario. eram de zonas controladas pelas forc;as de 
D. Miguel e no coso do carta 1 de um militar das forC;as sitiantes. 7 

A hip6tese (remota) do leitura poder ter a ver com medidas sanitarias ligadas com a epidemia 
de C61era Morbus. tambem parece afastada. pois que nenhuma das cartas apresenta sinais de desin
fecc;oo. 0 que teria sido a primeira preocupac;oo das autoridades em Lisboa. 

A marcac;oo das cartas do Reino obedecia a principios gerais que vem determinados no alvara 
de 1798 enos consequentes diplomas regulamentadores. que tem p~r objectiv~ essencial identificar 
qual 0 porte que se deve aplicar no carta. quando esta noo venha marcada com 0 sinal que identifica 
a sua origem. coso em que 0 porte vem determinado inequivocamente no to bela das distoncias. 

Era ainda permitido. que coso a carta do Reino fosse transportada em moo p~r almocreves ou 
recoveiros. ou no coso maritimo por passageiros ou p~r um membro do tripulac;oo de algum navio. se 
pudesse proceder 00 pa-
gamento antecipado do 
porte. levando a provo 
desse pagamento atra
yeS de um sinal apropria
do. manuscrito ou impres
so. tal como a marco «Pa
gou 0 porte do correio» ou 
equivalente. 

Nos cartas em 
analise nada indicia que 
tal procedimento tenha 
sido utilizado. Muito pelo 
contrario. 0 porte a po gar 
foi aplicado em Lisboa. 
ponto de destin~ das car
tas. 

I I 

Figura 3 
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Figura 4 - Carta dlrlglda ao Manuel Soares, Admlnlstrador da Balan~a, 
asslstente na Travessa do Desterro n° 22, para entregar ao Sr. Francisco 
Rolz Camarate Junior, II/ogo, logo, sem 'alta alguma, que It para servlr 
de seu governoll. 

Suponhamos agora que se 
tratava de uma missiva chegada 
a Lisboa em moo. Como seria 
marcada esta carta quando da 
sua entrega ao correio de Lisboa? 

Noo tinha marca da esta
c;:oo expedidora, noo se sabia da 
sua origem (portanto haveria difi
culdade em estabelecer 0 porte 
a pagar). 

Como as cartas noo vi
nham abertas, nada se podia con
firmar quanto a origem, a noo ser 
pela declarac;:oo dos transporta
dores. 

Se estamos fazendo estes 
considerandos, e porque nos 
parece que deve ser de novo 
considerada a hip6tese da 

«CONDU<;AO EM MAO», como 0 parece querer demonstrar a carta que de seguida apresentamos (figura 
4) 

E talvez este
ja aqul 0 primeiro in
dicio de uma condu
c;:oo especial, pois 
que a inscric;:oo 
"Logo, log05, sem fal
ta alguma", nos do 
uma primeira indica
c;:oo da urgancia 
com que esta carta 
devia chegar ao destinatorio. 

Figura 4a - Pormenor da figura 4 

o texta da carta (reproduzido na figura S) refere a uma compra de 22 bois destinados 0 tropa, 
feita na Feira de Freamunde6, a serem enviados para Lisboa (hoje dia 18), e logo avisa de que noo 
chegaroo antes sobado, dia 26. 

Refere ainda que os bois seguiroo pela ((estrada da borda de agua)) ate Lisboa. Este pequeno 
parografo e tambem revelador, que existia comunicac;:oo com Lisboa, pela referida via, e que portanto 
a comunicac;:oo postal, por terra se podia fazer, certamente em condic;:oes de excepc;:oo e com muitas 
IImitac;:oes dado 0 cenorio de guerra civil. 

Como a carta noo esto datada, tivemos que fazer uma consulta feita ao colega Paulo Sequeira 
sobre que meses do ano de 1832 e 1833, teriam no dia 26 um sobado, tendo dado como respostas 
possfvels, para 0 ano de 1833, os meses de Janeiro e de Outubro, enquanto que para 0 ano de 1832, 
somente 0 mas de Maio, 0 que permite com relativa certeza. situar esta carta em Janeiro de 1833. 

Varias questoes se podem por na leitura do texto da carta acima. Trata-se de alguem que 
comprava bois no Norte. para fornecimento da tropa. em Lisboa. 

Circulava e fazia as suas compras na regioo a norte do Porto. referindo Freamunde e ainda 
Braga. Era portanto na regloo afecta as tropas de D. Miguel (cujo Quartel General estava entoo em 
Braga). pelo que pareceria possfvellanc;:ar a sua carta no Correio em qualquer ponto vizinho. Porque 
noo 0 fez? 

A experiancia mostra que noo se conhecem cartas expedidas para Lisboa nesses meses. pelo 
que se devia estar perante uma quase ruptura do sistema postal. Como foi feito entoo 0 transporte 
desta carta? 



Figura 5a - Pormenor da flgura 5 

2 - Uma outra carta do mesmo remetente e para 0 mesmo destinatario. 

Atente-se agora no carta que se apresenta no figura 6. 
Lan<;:ada no correia do Porto (apresenta a marco nominativa e de porte do Porto) a 16 de Abril 

de 1832, porteada em 40 reis, chegou a Lisboa no dia 20 de Abril, de onde foi reexpedida para Mafra. Par 
o porte de 40 reis ter sido arrolado 00 correia de Lisboa, mas a carta ter side reencaminhada para 
Mafra, onde acabaria por ser cobrado 0 porte, foi este Abatido do lista de Lisboa. 

Verificamos que e dirigida 00 mesmo destinatario, para ser entregue tambem 00 Sr. Roiz 
Camarate, que se encontrava em Mafra. 

o seu conteudo e tambem referente 00 envio de bois para a tropa, com 0 rol das reses ja 
enviadas a 1 5 e 16 de Abril de 1832. 

Neste coso entendeu 0 expedidor que era suficiente lan<;:ar a carta no correia do Porto, noo 
havendo nenhuma referencia a "logo logo", como aparece no carta de figura 3. Estavamos num periodo 
em que 0 correia do Porto para Lisboa ainda funcionava regularmente, e foi esse 0 meio utilizado. 

Voltemos a lista de cartos apresentados por Armando Vieira. No carta i1ustrada no pagina 40 do 
obra referida7, aparece a inscri<;:oo «Ala,Ala,Ala», denotando a urgencia com que a missiva devia ser 
entregue. (ver figura 7 - parmenor) 

9 
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Figura 6 

.. 

Figura 7a - Pormenor da figura 7 

Pelas inscric;:6es na carta constata-se que 
foi entregue no domidlio do Baroo das Picoas, 

assim 0 provando a inscric;:oo «Ferragial». 

As cartas nO 3 e 3a, apontam claramente para a hipotese de uma Condu~ao em 
Mao, por mensageiro especial ou por um particular, que procedeu a entrega da carta no 
correio de Lisboa, tudo parecendo apontar para uma condu~ao em mao, aceite pelas 
autorldades postais em Lisboa. 

Se 0 transporte tivesse sido clandestino, teria esta sido apreendida e 0 destinatario 
condenado ao pagamento do "tresdobro" do porte em falta, nao deixando esta opera~ao 
de ter sido devldamente Inscrita na carta. 

Os argumentos aduzidos acima noo invalid am que 0 transporte de outras cartas tivesse side feito em 
Moo mas p~r via maritimaS, (como p~r exemplo no caso da carta nO 7), tal como 0 parece aludir uma 
parte de urn texto oficial, referente ao correio enviado do Porto e chegado a Lisboa pelo «Terceira». 

pesava 14 on{:as, recebeo-se accompanhado de guia datada de Madrid em 13 
do corrente, dia da partida do Correio de hoje. 

Recebeo-se Malia do Porto vinda pe/o Vapor Terceira - , a qual 
continha apenas 50 cartas daquel/a cidade,' e 13 avulsas entregues pelo 
portador; ignorando-se tota/mente aonde pa~es Mal/as q • eu suppu
nha ategora ali retidas. 0 q <tudo tenho a honra de levar ao conhecimento de 
V. Ex. n p. • os fins conveniences. 

D. !G. • a V. Ex. n mL 0.' annos. Correio Geral em 18 de Agosto de 1837 

111. "'" e Ex. rna Snr. • Manoel da Costa Pereira 
Ministro e Secreta rio d'Estado dos Negocios Estrangeiros 

Joao de Sousa Pinto de Maga/haens 
Sub Insp. 0' G. <Il» 

Ainda e com referencia 6 carta acima (figura 7) Armando Vieira identifica-a com a seguinte 
legenda: 

((1833.Carta escrlta em Valbom em 14 de Janeiro, conduzida para Lisboa pelo paquete Ingles, 
durante 0 perfodo do Cerco do Porto.}) In A. Vieira. 



Em relac;oo com esta interpretac;oo. queremos assinalar para alem 
do reparo feito em f) (e que tem a ver com 0 texto da mesma carta). que. 
se as cartas enviadas de Lisboa para 0 Porto pelos paquetes britonicos 
pagavam um porte substancialmente mais eleva do que 0 valor que 
pagariam se fossem pelo correio de terra. 0 mesmo raciodnio se devia 
aplicar as cartas do Porto para Lisboa transportadas pelo mesmo paquete 
britanico. 

As taxas aplicadas. fazem-nos pensar que nenhuma das cartas 
que vieram p~r via marftima foram transportadas pelo paquete britanico. 
mais provavelmente vieram p~r terra ate Lisboa. em particular as cartas 
numeradas 1 a 3a. cuja datas coincidem com 0 perfodo de cerco efectivo 
6 cidade do Porto. e foram expedidas do exterior da cidade. de territ6rio 
em controle das forc;as miguelistas. 

3 - A marcac;Cio do eM 

A comparac;oo entre os tn3s exemplares da marca CM. que se 
apresentam na figura 8. faz de facto pensar que estejamos perante uma 
mesma marca. de que se conhece uma primeira aplicac;oo em 1805. e 
para a qual noo encontramos explicac;oo. 

Seguidamente esta marca esteve «esquecida». durante 25 anos. 
para reaparecer em 1833. nas condic;6es acima descritas. 

4 - A carta mals emblematlca e de mals dlficlllnterpretac;Cio 
(Figura 1). 

Figura 8 - As duas prlmelras 
marcas sao de 1833. a ultima 
de 1805 

No interior desta carta. datada de Greenock. 18 de Outubro de 1833. aparece no fim a seguinte 
inscric;oo: 

II This by a steamer direct to Usbon as Oporto 111111 ......... .. 11 

tc::rL/l C --p 

Figura 9 

A consulta da Chronica Constitucional de Lisboa N°86. datada de S6bado 2 de Novembro de 
1833. revela uma entrada em Belem nos seguintes termos: 

«Dia 1 ° de Novembro. 
Embarcac;oo entrada em Belem. 
o barco a vapor ingles William-Quarto vem de Glasgow, em 12 dias» 

Se a data de entrada em Lisboa retirarmos os 12 dias de viagem. encontramos uma perfeita 
concordancia temporal, com a data em que a carta foi escrita, que ter6 sido no dia ou no dia anterior 
a partida do navio. 

o facto de a carta ter sido escrita em Greenock, e 0 registo falar em Glasgow noo constitui 
problema. pois que os dois locais distam 20 milhas. Greenock sendo a jusante no rio Firth, que tambem 
banha Glasgow. 

Com base no que acabamos de descrever. e para a interpretac;oo desta carta vamos recorrer 
a uma suposic;oo inicial: a carta chegou a Lisboa vinda da Esc6cia no vapor William Quarto, noo tendo 
passado pelo correia a partida, vindo portanto avulsa na moo de algum passageiro ou tripulante. 

11 
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Em Belem, evitou a pratica da saude, tendo sido entregue no Correio Gera!, onde tera side 
marcada com 0 CM e onde Ihe foi aplicado 0 porte de 40 reis. 

Foi para a lista, de onde foi levantada uma vez 0 porte pago pelo correspondente da firma 
Newton Roope em Lisboa, que par sua vez a fez seguir dentro de um envelope fechado para 0 Porto, 
num dos barcos que saiam de Lisboa. Assim se explicariam varios factos: 

1. Nao Ihe ter sido aplicada a marca de uma Carta Estrangeira de Navio, nem 0 porte corres
pondente. 

2. Nao ter nem vestigios de desinfecC;ao, nem marca do Guarda Mor da Saude de Belem. 
3. Nao ter marca de expediC;ao do correio de Lisboa, nem marca de chegada ao Porto. 

5 - A carta de 1805 

Trata-se de uma capa de carta expedida do Rio de Janeiro para Coimbra, com marca da 
estac;ao expedidora e por-
te 80 reis. A unica indica-
C;ao de data que apresen- 7: :t: .. ' . -
ta, 21/6/1805, esta inscri- ~ ~ IW 
ta no verso, no canto su- '\0'" - ... ~ ... ~-... ~ 
perior esquerdo. tanto po- . • ~ • .• ~.';". • '~ ',~' .• ~ 7~ . 
dendo ser a transcriC;ao da 
data em que foi escrita, ou 
mais provavelmente a 
data em que foi recebida. 
Nesta capa encontra-se 
manuscrito um texto litera
rio, que nada tem aver 
com 0 texto primitiv~ da 
carta. 

o destinatario 
desta carta, 0 medico An
gelo Ferreira Diniz Goulart9, 

doutorou-se em Coimbra 
em 1799, e foi director (1 0 

lente) Faculdade de Medi
cina em 31 de Julho de 
1830, tendo sido exonera
do, por apoiante da causa 
de D. Miguel, em 15 Julho 
de 1834. 

o enderec;o iden-

" ..,:, ..... ~, 
'''J t .~ ~ :"" 

.··· 1* 
Figura 10 

tifica-o como Opositor as cadeiras de Medicina, isto e candidato a uma das cadeiras de Medicina na 
Universidade. Era ja docente da faculdade de Medicina em 1805. 

A diferenc;a fundamental deste CM relativamente a todos os outros reside no facto de ter side 
aplicado no verso da carta, e nao na frente. Por outr~ lado, trata-se de uma carta que passa por Lisboa 
e que tem por destin~ Coimbra. e nao de uma carta destinada a Lisboa. 

Existe ainda um ponto interessante a considerar. a porte de 80 reis correspondia ao porte 
transatlantico entre 0 Rio de Janeiro e Lisboa. Caso a carta tivesse seguido pelo correio, teria que ter 
pago 0 porte territorial desde Lisboa a Coimbra, que no primeiro escalao de peso seria de 35 reis. Ora 
naG se ve qualquer indicaC;ao de ter sido pago um porte composto de 80+35 = 115 reis, pelo que 
tambem aqui se pode especular que esta carta teve 0 seu porte maritimo pago em Lisboa, tendo 
seguido «CONDUZIDA EM MAO» ate Coimbra. Estes factos podem fazer pensar que a utilizoC;ao da 
marca em 1805 teria um prop6sito diferente daquele com que foi utilizada em 1833. 

De momento nada mais se pode avanc;ar neste tema. Como muitas vezes acontece, 0 tempo 
se encarregara de nos proporcionar novas «provas», que talvez um dia permitam esciarecer tao 
interessante quanta misterioso tema. 



4 - Conclusao. 

De tudo 0 antes que foi dito, ressalta clara mente a dificuldade no interpretac;oo de certas 
marcos, sobretudo aquelos que para os quais se noo disp6e de textos oficiais que ajudem no 
interpretac;oo. 

o quer acabamos de fazer noo passou de um exercicio de investigac;oo historico-postal. e e 
como tal que deve ser encarado e avaliado pelo leitor. 0 facto de nos parecer agora que a leitura 
possa ser Conduc;oo em Mao, noo invalida 0 trabalho feito pelos que antes de nos se debruc;aram sobre 
este tema. Muito pelo contr6rio. 

Noo foro esses trabalhos pioneiros, e ainda hoje a nossa historia postal pre-adesiva estaria nos 
seus primordios. Foi em grande parte grac;as aos trabalhosl0 de Godofredo Ferreira, Antonio Fragoso, 
Guedes de Magalhoes, Andrade e Sousa e Armando Vieira que temos hoje uma bibliografia pre-filatelica 
de que nos pudemos orgulhar. 

(Footnotes) 
1 Carta da colecC;ao Andrade e Sousa 
2 Pedlmos ao leltor que tenha Indlcac;oes sobre as cartas nO 2 e 6, que tenha a gentlleza de as comunlcar. 
3 Tem a IndlcaC;ao ms "Pelo vapor Lord of Isles". Depols de ter sldo apreendldo pela marlnha liberal. passou a 

chamar-se IILorde das IIhasll e de pols IITercelrall. A. V pag.124 
4 Nao sabemos a data de chegada desta carta, mas fol respondlda a lOde Janeiro 
5 do IIRegulamento para 0 estabeleclmento da Pequena Posta 180111: Quando a/guma pessoa das provinclas 

interessar na pronta e breve entrega de cartas dlrlgldas a Lisboa, Inscrevera no sobrescrlpto a pa/avra 
seguinte IrlOgo, logo)); e similhantes cartas serao conduzldas sem demora pe/os competentes Portadores. 

6 Desde 0 relnado de D. Joao VI que fol autorlzada a felra de Freamunde a 13 de cada mes e depols tambem a 
27, dada a Importancla que tlnha na venda de gado. 

7 Os Correlos e 0 Cerco do POrtOIl (1979) Edlc;oes Vitor Simarro. 
8 Parece oportuno recordar aqul que os prlmelros exemplos de apllcaC;ao da marca TERRA IImao, sao de 1837 
9 Alfredo Rastelro. 0 enslno medico em Colmbra 1131 -2000. 
10 Referlmos estes autores por serem aqueles que nos delxaram textos publlcados. Outros havera seguramente, 

mas sem reglsto escrlto facllmente se apagam da memoria. 

Rua do Carmo. 98 • 1200-094 lIS80A· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423 736 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 
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A minha filafelia 

Uma "Marianne" ... Portuguesa 

Pedro Gon~alves Grade 
pgrade@iol.pt 

The following text seeks to analyse and acknowledge an unpublished piece of the 
portuguese philately - a stamp's project wich has never been materialized as such, in the 
scope of the tematic of the french "Mariannes" - putting in detail it's inherent qualities of 
exception, at the same time it tries to frame it in an emsemble of fundamental concepts 
of social and political nature, and it's manifestation in the field of philately. 

A maravilhosa joia filatelica que hoje vos apresento (fig. 1), obtida para um dos primeiros porticos 
da minha colec<;:oo da primeira emissoo "Ceres", de Portugal, por via da generosidade de um Bom 
Amigo, vai ser 0 centro deste pequeno escrito que hoje tenho 0 gosto de trazer ate vos. 

14 Mas, antes da descri<;:oo da pe<;:a, da sua analise, da sua crftica, pense ser util situa-Ia no contexto 
mais vasto em que ela se enquadra, em razoo de temporalidade e de ideologia, exprimindo uma 
imagem fictfcia, bela e abstracta, tendente a sugerir algo com um conteudo de sentido moral bem 
definido. 

E esse conteudo tem a ver com conquistas politicas no ombito dos direitos e liberdades 
fundamentais do indivfduo, que ao longo dos tempos e com contribui<;:6es de varios povos e estratos 
socia is foram sendo sedimentadas e que actualmente se contem em textos constitucionais das na<;:6es 
ditas democraticas. 

Figura 1 

E justa mente aqui que importa real<;:ar a contribui<;:oo da Fran<;:a 
plasmada na alegoria da "Marianne". Este nome proprio, contrac<;:oo de Maria 
e Ana - duplamente /igado a venera<;:oo da Virgem Maria e de sua Moe, Santa 
Ana - era muito comum no seculo XVIII, especial mente no suI, entre os meios 
populares e as mulheres que serviam as classes nobres e burguesas. 

No Outono de 1792, em clima social revolucionario logo apos a 
funda<;:oo da Republica, surgiu uma can<;:oo atribufda a Guillaume Lavabre, 
cordoeiro em Puylaurens, no Tarn, denominada " La Garisou de Marianno", no 
dialecto da regioo, ou "La Guerison de Marianne" que espelhava um nftido 
sentimento de revolta perante injusti<;:as socia is. 

Esta rebeldia do povo contra as classes ate af dominantes era 
expressada atraves de uma sucessoo de metaforas: "Marianne, trop attaquee/ 

D'une grosse maladie, / Etait toujours maltraitee/ Et mourait de misere./ Le medecin, / Sans la guerir, / 
Nuit et jour la faisait souffrir: / Le nouveau pouvoir executif / Vient de lui faire prendre un vomitiv / Pour 
lui degager Ie poumon: / Marianne se trouve mieux. / ... etc. 

"Marianne" representava 0 povo, alergico ao poder pessoal, ao grande homem, ao executivo 
forte, e logo se associava a valores republicanos de "Liberdade, Igualdade, Fraternidade", e por 
conseguinte a moe patria. valorosa. pacifica. mas se necessario. tambem guerreira. protectora dos 



desprotegidos, e simultaneamente filha das "Iuzes", simbolo da "beleza" fe ita mulher, que 0 

sUbconsciente dos povos ressuscitava das "Kourai" da Grecia classica, ou de Demeter, deusa da terra 
cultivada e do trigo. 

E os sentimentos cedo se expressaram, e materializaram, em imagens, na pintura, na estatuaria, 
em bustos, expressivos cartazes, numismas, e bastante mais tarde, em selos postais, dependendo as 
representac;6es ao longo do tempo do equillbrio de forc;as existente entre 0 exercid o efectivo do 
poder pelo povo ou atraves de mandatarios que em nome daquele 0 exerciam, mitigando a sua 
influenda - como alias logo aconteceu apos 0 golpe de estado do 18 do brumario em 1799 com 
Napoleoo Bonaparte. 

Surge uma primeira imagem oficial da Republica logo em 22 de Setembro de 1792, por decreto 
da Convenc;oo ao definir 0 selo de Estado, representando a Franc;a sob os trac;os de uma mulher, 
vestida a antiga, de pe, tendo na moo direita um pique encimado dum bone frigio ou bone da liberdade, 
circundado pelos dizeres "Au nom de la Republique Franc;aise" . 

Depois, em 1796, a imagem de Marianne aparece como moeda corrente, numa efigie trabalhada 
por Augustin Dupre, gravador geral da Casa da Moeda, que ficara em circulac;oo ate 0 Consulado, 
quando Napoleoo a substitui pela sua propria efigie, sinal evidente da regressoo do exerdcio do poder 
pelo povo. 

Mas talvez as figurac;6es mais emblematicas da Republica Francesa sejam os bustos das 
"Mariannes de mairie" que proliferam por toda a Franc;a, sem olvidar 0 maravilhoso quadro de Eugene 
Delacroix que glorifica 0 sacrifido dos insurrectos de 1830. Para aqueles que desejem informar-se e 
inteirar-se sobre too aliciante tema aconselho as obras de Maurice Agulhon, e nomeadamente a que 
editou juntamente com Pierre Bonte, "Les visages de la Republique", de uma beleza excepcional . (1) 

Sucede que 0 "marianismo" espedfico frances, como conceito socio-politico, nada tem aver 
com 0 "marianismo", de sentido religioso, comum a Franc;a e Portugal. 

Entre nos, no 
universe politico, na 
segunda metade do 
seculo XIX, Herculano, 
(2) a proposito da in
tervenc;oo de Antero 
de Quental nas proibi
das conferencias do 
Casino, questionou a 
questoo do dogma 
mariana institufdo por 
Pio IX, "a contrario" 
dos principios da imu
tabilidade, perpetui
dade e universalida
de dos iniciais dog
mas e doutrinas cato
licas, mas na esfera 
puramente social , 
com enfase no mundo 
rural, existe e existiu 
sempre um profundo 
sentido de venera 
c;oo e devoc;oo, 

Deixando um 
pouco 0 contexto his
torico onde se insere 
a imagem de "Ma
rianne", tematica 
inesgotavel. mas 
sempre actual - ve- Figura 2 
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jam-se os bustos do escultor Asian, de Brigitte Bardot, e Mireille Mathieu; ou de Catherine Deneuve, de 
Marielie Polska; ou de Laetitia Casta, esta eleita por 36.000 presidentes de Camara de Franc;:a, como 
"Marianne" do ana de 2.000 - de uma inexcedivel paixoo dos franceses, tornemos a filatelia, em sentido 
mais estrito. Desde logo recordando a imagem do primeiro selo postal frances, emitido em um de 
Janeiro de 1849, que retrata uma imagem da Franc;:a atraves de uma "Marianne" classica e hieratica, 
gravada por Jacques-Jean Barre, agora sob uma designac;:oo de "Ceres", resultante de uma evoluc;:oo 
e inserida no respectiv~ contexto politico de entoo. 

Seria fastidioso recordar e enumerar aqui as imagens de "Marianne", que ate hoje foram 
reproduzidas em selos postais de Franc;:a, segura mente mais de tres dezenas, 
e nomeadamente os respectivos projectos e os estudos rejeitados, olguns 
dos quais de grande belezo. 

No entanto a titulo de exemplo para aqueles que eventualmente se 
interessem ou venham a interessar por esta tematica, chama a atenc;:oo para 
os projectos de selos postais que resultaram de um concurso entre um conjunto 
limitado de artistas franceses, aberto em 1996, para substituir a "Marianne" 
do bicentenario, de Briat, que ate meados de 2003, estiveram arredados do 
conhecimento do grande publico, e que prestigiosa revista francesa de 
filatelia deu a conhecer. (3) . 

Foram 31 projectos todos de uma belezo impar que poderoo ser 
visionados no Museu do Presidente Jacques-Chirac, em Sarran (Correze). 

Figura 3 

grac;:as a uma feliz iniciativa de Madame Bernadette Chirac. 0 projecto escolhido, da autoria de Eve 
Luquet, deu lugar a "Marianne" do 14 de Julho (1997) . A face feminina, de cabelos ao vento, no dizer da 
sua autora, embora ancorada na tradic;:oo, "quis uma Marianne viva, popular mas anonima", que 
pretendeu "simbolizar a Republica aos olhos dos franceses" . 

Para se aferir do quanta e cara aos franceses, filatelistas ou noo, esta tematica, bastara atentar 
no relevo que recentemente se Ihe deu quando se pretendeu escolher a nova imagem postal de 
"Marianne", emitida e posta a venda em Janeiro de 2005, sob 0 desejo de ilustrar 0 seu envolvimento 
em favor do ambiente e dos valores fundamentais da Republica. 

Foi 0 entoo 0 primeira ministro Senhor Jean-Pierre Raffarin, rodeado de Madame Roselyne 
Bachelat-Narquin, ministra responsavel pel a pasta da ecologia e do desenvalvimento duravel, e ainda 
a entoo ministra da industria, com a responsabilidade dos Correios, Madame Nicole Fontaine, que em 
sessoo publica anunciaram a abertura do concurso nacional aberto a todos os franceses. 

Mas a maior singularidade deste concurso consistiu nos criterios da selecc;:oo - ou seja, exercicio 
de uma participac;:oo efectiva e livre de todos os franceses, temperada com 0 principio de outra mais 
tecnica e artistica - seguidos para a escolha da imagem que deveria ser aprovada - entre nos, que se 
saiba, 0 que mais se aproximou de uma tal escolha, mas em ambito muito mais restrito, foi a emissoo 
"Ceres" de 1912, que evidentemente teria sido influenciada, directa ou indirectamente, pela "Semeuse
lignee", (1 de Abril-29 Junho de 1903) de O.Roty, gravador da "maquette", em gesso, e do punc;:oo 
original de E. Mouchon, como na sua ideologia que Ihe era inerente. 

De todos os projectos recebidos de toda a Franc;:a pelos Correios, 500 foram pre-seleccionados 
por juris regionais entre determinado periodo de tempo. Um juri nacional composto de representantes 
dos Correios, do Estado, da Filatelia, de criadores profissionais, de personalidades qualificadas e de 
parceiros do processo, presidido por uma personalidade da cultura; desses 500 seleccionou apenas 
100, apos 0 que estes foram expostos e publicitados, inclusive na Internet durante um mes, sendo 
recolhidas as preferencias. 

Finalmente, 0 Presidente da Republica escolheu apenas urn projecto de entre os cinco que 
recolheram 0 maior sufragio, conferindo um distintivo de honorabilidade de Estado, e no reverse da 
medalha, tambem, uma honra para 0 papel da Filatelia. 

Alias 0 que e central na Filatelia de Franc;:a e 0 facto de que as suas imageticas posta is, 
nomeadamente, as das emissoes base, soo todas portadoras de uma simbologia de valores 
inequivacamente franceses, e que como tal no contexto de outras nac;:oes, se distinguem pela sua 
singularidade, sem olvidar, na maior parte dos casos a sua manufactura cuidada, mormente em "talhe 
doce". 



