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Editorial
o nosso ultimo editorial foi de dificil digestao para um dos nossos associados, razao pela qual
nos presenteou com uma extenso carta, repetindo tudo aquilo que, na "sua revista", vem acusando
as ultimas Direc<;oes do nosso Clube. Desafia-nos ainda 0 dito associado a publicarmos a sua carta
nesta revista, nao percebendo n6s a razao de tal pedido, quando ele teve 0 cuidado de a fazer
circular em correia electr6nico pela comunidade filatelica.
Nao Ihe vamos dar esse prazer, nao porque ten homos "rabos-de-palha", mas porque entendemos
que 0 nosso boletim e serio demais para "escrita de cordel" e porque no anterior editorial me
comprometi com os associ ados que nao voltaria a entrar em disputas estereis com tal personagem,
e que nao Interessam minimamente a sua grande maioria.
H6 pessoas que compuisivamente geram fal6cias, que muitas vezes repetidas, levam a que os
mais incautos as aceitam como verdadeiras, e induzindo 00 seu interlocutor um cansa<;o que leva a
exaustao, vencendo-o por abandono. Para este tipo de pessoas a ignorancia e a melhor solu<;ao,
mesmo que por vezes tenhamos uma vontade ind6mita de Ihes responder. Essas pessoas precisam de
um palco e holofotes para parecerem bem sucedidas. Retirando-Ihes 0 palco e apagados os holofotes,
eles ficam frustradas e desgostosas.
Como Presidente de um Clube como 0 nosso, temos que estar a altura da missao que nos foi
confiada por sufr6gio, procurando dirigi-lo com isen<;ao no pressuposto de que a todos os nossos
associados, apoiantes ou nao do nossa gestao, tenham garantido 0 direito a serem tratados em
condi<;oes de igualdade
Nao podemos cair no tenta<;ao de fazer demagogia barata, desvalorizando todo 0 trabalho
dos opositores ou insinuando i1egalldades 00 nosso livre arbftrio, e em contra partida sobrevalorizando
o trabalho (por vezes muito reduzido) dos que sao amigos.

o Clube vai brevemente alterar 0 seu Website, que aparecer6 reformulado e com novo design.
Esperamos e estamos convictos que a partir de agora ele ser6 um instrumento de interac<;ao entre
associados e Clube.
A nossa revista abriu mais uma secc;:ao denominada "Notfcias Breves" coordenada pelo nosso
colega de Dir.ec<;ao Rene Rodrigues do Silva. Uma coluna com estas caracterfsticas nao pode
depender unicamente do seu respons6vel, pelo que todos os associados estao convidados a participor,
remetendo pequenas notfcias, que gostariam de ver publlcadas para conhecimento do universo dos
nossos associados. A inser<;ao das mesmas estar6 sempre dependente do interesse que possa suscitar
ao nosso coordenador.
Vamos iniciar a curto prazo uma ronda nacional de convfvios com os nossos associados. Temos
uma imensa massa associativa espalhada por Portugal. IIhas e Estrangeiro. Muitos deles nunca tiveram
contacto com os seus dirigentes. Assim propomo-nos, em dia predeterminado, deslocar pelas principais
regioes do Pafs, promovendo um encontro, onde se fale de filatelia, do nosso Clube e acima de tudo
se cimente la<;os de amizade. 0 primeiro encontro est6 previsto para Braga, onde pretendemos
reunir os nossos associados do Minho e Tr6s-os-Montes. Em breve daremos pormenores desse primeiro
encontro.
A partir da decada de 50, e durante muitos anos, 0 nosso Clube emitiu sobrescritos
comemorativos. Para ilustrar esses sobrescritos eram convidados alguns pintores, que criavam os
desenhos alusivos ao evento, tornando-os muito atractivos. Sendo este conjunto de desenhos um
esp6lio muito valioso, estamos a proceder a sua recupera<;ao. No seman a que antecede 0 anivers6rio
do Clube iremos promover uma exposi<;ao de parte desse acervo. Convidamos desde j6 os nossos
associados a vi sitar nessa data a nossa sede, e apreciar uma exposi<;ao muito interessante.
Vamos entrar em epoca balnear, desejando a todos os nossos associados umas ferias
retemperadoras, e que esque<;am por algum tempo, as agruras da crise que vai minando a nossa
economia.

Elder Manuel Pinto Correia
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In Memoriam.
Este estudo e dedicado a Bob Huggins, certamente
o maior e mais abrangente conhecedor de filatelia de
Portugal e col6nias, de entre todos os coleccionadores
estrangeiros.

a

Luis Frazao
F.R.P.S.L.
lulsvbp.frazaoGnetcabo.pt

o contributo que Bob Huggins deu filatelia portuguesa, ao longo dos 50 anos de colecclonismo, pel a
qualidade e criterio das pecras que escolhia, assim como
pela disponlbilidade de facultar as mesmas sempre que
solicltado, mereclam bem mais que esta lembram;:a que
hoje fazemos. Esse contrlbuto permiHu ao Ion go dos anos
esclarecer Inumeras questoes, assim como levantar outras tantas.
Foram justamente sobre 0 tema dos selos ccLibertacrco» as nossas ulHmas e longas conversas telef6nlcas,
sendo asslm este artlgo asslnado de parcerla com esse
bom amigo.