Figura 4 

A tem6tica das "mariannes", em Portugal, em 
sentido meramente formal, deu-nos em 1912-45, a 
"Ceres", de Constantino Fernandes, e em 1933, 1934, 
1935, a serie "Padroes", respectivamente no Estado 
da India Portuguesa, Timor, e Macau, aqui tambem, em 
emissoo local, com desenho de Arnaldo Fragoso, em 
1942, embora esta ultima imagem tenha, 
contraditoriamente, uma dupla simbologia, quando 
inclui uma caravela, e um acentuado cunho guerreiro; 
sem esquecer que a imagem de C. Fernandes ainda foi 
inspirac;:oo para outras emissoes nas col6nias e na 
Madeira. 

Digo acima, apenas como forma, porque em 
Portugal a evoluc;:oo de sua identidade como povo 
noo coincide com aquela de Franc;:a, pelo que noo 
passou de um simples mimetismo, por uma influencia 
cultural e de ideologia politica, a utilizac;:oo de simbolos 
franceses. 0 que mais se aproximaria seria 0 "Ze 
Povinho", de Bordalo, mas apenas no plano da 
caricatura. 

Seria assunto muito interessante 0 da discussoo 
como transmitir na nossa filatelia uma identidade 
genuinamente portuguesa, 0 que manifestamente falta 
se a confrontarmos com as filatelias de alguns paises, 
nomeadamente com a de Franc;:a. 

Abstraindo do que precede, no ambito da proto-filatelia, ou seja, considerando 0 estudo dos 
projectos filatelicos que nunca passaram a estampilhas postais, que de alguma forma tem a ver entre 
n6s com 0 tema mariano, de inspirac;:oo gaulesa, importa voltar a motivac;:oo para este nosso trabalho 
- 0 belo desenho e projecto de selo postal mostrado na figura um. 

Esta imagem, de autor desconhecido, impoe-se com uma perfeita tecnica de desenho, uma 
grafia e seguranc;:a not6veis, com as dimensoes de um rectangulo ao alto de 21 x 29,5 rnm, executada 
sobre cartoo grosso com tira lin has, caneta e pincel fino, a tinta azul escura e guache em tons de azul 
mais diluido. No tope do desenho figura a legenda "Republica Portuguesa" e na sua base outra de 
"Correio", e ainda os numeros ''3~'', do lade esquerdo, e no direito "C". No interior de uma perfeitissima 
oval, sobre 0 alto, ornada completamente por pontos de uma perfeic;:oo incrivel. distanciados uns dos 
outros 0,4 mm, surge-nos uma ovalada e expressiva figurinha de uma bela e jovem mulher, a tres quartos, 
de olhar forte e determinado, nariz c16ssico, com uma expressoo de acentuada meiguice, assinalada 
pelos seus 16bios ligeiramente sensuais e voluntariosos. 

De sua cabec;:a, direita, de postura natural, noo arrogante, caiem sobre os om bros cabelos que 
encimam igual e Iigeiramente sua testa. De seu pescoc;:o alto surge um peito livre de quaisquer adornos, 
e sobre sua cabec;:a encaixa perfeitamente um bone frigio. 

Uma das preocupac;:oes que tive foi a de tentar datar este projecto, j6 que nenhuma menc;:oo 
especifica encontrei nas buscas que fiz na bibliografia filatelica que possuo. 

Num projecto que tenho em acervo, objecto de um meu outr~ trabalho que publiquei em 1992, 
na revista "A Filatelia" (4), numa placa de quatro imagens que ora vos apresento, da autoria de Alfredo 
Candido, (fig. 2), e ainda outr~, de autor desconhecido, com a legenda "Labor Omnia Vincit", (fig. 3), 
todos tem em comum a circunstancia de mencionarem a palavra "Portugueza" sic, com "z", e a moeda 
em "REIS", 0 que condiz com projecto aprovado para a emissoo "Ceres", vide capo de um leiloo do 
colecc;:oo J. Sussex (5). 

De outr~ modo, outras imagens de projectos para a emissoo "Ceres", 0 do (fig. 4), de autor 
desconhecido, de nitida influencia de "arte nova", considerando os motivos e as Iinhas curvas - tido 
como um dos projectos noo aprovados do concurso de 1911 (6) - e 0 da (fig. 5), da autoria do escultor 
Simoes d I Almeida, sobrinho, este de estilo c16ssico - 0 segundo classificado no concurso de 1911 -
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ambos. escrevem "Portuguesa" sic. com "s". embora 0 primeiro refira a moeda "reis". e 0 segundo com 
amissae dela escreve "50". que leva a sup~r existir uma indefini<;oo quanta a designa<;oo daquela .. 

Ora. no que diz respeito ao nosso projecto que se pretende datar. existe uma diferen<;a profunda 
relativamente aqueles antes mencionados. noo tanto pela utiliza<;oo da escrita de "Portuguesa". sic. 
com "s". mas pel a men<;oo expressa de "30" e "e". 0 que naturalmente pressupoe "centavos" de escudo. 
e par conseguinte. se tira 0 conclusoo provis6ria. que tal projecto se destinasse aos concursos posteriores 
de 1915 ou 1916. e noo de 1926. visto que ap6s 0 "Estado novo" tal imagemja noo se integraria na sua 
ideologia. 

S6 que a area deste projecto que estamos a analisar e de 619.5 mm2 (documento original) eo 
concurso de 1911 estabelecia uma area maxima de 460 mm2• enquanto que 0 de 1915. a de 396 mm2• 

desconhecendo n6s qual a area permitida no de 1916. 
ja que tambem a escrita da palavra "Portuguesa" com 
"s". em principio. 56 se teria tornado efectiva depois 
de 12 de Setembro de 1911 (7). 

Considerando as razoes aduzidas nenhum 
acerto e Ifcito apontar como conclusivo. quanta a 
data da feitura deste projecto. apenas 0 facto 
provavel de que teria side produzido entre 1915 e 1926. 
e ainda com hipotetica ressalva. se atentarmos na taxa 
de "30". invulgar nos nossos projectos. de que. 
eventualmente. noo teria side produzido em Portugal. 
nem por um artista nacional- sua aquisi<;oo original foi 
em leiloo internacional. 

Resta terminar manifestando a minha 
convic<;oo pessoal. de magoa. pelo facto de um 
projecto com as qualidades que este possui - apesar 
de. como atras disse. ser portador de uma ideologia 
de base a n6s estranha no plano filatelico. embora 
vinculada. no patamar sociol6gico aos valores 
universais do humanismo e da liberdade - noo se tenha 
convertido efectivamente num selo postal de Portugal. 

000 0 000 

E imperativ~ que a mem6ria daqueles Homens Figura 5 
que deixaram com a sua postura moral um testemunho 
exemplar de humanismo e de dadiva desinteressada ao longo de uma vida. seja sempre lembrada por 
cad a um de n6s - assim se consubstancia uma genetica moral. 

o Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira foi em toda a sua vida um desses Homens. por tal. Ihe 
dedico este meu singelo escrito. 

Bibliografia: 

1. "Marianne" - Les Visages de la Republique. Gallimard. 1992; "Marianne" au combat. I'imagerie et la symbolique 
republicaines de 1789 a 1880. Flamarion, Paris. 1979; "Marianne" au pouvoir. I'imagerie et la symbolique 
republicaines de 1880 a 1914, Flamarion, Paris, 1989; 

2. Opusculos, Tomo I, edic;ao 1873. pag- 255 e seg. 
3. L'Echo de la nmbrologie. Marc;o, Abril. Maio de 2003. nOs 1761-1763; 
4. 6rgao do Nucleo Fliatelico dos Bombeiros Voluntarios de Sintra. "0 Encanto da Filatelia", pag. 7. 
5. Leilao nO 10, de 27 e 28 de Abril de 1996. de Paulo Dias. lote 16. 
6. Oliveira Marques. Historia do Selo Postal Portugues. 2° vol.. pag. 31. 1" ed. 
7.Diario do Governo n" 213, de 12 de Setembro de 1911 - "Relatorio da Comissao nomeada por portaria de 15 de 

Fevereiro de 1911, para flxar as bases da ortografla que deve ser adoptada nas escolas enos documentos 
oflclais e outras publicac;oes feitas por conta do Estado". presidida por Francisco Adolfo Coelho, tendo. entre 
outros. como vogais, Jose Leite de Vasconcelos, Gonc;alves Viana. e da presidencia honoraria de D. Carolina 
Michaelis de Vasconcelos - que aconselhava a escrita de "portuguesa" com "5" - vide conclusao n° 59 do 
extenso relatorio. 



1 a Guerra Mundial 
Mo~ambique 

10 Deposito de Prisioneiros de Guerra, 
Louren~o Marques 

Eduardo Barreiros e Luis Barrelros 
lebarreiros@netc.pt 

[

Abstract 
The seizure of German ships in the ports of Portugal and its Colonies determined the entrance 

of Portugal into WWI. Six ships had been seized in Mo<;ambique ports in February 1916. The members 
of the crew and passengers, which had been joined by a significant number of Germans living in 
the territory of Moc;:ambique, were interned from March 10, 1916 in Camp # 1 for Prisoners of War 
in Louren<;o Marques. 

We make reference to the dates when the ships in Moc;:ambique were seized, to the number, 
place, and date of internment of the crew and passengers, to German citizens living in 
Mo<;ambique, to the number of internees by camp, to the characteristics of the different camps, 
to the mail and censorship, and finally to the date when those interned had been transferred to 
Portugal. 

In subsequent articles, we will address the Camps of Quelimane, Beira/Macequece, and 
Tete. 

Introdu~ao 

Apos 0 inicio da Grande Guerra em 1 de Agosto de 1914, Portugal manteve 0 estatuto de Pafs 
neutral, 0 que fez com que os navios mercantes Alemoes e Austrfacos procurassem nos portos de 
Portugal continental e das suas colonias, um abrigo confortavel que os protegesse dos perigos da 
navega<;oo durante 0 estado de guerra. 

Fig. 1- 1916-Vista geral do 1° Deposito de Internados AlemCies em Lourenc;o Marques. 
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Com 0 evoluir do conflito. Portugal passou a receber pressoes diplomaticas do seu antigo aliado 
Britcnico. para apresar estes navios e disponibiliza-Ios para 0 esforc:;o de guerra dos paises aliados. A 7 
de Fevereiro de 1916. foi publicada a Lei n.O 480 em que 0 artigo 10.0 decretava que 0 governo poderia 
requisitar em qualquer ocasioo. as materias primas e os meios de transporte que se encontrassem nos 
dominios da Republica e que fossem indispensaveis a defesa da economia nacional. preparando assim 
as condic:;oes legais para 0 futuro apresamento dos navios . 

Em 17 de Fevereiro de 1916. 0 Governo Portugues pressionado pelo Governo Britcnico. procedeu 
ao apresamento urgente de todos os navios mercantes. 0 que veio a concretizar-se a partir do qia 23 
de Fevereiro. 

Foram assim apresados. em Portugal e nas colonias. cerca de 72 navios alemoes e 2 austriacos e 
as respectivas tripulac:;oes. 

Durante as duas semanas seguintes. ocorreram negociac:;oes diplomaticas com 0 objectiv~ noo 
conseguido. de manter Portugal como pais neutral. 

A 9 de Marc:;o de 1916 a Alemanha declarava guerra a Portugal. 

No territorio de Moc:;ambique. apos a entrada de Portugal na Guerra. foram feitos prisioneiros os 
cidadoos Alemoes residentes no territorio. bem como os tripulantes e passageiros dos navios Alemoes. 
que desde 0 inicio da 1 a Guerra. tinham procurado abrigo nos Portos de Lourenc:;o Marques(Fig.2) (Admiral. 
Kronprinz. Essen. e Hof). no Porto da cidade de Moc:;ambique (Kalif e Zieten) e no Porto da Beira (Linda 
Woermann). Oeste ultimo 
navio a vapor de 1377 tone
ladas. 0 mais pequeno de 
todos. noo encontramos ele
mentos relativos ao numero 
de tripulantes ou passagei
r~s . Estes. em numero reduzi
do teroo tido outro destin~ 
antes da data do apresa
mento do navio. 

Os prisioneiros foram 
intern ados nos Campos de 
Lourenc:;o Marques. Quelim
ane. Beira / Macequece e 
Tete. 

Neste artigo iremos 
fazer referencia a data em 
que os navios foram apresa
dos. ao numero. local e data 
de internamento dos seus tri
pulantes e passageiros bem 
como. dos outros cidadoos 
Alemoes residentes em 
Moc:;ambique. ao numero de 
internados por Campo. as 
caracteristicas dos diferen
tes campos e das suas con
dic:;6es. ao servic:;o de cor
reio. a censura postal e por 
ultimo. a data em que estes 
internados foram transferi
dos para Portugal. 

Iremos comec:;ar pelo 
1 ° Deposito de internados. 
em Lourenc:;o Marques. se
guindo-se-Ihe 0 20 Deposi
to. em Quelimane. 0 30 De
posito. na cidade da Beira / 
Macequece e por 

Loaren~o Marqael Ca~ Gorjao 

Fig. 2 - Porto de Lourenc;:o Marques. 



ultimo, 0 designado 4° Deposito de internados, localizado em Tete. A designac;:ao de 1 ° Deposito de 
intern ados de lourenc;:o Marques, que aparece com alguma frequEmcia no texto escrito em postais e 
cartas dos prisioneiros, levou a pensar os interessados nesta area de historia postal que haveria um 
segundo deposito de prisioneiros em l. Marques. No entanto, e como agara se torna claro, a designac;:ao 
de 2° Deposito foi reservado a Quelimane.Nao encontramos, na documentac;:ao consultada ate ao 
presente, qualquer referencia ao Campo de Porto Amelia. 

A censura postal em Portugal foi estabelecida pelo Decreto 2352 de 20 de Abril de 1916. A 
publicac;:ao do Decreto 2465, de 22 de Junho de 1916, do Ministerio das Colonias tornou a censura 
postal extensiva a todos os territorios ultramarinos. Apesar deste Decreto ter sido publicado em 5 de 
Agosto de 1916 no Boletim Oficial do Provincia, N.o 32 1 a Serie, a censura postal e telegrafica ja vinha a 
ser exercida muito provavelmente apos 0 apresamento dos navios e segura mente depois da declarac;:ao 
de guerra com a Alemanha. . 

A lOde Marc;:o de 1916, um dia depois do Alemanha ter declarado guerra a Portugal, e decretado 
o estado de sitio nesta Provincia, atraves da portaria N.O 38 publicada no Boletim Oficial de Moc;:ambique, 
Suplemento ao N.olO, 1° Serie e assinada pelo Governador Gera!, Major Alvaro de Castro. Em 
consequencia, sao internados a partir de 10-3-16 os primeiros Alemaes tripulantes dos navios. 

Foi tambem publicada no mesmo dia a Portaria Provincial N.o 39 contendo as "lnstruc;:6es relativas 
00 policiamento geral do territorio de Moc;:ambique". 

Estas duas Portarias constituiram a base para a organizac;:ao do censura postal e telegrafica 
nesta Colonia. 

Portarla N.o 38 - Tendo 0 Governo da Republica comunicado por intermedio do Ministerio das 
Colonias, em seu telegrama de hoje, que foi declarada a guerra entre Portugal e a Alemanha; 

Cumprindo-me nestas circunstancias prover a tudo quanto necessario se torne a manutenc;:ao da 
integridade do territorio, da ordem publica, da seguranc;:a e propriedade dos cidadaos, assegurando 
quando possivel 0 bem estar do populac;:ao em todo 0 territorio do Provincia; 

C6nscio de que todos os residentes nacionais nao deixarao de patentear 0 seu patriotismo, e os 
estrangeiros de cumprir todos os deveres que a sua situac;:ao especiallhes imp6e nesta grave conjuntura, 21 
dando integral execuc;:ao as ordens, determinac;:6es e providencias que se torne necessario adoptar; 

Ouvido 0 Conselho do Governo e com 0 seu voto afirmativo, nos termos e para os efeitos do n.o1 
do artigo 11 do Decreto de 23 de Maio de 1907; 

Hei par conveniente tornar publico para conhecimento de todos os cidadaos e imediata 
execuc;:ao par parte das autoridades a competir, 0 seguinte. 

1.° - Que Portugal se encontra no estado de guerra com a Alemanha. 

2.° - Que desde a data da publicac;:ao desta Portaria no Boletim Oficial e considerado em estado 
de sitio, enquanto durar a guerra actual, todo 0 territorio da Provincia, para todos os efeitos que esta 
situac;:ao determina. 

As autoridades e mais pessoas, a quem 0 conhecimento desta competir, assim 0 tenham entendido 
ecumpram. 

o Governo Geral em lourenc;:o Marques, lOde Marc;:o de 1916. 

o Governadar Geral, Alvaro de Castro. 

Portarla N.o 39 - Tornando-se urgente e indispensavel, em face da situac;:ao a que se refere a 
Portaria provincial N.o 38, do presente data, adoptar determinadas providencias de caracter especial 
que as circunstancias aconselham; 

Hei par conveniente publicar, para ter imediata execuc;:ao, as instruc;:6es relativas 00 policiamento 
geral do territorio, que baixam assinadas pelo Chefe do Estado Maior e fazem parte integrante desta 
Portaria. 

As autoridades e mais pessoas, a quem 0 conhecimento desta competir, assim 0 ten ham entendido 
ecumpram. 

Governo Geral, em lourenc;:o Marques, lOde Marc;:o de 1916. 

o Governador Geral, Alvaro de Castro. 



Como soo muito extensas as instruc;6es que estoo anexas a esta Portaria N.o 39, faremos apenas 
a transcric;oo dos textos que se referem aos prisioneiros de guerra. 

tulos: 
As referidas instruc;6es, constituidas por dezenas de artigos, encontram-se divididas em seis capi-

I - Organizac;oo do servic;o de Policia Militar 

II - Policia sobre informac;oo 

III - Policia sobre pessoas 

IV - Dos prisioneiros da guerra 

V - Destinos dos prisioneiros 

VI - Petic;6es 

Destes seis capitulos iremos transcrever apenas 0 III, IV e V que se referem aos prisioneiros de 
guerra e que soo relevantes para 0 presente trabalho. 

Capitulo III - Policia sobre pessoas 

Art.o 16.0 
- Os subditos das nac;6es inimigas que residindo na Provincia a data da declarac;oo de 

guerra sejam razoavelmente suspeitos de serem perigosos para a seguranc;a do territorio, seroo presos 
e entregues as autoridades militares, a fim de serem internados nas condic;6es dos prisioneiros de guer
ra, devendo nesta situac;oo gozar de todas as regalias que aos prisioneiros de guerra venham a ser 
concedidas. 

Art.o 17.0 - Igual procedimento devera ser adoptado relativamente aos subditos das nac;6es 
inimigas que posteriormente a declarac;oo de guerra venham a ser removidos de navios Portugueses, 
inimigos ou neutrais, quando estejam nas condic;6es adiante especificadas. 

Art.o 18.0 
- Os subditos das nac;6es inimigas residentes ou desembarcados em qualquer parte do 

territorio da Provincia poderoo gozar de liberdade condicional, desde que pelo seu reconhecido pro
cedimento ou pelas garantias que sobre eles derem pelo menos tres residentes Portugueses idoneos da 

22 localidade, estejam isentos de qualquer suspeita. 

Paragrafo uni
co - A respectiva au
toridade militar julga
ra do procedimento 
e garantias dadas, 
bem como fixara as 
condic;6es da liber
dade condicional 
quando ela venha a 
ser concedida, ou a 
retirada da mesma 
concessoo quando 
as circunstoncias 0 

aconselhem ou haja 
motivos razoaveis 
para as retirar. 

Art.o 19.0 
- Os 

subditos das nac;6es 
inimigas que serviam 
a data da declara
c;oo de guerra, sobre 

Fig. 3 - Edlflcio do Quartel General em Lourenc;o Marques. as ordens das autori-
dades militares ou ci

vis, incluindo nestas as autoridades das companhias privilegiadas, seroo avisados no menor prazo das 
condic;6es em que poderoo permanecer no territorio, fixando-Ihes a respectiva autoridade militar 0 

prazo para a sua saida e facilitando-Ihes quanta possivel a mesma, quando noo desejem sujeitar-se as 
referidas condic;6es. 

Art.o 20.0 
- Os subditos das nac;6es inimigas a quem seja permitido permanecer no territorio, mas 

que residam dentro dos limites de um distrito, regioo ou localidade onde a sua permanemcia venha a ser 



julgada inconveniente 
pel a respectiva autori
dade militar, seroo 
obrigados a transferir a 
sua residencia para 
fora dos referidos 
limites, dentro do prazo 
que Ihe for estipulado e 
pela forma que mais 
convenha a seguranc;a 
do territ6rio. 

Art.° 21 .0 - Nas 
areas destinadas ao 
internamento das pri
sioneiros de guerra noo 
e permitida a residen
cia ou a entrada de 
subditos das nac;6es 
inimigas, mesmo go
zando da liberdade 
condicional. 

Art.° 22.0 - A 
respectiva autoridade 
militar cumpre restringir 

_~~_J 

Fig. 4 - Intelro Postal da Unlao Sui Afrlcana, remetldo de Johannesburg em 24-3-1916. 
para 0 prlslonelro n.· 117. H. Rosendorff.lnternado em Louren~o Marques apenas duas 
semanas apos 0 seu aprlslonamento. Marca a vermelho do QUARTEL GENERAL / Re
partl~ao d'informa.;oes e CENSURADO. 

a deslocac;oo dentro da Provincia dos subditos das nac;6es inimigas com liberdade condicional e ainda 
impor-Ihes restric;6es quanta ao uso dos caminhos de ferro. dos telegrafos. dos telefones e facilidades 
posta is. dando para tal fim os devidas instruc;6es as autoridades competentes. 

Capitulo IV - Dos prlslonelros de guerra 

Art.O 23.0 
- Das pessoos removidas ou capturadas a bordo de um navio da nac;oo inimiga. que 23 

tenha tomado parte nos hostilidades. seroo feitos prisioneiros de guerra: os oficiais e tripulac;oo: os 
oficiais de terra e mar e os funcionarios civis das nac;6es inimigos; os desertores nacionais ou dos nac;6es 
aliadas e ainda todos as pessoas que se presuma possam coadjuvar os servic;os militares ou navais das 
referidas nac;6es inimigas. 

Art.o 24.0 - Os oficiais das nac;6es neutrais encontrados nas condic;6es do artigo anterior seroo 
tambem feitos prisioneiros de guerra. a noo ser que assegurem por compromisso escrito. que noo serviroo 
em qualquer navio inimigo enquanto durarem os hostilidades. 

Art .o 25.0 
- Todas as demais pessoas que sejam capturadas ou removidas nas condic;6es dos dois 

artigos anteriores seroo postas em liberdade condicional. devendo dar conta dos seus destinos a 
autoridade policial militar. 

Art.o 26.0 
- S6 0 pessoal religioso. medico ou hospitalar de um navio de guerra inimigo capturado. 

pode deixar de ser feito prisioneiro de guerra. desde que seus servic;os se tornem dispensaveis. 

Paragrafo 1.0 - A liberdade que venha a ser concedida ao pessoal de que trata este artigo. sera 
condicional e com as restric;6es que a respectiva autoridade militar entender fixar. 

Paragrafo 2.0 - Quando Ihe seja concedida a liberdade 0 pessoal referido tera direito a levar 
consigo todos os objectos do seu uso particular. incluindo os seus instrumentos de cirurgia. 

Art .o 27.0 - Das pessoas removidas ou capturadas a bordo de um navio das nac;6es inimigas. que 
noo tenha tomado parte nas hostilidades. seroo feitos prisioneiros de guerra os oficiais e a tripulac;oo. 

Paragrafo unico - 0 pessoal a que se refere este artigo pod era gozar de liberdade condicional 
quando oferec;a as necessarias garantias e assine uma declarac;oo individual comprometendo-se a 
noo tomar parte por qualquer forma. em futuras hostilidades ou em qualquer servic;o que tenha 
correlac;oo com as operac;6es inimigas. 

Art.o 28.0 
- Dos pessoas removidas ou desembarcadas de navios dos nac;6es neutrais seroo feitos 

prisioneiros de guerra todos os funcionarios militares e civis e os reservistas das r:lac;6es inimigas. os 
desertores nacionais e das nac;6es aHadas e todas as pessoas que se presuma poder prestar servic;os as 
referidas nac;6es inimigas. 



Art.o 29.0 - Das que se encontrem a bordo de um navio neutral. tomado como presa. serao feitos 
prisioneiros de guerra os funcionarios militares das na<;6es inimigas devendo toda a tripula<;ao e os 
demais passageiros serem postos em liberdade. adoptando-se quanta possivel as providencias 
necessarias para que coda um siga 00 destin~ que levava. 

Paragrafo unico - As pessoas a que se refere 0 final deste artigo nao poderao ser trensportadas 
em navios de guerra senao quando tal transporte seja inevitavel. 

Art.o 30.0 - As pessoas que venham a ser detidas ou capturadas nos term os destas instru<;6es pelas 
autoridades administrativas ou po/iciais ou ainda pelos funcionarios de fisca/iza<;ao maritima ou 
aduaneira. ficarao sob a cust6dia das referidas autoridades enquanto nao possam ser entregues a 
respectiva autaridade militar. 0 que se devera efectuar no menor prazo. 

Art.o 31.0 - De todas as deten<;6es ou captures que venham a ser realizadas. sera lavrado um 
termo em que se especifique a identidade do detido ou capturedo. todos os objectos. valores. 
documentos e artigos de usa particular que Ihes sejam apreendidos. a data. local. motivos e 
circunstancias do prisao. 0 nome do captor ou detentor e das testemunhas que possam elucidar a 
ocorrencia. 

Sent l r arquee . 
DE 

BEN'EPIC'ENCIA 

Fig. 5 - Carta franqulada com 1 selo tlpo Ceres de 2 V. centavos. e taxa de guerra de 1 
centavo. remetlda por Fritz Wirth. em 26-10-17. para 0 Comlte International de la Croix 
Rouge. em Geneve. Sulc;a (19-XII-1917). Este cldadao Alemao de 45 anos natural de 
Hamburgo. proprletario. resldente em Lourenc;o Marques desde 1884 fol preso em 11-3-16 
e posta em IIberdade condlclonal. nesse mesmo dla. Velo a ser 0 Presldente da Socleda
de Alema de Beneflcencla. 
Carlmbo do Quartel General I Repartlc;ao de Informac;oes. Clnta de CENSURA em papel 
rosa. com a Inscrlc;ao a preto ABERTO PELA CENSURA I LOURENCO MARQUES. 

Paragrafo unico - A reparti<;ao de informa<;6es goza de franquia. 

CapItulo V - Destlno dos Prlslonelros 

Paragrafo 
unico - 0 termo a que 
se refere este artigo 
acompanhara 
sempre 0 detido 
quando este for 
entregue a autori
dade militar que tiver 
de Ihe dar destino. 

Art.o 32.0 - Aos 
comandantes 
militares cumpre 
elaborar. em face 
dos term os de 
captura 0 registo de 
todas as pessoas 
detidas ou capture
das que Ihe sejam 
presentes segundo as 
instru<;6es gerais do 
Quartel General 
(Fig.3). ao qual in
cumbe organizar 
uma reparti<;ao de 
informa<;6es sobre 
todas as pessoas de
tidas dentro do 
territ6rio da Provin
cia. por forma a 
poder elucidar sobre 
tudo 0 que Ihes dig a 
respeito e informar 
qualquer pedido que 
sobre os mesmos Ihe 
seja dirigido. 

Art.o 33.0 - As pessoas detidas ou capturadas por infrac<;ao das presentes instru<;6es serao relaxadas 
pelos comandantes militares aos tribunais comuns ou militares segundo a natureza dos delitos e 
qualidades dos delinquentes. 

Paragrafo unico - 0 Governador Gerel delega por esta forma e desde ja nos delegados do 
Procurador do Republica enos promotores dos Conselhos de Guerra. a promo<;ao dos respectivos autos 
de noticia assinados pelos respectivos comandantes militares. 



Art.° 34. 0 
- As 

pessoas detidas ou 
capturadas que ten ham 
a qualidade de 
prisioneiros de guerra 
serao internadas nas 
condic;:6es expressas no 
regulamento das leis e 
costumes dos guerros 
terrestres salvo se 
tiverem cometido delito 
ou infracc;:ao pela qual 
ten ham de responder 
perante 0 tribunal 
competente. 

Fig. 6 - Intelro Postal Isento de tranqula em que est6 Impresso .. SERVIC;:O POSTAL / 
Correspondencia de prlslonelros de guerra / Correspondence des prlsonnlers de 
guerre" mandados Imprlmlr para uso excluslvo dos prlslonelros de guerra. RemeHdo 
em 17-10-16. pelo prlslonelro N.· 453 no 1· Deposito de Prlslonelros de guerra em 
Lourenc;o Marques. para a Alemanha. Correspondencla encamlnhada pela 
Oelegac;Cio da C V Portuguesa e pel a Agence InternaHonal des Prlsonnlers de Guerre. 
em Geneve (28-1-17). 

Art.o 35.0 
- Para 0 

internamento dos 
prisioneiros de guerra 
havera na Provincia os 
Depositos ou Campos de 
concentrac;:ao que se 
julgue necessarios e 
cujas areas e locais 
serao oportunamente 
designados. 

Friedrich Karl Schultze. de 35 anos. soltelro. natural 
de Berllm. toguelro do vapor "Zieten" desde Malo r 
de 1913. fol aprlslonado em L. Marques em 27-3-
1916 e Iransferldo para L1sboa em 18-10-1917. 

Art.O 36.0 
- Os depositos ou campos de 

prisioneiros ficarao a cargo de um oficial 
comandante ou ainda de uma autoridade 
administrativa encarregada do deposito. 
ambos subordinadas ao respectiv~ 
comandante militar e tera 0 pessoal militar 
ou civil a vigiloncia dos detidos e aos servic;:os 
que a manutenc;:ao dos depositos requerer. 

Art.o 37.0 
- Os servic;:os de depositos e 

campos de prisioneiros de guerra sera 
regulado superiormente per intermedio do 
Quartel General. 

Art.o 38.0 
- Em cada deposito havera 

um registo do qual constara tudo 0 que possa 
identificar os prisioneiros e a sua situac;:ao 
como transferencias. altas e baixa ao hospital 
e falecimentos. 

Paragrafo unlco Disposic;:6es 
especiais deverao regular a guarda e 
arrolamento dos objectos. valores e 
documentos que sejam apreendidos aos 
prisioneiros e ainda relativamente aos 
testamentos e espolios que deixarem. 

Art .o 39. 0 
- Dos registos de cada 

deposito serao extraidos os elementos 
necessarios para 0 Quartel General elaborar 

Postkarte flir Kriegsgefangenen 

Ausser dem Dat.um utld der l1ntersehrift, dad 
auf dieser Karte niehts gesehrieben werden. 

Wenn sonst etwas hinzugefiig t wird, wird die 
Karte nieht befordert. t 

Nieht passende Sil.tze sind auszustreiehen. 

Reim Antworten sollte man, wenn moglich, 
auflEnglisch schreiben, und zwar aufPostkarten 
wei sie obne Aufenthalt abgeliofert we x;den. 

Es gebt mir gut. 
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Fig. 7- Verso do postal da Fig. 6 em que foram Impressas em 
AlemCio Informac;oes simples sobre a sua sltuac;Cio. 
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o tombo geral dos prisioneiros de guerra em toda a Provincia, p~r forma que em qualquer ocasioo se 
possa julgar da situa<;oo de cad a um. 

Art.o 40.0 
- Os prisioneiros de guerra internados nos depositos ficam sujeitos aos regulamentos das 

leis e costumes de guerra na parte que Ihes for aplicovel e ainda as instru<;6es especiais relativas aos 
servi<;os especiais de cada deposito. 

Art.o 41.0 - As cartas, vales e valores monetorios bem como encomendas postais destinadas aos 
prisioneiros de guerra ou p~r eles expedidas seroo isentas de qualquer taxa. 

Art.o 42.0 - Toda a correspond€mcia, qualquer que seja a sua natureza, dirigida aos prisioneiros de 
guerra ou p~r eles expedida, esto sujeita a previa censura dos comandantes ou encarregados dos 
depositos segundo formalidades devidamente reguladas 

Art.o 43. 0 
- Aos prisioneiros de guerra so e permitido esc rever cartas particulares para a familia ou 

tratando de comunica<;6es sobre negocios e deveroo ter uma razoovel extensoo, que noo podero 
exceder duas laudas de uma folha de papel de cartes. 

Parografo 1.0 - E obrigatorio que as cartas sejam escritas em Portugues, Frances ou Ingles. 

Parografo 2.0 - E absolutamente proibida qualquer referencia sobre as comodidades que oferecem 
os lugares de concentra<;oo. 

Art.o 44. 0 
- Quando haja duvida sobre 0 local em que se encontre qualquer prisioneiro devero a 

correspondencia ser dirigida ao Quartel General, Reparti<;oo de Informa<;6es. 

Os Prlslonelros 

,. Provenlentes dos navlos 

o conjunto de prisioneiros do Campo de Louren<;o Marques era constituido, na sua grande maioria, 
p~r tripulantes e passageiros dos navios apresados nos portos de Louren<;o Marques e de Mo<;ambique: 

Navio "Admiral" 

Navio de passageiros de 6 341 toneladas, comprimento 126,8 metros, uma chamine, dois mastros, 
duas helices e velocidade de 13 nos. Tinha acomoda<;6es para 72 passageiros em 10 classe, 112 em 2° e 
80 em terceira. Tinha side construido em Hamburgo em 1905 pela Blohm & Voss para a Deutsche Ost
Afrika Line. Iniciou, a partir de Hamburgo, as carreiras de Africa em 25 de Junho de 1905. Apos 0 inicio 
da guerra refugiou-se no Porto de Louren<;o Marques tendo sido apresado pelas autoridades Portuguesas 
em 23 de Fevereiro de 1916 e rebaptizado com 0 nome "Louren<;o Marques". Esteve integrado na 
Companhia dos Transportes Maritimos do Estado ate 1925. 

.... nquot .. "LUlJ.~ENC;·O :\lARQUHS" 

Fig. 8 - Navio Portugues "Lourenc;o Marques"dos Transportes Maritimos do Estado, 
ex navio de passageiros Alemco "Admiral". 

o comandante 
Johann Adolf Karl Kley e 77 
tripulantes foram aprisio
nados a 10-3-1916 no 
Campo de L. Marques 
tendo sido transferidos 
pora Lisboa, com destin~ a 
outros campos, entre 18-10-
1917 e 11-10-18. 

Navio "Kronprlnz" 

Navio a vapor de 
passageiros de 5 645 
toneladas, com 125,3 
metros de comprimento, 
uma chamine, dois mestros, 
duas helices, 12 nos e meio 
de velocidade, com 
acomoda<;6es para 72 
passageiros em prime ira 
classe, cincoenta e seis em 
segunda e sessenta em 
terceira classe. Foi 



construido em 1900 pela Blohm & Voss de Hamburgo para a Deutsche Ost-Afrika Line. 

Come<;:ou as viagens da linha de Africa em 30 de Junho de 1900. Foi apresado no Porto de 
Louren<;:o Marques em 23 de Fevereiro de 1916 pel as autoridades Portuguesas. rebaptizado com 0 

nome "Quelimane" foi integrado nos Transportes Maritimos do Estado. Este navio serviu como navio 
Hospital. 

Fig. 9 - "Kronprinz" Navio mercante AlemCio da Deutsche Ost-Afrlka Line. 

o comandante. Bernhard Hugo Erich Greiwe. 0 medico do navio. Wilhelm Cordes. 78 tripulantes e 
tres passageiros foram aprisionados a 10-3-16 no Campo de Louren<;:o Marques e mais tarde transferidos 
para Lisboa entre 18-10-1917 e 23-12-1917. 

Navio "Essen" 

o navio de carga Essen de 5 878 toneladas foi construido em 1912 p~r J. C. Tecklenborg. 
Geestemunde para a Deutsche-Australische Damps. Ges. (German-Australian Line). de Hamburgo. Em 
Agosto de 1914 procurou refugio em Delagoa Bay e em 23 de Fevereiro de 1916 foi apresado pelas 
autoridades Portuguesos. Integrado nos Transportes Maritimos do Estado recebeu 0 nome de 
"Inhambane". 

o comandante. Heinrich Johann Prohn e 38 tripulantes foram aprisionados em L. Marques a 10 de 
Mar<;:o de 1916 e transferidos para Lisboa no periodo entre 3-10-17 e 24-11-1917. 

Navio "Hof" 

Navio cargueiro a vapor construido em 1914. com 4 705 toneladas. 191 metros de comprimento. 
uma chamine. dois mastros com uma velocidade de cruzeiro de 12.5 n6s. Construido pela Alt. Ges. 
Neptun. Rostock para a Companhia Deutsche Australische Line. Hamburgo em Agosto de 1914. Foi 
apresado no Porto de Louren<;:o Marques em 23 de Fevereiro de 1916 pelas autoridades Portuguesas. 
rebaptizado. com 0 nome "Gaza" e integrado nos Transportes Maritimos do Estado. 

o comandante. Rudolph Schuldt e 30 tripulantes foram aprisionados a 10 de Mar<;:o de 1916. 
Nesta data nco se encontravam passageiros a bordo. Foram transferidos para Lisboa. com destin~ a 
outros campos. entre 18 de Outubro e 7 de Dezembro de 1917. 

Navio "Khallf" 

Este navio de carga de 5 105 toneladas tinha 138 metros de comprimento. uma chamine. dois 
mastros. uma s6 helice e navegava com uma velocidade de 12 n6s. Foi construido em 1906 por Bremer 
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Vulkan, Vegesack para a Deutsche Ost-Afrika Line e em Agosto de 1914 quando do inicio da guerra 
estava ancorado no porto de Lourenc;:o Marques. Em Fevereiro de 1916, tal como aconteceu com os 
outros navios, foi 
apresado e rebapti
zado com 0 nome 
"Fernoo Veloso" ten
do sido integrado na 
Companhia dos 
Transportes Mariti
mos do Estado. 

o comandan
te, Peter Bremer e os 
7 tripulantes foram 
aprisionados em 27 
de Marc;:o de 1916 no 
Campo de Lourenc;:o 
Marques . Foram 
transferidos para Lis
boa e posteriormen
te para outros cam
pos entre 18-10-1917 
e 23-12-1917. 

Navio "Zieten" 

Navio de pas
sageiros de 8 066 to
neladas construido 

A1&~~M' h:f.~ 

A,?--/c; ..... 
/ w/. /.d~Jth. 

Fig. 10 - Carta remetlda de Napoles, em 11 de Feverelro de 1915, para 0 Capltco do navlo 
Alemco "Khallf" refuglado desde 0 Iniclo da guerra, no porto da cldade de Mo~amblque. 

pelo estaleiro F. Schichau de Danzig em 1902, para a Norddeutscher Lloyd (Nord German Lloyd). Tinha 
um comprimento de 136,9 metros, uma chamine, dois mastros, duas helices e uma velocidade de 14 nos. 
Possuia acomodac;:5es para 104 passageiros em primeira classe, 97 em segunda e 1700 em terceira 
classe. Em 6 de Maio de 1914 tinha concluido para alem de outras viagens a decima quinta vigem de 
Bremen - Suez - Australia quando em 5 de Agosto de 1914 se refugiou no Porto de Lourenc;:o Marques. Foi 
apresado nest porto em 23 de Fevereiro de 1916 pel as autoridades Portuguesas e rebaptizado, com 0 

nome "Tungue" e integrado nos Transportes Maritimos do Estado. Em 27 de Novembro de 1917 foi 
torpedeado e afundado no Mediterroneo por um submarino Alemoo quando se encontrava ao servic;:o 
da Furness Withy & Co. 

o comandante, Wig bold Coens Van Senden, 121 tripulantes e 14 passageiros foram aprisionados 
no Campo de Lourenc;:o Marques em 27-3-1916. 

Foram transferidos para Lisboa, com destino a outros campos, entre 18 de Outubro e 23 de 
Dezembro de 1917. 

o total dos prisioneiros provenientes dos navios acima citados era de 375, sendo 358 tripulantes 
e 17 passageiros. 

2- Alemoes residentes em Mo~ambiqe 

Aos prisioneiros referenciados em 1, juntaram-se 109 cidadoos Alemoes residentes na Colonia de 
Moc;:ambique, internados no 10 Deposito no decurso do mes de Marc;:o, sendo a grande maioria interna
dos ate ao dia 27. Outros cidadoos, em menor numero, tiveram 0 mesmo destino durante os meses de 
Abril a Novembro de 1916. 

Os Alemoes, residentes no territorio de Moc;:ambique e agora internados, tin ham as mais variadas 
profiss5es : comerciantes, mecanicos, engenheiros, missionarios, agricultores, estivadores, professores, 
carpinteiros, empregados e gerentes de casas comerciais, como a Casa Oswald Hoffman, a Wm. Philippi 
& Co, a Stueben, a H. Gubler, a Deuss & Co, a Delagoabay Stevedoring Co, a Sagury, a Koch, a Premier 
Whaling Co, a The Lourenc;:o Marques Forwarding Co., a empresa Breyner & Wirth, empregados e geren
tes da companhia de navegac;:oo Deutsche Ost-Afrika Line, etc. etc. 

Deste grupo, faziam parte um pequeno alguns Alemoes residentes na cidade de Lourenc;:o Mar
ques, desde Maio de 1915. Eram refugiados do Transval, donde tin ham fugido apos as manifestac;:5es e 



Fig. 11 - Intelro Postal. 
remetldo em 12-10-16 pelo 
Prlslonelro H. Schroder com 
oN.· 263. do Campo de L. 
Marques. para familiar em 
Berllm. Encamlnhado pela 
Delega~ao da Cruz Ver
melha em L. Marques e de 
Geneve (29-XII -16). Hans 
Schroder. natural de Berlin. 
22 anos. empregado de 
comerclo. preso e Internado 
em L. Marques em 11 -3-16. 
transferldo para Llsboa em 
3-10-17. Internado em Pe
niche em 18-11-17 e trans
ferldo para Angra onde 
chegou a 30-11-17. Repa
trlado no vapor Dlnamar
ques "Flora" em 13-10-19. 

destruic;:oo de suas casas pelos Ingleses como protesto ap6s 0 afundamento do navio Ingles Lusitonia. 
par um submarino Alemoo U 20 em 7 de Maio de 1915. onde se perderam 1198 vidas. 

De seguida. vamos fazer referencia aos prisioneiros que foram transferidos para L. Marques pro
venientes de outros campos. Nos pr6ximos artigos daremos indicac;:oo do numero total de prisioneiros 
internados em coda um dos dep6sitos de Quelimane. Beira/Macequece e Tete. 

3- Provenientes de outros campos de prisioneiros de Mo~ambique 

De Tete para louren~o Marques - 21 

Fig. 12 -Carta reglstada franqulada com 4 selos de 2 '12 Ctvs. TIpo Ceres e selo de Taxa de 
Guerra de 1 Ctv. obllterada com marca de dla da Esta~ao Telegrafica de Ponta Vermelha. 
remetlda em 14-SET-17 p~r W. v Stockfleth. prlslonelro N.· 216. para Berna (12-XI-17). 
Censura circular a vermelho de L. Marques.Clnta e carlmbo de Censura Inglesa. 
William Hannibal Harold von Stockfleth. natural de Hamburgo. 24 an os 4° Oficlal do 
navlo "Kronprlnz". preso e Internado em L. Marques em 10-3-1916. transferldo para 
Llsboa em 21-10-17. Internado no deposito de Penlche em 27-11-17. Repafrlado para 
Hamburgo em 3-12-19. 

Foram aprisio
nados no Campo de 
Tete. proven ientes 
de Tete. Chifumbazi. 
Chinde. Boroma. Mi
ruru e Angonia. 21 ci
dadoos Alemoes a 
partir do dia 20-3-
1916. 23-3. 25-3. 15, 
17 e 27 de Abri l. No 
dia 8 de Junho de 
1917 foram transferi
dos 20 pris ioneiros 
para 0 Campo de 
Lourenc;:o Marques. 
S6 urn foi transferido 
a 15 de Janeiro de 
1917. 

De Quelimane 
para l. Marques - 17 

Foram aprisio
nados no Campo de 
Quelimane 17 Ale
moes proven ientes 
de Quelimane, 
Chinde e Chupanga 
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(Companhiade Moc;:ambique) em 15-3-1916, 1 e 15 de Abril. 

Foram transferidos para L. Marques em 15 de Agosto de 1916 (Um prisioneiro), 6-9-1916 
(1 prisioneiro), 26-10-1916 (1 prisioneiro), 8-6-17 (1 prisioneiro), 22-10-17 (1 prisioneiro), 13-11-17 (12 
prisioneiros) . 

De Macequece e Belra para L. Marques - 15 

Cerca de metade destes foram aprisionados na Beira, 1 em Neves Ferreira e outr~ em Inhanguvo, 
Buzi ( Companhia de Moc;:ambique), 2 outros em Chimese, outr~ em Munene, e 1 outr~ em Muza (Manica) 

Foram aprisionados em Macequece a 21 Abril 1916 (7 Alemoesj, 24-5-1916 (5 Alemoes), 22-6-16 
(1 Alemooj, 3-10-16 (1 Alemoo) e em 15-1-17 outr~ indivfduo. 

A 17 de Abril de 1917 foram todos transferidos para a Beira e posteriormente, a 12 de Novembro 
de 1917, para Lourenc;:o Marques. 

TOTAL dos prlslonelros que passaram pelo Campo de Lourent;o Marques - 537 

A planta do campo de Lourenc;:o Marques feita em Setembro de 1916, referindo ser de 470 0 n.o 
de prisioneiros do Campo, noo incluiu os 53 prisioneiros provenientes de outros campos como Quelimane, 
Macequece e Tete, e que s6 deram entrada neste Campo de Lourenc;:o Marques em Novembro de 
1917, tal como noo contou com os outros que foram internados posteriormente. 

Durante a existemcia do 1 ° Dep6sito foram postos em Iiberdade 17 internados, 10 faleceram 
tendo ficado sepultados no cemih3rio de Lourenc;:o Marques e dois evadiram-se, um a 12-8-1916 e outr~ 
a 18-4-1 91 7. 

A grande maieria dos tripulantes e passageiros internados no Campo de Lourenc;:o Marques foram 
transferidos para Lisboa entre 18 de Outubro e 23 de Dezembro de 1917. Os ultimos prisioneiros a 
deixarem 0 campo, fizeram-no no final de Outubro de 1918. 

10 Deposito de Prlslonelros de Guerra - Lourenc;o Marques 

o local onde ficariam aprisionados os cidadoos Alemoes estava jo decidido, embora mantido 
em segredo, mesmo antes da data do apresamento dos navios. Disso nos do conta uma notfcia publicada 
na primeira pogina do jornal semanorio "0 Incondicional" publicado em Lourenc;:o Marques em 28 de 

Fig. 13 - Vista geral do Campo. 



Fevereiro de 1916 em 
que 0 articulista pedia 
informac;6es sobre 0 

facto de se estarem a 
construir com urgencia 
casas de habitac;oo no 
"Pantano". 

A cidade de 
Lourenc;o Marques esta 
assente na margem 
esquerda do rio de L 
Marques ou Espfrito Santo 
separada das elevadas 
terras do Machacuene 
por um extenso pantano 
formado pelas aguas das 
nascentes as quais se 
vinham juntar as aguas 
sa/gadas das gran des 
mares. Apesar do clima 
ameno de L. Marques 
esta grande area 
pantanosa conferia a 
cidade a reputac;ao de Fig. 14 _ Aspecto exterior de uma caserna do Campo de louren~o Marques. 
um dos pontos mais 
insa/ubres da Provfncia 
de Moc;ambique. Este problema ficou resolvido com a drenagem do pantano no final do secu/o XIX. 

Localizado junto da Avenida da Republica. num local conhecido por "pantano". nome que Ihe 
ficou dos antigos tempos em que efectivamente 0 era. encontra-se um recinto vedado pcr fio de 
crame abrangendo uma area de 26 000 metros quadrados. 

E dentro deste recinto que esta instalado 0 Primeiro Dep6sito de Prisioneiros de Guerra de que 
YOU tentar fazer uma pequena descric;oo que se completa com a planta junta para. seguidamente. 
abordar a organizac;oo interna. 

A planta. com a legenda apensa. suficiente e para se fazer uma ideia clara do situac;oo e numero 
de edificac;6es. no entanto acho conveniente referir-me as condic;6es das principais por forma a tornar 
conhecidas as circunstancias favoraveis em que se encontram os 469 subditos das nac;6es inimigas. ali 
internados. 

Fig. 15 - Vista Interior de uma caserna do Campo de louren~o Marques. 

Comec;arei pelas 
casernas: 

N.o 1 - Area de cerca 
de 1020 m2. Capacidade de 
cerca de 7100 m3. N.O de 
internados 196. 

N.o 2 - Area de cerca 
de 1020 m2. Capacidade de 
cerca de 7100 m3. N.O de 
internados 138. 

N.o 3 - Area de cerca 
de 640 m2. Capacidade de 
cerca de 4400 m3. N.o de 
internados 135. 

Espac;o dispon fve l 
para coda internado 
medido em metros cubicos: 
Caserna numero 1 - 36 m3; 
Caserna numero 2 - 51 m3; 
Caserna numero 3 - 33 m3. 
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Ressalta uma desproparc;ao entre 0 espac;o atribufdo a cada indivfduo nas casernas 1 e 3 e na 
caserna 2. Explica-se este facto pela necessidade de aproximar tanto quanta possfvel os indivfduos da 
mesma classe e instruc;ao, e ter sido a distribuic;ao por casernas feita quando ainda nao existia a N.o 3 e 
quando esta se construiu verificar-se que nao era necessaria alterac;ao alguma, visto que 0 espac;o 
mfnimo (0 atribufdo na caserna 3) era mais do que suficiente alem de que a disposic;ao especial adoptada 
na sua construc;ao supria com vantagem a diminuic;ao da area. Todas elas tem portas e janelas cober

Fig. 16 - Vistas do interior de uma caserna do Campo de L. Marques. 

tas par rede de mosqui
teiro e a ventilac;ao e fei
ta par enormes portas e 
ventiladores colocados 
no telhado. - A ventila
c;ao da caserna 3 e no 
momento muito mais per
feita que nas outras mas 
dentro em pouco esta
rao colocados mais ven
tiladores naquelas pon
do-as em igualdades de 
circunstancias. Em cada 
uma delas existem duas 
casas com lavatorios. 

As camas nas ca
sernas 1 e 2 sao peque
nos beliches de madeira 
que se deslocam para se 
poder tornar eficaz e ra
pida a limpeza. 

Na caserna 3 a dis
posic;ao e diferente pois 
os leitos levantam-se gi
rando em torno de duas 
dobradic;as e ficando 
pela outra extremidade 
seguros as paredes por 
meio de um gancho. 0 sis
tema e optimo e torna 
extremamente facil a lim
peza sem necessidade do 
transporte dos leito para 
fora da caserna . 

Retretes e casas de 
banho para cada caser
na completam as suas 
dependencias. 

Refe/tor/o. - Tern a 
area de 1020 m2 e com
porta bem todos os inter
nados. 0 mobiliario com

p6e-se de compridas mesas e bancos corridos, p~r forma a tornar facil 0 servic;o e a limpeza. 

Coz/nha. - De madeira e zinco, cimentada. Trabalham seis caldeiros. Tem junto uma arrecadac;ao 
com tabuleiros forrados de zinco para lavagem de legumes e do outro lado um compartimento que 
serve de copa com tambem grandes tabuleiros de zinco destinados a lavagem dos talheres e pratos. 

Enfermaria. - e certamente a pior instalac;ao que existe dentro do deposito e isto devido a nao 
ter sido construfda para esse fim, pois que se partiu de prindpio que todos os doentes baixariam imedi
atamente ao hospital; mais tarde, com a entrada para 0 acampamento como internado, de um 



dos medicos dos vapores Alemoes. resolveu-se adaptar uma pequena casa de madeira e zinco a 
enfermaria onde soo tratados os casos pouco graves de paludismo e outras pequenas doenc;:as que 

noo requisitam cuidados 
excessivos. is to de 
acordo com 0 faculta 
tivo em servic;:o no 
Deposito; no entanto a 
pouco e pouco se tem 
ido beneficiando. tor
nando um pouco mais 
compativel com os fins a 
que se destina. 

Arrecada~oes. -
Existem 3. uma destinada 
a cousas do Estado. outra 
as malas dos internados 
e outra a generos. 
funcionando de cantina 
como adiante se vera. 

Lavadouros . 
Existem dois magnificos 
de cimento. com doze --.,;;---------------'-=====-...... lugares cada um. 

Fig. 17 - Cozinha do Campo de Lourenc;o Marques 
Oflclnas. - Tres 

cubiculos. assim se podem chamar. foram construidos pel os internados com 0 material que sobrou de 
outras construc;:oes e onde trabalham nas suas profissoes. Mais outras pequenas construc;:oes destinadas 
a diferentes servic;:os entre os quais se destaca. junto as casernas. dois pequenos restaurantes onde os 
internados que dispoem de meios bebem cafe. comem bolos e passam um bocado das tardes. 

Fig. 18 - Vista interior do refeitorio do Campo de Lourenc;o Marques. 

Jardlns. - Grupos de internados tomaram a sua conta arranjarem pequenas porc;:oes de terreno. 
debaixo de um plano. onde fizeram pequenos jardins tendo quase todos um pequeno caramanchoo ou 
chale artisticamente feito. de madeira ou canic;:o. com mais ou menos comodidades e que doo um 
aspecto muito interessante ao acampamento. 

Sport. - Um gymnasio. dois campos para Foot-Bal e um court de tenis em construc;:oo. soo os 
elementos de que dis poem os internados para exercicios fisicos. 
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Fig. 19 - Grupo de teatro constitufdo por prisioneiros do Campo de Lourenl;o Mar
ques. THEATER VEREIN MINERVA DEES LAGER. LCO. Marques 1916. 

Escolo. - Esta em 
constru<;oo por subscri
<;00 entre os internados, 
um chah~, que se destina 
a escola para as crian<;as 
das familias dos interna
dos. Por enquanto funcio
na no refeit6rio. 

lodo 0 acampa
mento e abastecido de 
agua pela Companhia 
das Aguas, tendo no pre
sente momenta sido ali 
colocadas tres bocas de 
incendio para acudir a 
qualquer sinistro. 

A ilumina<;oo de 
todo 0 acampamento e 
electrica. 

Eis aqui a tra<;os lar
gos a descri<;oo do que 
existe dentro do recinto 
vedado, passando agora 
a dar uma ideia da orga
niza<;oo interna, isto e, da 

forma como tudo funciona, sendo necessario previamente dizer que as constru<;6es destinadas ao 
gabinete do Comando, Secretaria, Casa da Guarda etc, estoo situadas fora e que portanto a organiza
<;00 intern a foi feita de acordo com este prindpio: 

Quando em seis de Setembro assumi 0 Comando, existia dentro do Acampamento uma organiza
<;00 denominada "Comite" de elei<;oo entre os intern ados, cujos membros eram delegados do Coman
do para 0 exerdcio dos diversos servi<;os, organiza<;oo esta que achei muito boa e estava disposto a 
continuar com ela, pois noo s6 tornava muito mais facil 0 exerdcio do Comando, como tambem sendo 
de elei<;oo entre eles devia traze-Ios satisfeitos, pois que 0 elemento militar, excepto 0 Comando, noo 
tinha interferencia directa na sua vida intima. 

Mas, com grande surpresa minha, logo ao dia imediato ao da posse me foi apresentada a primei
ra queixa contra 0 "CO-
mite", arguindo-o de au-
tocrata, desp6tico e 
pouco conscio dos deve-
res do seu cargo. Nos dias 
seguintes essas queixas 
foram aumentando e a 
intriga dentro do Acam
pamento tomou tais pro
por<;6es que resolvi pu
blicar ordens no sentido 
de os prevenir que esta
va disposto a castigar ri
gorosamente todo aque
Ie que perturbasse a boa 
harmonia. 

Demorei quase 
ate ao fim do mes a estu
dar 0 assunto, verifican
do que 0 "Comite" traba
Ihou e bem e portanto fui 
tentar uma concilia<;oo 
entre eles. 

No decorrer destas 

Fig. 20 - Grupo coral dos prisioneiros do Campo de L. Marques. GESANG-VEREIN 
HARMONIE 1m.. Gefangenen-Lager Zu Lco. Marques POR. O. AFRIKA. 



tentativas tive ocasico 
de constatar que 0 

elemento de disc6rdia 
era a "parte pensante", 
habitante da caserna 2 e 
que queria chamar a si os 
diferentes cargos do 
"Comite", aproveitando 
a minha entrada para se 
manifestarem e reconhe
cerem da forma como eu 
procederia. Estava 
quase resolvido a deixar 
continuar 0 funciona
mento do "Comite" tal 
qual se encontrava, 
quando dois dos 
membros me vieram 
declarar que nco 
podiam continuar no 
exerdcio do cargo . 
Compreendi 

~Ig. 21 - Comissao de prlslonelros, 0 "Komltee", encarregue da gestao das dlferentes imediatamente que esta 
areas do Campo, embora sob controlo doComandante Militar. atitude repentina e 
deveras extraordinaria havia sido inspirada pelos "elementos pensantes" com 0 fim de provocarem 
nova eleic;co e nela se fazer caciquismo e compra de votos, como pouco depois averiguei. 

Aceitei a resignac;co do cargo e procedi a indagac;oes tendentes a conseguir saber quais os 
cabec;as de motim, para os punir rigorosamente; fiquei com a convicc;co de quem eram, mas provas 
concretas nco havia, escapando p~r isso ao castigo e no dia 29 de Setembro sem mais atenc;oes nem 
considerac;oes de especie alguma resolvi: Dissolver 0 "Comite" e nomear pessoas da minha confianc;a 
para 0 exercicio dos diferentes casos; e assim nomeie: 

Um chefe do acampamento 

Um administrador da cozinha 

Um administrador da cantina 

Um encarregado do servic;o do correio 

E ordenei que em 
cada caserna fossem 
eleitos tres nomes para 
chefes dos quais eu 
escolheria 0 que 
quisesse se concordasse 
com a eleic;co, pois em 
caso contra rio nomea
los-ia. 

Tendo reconhe
cido como a-tras ficou 
dito que 0 "Comite" 
havia trabalhado bem e 
sabendo que a "guerra" 
era feita contra 0 presi
dente e administrador 
da cozinha, por 0 

primeiro que-rer por 
todas as formas manter 
a disciplina e respeito 
pelas autoridades 

Fig. 22 - 0 Comandante Militar do Campo com 0 grupo de 8 elementos que constltulam 
oComlte. 
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dentro do acampamento e 0 segundo. por ser escrupuloso no desempenho do seu cargo. publiquei a 
nomeac;:ao do antigo presidente do "Comite" para chefe do Acampamento. conservei 0 administrador 
da cantina e da cozinha e 0 encarregado do correio. 

Como chefes das casernas 1 e 3 ficaram os mesmos e para a caserna N.D2 nomeie 0 encarregado 
do correio. pois que nem mesmo para a escolha do chefe houve concordancia. 

Ficaram pois os servic;:os desempenhados pelos seguintes internados: 

Chefe do Acampamento: - N.D 278 - Julius Henry Kod 

Administrador da cozinha: - N.D 276 - Albert Georg Karl Pie I 

Administrador da cantina: - N.D 283 - Theodor Johann Henry Wandscheineider 

Encarregado do correio: - N.D 199 - Oswald Peter Stolz 

Chefe da 1 D Caserna: - N.D 42 - Herman Friederich Schuetz 

Chefe da 2° Caserna: - N.o 199 - Oswald Peter Stolz 

Chefe da 3° Caserna: - N.D 411 - Johann Hermann Julius Loehr 

Fig. 23 - Guarnicao militar do Campo de Lourenco Marques-1916 

Fiz publicar instruc;:6es respeitantes a cada cargo e diferentes ordens e avisos tendentes a chama
los 6 ordem e a mostrar-Ihes a irregularidade do seu procedimento 0 que tudo junto por c6pia. 

Ficou pois finalmente liquidado 0 incidente e com boa ou ma vontade. todos se tiveram de 
subordinar 6s ordens que dei; mostrando-Ihes assim que por aquela forma cousa alguma conseguirao. 

Comec;:ou esta organizac;:ao nos primeiros dias do mas corrente e ate hoje tenho constatado com 
prazer que os encarregados dos diferente servic;:os os desempenham com consciEmcia e excessiva boa 
vontade. 



Pelo teor das "Instruc;:oes", ve-se melhor ou pior, 0 funcionamento, no entanto acho conveniente 
dizer duas palavras sobre 0 dever de cada um, assim: 

o Chefe do Acampamento recebe ate as oito horas da manho todas as pretensoes dos internados 
que Ihe sejam entregues 
pelo chefe da caserna e 

Fig. 24 - Pequenas construc;oes em madeira designados por chail!s, hortas e jardins 
construfdos pelos prisioneiros. 

aponta 0 numero 
daqueles que 
directamente me 
desejam falor. Das oito 
as nove inteira-se noo so 
p~r observac;:oo propria, 
como por intermedio 
dos Chefes de caserna 
sobre se houve qualquer 
caso de falta de 
disciplina, da boa ordem 
dentro do 
Acampamento de tudo 
o mais que reza das 
"Instruc;:oes" e as nove e 
meia vem comunicar
me as pretensoes por 
escrito e participar-me 
tudo quanto ocorreu 
desde 0 dia 
anterior.Depois de 
resolvidos os assuntos, 
lavro 0 meu despacho a 
que d6 cumprimento. 

o Chefe da 
caserna que est6 
subordinado ao chefe 

do Acampamento a este presta todas as informac;:oes ate as oito da manho e solicita autorizac;:oo pora 
me apresentar directamente qualquer internado que deseje tratar de assunto reservado. 

o Administrador da cozinha todas as manhos cumpre com os deveres exarados nas "Instruc;:oes" 
e a qualquer hora pode conferenciar com 0 comando sobre assuntos relativos as suas func;:oes. 

o Encarregado do correio, a horas fixadas, faz entrega da correspondencia destinada ao correio 
e recebe a que h6 para distribuir devendo ao s6bado requisitar 0 numera de postais-impressos (Fig.6) 
de que junto um exemplar, que achar suficiente para 0 consumo durante a semana. 0 numero de cartas 
e postais escritos pelos internados tem aumentado enormemente de mes para meso 

Instruc;oes a cumprlr pelo encarregado do correlo: 

1 ° - Fazer a entrega na Secretaria as horas j6 indicadas em avisos anteriores, da correspondencia 
destinada ao correio. 

2° - Receber na Secretaria toda a correspondencia dirigida aos internados e entreg6-la aos 
destinat6rios. 

3° - Obter as assinaturas nos recibos que Ihes forem entregues para esse fim, devendo depois de 
assinados apresent6-los na Secretaria. 

4° - Prop~r ao Comando qualquer alterac;:oo ao funcionamento deste servic;:o de forma a torn6-lo 
o mais perfeito possfvel. 

Descrito pois 0 modo do funcionamento, passe a dar uma ideia sobre a forma como e gerida a 
cozinha e a razoo de ser da direcc;:oo, estar entregue a um internado. 

Quando da organizac;:oo do Deposito foi a confecc;:oo e fornecimento do rancho entregue a um 
oficial da Administrac;:oo Militar com 0 competente pessoal tambem militar, aproveitando as tabelas 
em vigor para 0 rancho de prac;:as europeias. 

Como os h6bitos dos internados 500 perfeitamente diferentes dos nossos, dentro em pouco se 
manifestou um mal estar ffsico entre eles e levaram ate as autoridades superiores de entoo, 0 pedido 
de alterac;:oo do regime alimentar e assim foi consentido que, dentro dos limites da contribuic;:oo que 
Ihes era atribufda para 0 rancho, Ihes fosse fornecido 0 que requisitassem para a sua confecc;:oo, debaixo 
da fiscalizac;:oo do Comando. 
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Em vista disso foi 
necessario escolher 
dentre eles um para di
rigir e administrar, ten
do a escolha p~r indi
caC;ao dos internados, 
recaido sobre 0 nume
ro 276, Piel que ate hoje 
a tem dirigido e admi
nistrado escrupulosa
mente e com inexce
divel zelo. 

As refeic;oes sao 
tres e distribuidas as se
guintes heras: 

1 ° - 6 h e meia -
compoe-se de cafe, 
pac e manteiga em 
dias altern ados. 

Fig. 25 - Intelro Postal da Africa do Sui de 'I. d, remetldo de Joanesburgo em 12- 6-16 
para 0 prlslonelro H. Rosendorff, no Campo de L. Marques (13-6-16). Carlmbo a 
vermelho de censura de L. Marques e PASSED CENSOR, a vloleta. 

2° - 11 h - com
poe-se de sopa, um 
prato e pao. 

3° - 17 h e meia -
compoe-se de carne, 
chouric;o, queijo ou 
doce que sempre em 
abundancia e confec
cionado p~r cozinheiros 
tambem internados, 

Hans Heinrich Nathan Rosendorff, natural de Berlin, 45 anos, casado, comerclante 
em Joahnnesburg, velo do Transval apos as manlfesta~oes e destrul~ao de casas 
Alemas all feltas quando fol conhecldo 0 afudamento do navlo "Lusltanla". Preso e 
Internado em L. Marques em 11-3-16. Transferldo para Llsboa em 21-10-17. 

que recebem a mesma gratificac;ao que os militares nas Unidades. 

Foi abolido 0 vi
nho p~r ordem do Quar
tel General, ainda no 
tempo em que 0 rancho 
era da Administrac;ao 
do Estado. 

Foi pouco depois 
autorizada a entrada 
p~r conta particular, 
mas em breve 0 alcool 
teve que ser suprimido 
nova mente, p~r ter ha
vido cenas menos pro
prias provo-cadas p~r 
embriaguez, e nao ten
ciono tornar a admitir a 
sua entrada, enquanto 
pelo menos nao decor
rerem alguns meses so
bre as questoes 
havidas entre eles e se 
tal chegar a suceder, 
sera com grande 
parcimonia e rigorosa 
fiscalizaC;ao. 

Cantina. - Adqui
riram os internados que 
possuem rendimentos 

Flg.26-Blihete Postal Isento de franqula pel a Inscrl~ao manuscrlta 
"Krlegsgefangensendung", remetldo de Essen, na Alemanha a 16-9-1917 para 0 prlslo
nelro N.o176 Rudolph Gerhard Schepers, Intern ado no Campo de L. Marques (18-12-
17). Carlmbo circular a vermelho de censura de L. Marques e PASSED BY CENSOR (99), 
a preto. 
Rudolph Gerhard Schepers, era natural de Katernberg, de 33 anos, carplntelro, casado, 
refuglado do Transval apos as manlfesta~oes e destrul~ao de casas Alemas all feltas 
quando fol conhecldo 0 afundamento do navlo "Lusltanla". Preso e Internado em L. 
Marques em 10-3-1916. Transferldo para Llsboa em 18-10-17.Este prlslonelro fol 0 
autor da planta do campo de L. Marques. 
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Fig. 27·Carta registada franquiada com 3 selos de 50 Reis Tipo Mouchon. com 
sobrecarga Republica e 1 selo de 2 Centavos Tipo Ceres. remeHda em 25·2·18 por 
Emil AHred Oswald Linne. prisioneiro N.o 342. para Berna (30·IV·18). Censura circular 
a vermelho de Lourenc;o Marques. Clnta e carlmbo de Censura da Africa do Sui e 
marca de lransHo em Londres de 25·4· 18. 

pr6prios ou recebem 
donotivos, tabaco, bo
los e outros pequenos 
nadas a que estavam 
habituados por compra 
nas lojas onde gasta
vam 0 maximo que Ihes 
era dado desse dinhei
ro, semanalmente. 

Ponderoram eles 
ao meu antecessor a 
conveniEmcia da for
ma<;oo de uma cantina 
em que os lucros seriam 
depositados e escritu
rados em livro especial 
pora quando postos em 
liberdade serem dividi
dos por aqueles que 
quisessem receber a 
sua parte. 

o meu anteces
sor achou e muito bem. 
que noo s6 era uma 
obra merit6ria. como 
alem disso dava traba-
Iho a alguns 0 que era 

convenientissimo e anuindo ao pedido autorizou a funda<;oo da Cantina cuja administra<;oo foi entre
gue ao "ComitE~" e hoje em virtude da sua dissolu<;oo. a um unico internado debaixo da fiscaliza<;oo do 
Comando. 

Ali se vendem tabaco. artigos de toillete enfim um sem numero de cousas com excep<;oo de 
bebidas espirituosas ou mesmo vinho.Em 30 de Setembro 0 lucro realizado durante os seis meses de 
existencia montava a 
cerca de 350 libras 0 

que dava uma media 
de 0,53 por internado 
quantia que podem 
receber no caso de 
serem postos em liber
dade ou deixor em fa
vor dos outros interna
dos. 

Ate hoje foram 
10 postos em liberda
de dos quais apenas 
um recebeu a sua par
te, todos os outros as 
deixoram para os ne
cessitados. 

Rendimentos e 
donativos. - Nenhum 
internado pode re
ceber qualquer quan
tia directamente. 
lodas elas doo entra
da no cofre do 
dep6sito ao cuidado 
do Comando e deles 
noo podem receber 

GUEH~ 
Fig. 28 • Inteiro Postal de 1 Ctv, tipo Ceres com selo de Taxa de Guerra de 1 Ctv, 
remetido em 28·8·17 de L. Marques, pelo prlsloneiro de Guerra N.o 191, para a Alemanha. 
No verso, 0 texto esta censurado com tlnta preta. Carimbo rectangUlar da Oelegac;ao 
Provincial da Cruz Vermelha de L. Marques. 
Johann Adophe Karl Kley de 54 anos, solteiro natural de Luebeck era comandante do 
vapor Admiral. Internado em 10·3·16, foi transferido para Lisboa 21·10·17. 
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Fig. 29 - Carta Isenta de franqula remeHda em 7-7-17 por prlslonelro Alemoo Internado no 
Camp 1, Fort Napier, na Africa do SuI. Destlnava-se a Julia Schepers, mulher do prlslonelro 
N.·176 Rudolph Gerhard Schepers, Intern ado em L. Marques. 

mais do 2 Iibras se
manais. 

Quebro esta 
regra quando se 
trata da aquisic;:co 
de artigos necessa
rios que 0 Governo 
nco fornece muito 
justa mente aos que 
possuem meios. 

Quando em 
seis de Setembro 
assumi 0 Comando 
existia em cofre de
positos pertencen
tes aos intern ados 
num valor de 300 
escudos hoje exis
tem cerca de 350 
Iibras e 2000 escu
dos, com tenden-
cia para aumentar. 

A maior parte, esta em nome do Agente da D.O.A.L. nesta cidade e no dos comandantes dos 
navios para pagamento aos tripulantes, no entanto, como 0 referido Agente apenas recebeu dinheiro 
e nco recebeu instruc;:ees algumas que alterasse as que tinha que pagar urn maximo de 1,10 Iibros a 
comandantes, 1,0 a oficiais e 0,15 a tripulantes, nco altera 0 pagamento enquanto novas ordens nco 
receber. 

Durante 0 meu Comando fez-se um pagamento na minha presenc;:a a pedido do referido Agente, 
pois receava que mais tarde se queixassem de Ihes nco haver pago. 

Para a escri-
turac;:co deste di
nheiro existe neste 
deposito um Iivro 
especial em que se 
lanc;:am as quantias 
entradas e sardas, 
ah3m de uma conta 
corrente com cada 
intern ado na qual 
tem de per a sua ru
brica logo que al
gum dinheiro rece
ba. Nco sera um pri
mor e em qualquer 
momento deles se 
pode tirar com faci
Iidade e por proces
so duplo a existen
cia em cofre. 

Botequlm ou 
Restaurante. - Existe 
um onde se vende 
por conta da canti
na: cafe, bolos, re
frescos etc. e onde 
os internados pas
sam algumas horos. 

Fig. 30 -Intelro Postal de porte franco da Socledade Portuguesa da Cruz vermelha, reme
tldo de Angra em 25-10-17 para Hans Rosendorf, Internado Alemoo do campo de L. Mar
ques (1-1-18). 0 postal nco fol enfregue ao prlslonelro por este j6 ter sldo fransferldo para 
Portugal em 21-10-17. Em 1-6-18 fol reexpedldo para 0 consulado Alemco em Madrid. 



Cozinha particular. - 0 meu antecessor a pedido dos internados permitiu que um internado 
montasse uma pequena cozinha aonde confecciona almo<;os e jantares. Acho boa esta medida. em 
nada altera a baa ordem e disciplina e permite que os acostumados a comida mais perfeita a possam 
adquirir em condi<;6es 
vantajosas com um 
insignificante lucro 
para 0 fornecedar e a 
par disto dando traba
Iho a 4 pessoas. 

Pediu autoriza
<;00 para a constru<;oo 
de um chale destinado 
a sala de jantar, 
permiti, com a condi
<;00 expressa de a 
planta me ser presente 
pois quero que seja par 
forma a embelezar 0 
Acampamento. 

Oflcinas. 
Como disse existem 
tres cubiculos feitos 
pelos internados com 
material que cresceu 
das outras constru<;6es 
em que funcionam 
duas carpintarias e 
uma sapataria e 
alfaiataria. Muitos 
outros se ocupam em 
outros misteres tais 
como fot6grafos, 
desenhadores e tudo 0 
mais se desenvolveria 
se me permitissem 

Fig. 31 -Carta Isenta de franqula, remetlda em 26·9·17, por K. Rolfes, Internado no 
campo de Louren/;o Marques para 0 Consul Geral da Holanda, em Pretoria. 
Karl Rolfes, natural de Hannover, de 62 anos, era soclo gerente da Casa "Rolfes, 
Nebel e Comp·" de Johannesburg, e fol preso e Internado em L. Marques em 11·3· 
1916 e transferldo para Llsboa em 13 ·12·17. 

ampliar as oficinas aonde os particulares poderiam encontrar a moo de obra que tanto escasseia aqui. 

Nesse sentido irei fazer uma pro posta 

Ainda se encontram dentro do Acampamento 6ptimos meconicos, pintores etc., que pena e noo 
serem utilizados. 

Apicultura. - Um grupo de intern ados dedicou-se a cria<;oo de abelhas em colmeias m6veis, por 
eles feitas e a que dedicam um excessive cuidado. Existem actualmente dez colmeias. Este exemplo 
tem servido de incentivo a algumas pessoas que tem vindo visitar 0 Dep6sito pois que verificando as 
boas condi<;6es das abelhas dentro daquelas colmeias, as tem mandado construir se voo dedicar a 
apicultura. 

Servi~o de Saude. - Tem 0 Dep6sito um medico que passa visita dioria, mandando baixar ao 
hospital aqueles que necessitam de tratamento rigoroso tratando no Acampamento aqueles que 0 seu 
estado permite. E auxiliado pelo internado Cordes medico de um dos va pores Alemoes e por um 
enfermeiro que recebe a gratifica<;oo de i5 escudos mensais. 0 estado sanitorio e regular. Existem 
actual mente no hospital onze internados e quatro na enfermaria do Dep6sito 0 que do uma media de 
3,2% 0 que e uma verdadeira insignificoncia. E natural que aumente esta percentagem no tempo das 
chuvas mas noo e certo que em toda a popula<;oo se faz sentir os efeitos dessa quadra e portanto noo 
sera para estranhar 0 aumento do numero de doentes e somente teremos de t> evitar 0 mais possivel; 
disso se esto tratando, beneficiando 0 Acampamento. 

Limpeza. - A fiscaliza<;oo geral de todos os servi<;os pertence ao Chefe do Acampamento que 
tem como auxiliares os chefes de caserna e mais qualquer outr~ intern ado da sua confian<;a e por ele 
escolhido. 0 servi<;o de limpeza e pois feito debaixo da direc<;oo destes agentes, tendo os pr6prios 
internados a obriga<;oo de, por turnos nomeados diariamente, fazerem esse servi<;o dentro das casernas, 
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auxiliados por presos indigenas que permanentemente se encontram dentro do Acampamento, nao s6 
para esse fim, como tambem para todos os outros servi<;:os pesados de que os intern ados carecem. 

E interessante de madrugada entrar dentro do Acampamento para se observar a actividade 
que ali se desenvolve; uns procedendo a limpeza das casernas, casas de banho, dependencias etc, 
outros na cozinha procedendo aos preparativ~s para a distribui<;:ao do rancho, outros tratando dos 
jardins, e constru<;:ao de chales e por ultimo aqueles que nao tem servi<;:os dedicando-se ao Sport: -
"Escola de Gymnastica Sueca", "Gymnastica de Aparelhos", "Saltos", "Foot-Bali". Ha s6 uma classe de 
internados que se conserva quasi inactiva e felizmente nao toda, e a de "elite" que apenas joga 0 
xadrez e 0 bridge e como 0 tempo so bra destas distra<;:oes, entretem-se a provocar a desarmonia. E 
esta a parte mais dificil e espinhosa para 0 Comando que passa a maior parte do dia a resolver ques
toes, algumas de tal futilidade que parecem ser de crian<;:as, outras tendentes, ve-se bem, a dificulta
rem a ac<;:ao do Comando, sendo necessario algumas vezes aplicar 0 rigor da disciplina para os fazer 
compreender que nao tem razao, e ainda um argumento convincente, pois que vao cumprir ao 

Fig. 32 -Intelro Postal de 1 ctv de Moc;amblque remetldo por Carl Sprlnghorn, 10 engenhelro 
do navlo Kronprlnz, para Hamburgo em 28 de Agosto de 1917. Carlmbo rectangular da 
Delegac;ao Provincial da Cruz Vermelha de Lourenc;o Marques, censura do 10 Deposito 
e Servlc;o de Prlslonelros de guerra. 

Comissariado de Po
licia, aonde ficam su
jeitos a alimenta<;:ao 
do europeu, sem vi
nho, nao podendo 
salvo raras excep
<;:oes, receber visitas, 
escrever ou ler. 

E a prop6sito 
esqueceu dizer que 
das nove as onze e 
das catorze as 
dezassete podem re
ceber visitas no 
Acampamento, em 
um local apropriado, 
como se ve da plan
ta a que denomino 
"Parlat6rio" e que 
consiste num abrigo 
colocado a 1,50 
metros da veda<;:ao 
onde existem uns 
bancos corridos para 
as visitas poderem 
estar com mais con
forto. Na frente des
te abrigo esta colo
cado uma rede de 
arame de malha 

apertada, afim de que objecto algum possa ser passado para 0 interior sem conhecimento do guarda. 

Sardas do Acampamento. - Sao autorizadas mas acompanhadas de pessoal militar, aqueles a 
que 0 medico aconselha necessitar tratamento p~r especialistas tais como doen<;:as de olhos e boca; 
para adquirir materiais para as oficinas e p~r ultimo, para visitar pessoas de familia que se encontrem 
em perigo de vida. 

Guarda ao Acampamento. - E de Comando de oficial e composta p~r um sargento dois cabos e 
trinta e seis soldados fornecendo doze sentinelas. Suponho que dificil sera a aproxima<;:ao de alguem ou 
a saida de algum internado sem que a tempo seja evitada. 

Pessoal Permanente. - 0 Comandante, um primeiro sargento, tres soldados, servindo um de inter
prete, dois de amanuenses e um auxiliar indigena que tem por dever olhar pelos presos em servi<;:o no 
Acampamento. 

Pessoal dlorlo. - Um cabo de dia, uma ordenan<;:a europeia, duas indigenas e um auxiliar que tem 
a seu cargo os presos que trabalham fora do Acampamento. 

Por esquecimento nao disse quando descrevi as distrac<;:oes dos internados que existe um palco 
ao fundo do refeit6rio aonde dao espectaculos e uma charanga composta pel os musicos de bordo dos 
navios e que da concertos tres vezes p~r semana. 

Louren<;:o Marques, 31 de Outubro de 1916 

o Comandante, Armando Tudela, Cap. 



Fig. 33- Legenda do Planta do Campo 
1- Gablnete do Comandante do DeposHo; Secretarla; Coso do Comandte. do Guarda; Coso do Sarg. do Guarda; WC para afIcials e sargentos; Coso do 
Guarda; refeltOrio da Guarda; WC para Pra~as. 2- Entrada para 0 Acampamento. 3- PariatOrio. 4- Cozlnha. Copa e Casa de Lavagem de Lou~a. 5- Refel· 
tOrio. Teatro numa das extremldades. 6. 7 e 8- DormltOrlos (Casernas). 9- Casas de Recrelo (Chales)construidas pelos Prlslonelros. 10- Campo de Jogos. 
11- Campo Desportlvo. 12.13 e 14- Retretes e Casas de Banho. 15- Colmelas. 16- Barracas para os Servl~als Indigenas. 17- Lavadouro. 18- Arrecada~ao 
de Bagagens. Enfennarla. Farmacla e Secretarla da Comissao dos Prlslonelros. 19- Hortas dos Prlslonelros. 20- Secadouros. 21- Arrecada~ao de Generos. 
22- OfIclnas de Sapatelro e Alfalate. 23- Lavadouros. 24- OfIclna de Carplntelro e Retretes para Indigenas. 25.26 e 27- Jardlns . 

.c. 
c.o 



Historia Postal do Campo de Lourenc;o Marques 

A grande maioria do correspondencia dos prisioneiros. cartas e sobretudo posta is. circulou isenta 
de franquia e foi enderec;:ada. no sua maieria para os seus familiares no Alemanha. atraves das institui
c;:6es de apoio aos prisioneiros de guerra do Cruz Vermelha Internacional. em Zurique (Bureaux Zuricois 
pour 10 Recherche des Disparu). em Geneve (Comite International de 10 Croix Rouge / Agence 
Internationale des Prisonniers de Guerre) e em Berna (Bureau International de 10 Paix) no Suic;:a. ou mais 
raramente para a Suecia atraves do Cruz Vermelha Sueca e outros organismos de apoio. 

Por vezes. a correspondencia era encaminhada atraves dos representan-
tes diplomaticos dos poises noo beligerantes como p~r exemplo. 0 Consulado 
Geral do Holanda. em Pret6ria (Fig.31) ou atraves de um encaminhador no 
Holanda neutral. 

As correspondencias expedidas ou recebidas pelos alemoes. prisioneiros 
de guerra ou internados. eram isentas de portes ou taxas. nos termos do Conven
c;:oo Postal Universal (artigo 2.° § 3.°) inclusive dos premios do registo e de cartas 
e caixas com valor declarado (artigo 6.° § 2.° do dita Convenc;oo). 

No entanto. apesar de usufruirem de isenc;:oo de franquia. alguns prisionei
r~s. provavelmente receosos de que as suas correspondencias pudessem sofrer 
atrasos. franquiavam-nas com os portes devidos e inclusive com os selos de taxa 
de guerra de 1 ctv. 
obrigatoriamente 
utilizados nos corres
pondencias por or
dem do Portaria Pro
vincial N.o 120. de 8 
de Julho de 1916 

44 (Fig.12 e 28) . 0 pri
meiro periodo de uti
lizac;:oo do taxa de 
guerra decorreu de 
Julho de 1916 a 31 de 
Dezembro de 1917. 

o correio do 1 ° 
Dep6sito. tal como 0 

de Quelimane. Beira. 
Macequece e Tete. 
era encaminhado 
pela Delegac;:oo Pro
vincial do Cruz Ver
melha. em Lourenc;:o 
Marques. atraves do 
seu Servic;:o de Prisio
neiros de Guerra. que 
usou para 0 efeito 0 

carimbo com a inscri
c;:oo PRovINCIA DE 
MO<;AMBIQUE / LOU
REN<;O MARQUES / 
SERVICE DES PRISON
NIERS DE GUERRE. ba
tido a azul. violeta 
(Fig.34) e raramente 
a preto. 

Fig. 34-Carta Isenta de franqula. remetlda de Lourenc;o Marques em 25-9-16. pelo 
prlslonelro N." 299. W. Schroder para Hanover. na Alemanha. Clntas de Censura 
Portuguesa e Francesa e da Censura militar Alema de Frankfurt a. Main. 
Wilhelm Ludwig Johann Schroder. natural de Altona. de 52 anos. casado. comerclante 
em Johannesburg. preso e Internado em L. Marques em 13-3-16. transferldo para Usboa 
em 18-10-17. Intern ado em Penlche em 21-11-17 tendo sldo expulso para Espanha em 
30-12-17 acompanhado de Susana. sua mulher. 

A Cruz Vermelha. utilizou no encaminhamento do correspondencia. tres marcos diferentes bati
das a vermelho ou violeta: 



1- marco eliptica de maior eixo vertical com a inscric;oo - DELEGA<::AO PROVINCIAL DA CRUZ 
VERMELHA / LOUREN<::O MARQUES (Fig.11 ). 

2- marco circular com uma inscriC;ao semelhante a anterior 00 qual se juntou a inscric;oo PORTE 
FRANCO (Fig.35). 

3- marco rectan-
gular a vermelho com a 
inscric;oo em Frances 
DELEGATION PROVINCI
AL DE LA CROIX ROUGE / 
FRANC DE PORT / 
Prisonniers de Guerre / 
LOUREN<::O MARQUES 
(Fig.32). 

No seu transito 
p~r Lisboa, a correspon
dencia recebia habitu
almente 0 carimbo do 
Comissoo Portuguesa 
dos Prisioneiros de Guer
ra (Fig.32 e 35) . 

Com frequencia 0 

internado escrevia no 
parte superior do carta 
ou do postal a indi
caC;ao em portugues 
"Correspondencia de 
Prisioneiros de Guerra", 
ou em Frances 
"Correspondance des 
Prisonniers de Guerre" ou 
em Ingles "Prisoner of 
War Correspondence" 
ou de forma abreviada 
P. ofW.C. 

No verso do cor
respondencia, para 
alem do seu nome 0 pri
sioneiro escrevia habitu
almente 0 numero que 
Ihe foi atribuido quando 
do sua entrada no cam
po. Aos internados fo
ram distribuidos inteiros 
posta is isentos de fran
quia, mandados imprimir 
expressamente para uso 
dos prisioneiros, com a 
inscric;oo no frente, "SER
VI<::O POSTAL / Corres
pondencia de prisionei
ros de guerra / 
Correspondence des 
prisonniers de guerre" e 

7-.-.... .... ~~ 
~~~ nfN' 

• 

fr~,f~~~~ 

F1g.35- Intelros Postals de Mo.;amblque de 1 e 2 centavos tlpo Ceres, remetldos em 
19 e 26 de Abril de 1917, do campo de Louren.;o Marques, por O. Preuser, prlslonelro 
Alemao N.D 210, para a Alemanha. Foram encamlnhados pela Cruz Vermelha de 
Louren.;o Marques, de Llsboa e de Geneve. Karl Hermann 0"0 Preuser, natural de 
Estrasburgo, 42 anos, casado, 2D Engenhelro do vapor NEssen", preso e Internado em 
L. Marques em 10 de Mar.;o de 1916 e transferldo para Llsboa em 3-10-17. 

._--...::.-I!..:....::' ~",(..~? ~_ 
~&"f'iSrl{;. 3L£ ... __ _ 

~~~1:f~4rc~ 

no verso, texto em Alemoo impresso a vermelho fornecendo informac;oo simples sobre a sua situac;oo. 
Conhecemos estes inteiros circulados entre Maio de 1916 e Maio de 1917 (Fig.6) . Inteiros Postais seme
Ihantes aos de Lourenc;o Marques foram mandados imprimir para uso no campo de Macequece (Fig.36). 
A maior parte do correspondencia que conhecemos e expedida do 10 Dep6sito, em Lourenc;o Marques 
para 0 exterior da Provincia. No 'entanto, existem tambem alguns exemplares de cartas e postais 
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recebidos pelos prisio
neiros, no Campo. Des
tes ultimos, e exemplo 
um inteiro postal de V2 
d da Unioo Sui Africana, 
recebido 
deJohanesburgo em 24-
3-1916, para 0 prisionei
ro n.o 117, H. Rosendorff 
internado em Lourenc;o 
Marques. 

Apresenta a mar
ca semi-circular a ver
melho do QUARTEL GE
NERAL / Repartic;oo 
d'lnformac;6es e a pala
vra CENSURADO (FigA). 

Em outros dois 
postais recebidos no 
Campo, um destinado 
a H. Rosendorff proveni
ente da Africa do Sui 
(12-6-16) e outr~ desti
nado a Karl Cohnitz pro
veniente da Suic;a (16-

SERVJC;0 POSTAL 

Fig. 36 • Intelro Postal Isento de tranqula. semelhante aos utlllzados no campo de L 
Marques, mas mandado Imprlmir para uso dos prlslonelros no Campo de Concentra~ao 
de Macequece. 

5-17) encontra-se, para alem de outras, a marca circular, noo datada, nem numerada, batida a verme
Iho da censura civil de Lourenc;o Marques com a inscric;oo PASSOU PELA CENSURA / LOURENCO MAR
QUES (Fig.2s). Esta marca pode encontrar-se mais raramente batida a preto ou a azul. 

Um outr~ bilhete postal remetido da Alemanha, circulou isento do pagamento de franquia pela 
inscric;oo manuscrita "Kriegsgefangensendung" (Fig.26). Destinava-se ao prisioneiro N.0176 Rudolph 
Gerhard Schepers, internado no Campo de Lourenc;o Marques, carpinteiro de profissoo e autor da 
planta oficial do Campo do 1° Dep6sito, em Lourenc;o Marques e que mostramos neste artigo (Fig.33). 

Pensamos que nos primeiros dias ap6s a instalac;oo do Campo a censura da correspondencia era 
efectuada na Repartic;oo de Informac;6es do Quartel General enquanto noo era organizada a censura 
no Campo(FigA) . 

Mais tarde, e com 0 mesmo objectiv~ foi utilizada uma marca oval, habitualmente batida a 
vermelho com a inscric;oo PRoviNCIA DE MOCAMBIQUE / LOURENCO MARQUES / REPARTICAO DE INFOR
MACOES (Fig.se 36). 

o carimbo de censura postal do Campo e circular, noo datado e noo numerado batido a azul e 
mais raramente a preto, com a inscric;oo 1 ° DEP6sITO DE PRISIONEIROS DE GUERRA / CENSURA / Lourenc;o 
Marques. Foi utilizado exclusivamente para a censura das cartas do Campo embora se verifique que 
esta marca noo esteja presente em toda a correspondencia (Fig. 28, 31 e 32). Aos prisioneiros era 
permitido escrever as suas cartos e postais nos Ifnguas autorizadas, Portugues, Frances e Ingles, no 
entanto uma vez por mes era-Ihes permitido escrever em Alemoo. 

Na censura dos cartas remetidas de Lourenc;o Marques eram utilizadas cintas de censura de cor 
creme e carmin, com a inscric;oo a preto ABERTO PELA CENSURA / LOURENCO MARQUES (Fig.s). Noo 
conhecemos nenhuma cinta de censura utilizada exclusivamente no 1 ° Dep6sito de Lourenc;o Marques. 

Blbllografia: 
1- Armando Bordalo Sanches. Portugal na 1° Guerra Mundial. A Censura Postal em Moc;:ambique. A filatelia 

N.o 7 . Ano II . JUL / SET 86 ; N.· 8. Ano II . OUT / SET 86; N.o 9 . Ano III . JAN / MAR 87 
2- Armando Bordalo Sanches. Portugal na 1° Guerra Mundial. dos Prisioneiros de Guerra em Moc;:ambique. A 

Filatelia Portuguesa N· 9. Ano II. JUN 86 
3- Lutz Hohensang. Portugal during World War Llntemees and Prisoners of War. Portuguese Philatelic Society 

Bulletin. N.· 97 : NOV 86 ; N.· 99: MAY 1987 
4- Boletlm Oflclal da Provincia de Mo~amblque. 1916 a 1919 
5- 0 Mo~amblque. Jornal Republlcano Democratlco. Jomal bimensal de Moc;:ambique. 1916 e 1917 
6- 0 Incondlclonal. Jomal Seman6rio de Lourenc;:o Marques. 1916 e 1917 
7· Arqulvo Hlstorlco Ultramarlno 
8· Arqulvo Hlstorlco Mil/tar 
9· Arqulvo Geral da Marlnha 
10· Cruz Vermelha Portuguesa 1865 • 1925. Centro npograflco Colonial 1926 



Cronica de uma morte anunciada 
ou 0 fim postal das «Guine pequenasn. 

Esclarecimento 

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

No numero 441 (Marc;:o de 2006) do Boletim do Clube Filatelico de Portugal publicamos um 
artigo com 0 titulo acima mencionado. 

Em determinada altura. (no primeiro paragrafo da pagina 9) escrevfamos: 
"Tambem ainda noo encontramos 0 teor do ofrcio enviado de Lisboa para Bolama. muito 

embora tenhamos a resposta." 

A procura do offcio de Lisboa. revestia-se de primordial importoncia. noo tanto pelo que de 
novo pudesse elucidar. mas porque gostarfamos de fechar processo. 0 que sem 0 referido documento 
noo serio possfvel. E como quem persiste sempre alcanc;:a. junto se transcreve 0 texto do referido offcio. 
finalmente encontrado. 

3a Repartic;:oo 
379/319 

limo. Exmo. Snr. 
Constando n' esta Secretaria de Estado. ter-se feito. durante 0 perrodo decorrido des de 0 

principio de 18821 ate fim de 1884. uma emissoo provisoria de estampilhas do correio n'essa provrncia 
particularmente(?) a qual se noo encontra nenhum diploma officia/mente publicado. encarrega-me 
Sua Ex.a 0 Ministro de rogar a V. Ex. a se sirva informar sobre os seguintes factos: 

1° Qual a auctorisac;:oo. e copia d'ella. que permitiu a emissoo de que se trata? 
2° Qual foi 0 numero de estampilhas de coda taxa que foram emittidas. quando comec;:ou e 

terminou a emissoo? 
3° Se he ainda em deposito quaesquer porc;:6es dessas estampilhas? 
Sua Ex.a 0 Ministro. ordenando que se de resposta a estas perguntas. manda outr~ sim que V. Ex.a 

envie egua/mente quaesquer outras informac;:6es que possa colligir acerca do assumpto. e bem assim 
que informe. quando tenha havido irregularedade no modo para que se procedeu a alludida emissoo. 
e a quem deve ser imputada a responsabilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.o 
Secretaria de Estado dos Neg6cios do Marinha e Ultramar 

em 5 de Ju/ho de 1895 

A margem esquerda: 
limo. Exmo. Snr. Governador do Provrncia do Guine 
o Director Geral: 
Francisco do Costa Silva 

Referenda Documental: 
In: SEMU_DGU_LV.1895-96_N°126_2G ULT 
(Livro Copiador da Correspondencla Expedlda para as Colonlas Ultramarlnas: 

3° Sec~ao da 3° Repartl~ao) PagAl 

Com este dado. est a agora 0 leitor no posse de fodos os elementos relevantes referentes a 
este aliciante tema. Cabe-Ihe em ultima analise. ser 0 juiz desta questoo. 

'. Este periodo corresponde a Governac;iio de Pedro Ign6c1o de Gouveia. (Esta elucldac;iio nao consta do texto original) 
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No Centenario do Cidode do Beiro 

Evoco~Cio do Cinquentenario 

Jorge Luis P. Fernandes 
Altino Pinto 

valtonipais@yahoo.com 

Em 20 de Agosto de 2007 faro 100 anos que a entao povoac;:ao da Beira, em Moc;:ombique, foi 
elevada a categoria de cidade. 

Os dois autores, a data jovens Filatelistas, entenderam que poderia ter algum interesse, na altura 
em que se comemora 0 centenario da cidade, darem testemunho das comemorac;:6es do cinquentenario, 
nomeadamente da Exposic;:ao Filatelica entao realizada e em que ambos participaram, embora de 
modo distinto, dada a diferente evoluc;:ao filatelica que tinham nessa altura. 

Tendo como primordios a instalac;:ao do comando militar do Aruangua no ana de 1885 na mar
gem do rio Pungue, ja em 1887 se dava conta atraves do relatorio do comandante militar, dos primeiros 
meses de vida da povoac;:ao da Beira. 

A povoac;:ao foi criada pela portaria n° 303 de 27 de Julho de 1887.0 nome foi dado em homena
gem ao Principe do Beiro, D. Luis Filipe, filho primogenito do rei D. Carlos, que nasceu no ana em que foi 
criado 0 Posto Militar do Aruangua, conforme foi salientado por Paiva Couceiro numa conferencia que 

VILLA DA BEIRA 
(AGOSTO De Irm 

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

VISTA OSllAL. lOMADA 00 COMMANDO MIUT AR 

Figura 1 

efectuou nesse ana na Sociedade de Geografia em Lisboa. 

Todavia a data de 20 de Agosto como dia oficial da elevac;:ao a cidade e-nos transmitida pelo " 
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TERMO D'INSTALACAO " de que se transcrevem algumas 
partes mais significativas (Fig. 1): 

CIDADE DA BEIRA 

"Aos vinte dias do mes de Agosto do anna do nascimen
to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos oi
tenta e sete, no sitio de Chiveve. margem esquerda do 
rio Pungue, estando aqui presentes 0 Senhor Governa
dor do Distrito de Sofa/a ...• 0 comandante Militar do 
Arudngua. Tenente Luis Ignacio •... Jooo Eduardo Coelho 
Barata, proprietario e arrendatario do prazo Cheringoma • 
..• e os habitantes do referido Prazo.Domingos 
Lobo.Bucutura, Luiz.Paulo Chamecua grande. Nhamecua 
pequeno e muitos outros grandes do prazo ... se Ihes fez 
ver que este era 0 dia da inaugurac;oo do commando 
Militar. N'esta ocasioo se deram alguns tiros de canhoo 
festejando .. .. Dando-se em seguida conc/ufdo este acto, 
de que se lavrou 0 presente termo .... .indo 0 mesmo 
assignado por todas as auctoridades presentes e indivf
duos que sabem escrever." 

a Beira como 
sede administra
tiva e capita l 
dos territorios de 
Manica e Sofala, 
em. Julho de 
1892. 

Por de
creto de 29 de 
Junho de 1907. 
publicado no 
Boletim Oficial nO 
31. foi a povoa
c;:ao da Beiro. 
elevada a cate
goria de cidade 
(sem que tivesse 
sido. pelo menos 
oficialmente. 
Vila) atendendo 
" a excepcional 
importancia da 
sua posic;:ao e 
manifesto valor 
do movimento 
do seu porto e 
do tr6fego do 

1.0. 

Figura 2A 

So mente desde meados do ana de 1891, e que foi 
criada uma organizac;:ao postal regular, pelo que anteri
ormente, a correspondencia transitava atraves do Co
mando Militar. Em Fevereiro de 1892 foi transferida para 
a Beira a sede do entao Governo de Sofala. Estes desen
volvimentos do incipiente Posto militar do Aruangua 
para a j6 florescente povoac;:ao da Beira, vieram a cul
minar. nesta fase. quando a Magest6tica Companhia 
de Moc;:ambique toma posse do territorio e estabelece 

COMISSAO DE HONRA PROGRAMA 

COMISSAO EXECUTIVA 

COMISSOES ORGANIZADORAS 

Figura 2B 

DIA H DB A(;9SIO (Quart •• Feln) -_ .... _-
DIA 15 DE ACOSTO (Qulnta.Fel ... ) 

- ... ,. -I .... ~~_.1. .. 1". :-:''i:.:"'' III _ .. --.. 

-. -.-
DIA 16 -DE AGOSTO (Sesta.Feln) 

- A, ..,. .... - ~_'!.bj::=': III ~ .. _ 

- ., .... " -~ftIUftJ~ _ ,..,... .... 
,.. ........ ~A_'-" .. 

- ...... > --,.. 
DIA 17 DE ACOSTO ~bodo} 

caminho de ferro" e em comemorac;:ao da visita de Sua Alteza Real 0 Principe D. Luiz Filipe. 0 Principe da 
Beira. que efectivamente ali desembarcou a 4 de Agosto de 1907. 

Por decisao da Comissao Administrativa da Camara Municipal da Beira. na sessao de 27 de Maio 
de 1943. foi adoptado 0 dia 20 de Agosto. data da instalac;:ao do Coniandd Militar do Aruangua. co-mo 
Feriado Municipal e dia da Cidade. 



- »13.ao » - l ilt 10 do TOl'l1elD lIIt.rna * de FutGbol <om 
u I.~~ de-~, 'n9.u\'al do Nort., 
RocIa.,a 1Io gul • &.I.., Iio <ampe do Clnlle 
Fetrovldrlo 

- • 14.00 » - Conuauacao do 1'omelo IntGmaclonal d. OoJte. 
- » 21.00 » - FftUvoJ FoJcl6r1.o '" Parqu. ),[unk:lpcl ~ 

VanPo com ex\blClO de l'1UIehOll 0 ap_~lo 
cia cRalDha do Fado» do Ulboa. 

DlA 18 DE AGOSTO (Domingo) 

- As 7.00 horat- FInalII do Torn.lo lntcmaclonal de Golro 
-» &00 » - RegaLoa Intemaclonala cia .u.. • _ .,..p •. 

....... » 8.ao » - Prov& final do Rally Aut0m6\'ol .... A ... ~ 
Paiva de .ArulrodIl. 

- » 10.00 » - ·&n~lo 0 1Mugu~ cia III"<'jA do J4acg:L 
- »13.00 » - Mcl&a-tIJWs do 1'0"9"10 Intenuu:loll'l1 d. T~IL 
- » 1 • .ao » - 2.' lue do Futlval HlpIco co HlpCIdromo cJd. 

110 DomIDJlUen. 
- »20.80 » - 2,' jo ..... da do Tamllo lIItol'lUlciollal d. 1rute

bol no campo do Clube ·FerroYldrlo. 

DIA 19 DE AGOSTO (Scgunda-Fcirn) 

- As 8.30 M ..... - Rep.tu Intomaclonall do cIaaIe 0 chand,,".&!». 
- » 10.00 » - Ooncurao de EIe......,la • ConCorto para. AUto. 

mO .... 1a, na Avonlda Fah ... do Andrada. 
- » 13.80 » - FInal. do Tomelo IllternaclonaJ d. T~"'. 
- • 20;80 > - "Banq"ft. one!&! cia C1dodo, a ... C9rn1dadO .. 

DlA 20 DE AGOSTO (Terya-Fcira) 

- A. 8.aO bo .... - Pro,.... de motonAutle3 a exIb1~ d. cs\Qr» 
ll'lU4t~ e aqll4p!ane. 

..... • 11.111 > - 1'0 Deum solan. na C&WdraI. 
- • 13.80 » - P'lnall do 1'omclo lntomaclonal d. Put.beL 

- • 18.ao » - OlstrlbulJ:lo d. p~atI .. 
- > 22.00 » - COrlojo do CUTOI aleJ6r1COS'. 
- > 23.00 » - Qu.~ma do lolto do artitlelo "" Avonldo Major 

~ • enc:erramonte do. 1'\OotejoL 

Nol. -'- A/hi lo l~il'llio " •• Ie PTfI/lrtmo. a Cu,.,u. 
.00 H.recullva 'em conhec/ment" ~f! que tleDem 
«,rUf\,ltlr.att ft. BriN, no "eriodo flu Fe,IfI. 
da Cilnrle, lima ComPllllhla In Reul./". Bru· 
rriTa. um (~"eetd,ul" 4. ,""Uda, " r.irrtl 
lI .. ",dt e 0 Lu~. Park. A aprenn/"rlio de.t •• 
ec,tdtfculoa aera o,.rtulUlIIZenle COIIlirmarl. ou 
nlio. ,all Impren.,. e Rtfdlo. ' 

Figura 2C 

Ate aos anos de 1950, 0 desenvolvi
mento do cidade estava Iigado, quose que ex
clusivamente, 00 desenvolvimento do activi
dade portuaria e do caminho de ferro. A popu
la<;:ao no actividade comercial e nos servi<;:os, 
era minorita-ria. 

Alguns exemplos do evolu<;:ao do cargo 
manuseada no porto do Beira e do evolu<;:ao 
demografica, entre 1900 e 1960, ilustram bem 0 

desenvolvimento do cidade, nos seus primeiros 
cinquenta anos: 

Cargo manuseada no Porto do Beira em 
1900 - 103518 mil tons.; em 1960 - 2 872 006 mil 
tons .. 

Censo populacional (incluindo toda a 
popula<;:ao residente): em 1900 - 3398 pesso
as; censo de 1928 - 20 144; censo de 1960 - 58 
235 pessoos. 

Em 1957, ana em que se comemorou 0 

cinquentenario do cidade, a Camara Municipal 
em conjunto com multiplas Entidades, Associa
<;oes e Organiza<;oes, existentes no cidade, re
solveram lan<;:ar um vasto programa de Festas 
Comemorativas das Bodas de Ouro, de que se 
mostra 0 Programa Oficial no Figura 2 A. B, C. 

Quer a Comissao Executiva das Festas, 
quer as Comissoes Organizadoras dos diversos 
eventos, trabalharam afincadamente e empe
nharam-se no que viria a ser um exito, marcante 
nao s6 para a cidade e para todos aqueles que 
tiveram a oportunidade de assistir, mas inclusi
ve com repercussao Nacional e nos Poises Vizi
nhos. 

Dentre os diversos acontecimentos, teve lugar uma Exposi<;:ao 
Filatelica, por iniciativa do Sec<;ao Filatelica do Grupo Dramatico Actor Eduar
do Brasao e com 0 patrocinio dos C.T.T. de Mo<;ambique. Transcrevemos - em 
homenagem 00 Pair ja falecido ) do autor junior - a seguinte passagem do 
Imprensa local: 

," .. ! 

",,,J 
..... os C.T.T. de Mot;amblque tiveram lugar predominante nesta Exposit;oo, dis

Figura 4 

tinguindo
se clara
mente .. ..Jose 
Augusto Sil

Figura 3 

va Pinto, Chefe da Sect;oo de Explora
t;oo Postal ... .. 

Nos comemora<;:oes do 
cinquentenario do cidade do Beira, foi 
tambem emitido um selo alusivo re
presentando uma vista aerea do por
to do Beira. (Figura 3). 

Esse selo foi litografado 
pela Litografia Nacional do Porto, a 
seis cores, em popel esmalte, 
denteado 14 e teve uma tiragem de 
300.000 exemplares. Foi posto a ven
da no dia 15 de Agosto de 1957 no 
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DIPLOMA 

posta dos cn da 
Exposic;oo 
Filatelica . que 
teve lugar nos sa
Ices da Cosa do 
Algarve. na cida
de da Beira. 

Houve tam
bem um carimbo 
do 10 Dia de emis
soo do selo come
morativo do Cin
quentenario e um 
carimbo especffi
co da Estac;oo Pos
tal da Exposic;oo 
Filatelica . 

Foi igualmen
te emitido um 
F.D.C.. editado pe
los organizadores. 
de que foram fei
tos 1500 exempla
res. 

Figura 5 Na Figura 4. e 
mostrado 0 Enve

lope do 10 Dia. com os dois carimbos atras referidos. e com a assinatura de todos os elementos da 
52 Comissoo Organizadora da Exposic;oo. (Figura 4) 

A Exposic;oo Filate-lica. que noo teve carac-ter competitiv~ - a todos os concorrentes foi entre
gue um Diploma de Participac;oo -. contou com cerca 
de 30 particfpantes. Estiveram expostas magnificas 
colecc;ces. de que destacamos as apresentadas. pe
los ja entoo distintos Filatelistas. Artur Leotte Ramos. 
Jose Carlos Espfrito Santo e Dr. Vasconcelos de Carva
lho. a epoca Presidente do Clube de Filatelico de Por
tugal. 

Na figura 5 mostra-se 0 Diploma de Participa
c;oo do Autor junior. (Figura 5) 

Aos expositores foi tambem entregue uma me
dalha da cidade e uma placa comemorativa. 

Soo apresentadas na figura 6 as que foram atri
bufdas ao Autor senior. (Figura 6) 

Do sucesso que obteve. transcrevemos alguns 
excertos da Imprensa local: 

Figura 6 

" ... Inaugurou a Exposit;oo 0 Sr. Presidente da Comara Municipal da Beira, acompanhado do Mayor de 
Bullawayo, do Eng. Jorge Jardim e de outras entidades. .. Saltou-nos a vista a colect;oo tem6tica de 
motivos de Caminhos de Ferro, do Sr. Jorge L. Fernandes ... " 

Tambem no Boletim do C.F.P. nO 74/75 do Ano XI . se refere a paginas 2 e 8. 0 exito que constituiu est a 
Exposic;oo Filatelica. 0 que confirma que ja nessa altura. tal como hoje. 0 Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal. dedicava a sua atenc;oo e referia nas suas paginas. os eventos relevantes da Filatelia. em 
especial dos territ6rios do Ultramar. 
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o Tocador de Bombolom 

Rene Rodrigues da Sliva 
cfportugal@mail.telepac.pt 

Em 1967. 0 governo da antiga provincia ultramarina da Guine 
Portuguesa. como entoo se dizia. resolveu reforc;ar 0 apoio ao sector 
assistencial. em especial. a lares de idosos. asHos e orfanatos e. para 0 

efeito. decidiu rever a legislac;oo reguladora do selo de assistencia. a unica 
fonte de receita que sustentava tais encargos. 

Em simultoneo. aproveitou a ocasioo para modificar as ilustrac;5es 
deste tipo de selos passando de 
desenhos de discutlvel gosto e 
significado para motivos de arte 
etnografica local. como elementos 
privilegiados de propaganda daquela 
nossa antiga col6nia. 

Na Iinha do que acima recordamos. foi publicado 0 Diploma 
Legislativo n° 1 858. de 11 de Novembro de 1967. 0 qual procedeu 
a revisoo da legislac;oo respeitante aos selos de assistencia. que 
abarcavam noo s6 os selos reservados a correspondencia noo 
oficial como tambem os destinados a encomendas postais. vales 
provincia is. valores declarados. pedidos de revalidac;5es ou 
substituic;oo de vales de correio. pedidos de rectificac;oo de 
enderec;os ou de localidades de pagamento de reembolsos. avisos 
c.P. 34 e recibos de taxas de radioreceptores. 

A abrangencia da decisoo implica - quanto a n6s - que as 
taxas entoo previstas (a que nos reportaremos mais a frente) sejom 
tambem postais. contrariando assim a opc;oo de certos catalogos 

que apenas classificam. como posta is. as 
taxas de $50 e 1 $00. Na verdade. parece 
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Figura 2 

estarmos perante taxas que podem 
ser consideradas tanto de posta is 

Figura 1 

como de fiscais. dependendo tal classificac;oo do uso concreto que Ihes 
for dado. 

E, pois. nesta perspectiva que vamos abordar 0 caso singular do selo. 
errado e noo emitido. da taxa de 2$00 que deveria ter side ilustrado com 
uma escultura do tocador de bombolom (Flg.l) . Considerando que 
bombolom aparece. na legenda. grafado com um n no final da palavra. 0 

selo em aprec;o esta, quanta a legenda. duplamente errado. 

De harmonia com 0 que se disp5e no artigo 20° do diploma 
legislativo acima citado. 0 plano de cada emissoo seria fixado por porta-
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ria do Governo do Guine. Assim, no mesmo Boletim 
Oficial (n° 45, de 1967) e publicada a Portaria nO 1925, 
a qual, entre outras taxas ($50, 1 $00, 2$50, 5$00 e 
10$00) cria a taxa de 2$00, ilustrada com uma escul
turo existente no Museu do Guine - 0 Tocador de 
Bombolom. 

Esta portaria preve ainda a emisseo de 10000 
blocos contendo coda um, um selo de coda taxa, no 
valor facial de 25$00. Nco ha qualquer referencia a 
tipos de popel. 

. 
"""~-",.,.,~'""'~....,,~-"'~"'~.:."-"=~ ....... ""'-... ...ro.t"J 

Figura 3 

I 
Acontece, porem, que 0 selo de 2$00 - 0 que verdadeiramente nos interessa - foi impresso com 

uma escultura bijago "Vaca Bruto", embora no legenda respectiva conste "Tocador de Bombolom" 
(ver ilustrac;:eo no inicio do artigo). 

Detectado 0 erro de ilustrac;:eo, 0 Encarregado do Governo, Dr. Marques Palmeirim, decidiu 
travar de imediato 0 lanc;:amento em circulac;:eo deste selo e determinou tambem que se procedesse 
6 rectificac;:eo do correspondente portaria. 

Nestas circunstencias foi, de novo, publicada a Portaria n° 1 925 (ver Boletim Oficial de 30.Mar
c;:0.1968), a qual refere que 0 selo de assistencia sobre 0 qual incide a nossa atenc;:eo, isto e, 0 de 2$00, 
e ilustrado com a escultura bijago "Vaca Bruto" (Fig. 2) e dilata 0 numero de blocos de 10000 para 20 
000. 
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Figura 4 

25$00 

Do que acaba de ser re
latado, infere-se que os selos de 
assistencia errados (300 000 
exemplares), que nunca foram 
postos a circular, Ihes e assegu
rodo 0 invejavel "estatuto" de 
nco emitidos. 

No entanto, 0 Governo' 
do Guine conhecedor do maxi
ma, bem portuguesa, de que "no 
aproveitar e que esta 0 ganho" 
ordenou que os selos em aprec;:o 
fossem aproveitados e nesse sen
tido resolveu que Ihes fosse apli
coda uma sobretaxa, a preto, de 
$50 e 1 $00 (Fig. 3). Nco e dificil 
verificar que os selos sobre-taxa
dos seo os que apresentavam a 
legenda duplicadamente erra
do: TOCADOR DE BOMBOLON, em 
vez de VACA BRUTO, e bom
bolom com N no fim quando de
veria ter sido grafado um M. 

Como quase sempre 
acontece em casos semelhantes, 
umas largos dezenas destes se
los, antes de serem sobretaxados, 
forom "desencaminhados" para, 
nomeadamente, obsequiar di
versos personalidades, filatelistas 
ouneo. 

o tratamento do selo em 
questeo, nos cat610gos mais di
vulgados em Portugal, nco me
rece a mesma atenc;:eo. Assim, 0 



Catalogo Afinsa 2002 ignora 0 assunto, 0 Cata
logo dos Selos Fiscais de Portugal e Colonias 
(de Paulo Barata e John Reynolds) classifica a 
serie (menciona dois selos de 2$00, sem expli
ca<;:co filatelica) como fiscal e refere ainda a 
existencia de um bloco. 0 consagrado Catalo
go Yvert & Tellier classifica a serie como postal 
mas quando trata dos sobretaxados nco deixa 
de fazer men<;:co ao selo errado/nco emitido. 

• • 
• 

A terminar, uma expressa alusco ao 
bloco respeitante a esta serie. Deste bloco 
existem duas variantes (Figs. 4 e 5), uma em 
papel glace nco gomado e outra, bastante rara, 
em cartolina e de dimensoes ligeiramente mais 
reduzidas (12x 17 cms, sem esquadria e pre<;:o). 
o catalogo dito Afinsa ignora-o. 0 catalogo 
consagrado aos selos fiscais regista-o mas nco 
menciona a variante em cartolina. 0 Catalogo 
Yvert & Tellier cita-o como 0 numero tres no 
sector de Blocs et Feuillets, mas tambem nco 
informa da existencia de exemplares em 
cartolina . 

Este bloco em cartolina e raro e poucos 
filatelistas se podem gabar de 0 possuir. 
Infelizmente, filatelistas (?) e negociantes pouco 
escrupulosos aproveitaram esta variante para 
desassociar os selos do bloco e apresenta-Ios/ 
vende-Ios como ... provas. E lamentavel mas 
aconteceu. 

Nota: 
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Figura 5 

BOMBOLOM e um Instrumenlo de percussCio usa do em certos rituals Indigenas, constlluido por um tronco 
de madeira, oco, exceplo nas extremldades, de mals ou menos 1,5 m de comprlmento, com uma ranhura de 12 cm 
de largura sobre a parte oca, e e percutldo com dols paus. 

Os dols lados do bombolom tem timbres dlferentes: um grave e outro agudo. Entre os balanlas da antlga 
Gulne Portuguesa 0 bombolom, alem de ser uHlizado em fesHvldades - 0 choro, por exemplo - e lambem um 
Instrumenlo de comunlcac;:Cio. 

Sob outras deslgnac;:oes, encontra-se nas mals dlversas regloes de Africa. Por tal moHvo, he quem Ihe 
chame 0 "Ielegrafo afrlcano". 

Periodo de Ferias do CFP 

Como e habitual, 0 Clube Filatelico de Portugal estaro encerrado para ferias 
durante 0 mes de Agosto. 

Retomaremos as nossas actividades no primeiro sobado de Setembro, dia 1 
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Moc;ambique 

Emissco Comemorativa do "7.0 Centenario do Nascimento 
de Santo Antonio" 

Carlos Kullberg 
carlos.kullberg@sapo.pt 

A Emissao "Antonina" foi superiormente autorizada pel a Portaria nr.164 de 28 de Junho de 1895: 

- "Tendo sido autorizado por Sua Exceli!ncia 0 Conse'heiro Comissario Regio. uma sobrecarga 
nos se'os posta/s. em virtu de da proposta da comissao de testas de Santo Antonio. em Mocamb/que. 
que assim pretende comemorar 0 glorioso taumaturgo portuguez. e havendo-se-me comun/cado que 
em Lourenco Marques a emissao dessa sobrecarga estava ja rea'izada : 
No uso da faculdade que me confere 0 decreto provincial nr.5 de J 9 de Janeiro ultimo e dos telegram as 
do mesmo Ex.mo Senhor de J 8 e 25 do corrente mes que me autorlzam a regular a referida em/ssao. hei 
por conveniente determ/nar 0 seguinte : 
JO 

- A sobrecarga nos selos posta/s desta provIncia autorizada por Sua Exce/enc/a 0 Conselheiro 
Comissar/o Reg/o. para comemorar 0 Centenario de Santo Antonio. sera a tinta vermelha nos se/os de 
5 reis e a tinta preta nos das restantes tax as. e constara da seguinte legenda impressa no sentldo 
diagonal da esquerda para a direita e de baixo para cima "J J 95 CENTENAR/O ANTONINO J 895". 
2° - A sobrecarga a que esta portaria se refere sera feita nos se/os da emissao anterior a actual e ate 
a importdncia de reis 21.000$000 . 
3° - Os se/os com a sobrecarga comemoratlva de que trata 0 numero anterior. serao adoptados para 
franquia postal un/camente nos dlstrlfos de Mocambique. Zambezia e Inhambane e durante os meses 
de Julho e Agosto. nao sendo permitldo durante esse perlodo enos referldos dlstritos. a franquia postal 
com se/o d'outras em/ssaes ou sobrecargas. 
4° - No dla JO de Setembro proximo futuro cessara a franquia posta' com os se/os da sobrecarga de que 
trata esta portarla. e restabe/ecida a franqula postal anterior. 
As autorldades e mais pessoas a quem 0 conhecimento d'esta competlr asslm 0 tenham entendldo e 
cumpram. 
Moc;amb/que. 28 de Junho de J 895 - Secretarlo Gera/. Joaqu/m da Grac;a Correia e Lanca" (8.0. nr.26 de 
29 de Junho de J 895). 

Como se pod era verifiear. a 
Portaria nr. 164 respeita unieamente a 
emissao de Moc;:ambique. nao eonsi
derando as semelhantes emissoes de 
Lourenc;:o Marques e de Inhambane; 
assim. no paragrafo lOa deseric;:ao das 
sobreeargas diverge das sobreeargas 
utilizadas nas emissoes de Lourenc;:o 
Marques e de Inhambane; no para
grafo 20 determina a utilizac;:ao dos 
selos anteriormente em eurso (D. Luis 
I). e nas emissoes de Lourenc;:o Mar
ques e de Inhambane foram utilizados 
selos das emissoes de D. Carlos I -
1893/94 (Fig.A). e selos da emissao de 
D. Luis. 
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Embora nao ten ham side explicitamente determinadas 
as quantidades a emitir. com base no paragrafo 2° do portaria e 
no justificada opiniao de Alexandre Guedes de Magalhaes apre
sentada num artigo publicado no revista "Mercado Filatelico" 
nr. 120. de Julho de 1959. foram sobrecarregados 21 mil selos do 
taxa de 10 reis e 28 mil selos de coda uma das restantes taxas (5. 
20. 25. 40. 50. 100. 200 e 300 reis). totalizondo um facial de 
20.910$000 reis respeitando-se assim 0 entao determinado "ate 
21.000$000" . 

As referidas sobrecargas foram impressas 
tipograficamente no Imprensa Nacional de Moc;ambique. sobre 
as folhos de 28 selos do emissao D. Luis I (1886) . utilizondo em 
duos e tres operac;oes. chapos com diferentes composic;oes 
permitindo assim sobrecarregar as folhas de 28 selos com - 14+ 14 
sobrecargos no vertical. 16+ 12 sobrecargas no horizontal. e Figura 1 
eventualmente 12+4+12 sobrecargas no horizontal (fig .1). Esta 
ultima composic;ao (12+4+ 12) devera ter surgido com problemas ocorridos no chapa de 16 s.obrecargas 
que assim tera sido substituida p~r duos chapas. respectivamente de 12 e 4 sobrecargas. motivo que 
podera justificar 0 facto de ate agora s6 ter verificado essa composic;ao de impressao em folhas das 
taxas de 200 e 300 reis. naturalmente os ultimas a receberem sobrecargas. 

Grande parte dos emissoes de selos com sobrecargos e/ou sobretaxos oferecem aos 
coleccionadores apreciadas variedades e 0 facto das sobrecargas desta emissao terem side impressas 
com a utilizac;ao de mais de uma chapa para coda folha de 28 selos. obviamente que fizeram aumentar 
o numero de variedades. 

Para um estudo destas variedades mantenho no minha colecc;ao de Moc;ambique um total de 
788 selos do emissao "Antonina". incluindo 22 folhas de 28 selos e 31 conjuntos diversos. 

Recorrendo principalmente a folhos inteiras e a alguns conjuntos. you apresentar as mais 
interessantes pec;as. oferecidos p~r defeitos e erros ocorridos 
no impressao das sobrecargos sobre coda uma das nove 

Fiiura 2 

taxas desta emissao e bem assim outras interessantes pec;as. 

5 reis preto 

Folha (sobrecargos 16+ 12) com deslocac;ao do 
segundo grupo de sobrecargas (fig .2). Quadra canto inferior 
direito com deslocac;ao do sobrecarga (fig .3). Sobrecarga 
FALSA (fig.4). 

Figura 4 Figura 3 



Figura 5 

Figura 9 

10 refs verde 

Folha (sobrecargas 14+ 14) com deslocac;:ao do primeiro 
grupo de sobrecargas (fig .s). Conjunto (sobrecargas 16+12) 
deslocac;:ao do primeiro grupo de sobrecargas (fig .6). 
Sobrecarga FALSA (fig.7). Carta franqueada com dois selos, 
sendo um do emissao D. Carlos I (1893/94) 0 que contraria 0 

determinado no paragrafo 3° do respectiva portaria; a 
obliterac;:ao de Lourenc;:o Marques em 30 de Agosto corresponde 
a uma data 
limite de 
circulac;:ao 
destes selos 
sobrecarregados 
(fig.B). 

Figura 7 

Figura 6 

Figura 8 

20 reis rosa 

Folha (sobrecargas 14+ 14) com 
pequeno deslocac;:ao de ambos os grupos 
de sobrecargas (fig.9 ). 

Folha (sobrecargas 14+ 14) com 
deslocac;:ao do segundo grupo de 
sobrecargas (fig. 1 0). Sobrecarga FALSA 
(fig . 11 ) . 
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Figura 10 
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25 reis vloleta/lilas 

Folha (sobrecargas 16+ 12) com sobrecarga dupla/invertida nos doze primeiros selos. variedade 
motivada pelo facto da folha que ja havia recebido os dois grupos de sobrecargas ter sido posta em 
posi~oo invertida num grupo de folhas preparado para receber 0 segundo grupo de sobrecargas. 

Alem da folha aqui apresentada (fig.12) e somente conhecida uma outra folha completa que 
fazia parte da colec~oo especializada de Mo~ambique do conhecido filatelista ja falecido. Gonzalez 
Garcia que entoo era referenciada como "unica". como por exemplo no "Boletim do Clube Filatelico 
de Portugal" nr.96 de Junho de 1959. a prop6sito da Exposi~oo "Interposta-1959-Hamburgo" onde esta 
reproduzida a referida folha com a anota~oo "Belissima e preciosa folha unica. da grande participa~oo 
do Sr. Jose Gonzalez Garcia" ! 

Esta afirma~oo. que no meu entender nunca devera ser feita. caiu por terra quando na Exposi~oo 
Nacional IPorto-83" foram exibidas. lado a lado. as "Colec~6es Especializadas de Mo~ambique" de 
Gonzalez Garcia e de Carlos Kullberg. uma com a indica~oo de "Pe~a Unica" e outra com a indica~oo 
"Conhecidas somente duas Pe~as" ... Certo e que outras folhas. sofreram esta impressoo dupla invertida 
mas. como se pode verificar. foram retalhadas dando origem a outras boas pe~as filatelicas; as tres 
quadras apresentadas respeitam. uma a urn canto superior esquerdo da folha e duas aos centr~s das 
folhas com sobrecargas duplas/invertidas e sobrecargas normais; pel a disposi~oo das sobrecargas 
verifica-se serem originarias de diferentes folhas (fig .13). Folha (sobrecargas 14+ 14) com falta de tinta 

no primeiro grupo e desloca~oo do segundo grupo de 
sobrecargas (fig .14). Folha (sobrecargas 14+14) com disposi~oo 
irregular dos cunhos dos selos (fig.15). Folha (sobrecargas 14+ 14) 
apresentando 0 21° se lo com dupla impressoo (fig.16 ). 

f Sobrecarga FALSA (fig . l7). Folha (sobrecargas 14+ 14) com 

Figura 12 

desloca~oo de ambos os grupos de sobrecargas (fig.l8). Selo 
com sobrecarga dupla/deslocada (fig .l9). Selos com dupla 
impressoo (fig .20). Selos com variedades de cor (fig .2l ). 

Pormenor da figura 12 



Figura 14 Pormenor da figura 16 Figura 15 
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Pormenor da figura 15 

Figura 16 



64 Figura 18 

Pormenor do flgura 22 

Pormenor da flgura 18 

40 reis castanho-vermelho 

Folha (sobrecargas 14+ 14) com deslocac;Cio 
acentuada dos dois grupos de sobrecargas (fig.22). Folha 
(sobrecargas 16+ 12) com deslocac;Cio do primeiro e do 
segundo grupo de sobrecargas (fig .23). Sobrecarga FALSA 
(fig.24). 

Figura 24 

Figura 22 



Figura 23 

• • • • • • 
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Pormenor da flgura 25 

Pormenor da flgura 23 

50 rels azul 

Folha (sobrecargas (14+ 14) com desloca<;oo do 
segundo grupo de sobrecargas (fig .2S). Folha (sobrecargas 
14+ 14 e denteado 13-1/2) com desloca<;oo do segundo 
grupo de sobrecargas e defeito no denteado do selo 20° 
(fig .26). Sobrecargo FAlSA (fig .27). 

Figura 27 

Figura 25 
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100 reis castanho-amarelo 

Figura 28 

. 
• 

L..-....;.;== .......... : ..................................... 
Pormenor do flgura 28 

Folha (sobrecargas 14+ 14) com deslocac:;ao 
do segundo grupo de sobrecargas (fig .28) . 
Sobrecarga FALSA (fig .29). Folha (sobrecargas 
16+ 12) com omissao do segundo grupo de 
sobrecargas (fig.30 ). maravilhosa pec:;a da 
famosa colecc:;ao Sotto Maior que ap6s a sua 
morte foi vendida pelo entao conhecido 
Escrit6rio Filatelico de Fernando Castel-Branco 
que no catelogo de vendas (Setembro/1949) 
descrevia "Folha inteira nova; falta da 
sobrecarga nos ultimos 12 exemplares. 

demonstrando assim 0 sistema. em duas fases. desta 
sobrecarga; pec:;a rarissima. provavelmente unica." 

Esta valiosa pec:;a foi adquirida pelo Arquivo Hist6rico 
de Moc:;ambique p~r intermedio do Clube Filatelico de 
Moc:;ambique e esteve exposta na Fortaleza de N.S. da 
Conceic:;ao em Lourenc:;o Marques onde. em 1956 tive 
oportunidade de. pela primeira vez. a admirarl Mais tarde 
o Arquivo Hist6rico de Moc:;ambique. entao dirigido pelo 
Dr. Alexandre Lobato. passou a expor nas suas novas 
instalac:;6es. antigo Edificio da Fazenda. uma interessante 
Colecc:;ao de Selos de Moc:;ambique incluindo a referida 
folha de 28 selos. 

Figura 29 

Figura 30 



200 rels azul-violeta claro 

Folha (sobrecargas 12+4+ 12) com desloco<;eo do segundo grupo de sobrecargas (Fig.31 ). Folha 
(sobrecargas 12+4+ 12 e denteado 13-1/2) com disposic;:eo irregular dos cunhos dos selos (Fig .32). 
Sobrecargas deslocadas no canto inferior direito da folha (Fig .33). Impresseo defeituosa da sobrecarga 
(Fig .34). Sobrecargas deslocadas (Fig.35). Sobrecarga FALSA (Fig.36). 

Figura 35 

Figura 31 

Figura 32 e pormenor da mesma 

Figura 36 

Pormenor da figura 31 

Figura 33 
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300 reis laranja-claro 

Folha (14+ 14) com pequena deslocac;eo do primeiro grupo e acentuada deslocac;eo do segundo 
grupo de sobrecargas (Fig .37). Deslocac;6es das sobrecargas (Fig .38). Letra C de "CENTENARIO" 
deslocada por defeito na chapa de impresseo (Fig.39). 

Figura 37 

r 

I 
Figura 39 e pormenor da mesma 
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Pormenor da flgura 37 

Se tivermos em considerac;eo que a maioria das variedades 
aqui apresentadas esteo integradas em folhas inteiras de 28 selos 0 

que muito facilita e valariza 0 seu estudo, as pec;as surgidas seo pec;as 
impares e de grande interesse filatelico. 

Considero "impares" pelo facto de na sua maior parte serem Figura 38 
provenientes de especfficas deslocac;6es ocorridas durante a 
impresseo de uma das duas chapas utilizadas, 0 que est6 longe de poder acontecer na impresseo de 
outras sobrecargas que, em principio, e feita com a utilizac;eo de uma s6 chapa para cada folha de 
selos. 



o Aeroporto de Lisboa 
E urgente actuor 

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

fernando.fmarqueso@gmail.com 

A ideia da construc;ao de um aeroporto que servisse a cidade de Lisboa surgiu no auge das 
viagens aereas dos portugueses nos finais dos anos 20. 

A existencia de aerodromos como Amadora, Granja do Marques e Alverca, nao tinham condic;oes 
para satisfazer as exigencias que se anteviam na evoluc;ao do transporte aereo. Tecnicos como 0 

Coronel Cifka Duarte e 0 Major Pinheiro Correia bateram-se para que isso acontecesse. Tal como hoje 
entre as opc;oes em analise a margem Sui (Rio Frio) tambem era considerada , porque ja existia no final 
do seculo 19 um projecto de uma ponte para a ligac;ao de Lisboa com a margem suI. 

Em Fevereiro de 1935 0 Major Pinheiro Correia em conferencia na Camara Municipal de Lisboa 
tecia as suas considerac;oes, salientando que os terrenos da Portela alem de possufrem dimensoes 
suficientes para a instalac;ao do aero porto estao em relac;ao ao centro da cidade nas seguintes 
condic;oes: Possui a Camara um projecto de urbanizac;ao da zona da Portela para 0 alargamento da 
cidade para esse lado. A povoac;ao seria 0 no de comunicac;oes das duas grandes arterias do projecto, 
o prolongamento da Avenida Almirante Reis e da Avenida Alferes Malheiro, hoje Avenida do Brasil. 
Quanto a localizac;ao das pistas em relac;ao a cidade "os terrenos da Portela encontram -se dentro das 
normas internaclonais ficando a menos de sete qull6metros do centro da cldade". Por outro lado defendia 
a construcoo urgente do Aeroporto na base de justificacoes. que hQje se designam por II geo-estrahf!gicas 
n.. fim de citac;ao . 

Depois de um perfodo muito longo para a escolha do local. que compreendia 0 Campo Grande, 
Rio Frio e Portela de Sacavem a 
comissao optou pel a Portela de 
Sacavem. A disponibilidade de 
terrenos para futuras ampliac;oes 
e tambem 0 princlpio existente nos 
anos 30, que os campos de 
aviac;ao deviam ser implantados 
junto das cidades foram as razoes 
da opc;ao «Portela». 

o projecto do Aeroporto de 
Lisboa data de 1 de Dezembro de 
1938 tendo as bases para a sua 
construc;ao sido estabelecida pelo 
Decreto-Lei N 028882 de 26-7-1938. 

o plano do Aeroporto de 
Lisboa desenvolveu-se a partir de 
um ante-projecto elaborado por 
tecnicos holandeses apresentado 
em Fevereiro de 1936, e 
compreendia a construc;ao de 4 

.Iwnir4 ~'&'£f~ 
'irAtUlP VII- ~ /) 

do Aeroporto de Llsboa em 1942 
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pistas asfaltadas com uma largura de 50 metros. Desde 0 inicio da sua constru<;:ao se previa que a 
extensao maxima das pistas fosse insuficiente nalguns casos de aterragens sem visibilidade e assim a 
necessidade de prolongamento das pistas 18-36 e 05-23. 

o projecto inicial teve tres responsaveis, sendo 0 Arquitecto Keil do Amaral projectista da 
aerogare que apresentamos na figura 1 

o constante aumento do trafego aereo no pais, devido ao avan<;:o tecnologico das aeronaves 
obriga que desde 1942 ana da sua inaugura<;:ao 0 Aeroporto da Portela sofra sucessivas interven<;:6es 
de amplia<;:ao e adapta<;:ao. 

Decorridos vinte anos apos a sua inaugura<;:ao, devido a evolu<;:ao das estruturas aeroportuarias, 
pouco resta do projecto inicial de Keil do Amaral. 

Tambem a alegoria a avia<;:ao do escultor Barata Feyo que encimava a entrada principal no 
projecto inicial se perdeu, ver figura 2 

Neste momenta existe uma replica da alegoria a decorar 0 interior da aerogare, esculpida a 
partir de desenhos cedidos pela familia do Escultor Barata Feyo. 

-; 
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Figura 2 . Alegorla .. Homem alado" dedlcado a Avlac;co do escultor Barata Feyo 

Para responder as necessidades da evolu<;:ao do trafego aereo previsto para a primeira decada 
do seculo XXI seriam necessarios neste momento, entre 80 a 100 has de terrenos para a sua amplia<;:ao 
a acrescentar aos 400 has actuais. 

As condi<;:6es actuais do Aeroporto de Lisboa rodeado de constru<;:6es, inviabiliza a sua 
amplia<;:ao e a continua<;:ao na Portela. 

As recomenda<;:6es das organiza<;:6es internacionais vao no sentido contrario as que existiam 
nos anos 30, no que concerne a localiza<;:ao dos grandes aeroportos. Por outr~ lado tambem a que ter 
em conta a componente ambiental que nao existia nos anos 40, quando foi construido 0 Aeroporto da 
Portela 

o Aeroporto de Lisboa foi inaugurado a 15 de Outubro de 1942, nos primeiros dois meses e meio 
de actividade os resultados nao foram muito positiv~s. 

Foram registados apenas 334 movimentos, num total de 2.863 passageiros. Nos anos seguintes os 
numeros aumentaram significativamente. Em 1943 registaram-se 2.457 movimentos, para 9.883 
passageiros e em 1944 os numeros subiram para 2.865 movimentos num total de 9.924 passageiros. 



AS ones de 1948/1949 assinalaram uma subida, com 10527 e 10144 movimentos num total de 
61835 e 56597 passageiros respectivamente. So em 19540 numero de passageiros ultrapassou a centeno 
de milhar, com 102.648, e em 1957 com 316.275. No dEkada 1973 a 1983 verifica-se uma ligeira 
estagnac;:ao do numero de passageiros devido 00 decrescimo do numero de voos, relacionado com 0 

custo do petroleo. Nestes numeros e de realc;:ar os valores em toneladas de correia transportado com 
esses valores sempre em crescendo. 

Tambem com a formac;:ao do CTA«Companhia de Transportes Aereos», primeira companhia aerea 
residente, se inicia 0 primeiro trans porte de mala de correia aereo, entre Lisboa - Porto -Lisboa em 2-12-
1945 com avioes Dragon Rapid (Figura 3) 

SECIE: RUA DE SANTO ANT6NIO. 

PORTO 
(PORTUQALI 

TIELI!) QRAMAB . SANTER - PORTO 

PO~NI!~ ~;:o ~~/ 
Cx.m~ Sr. / 

PAR A'.I10N A .' ~iJblder 

1945 

1.0 vOo POSTAL 
PORTo-USBOA 

Rua lQ d2 ~ezecbro, 
Lisboa 

Figura 3 - Carta transportada no prlmelro voo de retorno a L1sboa efectuado pela CTA 

Em 1969 foi criado 0 GNAL - (Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa), que ocupou as instalac;:oes 
do ponte 25 de Abril (Ex. Ponte Salazar) no Junqueira, afim de estudar a nova implantac;:ao do Aeroporto 
de Lisboa. 

Em 2007, 38 ones depois continua per decidir a sua implantac;:ao. Em 1938 a opc;:ao Portela foi 
logic a e racional. Agora com a Ponte Vasco do Gama em funcionamento e uma ponte ferrovi6ria 
projectada entre 0 Beato e 0 Barreiro a decisao tambem tem que ser logica e racional. 

Vamos deixar de exigir ter 0 Aeroporto no nosso "Quintal", do que estamos a falar e do instalac;:ao 
do Aeroporto que serve a capital de um pais e resid{mcia do Companhia Aerea Nacional (TAP) que 
precisa de espac;:o para crescer, assim como 0 pais. 

Lisboa , Junho /2007 

A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.Q DE DEZEMBRO. N. Q 101. 3.· - 1200-358 LIS BOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 342 95 34 

C ____ CO_M_ p_R_A_e_v_E_N_D_A __ ) 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TO DO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA cKABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 
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Drogas Nocivas ...... "Nco obrigado" 

Joao Pinheiro da Sliva 
cfportugalail.telepac.pt 

Como 0 tema "DROGAS" e muito vasto. resolvemos dividi-Io em 
duos partes distintas. Por tal motivo. nesta primeira parte. s6 seroo 
apresentadas as chamadas "drogas leves"!, ou seja as drogas sociais. 
que quase todos n6s utilizamos. comec;ando pelo chao cacau. 
chocolate. cafe. alcool e 0 tabaco. 

Noo se pode falar decentemente de drogas. numa sociedade 
como a nossa. sem comec;ar por citar aquelas de que se usa e abusa 
em plena legalidade. e com beneplacito do lei e do familia. como 
sejam os flagelos do alcool e do tabaco (para noo falar dos 
tranquilizantes) . Desde tempo imemoriais que se conhece 0 uso de 
substancias magicas embriagantes. que permitiam aos seus 
consumidores atingir estados de completo ralaxamento. em relac;oo 
00 mundo real. Eram utilizadas em manifestac;oes de culto religioso 
ou mfstico. 

Nem todas as drogas soo fatais. mas nenhuma e inofensiva. A sua 
acc;oo depende do personalidade daquele que a toma. do dose 
absorvida e do frequemcia do 
ingestoo. Comecemos por uma 
que habitualmente. todas as 
pessoas consomem. e que e 0 

chao 

o CHA e um arbusto do famflia 

Fig. 1 - Afinsa 2991 • Yvert 487 Ac;ores. 
Emisseo 2003 - Cuituras Agrfcoias. 
Obliterac;eo comemorativa Maio (S. 
Miguel 01.12.2003). Postal editado 
pelo "0 Milhafre" - Ac;ores 

das teaceas. muito cultivado 
nos regioes tropicais e subtropicais. principal mente no China e no 
India. Em Portugal e cultivado com exito no IIha de Soo Miguel 
(Ac;ores) (fig. 1). Com as suas folhas. devidamente secas e tratadas. 
faz-se uma infusoo mundialmente conhecida. sendo a cafefna e a 
tefna. que a integram. as drogas mais largamente absorvidas no 
mundo. 

o costume de beber chao tem origens no tempo do Imperador 
Shen Mung (23737 a.C.). Mas. no realidade. 0 primeiro registo sobre 
a be bid a encontra-se num antiqufssimo dicionario chines - 0 Erh Ya 
de 350 a.C .. Tudo leva a crer que a planta do ch6 tenha side 
cultivada. pel a primeira vez. no China. No entanto. como noo existe 
neste pafs nenhuma especie silvestre. encontrada open as em Assam. 
no India. supoe-se que as sementes foram levadas daf para a China. 
Foi do China que a planta se difundiu. sendo introduzida no Japoo no 
fim do sec. VI. Do sec. XVII em diante. a planta e a be bid a tornaram
se populares no Europa .. 

Fig. 2 - Yvert 1695 - Oesenhos. Emis
seo de 1998 - Os buies do chao 
Obliterac;eo de 1.° dia Tea Gardens 
(13.08.1998). Postal inteiro dos cor
reios australianos. 



Fig. 3 - Aflnsa 340 • Yvert 347. Emlsseo de 1948 -
Frutos de Seo Tome - Base. Oblltera~eo comemo
ratlva do Dla do Selo - Seo Tome (01 .12.1960). Pos
tal edltado por Bazar Afrlcano - Seo Tome. 

Por conter cafeina, tem propriedades estimulantes. A 
presenc;a de tanino confere-Ihe um sabor amargo, que a 
agua quente dilui, mas a fervura acentua. (fig . 2) . 

CACAU - Foi Fernando Cortez, conquistador 
espanhol, quem noticiou a Europa a existencia do cacau. 
Os astecas que habitavam 0 Mexico, davam grande 
importencia a uma arvore a que chamavam "cacahuatl"; 
o seu fruto era usa do como alimento e como base para 0 

preparo de uma infuseD muito semelhante ao chocolate 
actual (fig. 3). A introduc;oo do cacau em Espanha deu-se 
no ultimo quartel do sec. XVI, e de 16 se propagou por 
toda a Europa. Em Franc;a, p~r exemplo, tomar 0 chocolate 
tornou-se um habito da nobreza. No Brasil, ela ja existia 
em estado nativo, na Amazonia e era considerada uma 
das "drogas do sertoo" (fig. 4).0 nome cientifico do cacau 

"Theobroma", significa "alimento dos deuses". Possui grande poder nutritivo e energetico. Contem 
proteinas, gorduras e alcaloides, como a teobromina, que e estimulante para 0 corac;oo, 0 cerebro, os 
rins e tambem para 0 sistema nervoso. 

CHOCOLATE - Subproduto alimenticio extraido 
do cacau; consiste numa pasta a que se adicionam 
ac;ucar e substencias aromaticas. Conform a a 
natureza dos aditivos, distinguem-se diversas 
qualidades de chocolates. A semente e quebrada e 
moida e, porque contem grande quantidade de oleo, 
assume a forma de uma massa pastosa: a massa de 
cacau (fig.5). 

CAfE - E uma be bid a estimulante que contem 
cafeina (alcaloide), produto proveniente dos groos 
do cafeeiro, depois de torrados e moidos. Os seus 
frutos soo drupas de cor vermelha, contendo cada 
uma duas sementes num corac;oo envolvido pela 
polpa (fig. 6). Na planta do cafe a concentrac;oo de 
cafeina aumenta na variedade robusta (coffea 

Fig. 4 - Yvert 1419. Emlsseo base de 1980 - Recursos 
economic os. Oblltera~eo comemoratlva de Itabuna
Bafa (22.07.1985). Postal edltado por Ed. Publicacau. 

canehora), mais escura e amarga. A variedade arabica (coffea arabica) origina um cafe com aroma 
mais suave e com menos cafeina. 

A cafeina presente no cafe, estimula 0 sistema nervoso central, os batimentos cardiacos e 0 

metabolismo das celulas do corpo humano. Ao mesmo tempo, funciona como um diuretico, aumentando 
a produc;oo dos sucos gastricos, e age como relaxante de uns vasos sanguineos, enquanto contrai 
outros. Embora todas as especies de cafe sejam origin6rias de Africa, a sua difusoo teve como ponto de 
partida a Arabia. Em 1554, quando penetrou no Ocidente, juntamente com as mercadorias orientais 

Fig. 5 - Yvert 2826. Emlsseo de 1999 - 0 chocolate bel
gao Oblltera~eo de 1.° dla de Bergen (05.06.1999). Pos
tal editado por Maximafilistas belgas. 

que entravam na Europa atraves do estreito de 
Bosforo, os quais passaram a cultiva-Io nas suas 
colonias, sendo introduzido no Brasil pelos 
colonizadores portugueses, designadamente p~r 
Melo Palheta, chefe de uma misseD na Amazonia. A 
esposa do Governador da Guiana Francesa, ter-Ihe
ia dado algumas mudas de cafe e aquele as teria 
plantado no Para. Do norte do pais, 0 cafe difundiu
se p~r zonas climaticas mais propicias a sua cultura. 
Pouco depois, todo 0 Brasil ja 0 conhecia . Em sacas 
de 60 kgs., 0 cafe deixa a fazenda para tras, toma um 
comboio e desce a serra ate os porto de Santos (figs. 
7 e 8) . Num cargueiro atravessa 0 mar azul e chega 
ao seu destino, sendo os Estados Unidos da America 
o seu maior consumidor. 

Um dos primeiros cafes publicos, foi 
inaugurado em Paris (Franc;a), no ana de 1669, onde 
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Fig. 6 - Yvert 1608. Emissao base de 1983 - Recursos 
economicos. Obliterac;:ao ordinaria de Joao Pessoa 
(14.03.1988). Postal editado por Foto Maringa - Brasil 

o embaixador turco of ere cia cafe as suas visitas e 
difundia esta bebida pelos elegantes da capital. 
Ficava situado na Rua Fosses-Saint-Germain. em 
frente ao qual se viria a instalar a Comedie Franc;aise. 
levando os artistas boemios. os bons coversadores e 
as bel as mulheres a frequentarem este local de 
convivio. dado 0 modico prec;o de uma chavena de 
cafe. Em pouco tempo. 0 cafe tornou-se. na Europa. 
um habito quotidiano. Consta que. em 1720. havia so 
em Paris. 380 cafes publicos (fig. 9). 

Este consumo regular e generalizado de cafe. tem 
levado a que se estudem profundamente os seus 
efeitos sobre a saude. Apesar do cafe conter uma 
enorme quantidade de substoncias na sua 
composic;oo. muitas delas ainda desconhecidas. 
pensa-se que a cafe ina e 0 ingrediente 
farmacologicamente mais activo. Este estimulante 

do sistema nervoso central. capaz de aumentar a capacidade de 
concentrac;oo. 0 desempenho fisico e 0 estado de alerta. esta 
presente em mais de 60 plantas. entre elas 0 cacau e 0 chao A 
mulher (fig. 10) que colhe 0 cafe pelo metodo de captac;oo. escolhe 
apenas os groos maduros e acumula-os numa cesta. antes de serem 
enviados para 0 terreiro. onde seroo secos e moidos. 

o ALCOOL pode ser considerado a droga mais difundida pelo 
Mundo. com os inconvenientes resultantes do seu custo e aquisic;oo 
legal. E um composto orgonico que resulta de uma combinac;oo 
particular de carbon~. hidrogenio e oxigenio. E um liquido incolor. 
combustivel e volatil. de gosto forte e ardente. Obtem-se p~r 
fermentac;oo dos glucidos de muitos frutos. cereais. etc .• ou p~r via 
quimica a partir do acetileno e do etileno. Faz parte de muitas 
be bid as e tem inumeras aplicac;6es como dissolvente e 
desinfectante. As bebidas alcoolicas contem alcool. de 25° a 45° 
(licores). de 30 a 40° (genebra e aguardente) e de 40 a 50° (uisque) . 
No comercio vende-se alcool a 75° e alcool fino a 95°. 

o que e 0 alcoolismo? E uma doenc;a resultante do 
consumo imoderado de bebidas alcoolicas. Apresenta duas formas 
distintas: a de alcoolismo agudo ou estado de embriagues. que 
leva geralmente a reacc;6es anti-sociais. e a do alcoolismo cronico. 
no qual os individuos. embora sem chegar a embriagues. sofrem de 
perturbac;6es caracteristicas como disturbios na digestoo (anorexia. 
gastrite. etc.). afecc;6es hepaticas. perturbac;6es neurologicas e/ 
ou neuropsiquiatricas. Calcula-se em cerca de 60% 0 numero de 

Fig. 7 - Yvert 339. Emissao de 1937/38 -
Turismo. Obliterac;:ao ordinaria de Joao 
Pessoa • Paraiba (23.08.1938). Postal 
com editor nao identificado 

Sa,dos 

actos criminais em que intervem 0 alcool consumido 
em excesso. De 12 a 15% das doenc;as mentais 
resultam de abusos de alcool. Os alcoolicos devem 
ser submetidos a tratamento adequando e uma vez 
curados tem de se abster p~r completo do alcool. 
dado 0 perigo de um retrocesso. 

Fig. 8 - Yvert 2744. Emissao de 2001 • Cafe do Brasil. 
Obliterac;:ao ordinaria de Santos (03.04.2003). Postal 
editado por Triton. 

Eo que e a alcoolemia? E a taxa de alcool no sangue 
expressa em miligramas percentuais. Serve. 
sobretudo. para determinar 0 possivel estado de 
embriagues em individuos envolvidos em crimes ou 
acidentes de viac;oo. etc .. Ao soprar para um 
aparelho contendo uma substoncia que indica a 
quantidade de alcool existente no ar expirado. 0 

suposto infractor revela 0 valor aproximado de 
alcoolemia. 0 vinho faz parte da cultura da maioria 
dos povos da Antiguiddde. da Peninsula Iberica ate 



Fig. 9 - Yvert 3889. Emlssao de 2006 -
Retratos das Regloes. ObJiterac;ao de 
1.0 dla de Paris (25.03.2006). Postal edl
tado por Max. Franc;als 

sacerdotisas. 

Fig. 11 - Edlfll 1500 • Yvert 1163. Emls
sao de 1963 - Dla do Selo 
(Espanholeto). Obllt. de 1.0 dla de 
Madrid (24.03.63). Postal editado por 
Arte-Madrid. 

a India. Ja os hebreus cultivavam 
a vinha. Mas foram os gregos e 
os remanos que mais 
desenvolveram as tecnologias 
da vinificac;:oo. Esta be bid a tem 
uma acc;:oo estimulante sobre os 
sucos digestivos. 

Na literature, a vinha e 0 vinho 
sao temas permanentes ha 
milhares de anos, como se prova 
em algumas obras de arte. Esta 
pintura (fig. 11) que representa 
Baco, 0 deus do vinho, foi 
pintada pelo espanhol Jose de 
Ribera (1591-1652). Existe uma 
teoria expressa na Bfblia dizendo 
que 0 vinho foi criado para 
estimular a alegria e noo para a 
embriagues. Mas nem so a Bfblia 
consagra 0 vinho. A mitologia 
romana tambem 0 faz como se 
pode ver nesta figura do deus 
Baco e das bacantes, suas 

Fig. 10 - Aflnsa 30 • Yvert 626. Emlssao 
1980 - Recursos naturals. Obllterac;ao 
ordinaria de 1.0 dla Luanda 23.12.80. 
Postal edltado por Clvlul. 

o problema importante noo e 0 usa do vinho (ou do tabaco), mas 
sim 0 seu abuso. Contudo, e necessario denunciar a hipocrisia duma 
sociedade que tolera e ate encoraja 0 consumo do alcool, quando 
os problemas de dependencia e servidoo sao quase os mesmos para 
o toxicomano e 0 alcoolico. Esse abuso provoca danos com maior 
rapidez no cerebro e outros orgoos da mulher do que no homem. 0 
estudo que 0 demonstra, publicado na revista "Alcoholism: Clinical 
and Experimental Research", revela que as mulheres tornam-se 
alcoolicas mais rapidamente, mesmo ingerindo menores quantidades. 

o que diferencia 0 dependente de alcool do vulgar consumidor, 
e a diderenc;:a que existe entre 0 usa e 0 abuso. Actualmente 
catalogado como uma doenc;:a, 0 abuso do alcool. vulgo alcoolismo 
era frequentemente atribufdo a um grupo social com determinadas 
caracterfsticas, que eram tidas pela maioria como estanques. Hoje 
em dia isso ja noo se verifica, pois e sabido, que este tipo de problema 
afecta todos os estratos sociais e tanto homens como mulheres, 
jovens e adultos e inclusivamente idosos. A ilusoo a que a maioria 
das pessoas sao induzidas, e de que por mais que se beba e sempre 
possfvel recuperar 0 controlo, facto que na realidade noo de verifica 
na maioria dos casos. 

Segundo a Orga
nizac;:oo Mundial de 
Saude, "os alcoolicos 
sao bebedores ex

cessivos cuja dependencia em relac;:oo ao alcool e tal. 
que apresentam perturbac;:6es mentais da saude fisica, 
das relac;:6es com os outros, do seu bom comportamento 
social e economico, devendo submeter-se a 
tratamento" (fig. 12) .Portugal produz vinhos excepcionais, 
unicos no mundo, que se Ihe reconhece a qualidade. 
Estoo neste caso, 0 "Porto", 0 "Madeira", 0 "Vinho verde" 
e 0 generoso do Pico.O Vinho da Madeira, e um vinho 
generoso, de caracterfsticas proprias quanto a perfume 
e sab~r, e cujas variedades voo desde os aperitivos aos 

Fig. 12 - Aflnsa 1681 • Yvert 1330. Emlssao de 1977 -
Luta antl-alcoollsmo. Obllterac;ao comemorativa de 
L1sboa (16.04.1979). Postal edic;ao 40226/3 
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Fig. 13 - Afinsa 1681 • Yvert 100 Mad .. Emisseo de 1984 
- Transportes T1picos da Madeira. Obliterac;:eo ordina
ria do Funchal (24.09.1987). Postal com editor nco iden
tificado 

digestivos. Das cerca de 30 castas existentes naquela 
regioo, as mais nobres soo 0 BoaL a Malvasia, 0 Sercial 
eo Verdelho. 0 vinho foi introduzido na IIha por ordem 
do Infante D. Henrique. No seculo XVIII, iniciou-se a 
exportac;oo para a Inglaterra, tendo a industrializac;oo 
e a comercializac;oo ficado muito ligadas a ingleses 
radicados na ilha. Talvez seja 0 vinho de maior 
longevidade em todo 0 mundo. Quem tenha a sorte 
de provar um "Terrantes" - "a uva terrantes, noo a 
comas nem a des, pois para vinho Deus a fez" - ficara, 
certamente rendido aos encantos da sua "velhice" 
(fig. 13). 

A mais antiga reglao demarcada do mundo, 
constituida em 1756 por alvara regio, assinado pelo 
Marques de 
Pombal que 
criou a Compa

nhia Geral de Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, viveu desde 
sempre a sombra do Vinho do Porto. Comec;ou como "Vinho de 
Ryba d'Oiro" mais tarde "Vinho de Embarques" e so depois "vinho 
do Porto". Teve a sua grande expansoo na segunda metade do 
sec. XVII. Consta que foi "descoberto" pelos filhos de um rico 
comerciante ingles que naquela epoca estudavam os nossos 
vinhos. Realidade ou noo, foi em Inglaterra que estes vinhos 
encontraram 0 seu mais forte mercado e e p~r isso, que as suas 
designac;oes soo quase sempre, em ingles. E 0 mais conhecido e 
apreciado vinho generoso em todo 0 mundo. Carregado de 
historia, e a riqueza que provem das margens do Rio Douro. Na sua 
regioo demarcada, castas autorizadas e seleccionadas garantem 
um vinho de grande qualidade (fig. 14). A Espanha eo terceiro 
produtor mundial de vinho. Com uma area de 1.600.000 hectares, 
produz 28.720 mil hectolitros. Sendo tambem 0 terceiro exportador 
mundiaL com 5.540 mil hectolitros do preciso nectar (fig. 15). 

o TABACO e uma planta herbacea da familia das 
solanaceas. Produz-se tabaco para tres finalidades principais: para 

Fig. 15 - Edifil 2627 • Yvert 2255. Emisseo 
de 1981 - Espanha exporta. Obliterac;:eo 
de 1.0 dia de Madrid (30.09.1981). Postal 
com editor nco identificado. 

mascar, para aspirar (rape) 
e para fumar (cigarros, 
cachimbos e charutos). 
Todos estes produtos se 
obtem de das folhas. Estas 
amadurecem quando a 

Fig. 14 - Afinsa 1089 • Yvert 1099. Emis
seo de 1970 - Vinho do Porto. 
Obliterac;:eo de 1.0 dia do Porto (30.12.70) 
Postal com editor nco identificado. 

ponta se inclina e elas comec;am a adquirir uma cor castanha ou 
amarela, de tons varios (Fig. 16). 

o tabaco e originario da America. Cultivado em Portugal 
apos 0 descobrimento do Brasil, diz-se que Damioo de Gois 
mostrou a planta ao embaixador de Franc;a em Lisboa, Jean 
Nicot, (fig. 17) 0 qual enviou po de tabaco a Catarina de Medicis, 
que sofria de cefaleias e viu 0 seu nome Iigado a esta planta 
cientificamente designada "Nicotiana Tabacum". Por esta razoo 
tambem 0 Nuncio Apostolico em Lisboa, chamado Prospero de 
Santacroce, levou 0 tabaco para Italia onde esta planta ficou a 
ser designada como "erva-de-santa-cruz". A nicotina (poderoso 
alcaloide t~xico) e um estimulante que, misturado no fume do 
tabaco, aumenta as pulsac;oes e a tenseD arterial. 0 fume do 
tabaco e absorvido atraves da membrana mucosa da boca e 
dos pulmoes. Para alem da nicotina, contem alcatroo e monoxido 
de carbono, 0 que provoca efeitos graves, se se fumar muito 
tempo. 

o que e 0 tabagismo? E um vicio nocivo e anti-social que 
consiste no abuso do tabaco. 0 fume do tabaco apresenta os 



Fig. 16 - Aflnsa 2992 • Yvert 488 Ac;:ores. 
Emlssao de 2003 - Culturas agrlcolas. 
Obllterac;:ao comemoratlva da Mala I S. 
Miguel (01.12.2003). Edlc;:ao "0 Mllhafre". 

seguintes efeitos perniciosos: causa 0 cancro, causa a bronqui
te, provoca doen<;:as coronorias, atrasa a cura do ulcera 
duodenal e contribui para a tuberculose pulmonar. Por sua vez a 
nicotina desenvolve muitas doen<;:as adversas sobre 0 cora<;:oo 
e os vasos sanguineos, enquanto 0 monoxido de carbona inter
fere com a capacidade de transporte sanguineo do oxigemio 
para os tecidos do organismo. Portanto, deixar de fumar e uma 
decisoo vital em qualquer processo de desabitua<;:oo tabogica. 
Se coda fumador conhecer, em pormenor, os maleffcios do ta
baco no sua saude e os beneficios que pod era obter se deixar 
de fumar, entoo estaro mais apto a reflectir e a tomar uma deci
soo ponderada e definitiva. 

Os maleficios do tabaco - Os estudos dizem que um em 
coda dez grandes fumadores ira desenvolver cancro no pul
moo, que e, como se 
sabe, quase sempre fa
tal. Diffcil de diagnosti
car, pelo facto de a tos
se e 0 catarro so surgirem 
com a doen<;a jo numa 
fase adiantada, 0 cancro 
do pulmoo tem uma ele
vada probabilidade de 
se disseminar para outros 
orgoos, como por exem
plo 0 figado, 0 cerebro e 

os ossos. Foi a segundo causa de morte por doen<;a oncologica 
em Portugal (estatistica de 2006 do Liga Portuguesa contra 0 

cancro) . 

As vias respiratorias soo as principais vitimas do tabaco. 
Para se defender, 0 organismo aumenta a produ<;oo de muco e 
secre<;oes, que acabam por culminar numa inflama<;oo local. 
Sendo este 0 factor mais significativ~ do desenvolvimento das 
doen<;as pulmonares obstrutivas cronicas, tais como a bronqui
te e 0 enfisema (fig. 18). Antes de acender um cigarro, lembre-se 
que: 

JINI" NICOT 
\tabusalle:u .. de ""~ 

.11I rl'lrtu .. 1 

11530 - 1600, 

- Quem fuma apenas um ma<;o de cigarros por dia, tem 
uma taxa de mortalidade 70% mais elevada que um noo 
fumador. 

Fig. 17 - Yvert 1286. Emlssao de 1961 - 4.0 

Cent. Introduc;:ao do tabaco. Obllterac;:ao 
do 1.0 dla de Nlmes (25.03.61). Postal edl
tado p~r G. Parlson. - Coda cigarro que fuma encurta a sua vida em 15 minu

tos. 
- A nicotina provoca um aumento do frequencia cardiaca, podendo levar 0 cora<;oo a dar 

10.000 batimentos a mais por dia. 
- Mais de 92% do fumo do tabaco e constituido por gases toxicos. 

Fig. 18 - Aflnsa 1500 • Yvert 1490. Emlssao de 1980 - 0 
labaco ou a Saude. Obllterac;:ao comemoratlva de 
Portlmao (01.06.81). Postal edltado por N. F. - Portlmao 

- 0 risco de abortamento ou de um nado morto e 
quatro vezes maior no gravida que fuma, bem como 
o nascimento de crian<;as com atraso de desenvolvi
mento intra-uteri no. 

- Os fumadores com idades entre os 40 e 45 anos 
apresentam um envelhecimento do pele identico 00 

dos noo fumadores 20 anos mais velhos. 
- 0 unico cigarro segura e aquele que noo e fumado. 
- Por criar uma verdadeira dependencia, 0 tabaco 

escraviza 0 fumador. 
- Por ser um "factor de polui<;oo" muito importante, 

vai afectar duma forma directa as outras pessoas que 
convivem com 0 fumador, tornando-os "passiv~s", aos 
quais pode provocar as mesmas doen<;as que fumar 
activo mente (fig. 19). 

- 0 monoxido de carbono que diminui a quantidade 
de oxigenio nos tecidos, aumenta a viscosidade do 
sangue e provoca lesoes nos veias enos arterias. 
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- 0 alcatroo provoca cancro em varios 
orgoos (pulmoo, boca, garganta, bexiga, 
etc.). 

Dos mais exoticos aos mais toxicos, foram 
detectados mais de 4.000 agentes qufmicos na 
composi<;:oo do tabaco. Noo e novidade que 0 

fabrico de cigarros envolve a adi<;:oo de uma 
serie de substoncias, mas e praticamente 
impossfvel conhece-Ias todes. Apesar de 
apresentarem 60 compostos qUlmlcos 
cancerfgenos, os cigarros comportam ainda 
elementos too variados como 0 oleo de coco, 
mel ou 0 cacau (ver lista a seguir). Tem como 
objectiv~ evitar dores de garganta, tornar 0 

sabor mais apetecivel e fomentar 0 vfcio do fumo 
(depois do "crack", a nicotina e a droga que cria 
mais dependencia). A propria combustoo produz 
outras substoncias igualmente nocivas, como a 
naftalina (fig. 20). 

Lista de alguns aditivos dos cigarros: 

Fig. 19 - Yvert 1371. Emissao de 1981 - Arte Moderna Japo
nesa "A Familia N". Obllterac;ao ordinaria de Kurashiki 
(Okayama) Japao (13.10.85). Postal editado pelo Museu de 
Arte Ohara. 

ChO - E um dos menos prejudiciais. As folhas da 
planta soo usadas para melhorar 0 sabor. 

Cafe - Fornece cor, sab~r, aroma e tem 
propriedades excitantes. 

Pimenta - Dilata os vasos sangufneos e alivia 
as inflama<;:oes da garganta, razoo pela qual esta 
presente em varias marcas. 

Amonfaco - Facilita a absor<;:oo da nicotina. 
Actua sobre 0 PH do fumo, gerando nicotina mais 
assimilavel e, logo mais viciante. 

Acetona - A longo prazo, este dissolvente 
pode afectar 0 ffgado e 0 sistema reprodutivo. 

Cadmio - Esta substoncia cancerfgena noo e 
um aditivo. Esta contida no proprio tabaco e e 
diffcil de eliminar. 

Fig. 20 - Yvert 1917. Emissao de 1979 - Cruz Vermelha Belga. 
Obllterac;ao de 1.0 dia de Bruxelas (10.02.1979). Postal edl
tado por Maxim. Belgas. 

Vinagre - 0 acido acetico e um conservante 
pouco potente, mas muito eficaz contra 0 bolor. 

Mentol - Adormece a garganta para que 0 

fumador noo sinta irrita<;:oo ao inspirar 0 fumo. 

Na Assembleia da Republica esta a ser discutida uma proposta do Governo, chamada Lei do 
Tabaco, que preve a proibi<;:oo de fumar nos restaurantes, discotecas e bares com menos de 100 m2, 
podendo os recintos maiores ter areas de 
fumadores, mas nunca superiores a 30% do seu 
espa<;:o total. A ONU indica que cerca de 700 
mil hoes de crian<;:as, estoo diariamente expostas 
ao fume do tabaco e outros componentes 
qufmicos nocivos que afectam os seus frageis 
pulmoes. 

Alem do a<;:ucar, a grande riqueza de Cuba 
e 0 tabaco, com uma produ<;:oo de 42 mil 
toneladas nos ultimos anos. 0 fume cubano tem 
reputa<;:oo mundial. sendo 0 charuto conhecido 
simplesmente como "havano" (fig. 21). 

Continuaremos, no proximo numero, se 
Deus quiser, para em texto posterior, entramos 
em pormenor nas chamadas "drogas duras". 

Fig. - Yvert 3988. Emissao de arros cubanos. 
Obllterac;ao de 1.0 dia de Havana (15.02.2002). Postal edi
tado por Charutos Habanos. 



Caixa de Correio 

Colecc;oes de Prestfglo 

Dia 19 de Maio e 14 de Julho, estiverarn em 
exposic;:oo no sede do CFP, para apreciac;:oo, as 
colecc;:6es de prestigio "Privativos de Portugal" 
de Elder Manuel Pinto Correia e "1.0 Emissoo de 
Inteiros Postais do Ultramar Portugues" de Luis 
Frazoo. 

Mais dais eventos de grande excelencia 
levados a efeito pelo CFP, com grande agrado 
p~r parte dos frequentadores do nossa sede. A 
Direcc;:oo do CFP esta a equacionar a hipotese de 
passar a disponibilizar a exibic;:oo destas colecc;:6es 
atraves do nosso site. 

Etiquetas 

A Administrac;:oo dos cn, no seu Boletim 
Oficial n.o 39/2007, mostra-se preocupada com os 
problemas causados aos coleccionadores pela 
existencia de um grande numero de maquinas e 
diferentes modelos, com diferentes tipos de 
impressoo. A proposito do entrada em circulac;:oo 
em 28.05.2007 do emissoo de etiquetas "Crianc;:as 
em Risco", anunciou algumas medidas que nos 
parecem do maior oportunidade e que a seguir se 
transcreve: 

1 - Estabelece-se urn periodo de toleroncia 
de 15 dias para 0 usc das anteriores etiquetas "Luta 
contra a Sida". 

2 - Determina-se que as maquinas em que 
noo tenha siso possivel a colocac;:oo dos novos 
rolos dentro daquele prazo, sejam consideradas 
"Fora de Servic;:o" ate que a situac;:oo seja 
regularizada. 

3- Todos os rolos de Etiquetas anteriormente 
utilizadas sejam devolvidos e se proceda de 
imediato a sua inutilizac;:oo. 

Parece-nos um bom caminho para a 
"moralizac;:oo" deste tipo de coleccionismo que, 
coda vez mais, atrai mais adeptos. 

ESTREMOZ 2007 

A ANJEF promove de 1 a 4 de Novembro de 
2007 no Centro Cultural Dr. Marques Crespo, em 

Estremoz, a "ESTREMOZ 2007" - II Exposic;:oo 
Nacional de Literatura Filatelica e II Exposic;:oo 
Nacional de Um Quadro, aberta a participac;:oo 
de expositores de "Um Quadro" e de escritores, 
jornalistas, editores, agremiac;:6es, comerciantes 
e industriais filatelicos de Portugal e Espanha, bem 
como aos Correios, Museus Posta is e 
Estabelecimentos Impressores de Selos dos dois 
poises. 

A "ESTREMOZ 2007" tera como objectiv~s 
principais: divulgar e promover a Filatelia no 
Regioo de Estremoz, favorecer as trocas de 
resultados de pesquisas filatelicas, contribuir para 
a animac;:oo cultural do cidade de Estremoz, 
valorizar a Literatura enquanto Classe Filatelica, 
bem como promover 0 intercombio das Literaturas 
Filatelicas portuguesa e espanhola. 

JUVE2007 

o Nucleo Juvenil de Filatelia do Escola E.B. 
2,3/S de Barroselas vai organizar a VIII Exposic;:oo 
Nacional de Filatelia Juvenil, em Barroselas / Viana 
do Castelo nos dias 11 a 14 de Outubro de 2007. 

Neste evento podem participar todos os 
jovens filatelistas, de acordo com os regulamentos 
do exposic;:oo. 

Colecclonar e Cultura 

Pelo nosso Associado, Sr. Rui Pais de 
Carvalho, Presidente do Nucleo Filatelico e 
Numismatico do Concelho do Mealhada, foi-nos 
remetido 0 ultimo exemplar, 0 numero 4, do 
publicac;:oo anual daquele nucleo "Coleccionar e 
Cultura". 

Esta publicac;:oo, abordando varias 
modalidades de coleccionismo, insere um muito 
interessante artigo dedicado a Filatelia daquele 
Concelho, de autoria do nosso prestigiado 
associado Jorge Luis P. Fernandes. 

Felicitamos 0 Nucleo Filatelico e 
Numismatico do Concelho do Mealhada pela 
excelencia do obra editada, agradecendo 0 

exemplar que tiveram a amabilidade de oferecer 
a nossa Biblioteca. 



20.0 Leilao Inter-Socios do CFP 
I Feira Filah~lica do CFP 

No passado dia 26 de Maio realizamos no Hotel Roma, em Lisboa, 0 20.0 Leiloo Inter-socios do CFP 
em simultaneo com a I Feira Filatelica do CFP. Foram dois eventos de grande sucesso, pelas sinergias que 
dar advieram, para uma maior complementarizac;oo das relac;6es entre filatelistas e comerciantes 
filatelicos, em interligac;oo com 0 Clube Filatelico de Portugal. 

Enquanto no Auditorio decorria 0 20.0 leiloo, 
onde os nossos associados procuravam adquirir os 
exemplares, necessarios ao desenvolvimento das 

80 suas colecc;6es, em competic;oo com outros inte
ressados, na Sala Veneza podiam adquirir exem
plares filatelicos a prec;os fixos nas bancas dos 8 
comerciantes (dois do Porto, um das Caldas da Ra
inha e 5 de Lisboa) que aderiram a esta iniciativa. 
De realc;ar a presenc;a da Associac;oo Portuguesa 
de Maximafilia na nossa Feira. 

Jooo Pedro de Figueiredo, importante leilo
eiro filatelico, com sede no Porto, aproveitou tam
bem a ocasioo para exibir os lotes do seu Leiloo, ja 
efectuado dia 2 de Junho, permitindo assim que os 
filatelistas residentes na area de Lisboa, pudessem 
verificar a quaJidade dos exemplares em que esta
yam interessados. 

Feita uma auscultac;oo tanto a filatelistas 
como a comerciantes, foram todos unonimes, em 
considerar a iniciativa como muito boa, devendo 
o Clube Filatelico de Portugal continuar a promo
ver tal tipo de eventos em conjunto, com benefrci
os evidentes para ambas as partes. 

Em resumo, estivemos presentes num exce
lente evento filatelico sob todos os pontos de vis
ta. 

Assim estamos a preparar para 0 proximo dia 
24 de Novembro 0 nosso 21.0 leiloo, assim como a II 
Feira de Filatelia, esperando 0 Clube Filatelico de 
Portugal uma maior adesoo tanto dos filateJistas 
como dos comerciantes. 



Trofeu Comendador Dias Ferreira 
1. a eliminatoria - 12 de Maio de 2007 

Teve lugar no passado dia 12 de Maio, na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 1.° eliminatoria 
do Trofeu Comendador Dias Ferreira, edic;oo 2007, patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Em boa hora a Direcc;oo do CFP decidiu atribuir 0 nome do nosso querido e saudoso Comendador 
Dias Ferreira, a este prestigiado evento regulormente organizado pelo nosso Clube. E certo que ser6 
uma singela homenagem a quem foi too GRANDE na vida do nosso Clube, porem estamos seguros que 
perpetuor6 0 seu nome, pois acreditamos que qualquer futura Direcc;oo manter6 too importante even
to em memoria de que foi um baluarte durante 64 anos de vida associativa. 

Estiveram presentes 18 participac;6es de grande qualidade filatelica com rea Ice para a vitoria 
dos nossos associado Manuel Sousa Loureiro. 0 Clube Filatelico de Portugal felicita todos os participan
tes pela exceh~ncia das suas participac;:6es. 

1.° - Manuel Sousa Loureiro 
Emissoo "Hellice" 

2.° - Eduardo Barreiros 

1.a eliminatoria 

Correio das Colonias - Periodo Pre-Adesivo 
3. ° - Armando Beja Madeira 

Napoleoo 11\ - Variedades de impressoo 
4.° - Manuel Jose Jardim Janz 

Soo Tome - Republicas locais de 1920 
5.° - Elder Manuel Pinto Coneia 

Angola - Centen6rio da India 
6.0 

- Rene Rodrigues da Silva 
Mensagens desportivas erradas 

Guilherme Sepulveda Rodrigues 
Franquias mistas 

8.0 
- Joeo Pinheiro da Silva 

Rio de Janeiro. Cidade Maravilhosa 
9.0 

- Manuel Sousa Loureiro 
Provas da emissoo "Lusfadas" 

10.0 
- Luis Virgilio de Brito Frazeo 

Posta Restante 
Joaquim Cortes 

Trajes e Costumes regionais 
Carlos Pedro dos Santos 

Paquetes Transatlonticos 
Jose Gueneiro 

Correio Aereo de Macau 
14.0 - Paulo Roriz Sequeira 

Posta Restante na correspondencia internacional 
Carlos Pedro dos Santos 

16.° - Horacio Magiolly Novais 
Eventos filatelicos e Inteiros Posta is 

17.° - Joaquim Lopes Trindade 
Carimbos e flomulas publicit6rias dos CIT 

Adolfo Palma 
Timor Leste - UNTAET Independencia 
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Trofeu Comendador Dias Ferreira 
2.° eliminatoria - 30 de Junho de 2007 

Teve lugar no passado dia 30 de Junho, na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 2.° eliminat6ria 
do Trofeu Comendador Dias Ferreira, edi<;oo 2007, patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Estivemos perante mais um jornada de fulgor filatelico, merce da qualidade das participa<;6es 
apresentadas, e pelo eleva do numero de associados que participaram na escolha das seis melhores 
participa<;6es que passaroo a final. 

Independentemente da maior ou menor qualidade dos quadros expositores, noo deixa 0 Clube 
Filatelico de Portugal de organizer too prestigiado evento. A Direc<;oo do CFP est6 a envidar esfor<;os 
para too breve quanta possivel, adquirir 10 quadros expositores que permitam dar uma maior excelen
cia ao Trofeu, assim como uma maior liberdade organizetiva de outros eventos. 

Estiveram presentes 16 participa<;6es de grande qualidade filatelica com rea Ice para a colec<;oo 
vencedora "Campo de Prisioneiros de Angra do Heroismo" do nosso associado Luis Barreiros, pela 
excelencia do estudo e material filatelico apresentado. 

2.° eliminatoria 

1.0 
• Luis Barreiros 

Campo de Prisioneiros de Angra do Herolsmo 
2.0 

• Joaquim Lopes Trlndade 
Inteiros Postais "Ceres" 

Eduardo Barrelros 
Mo<;ambique - I . a Grande Guerra 

4.0
• Alunos da SHIP 

Lisboa e p'ra viver 
Gullherme Sepulveda Rodrigues 

Correio Marltimo 
6.0

• Armando Beja Madeira 
Fran<;a - Ceres 

Fernando M. Oliveira 
Helice - Selos da emissoo Correio Aereo 

8.0 
• Elder Manuel Pinto Correia 

Cruz Vermelha Portuguesa 
9.0

• AIHno Silva Pinto 
Marcofilia de Mo<;ambique 

10.0 
• Rene Rodrigues da Silva 

Maximafilia ao servi<;o da verdade filatelica 
Elder Manuel Pinto Correia 

Sociedade de Geografia de Lisboa 
12.0. Joao Pinheiro da Silva 

Dinossaurios 
13.0 

• Luis Virgilio Frazao 
Lisboa a vermelho 

Carlos Pedro dos Santos 
Correio acidentado 

Manuel Jose Jardlm Janz 
Monarquia do Norte 

Manuel Sousa Loureiro 
A. volta da emissoo "CamcSes" 
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Selos emitidos no 2°trimestre de 2007 

PORTUGAL 

Serie Fauna Marinha da Madeira 

Data de emissao - 2007/04/17. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartar. 
Oesenho de - Jose Brandao / Paulo Falardo 
Fotografia de: IPM /DDF / Jose Pessoa - Julio Marques. 
Papel - 11 ° 9/m2. 
Oenteado - 13x 13 3/4. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0.45, € 0,61, € 0.15, € 
1,00 e Bloco € 2,95. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0,30 - 380 000, € 0.45 - 230 000, € 0,52 -
230000, € 0,61 - 230 000, € 0,75 - 230 000, € 1,00 -
230000, Bloco € 2,95 - 60 000. 

FOC's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

*** 
Barragens 
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Data de emlssao - 2007/04/19. 
Oesenho - FIL CDG/Atelier Acacio Santos 
Fotografia - Adelino Oliveira, Francisco A. Dias. 
Arquivo EDP 
Impressao - offset. 
Impressor: Cartar 
Papel - 102 9/m2. 
Oenteado - 13x 13 3/4. 
Medidasdo selo - 40 x 30,6 mm, 80 x 30,6 mm. 
Valor facial dos selos - 2 x € 0,30, € 0.45, € 0,61 , € 
0.15 , € 1,00. 
TIragem - 2 x € 0,30 - 380 000, € 0,61 - 230 000, 
€ 0.15 - 230000, € 1,00 - 230 000. 
FOC's - LIS BOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

*** 
Europa 2007 

100 Anos do Escutismo 

DORJUGAl. . . 
lOO~ 
~(SC.JlIsmo 

____ • . 0.61 



Data de emissao - 2007/05/09 . 
Impressao - offset. 
Impressor - Carter. 
Oesenho de - Sofia Martins. 
Papel - 102 g/m2. 
Oenteado - 12x12. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - 3 x € 0,61 e 3 x Bloeo € 1,22. 
Folhas de - 8 selos. 
Trragem - Cada selo - 380 CXXl, e cada Bloeo - 60 CXXl. 
FOe's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

......... 

Moinhos de Vento 

I " . 
I or -' . 
• aIi": , .,.. --= r.::c:.,=", 

Data de emissao - 2007/05/28. 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos. 
Impressao - offset. 
Impressor - Carter. 
Papel - 102 g/m2. 
Oenteado - 13 x 133/4 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,45, € 0,61, € 0,75, 
Bloeo € 2.45 (€ 0,45 + € 2.00) 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0.30 - 380 000. € 0,45 - 230 000, € 0.61 -
230000. € 0.75 - 230 000 e Bloco € 2.95 - 60000. 
FDC's C5 e C 6 - LIS BOA / PORTO / FUNCHAL / PONT A 
DELGADA. 

......... 

Transportes Publlcos Urbanos 
Emissao Base (1° Grupo) 

Auto-adesivos 

-- -=--:; 

Data de emissao - 2007/05/30. 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos /Helder 
Soares . 
Impressao - offset . 
Impressor - Walsal!. 
Papel - 80 g/m2. 
Oenteado - 11 3/4 x 11 3/4 
Medidas do selo - 25 x 30 mm (horizontal). 
Selos ate 20g - N (Naeional), A (Azul Nacional) e E 
(Estrangeiro). 
FOC's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL/ PONTA DELGADA. 

...... '" 

Crianc;as em Risco 
Etiquetas 

POP-ruGAL :: ---------------
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Oata de emissCio - 2007/05/30. 
Autor - Luis Duran. 
ImpressCio • offset. 
Impressor - La Poste. 
1 • AMIEL / SMO / E -POST. 
Taxas - € 0,30, € 0,50, € 0,52, €0,61, € 0,75, Azul € 
0,45, € 1,85. 
2· Crouzet. 
Taxas - A partir de € 0,30 para correio normal e € 
0,45 correio azul. 
FOC's C5 e C6 - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

••• 
Serie Arquitectura Portuguesa 

Contemporanea 
2° Grupo 

II 40l • " 

!i c • , -. 

" . " • • ,., 10 . rOR l utAl 

I \\,;)~ 
. ;~~~~~ .... : .. ': '".rt 
11 ;J:~; ··· F--Qz;lii 
jJ~' ~-. . ( . , 3(i 

Oata de emissCio - 2007/05/31. 
Oesenho de - Joao Machado. 
ImpressCio - offset. 
Impressor - Cartor. 
Papel • 102 g/m2. 
Oenteado - 13 x13 3/4 
Medidas do selo • 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - lOx € 0,30 e Bloco € 1,85. 
Folhas de - 50 selos . 
TIragem • € 0,30 - 380 000, 2 Bloco € 1,85 - 70 000. 
FOC'sC5 e C6 - LiSBOA/PORTO/FUNCHAL/PONTA 
DELGADA. 

••• 
Cascais 2007 

Data de emissCio - 2007/06/14 
Oesenho de - Atelier Ac6cio Santos /Helder 
Soares 
ImpressCio - offset. 
Impressor - INCM 
Papel - 102 g/m2. 
Denteado - 11 3/4 x 11 3/4 
Medidas do selo -30,6 x 27,7 mm (horizontal) . 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0.45, € 0,50, € 0,61 , € 
0,75, 
Folhas de - 1 00 selos 
FOC's - LIS BOA / PORTO / FUNCHAL/ PONTA DELGADA. 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novldades. Tematlcos. 
Sobrescrltos de 1.. dla. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R.MariaAndrade.55-TeI.: 218134100 
1170-215USBOA PORTUGAL 



Maravilhas de Portugal 

f' , .... 

Data de emissao - 2007/06/14 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos /Helder 
Soares. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 
Oenteado - 12 3/4 x 12 1 /4 . 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial - Sete selos de € 0,30 em cada 
minifolha. 
Tiragem - 230000 cada minifolha. 
FOC's - LIS BOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

*** 
Museu Colec~ao Berardo 

e---

. .,u I.- ....... 

Data de emissao - 2007/06/25 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos /Elizabet 
Fonseca. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 
Oenteado - 11 3/4 x 11 3/4. 
Medidas do selo - 50 x40 mm (horizontal) e 40 x 50 
(vertical) . 
Valor facial dos selos - € 0,45, € 0,61, € 1,00, € 2,00 e 
Bloco (minifolha) 4 selos de 0,61. 
Folhas de - 25 selos. 
Tiragem - Cada selo - 230 000, e cada Bloco 60000. 
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 
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MACAU 

Lojas Tradiclonais Chinesas II 

88 Autor - Wilson Chi Ian Lam 
Data de emlssao - 07/05/2007 
Impressao • offset. 

Papel - Papel de Seguranc;a 
Denteado - 14 x 14.4 
Medidas dos selos - 40.28 x 30 mm(horizontal). 
Medida do bloco - 138 x 90 
Valor facial dos selos - de 1,50, 1,50, 2,50 e 3,50 
patacas, bloco 10 patacas. 
Folhas de . 16 selos. 

Impressor - Sprintpak, Australia 

*** 
Sena Yu . Proverbios II 

Autor - Lio Man Cheong 
Data de emlssao - 01/06/2007 
Impressao - Offset Litografia 
Papel . Papel com fibras opticas 
Denteado - 14 x 14 
Medidas dos selos - 60 x 40 mm (horizontal) . 
Medida do bloco - 138 x 90 
Valor facial dos selos . 1,50, 1,50, 3,50 e 3,50 
patacas, b loco 10 patacas 
Folhas de - 20 selos. 
Impressor - <Jsterreichische Staatsdruckerei. 
Austria 

Carteira . De Selos Autocolantes 20,00 
patacas(Contem 2 series de 8 selos autocolantes) 
Papel - Popel de Selo Autocolante 
Formato: - 77 x 97 mm (Formato do selo: 30 x 40 
mm) 
denteado - 14 x 14 
Impressao - Offset Litografia 

Impressor - <Jsterreichische Staatsdruckerei, Austria 



Llteratura e Personagens Literarlas 
Jornada para Ocldente II 

Autor - : Poon Kam Ling 
Data de emissco - 01/06/2007 
Impressco - Offset Litografia 
Popel - Popel com fibras opticas 
Denteado -14 x 14 
Medidas dos selos - 30 x 40 mm (vertical) . 
Medida do bloco - 138 x 90 
Valor facial dos selos - 1,50, 1,50, 2,00, 2,00, 2,50 e 
2,50 patacas, bloco 10 patacas 
Folhas de - 12 selos. 
Impressor - Osterreichische Staatsdruckerei. 
Austria 

FILATELlA·NUMISMATICA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 
* MOEDAS * SELOS • NOT AS· 

de 
Portugal/ Ayores/MadeiralMacau 

Ex-Col6nias 

C .... RA E DIDIE 
Grandes Colec~6es e 

pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001 ·80 I FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tcl.:291 2230 iO 
Fax:291 230805 

Espanha 
Flora Violeta e Fauna Canario 

Data de emissco - 2007/04/02 
Impressco - Offset 
Popel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - 24,5 x 35 mm. (verticais) 
Medida do Carteira - 177,5 x 86 mm. (horizontais) 
Valor facial dos selos - € 0,30 (Canario) e € 0.42 
(Violeta) 
Carteira de - 100 selos 
Tiragens - llimitadas para os dois motivos 

*** 
Efemeres 

.. 25° Aniv. de 10 Movida Madrileiia." 

Data de emissco - 2007/04/13 
Impressco - Huecograbado 
Popel - Estucado, engomado, fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (Horizontal) 
Medidas do folha bloco - 79,2 x 105,6 
Valor facial dos selos - 0,30 € 
Tiragem - 500.000 
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EXFILNA 2007 
.. Palma de Malorca." 

.. 
EXFILNA 2007 

Data de emissao - 2007/04/16 
Impressao - Offset. 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (Horizontal) 
Medidas da folha bloco - 105,6 x 79,2 
Valor facial dos selos - € 2,43 
Tiragem - 500.000 

*** 
EUROPA 2007 

CENTENARIO DEL MOVIMIENTO SCOUT 

Data de emissao - 2007/04/23 
Impressao - Huecograbado 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical) 
Valor facial dos selos - € 0,58 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 1.000.000. 

*** 
Arquitectura 

ESPANAWIIRros 0,39€ 
O,30€ 

r~~"""'·"""""""''''''''''''''''''''''-''-''-''''': · :r=~~~~~~==~~ , 
; 
~ · · · 

....... ~ · llTECTURA : 

.... 1I!9It · · 

Data de Emissao - 2007/04/26 
Impressao - Huecograbado (valores faciais:0,30; 
0,42; 0,78 y 2,49 €) Calcografia (valores facia is: 
0,39 y 0,58 €) 
Papel - Huecograbado: Estucado, engomado, 
fosforescente Calcograffa: Estucado, engomado, 
mate, fosforescente 
Medidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticais) para 
valores €0,30; €0,39;€ 0,42 e €0,78 € 40,9 x 28,8 
Valor facial dos selos -€ 0,30;€ 0,39; €0,42;€ 0,58; 
0,78 e €2,49 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 11.000.000 de cada motivo. 

*** 
JUVENIA 2007 

f" .. , .... , .... , 
l l\~1)/'"\1H1'\JI\LNI 1 

1Il1!1~~ . 

Data de emissao - 2007/04/28 
Impressao - Huecograbado 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - € 0,30 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 1.000.000. 

*** 

DIADOSELO. 
o associativismo filatelico espanhol 



Data de emissCio - 2007/05/07 
ImpressCio - Offset 
Popel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - mm. (verticais) 
Valor facial dos selos - € 0,30 
Carte ira de - 20 selos 
Tiragens - llimitadas 

*** 
EFEMERIDES 

Cantar de Mio Cid io Cid 

Data de emissCio - 2007/05/09 
ImpressCio - Offset 
Popel - Auto-adesivo fosforescente 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (Horizontal) 
Valor facial dos selos - € 0,30 
Folhas de - 20 selos 
Tiragens - lIimitada 

*** 
EFEMERIDES 

Cantar de Mio Cid io Cid 

o 
~ TOe-:.~r;:o- w 
~ "' ...... [ IIQA,UCOl • .UI It.O 
.:l Espana (t) 
_~ a __ 

_ .. - • 
WRR£OS 

Espana 0,78 € Espana "= --
Data de EmissCio - 2007/05/16 
ImpressCio - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente 
Medidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticais) 
Valor facial dos selos - € 0,30; € 0,39; € 0,58 e € 
0.78. 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem -3.000.000 para 0 valor € 0,30 e 
1.000.000 para os valores € 0,39; € 0,58 e 0,78. 

*** 
MICOLOGIA 

Data de EmissCio - 2007/06/01 
ImpressCio - Huecograbado. 
Popel - Estucado, engomado, fosforescente 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticais) 
Valor facial dos selos - € 0,30 e € 0.78. 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 11 .000.000 de cad a motivo. 

*** 
PERSONAJES. 

Carmen Conde y Rosa Chacel 

2,49 

Carmen 
Conde 

Espana 
~ _n"...., .. _ 

c.:-",- _ 

ESPANA 

~/ 
~ 

2,49£ 

Data de EmissCio - 2007/06/04 
ImpressCio - offset 
Popel - Estucado, engomado, mate, 
fosforescente. 
Denteado - 13 3/4 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontais) 
Valor facial dos selos - € 2,49 
Folhas de - 50 selos 
Tiragem - 6.000.000 de cada motivo . 
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DESPORTOS 
Centenario Real Betis Balomph~ S.A.D. 

ESPANA 

1907·2007 
----~-.... ---

Data de Emissao - 2007/06/14 
Impressao - Huecograbado. 

e, 

Papel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Medidas do selo - 40.9 x 28.8 mm(horizontai) 
Valor facial dos selos - € 0.78. 
Folhas de - SO selos. 
Tiragem - 6 .. 000.000 

JUVENIA 2007 

e ANA O,30€ .... . .. _-
Data de Emissao - 2007/06/16 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Medidas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (verticai) 
Valor facial dos selos - € 0.30; 
Folhas de - SO selos 
Tiragem - 1 .000.000 

Pagamentos por Transferencia Bancaria (Novas Contos) 

Para 0 Banco BPI utilizando uma das seguintes contas: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leiloes - NIB: 0010 0000 3805 4370 0016 9 

Payments by Bank Transfer (New accounts) 

Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes) 

Pago por transferencia de banco (Nueva cuenta) 

Per BankOberweisung (neues Konto) 

Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag 
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1 BIC/SWIFT: BBPIPTPL 

Auction / Enchere / Subasta / Auktion 
IBAN: PT500010 0000 3805 4370 0016 9 BIC/SWIFT :BBPIPTPI 

Payment / Paiement / Pago / Zahlung 
PayPal®(www.paypal.com) + 6 % 

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 



Usia de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

ALTERA<;CES - NOVOS SOCIOS 

Portugal 

4006 - Gustavo Castanheira Ferreira • Estrada das Biscoteiras, 12 - 3° DtO • 2795 - 038 .. LINDA A VELHA • 
o .. (P) 60, 1. Po 

4007 - Vitor Eusebio dos Santos Falcao" R. Engo Silverio P. Silva, 24 - 3° Esq. • 3800 - 301 .. AVEIRO .. (A) 
60 - 1- N.U.-II Guerra Mundial,Neve e Ski. PO,ln,Fr,Es,lt 

4008 - Don David Price" R. Freitas Reis, 17 .. 2750 - 357 .. CASCAIS .. ddprice98@hotmail.com .. (A) C.60 
- N.U.-Air Mail 24 c & Bicolor EUA. In 

4009 - Paulo Jorge Costa Monteiro" R. Maria, 36 - 4°" 1170 - 211 .. LIS BOA .. (P) T.V.C.60- N.U. 

4011 - Joao LUIs Pereira Pissarra" R. Padre Ant6nio de Andrade, 17" 1400 .. LlSBOA" (A) 60,1- N.- 114 

4012 - Ant6nio Jose Serralha Poupino .. R. Dr. Mario Madeira, 46 - 5° DtO • Casais .. 2635 - 188" MEM
MARTINS" poupinoscia@gmail.com .. (M) T.V.C.60- 1,2- U.- 114 

4013 - Pedro Nuno Sabugueiro Oliveira" Urb. Quinta do Alampada, 8" 6200 - 250 .. BOIDOBRA .. 
poliveira@ubLpt" (M) 60- 1- N.U.- 114,91- Po 

4014 - Henrique Cabral Louren<;o de Castilho Dias" Tv. dos Barreiros, 2 B" S. Bernardo" 3810 - 219· 
AVEIRO· henriquedias_8@hotmail.com" (P) T.C.60 - 1 - N.U .-114 - Po 93 

Inglaterra 

4010 - Micaela Lobato Abreu Carvalho· UPS-Micaela / Warehouse n 1 .. La Rue du Fort St. Helier 
JE2 3NW .. JERSEY C.I." (A) 60- 1 

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel. : +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTGRIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.a a 6.a das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marcac;ao previa) 

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

Selos de Ouro 2007 

Pctrocincdos pelc 

Filatelia do Chiado 

Rua do Carmo 98 • 1200-094 Llsboa 
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Bolsa Filah~lica 

Espaf;o a disposif;CO dos leltores que podem 

aqui inserir 0 seu anuncio ao pref;o economico de € 0,60 por Iinha 

Mario Serrano. 126, St Johns 
Way. Thetford - Norfolk IP24, 3NS. 
Inglaterra. Desejo correspon
dentes para trocar selos usados, 
base Yvert. Pretendo Portugal, 
ex-Col6nias e outros. Dou Gro
Bretanha e outros. 

Hlstorla Postal de Portugal e 
Colonlas 

Vend as por consulta e por ficha de 
cliente. Socio n.o 3865 do CFP 

KRUGERS 
Apartado n.O 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tlf: 219471326 - Tim 914139383 

Por 300 selos de grande formato 
portugueses, dou 300 selos de 
grande formato da Belgica e 
HoJanda 
Oelneuville, 25/64 
quai Van Beneden 
B-4020 Liege - Belgique 

Troco e venda selos de Portugal, 
ex-col6nias e estrangeiros. 
M. LeiWo. Rua Julio Dantas, 3 -
1.0 F. Casa l de S. Bras. 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

Compro folhas a lb um 
LEUCHTTURM SF com tiras e sem 
se105, sobre AC;ORES e MADEIRA 
anos de 1868/1931 
Tm 962 346 777 

I'm interested in Portuguese or 
Spanish used stamps. ex-colonies 
included. By my side I'll give them 
from United Kingdom. Netherlands 
or Belgium. obviously at your 
choice. Exchanges up to 300 
stamps and. plesa. in proper state 
of preservation. 
CFP member n.O 3926 
Jose Manuel Bandeira da Silva 
Vea Murgia. 38 
11003 Cadiz 
SPAIN 

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

Agenda de actividades 

Setembro 

Dia 15 - Colecc;oes de Prestigio 
Portugal Conection - Estudo de Correio Aereo de 1924 a 1960 
Fernando M. de Oliveira 

Dia 29 - 3,° Eliminat6ria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Outubro 

Dia 20 - Colecc;oes de Prestigio 
A Isem;ao de Franquia em Portugal 
Armando Bordalo Sanches 

Dia 27 - Jantar Comemorativo do 64.0 Aniversario do C1ube Filatelico de Portugal 
Atribuic;oo dos galardoes anuais "SELOS DE OURO 2007" 

Novembro 

Dia 10 - Colecc;oe5 de Pre5tigio 

Dia 24 - 21.0 Leiloo Inter S6cios do CFP 
II Feira Filatelica 



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 -1150-020 LlSBOA - Tele!. : 218123936 

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

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO -Portugal 15,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

ANUNCIE NO BOLETIM DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

---PRIM"ftO-
---CORREll AUEII-
--- TRANSATt.~"TtCO-___ LISBOA- _ 
___ -AMERICAN __ 
___ JUNHO 1928 

/1k-. y~~/ 
J J'""3-0 2J 't.< ......... _~....... ~ J~ 

PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILA TELIA ? 

QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA FPF NA fEDERA9AO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

FERNANDO OLIVEIRA E-mail: tomegil@netc.pt Telef. 217160609 ou Tim 938464540 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
l\I.ml.\ CEciLIA DO SAUlU;\IEN'rO 
Rua do Crucifixo. 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472 3 41 • 1100-183 LISBOA • PORTUGA 
www . filatelia-sacramento.com * e-mail : i nfo@filatelia-sacramento . com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTU6AL E ULTRAMAR 

Permanentes 

PORTUGAl- I.' Parte (Selos do Correia Normall 

Formato 2 I x 24,2 ems 
Cartolina 160 grs 

Euro 

• Volume IISelos de 1853 a I 9691........................................................................................... ................................. .. ........ 48.00 
• Volume" (Selos de 1970 a 1990/..................... ........................................................................................................ ...... .. 53,50 
• Volume III (selos de 199 I em diantel ................................................................................................................................ 84.00 

PORTUGAl- 2.' Parte I (Selos de Aviao. Impasto. Encomendas. Porteado. Oficial. Privativos. etc.I....................................... .......................... 23.00 
• 2.' Parte" (Blocosl......................................................................................................................................................... 141.00 

IlHAS ADJACENTES.................................................................................................................................................................................... 81 .50 
ANGOLA.................................................................................................................... ................................................................................. 32.00 
ANGOLA PAlOP.......................................................................................................................................................................................... 109.00 
CABO VERDE............ ................................. .......................... ................................................ ........................................................................ 18.00 
CABO VERDE PAlOP.................................................................................................................................................................................... 47.00 
GUINE......................................................................................................................................................................................................... 22.00 
GUINE PAlOP.............................................................................................................................................................................................. 111 .00 
INDIA........................................................................................................ ..... .................................................... ......................................... 26,00 
MACAU.......................................................................................................................................... ............................................................. 98.50 
MOc;:AMBIOUE............................................................................................................................................................................................. 34.00 
MOC;:AMBIOUE PAlOP.......................... ........................................................................................................................................................ 105.00 
s. TOME E PRiNCIPE ........... ................... ................................................. ..... .................................... .................. ............................. .......... 22.00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP 1- N.' I a 59. Av. I, Bloco I a 53..................................................................................................................... 63.00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP" - N.' 60 a 98. Av. 2. Bloco 54 a I 09................ ............................................................. ................................... 54.00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP 111- N.' 99 a 157. Av. 2. Bloco I I 0/177.................................................... .......................................................... 71.50 
TIMOR................................................................................................................................................................................... ................... ... 20.00 
COMPANHIAS DE MOc;:AMBIOUE E NIASSA.................................................................................................................... ................................ 17.50 
AFRICA, CONGO. INHAMBANE. lOURENC;:O MAROUES. TETE. OUEUMANE. KIONGA. ZAMBE2IA E ULTRAMAR................................................ 22.00 
Folhas Isoladas............... ............................................................................................................................................................................. 0.70 

Janeiro 1007 IVA InC/uldo 1196 



Proteja 0 seu investimento 



\/"~/"~\ Antonio M. Torres 
'11v_

v
,-¥ Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, At;ORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO , 

SELOS E HISTORIA POSTAL 