1 - IntrodUyao
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No Boletlm n° 406 do Clube Fllatellco de Portugal,
(Dezembro de 2004) publlcamos um artlgo Intltulado Hlstorla
Postal de Timor. Sobre a Frangula da correspond9ncla em Timor
Ubertado1, cobrlndo 0 perfodo compreendldo entre Setembro
de 1945 e Outubro de 1947, onde fol anallsado a dlffcll retoma
das rela<;:oes postals de Timor com 0 exterior, que somente se
tenderla a normallzar em finals de 1947, colncldlndo com a
entrada em clrculac;:ao dos selos de Timor com a sobrecarga
"Ubertac;:ao" .
Termln6vamos 0 artlgo com uma promessa:
"Voltaremos oeste tema com uma analise das cartas
expedldas com os se/os do serle UbertQ(;ao ".
Estando reunldas as condlc;:oes para a apresentac;:ao do
assunto, abordaremos 0 perfodo compreendldo entre 0 dla
da emlssao dos selos «Ubertac;:ao)), que se sabe ter sldo a 25
I Vamos recorrer com alguma frequencia ao arfigo do B.C.F.P. n0406, pelo nos
dispensaremos aqui de repeHr cila90es j6 feilas, remelendo 0 leilor para a consulla
domesmo.
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de Outubro de 1947 e 0 ana de 19492, quando foi posta em circulac;::oo a emissoo seguinte, ados "Tipos
Indfgenas" e os selos de "Libertac;::oo" voo desaparecendo de clrculac;::o03,

o objectivo desta nota resida na tentativa de interpretar os portes aplicados nas cartas
expedidas de Timor Libertado, que como iremos ver apresenta algumas dificuldades.
Para tornar 0 tema mais abrangente, iremos comec;::ar por ver quais os portes aplicados nas cartas
expedidas antes do infcio da guerra, continuando depois para 0 perfodo que nos interessa.
2 - Quadro resumo da cronologia das emissoes de Timor
No quadro abaixo apresentamos alguns dados sobre a franquia das cartas expedidas de Timor,
desde 1935 e ate 1940.

o artigo referido anteriormente tratava essencialmente dos perfodos D. E, F. enquanto que 0
presente artigo trata dos perfodos que antecedem. 0, A. B, assim como os que Ihe seguem. identificado
pela letra G e H.
Do perfodo C. da ocupac;::oo japonesa. noo se conhecem cartas expedidas de Timor.
Por uma questoo de continuidade no estudo dos portes. pOis e esse 0 tema deste artigo, faremos
uma breve referencia ao perfodo anterior a ocupac;::oo de Timor. identificado pel a letra A e B.
Periodo

6

Oatas limites

0

Posterior ao
decreto de 1931

A

Oesde 1935, e ate
01.10.1938

B

Correio de Timor

N.o de cartas conhecldas
eJou rarldade das mesmas

Franqula

Comuns

Ceres e Pad roes

CTT de Timor a cargo
de Fortunato Mouriio

Comuns

Cartes franqueadas com selos Pad roes

Oesde 01.10.38 ate
Feverelro 1942

CTT de Timor a cargo
de Fortunato Mouriio

Escassas

Cartes franquladas com selos da serle
"Imperio Colonial"

C

Feverelro de 1942 a
Setembro de 1945

Ocupa~so

0

Ausencia de qualquer servl~o postal com
Portugal, Colon las e Estrangeiro. Somente hli
referencia ao servicro postal militar Japones

0

Setembro a
Oezembro de 1945

Outubro 1945. Capltiio
Giriio nomeado para
cheflar Correlos

RRR * 2 cartes conhecidas,
transportedas em navlos da
Armada

Cartes nso franqueadas, por nso haver selos.

E

11 Janeiro a
Setembro de 1946

CTT a cargo da C."
das Transmissoes

RRR * 2 cartes conhecidas
expedidas por via aerea

Cartes franqueadas com selos do "ImperiO
Colonial", chegados de Lisboa a 4 de Janeiro
de 1946

F

19 Setembro 4 1946 CTT a cargo do Eng."
Antonio dos Santos
a Outubro 1947

RR * 10 cartes, expedidas por
via aerea

Cartes franqueadas com selos de
Mocramblque com sobrecarga TIMOR e
sobretaxa em moeda local

G

25 Outubr0 5 1947 a CTT a cargo do Eng."
1949
Antonio dos Santos

40150 * OHfclllEscassas, todas
por via aerea

Cartes franqueadas com selos do "Imperio
Colonial", c~m sobrecarga local
"L1BERTAC;:AO"

H

1949

Comum

Cartes jli franqueadas com selos da nova
emissso

Japonesa

CTT a cargo do Eng."
Antonio dos Santos

Quadro 1

3 - Antecedentes. Periodos 0, A e B

o perfodo temporal que vai de 1931 a 1942. a que nos vamos referir em detalhe. e do ponto de
vista da franquia postal caracterizado pela utilizac;::oo de uma grande variedade de selos com sobrecarga
«Republica», e a partir de 1935 pelos selos da serie "Padroes6 ".
Portoria 12:568 B.O 05.02.1949, pos em circulac;oo selos indigenas 1,3,4,8,10, 20, 1 P, 3 P.
Tera havldo alguma determinac;oo para serem retirados de clrculac;oo? Conhecemos cartas de 1950, alnda com os selos da
"Ubertac;oo..
• 0 aviso de 1 de Julho de 1935, poe em clrculac;oo a serie de selos .. Pad roes", com efecllvidade a partir de 8 de Julho.
• Portuguese TImor mail and the Netherlands Indies. Mardojohan Hardjasudarma, pg 291, do Congress Book da A.P.S.
• Sociedade de Geografia de Lisboa, Arquivo Historico Ultramarino, Blblioteca Nacional.

2

3

A escolha do ana 1931, e justificada pelo decreto n° 20.317 datado de Lisboa de 16.09.1931.
Este decreto altera os portes dos correios das col6nias. para os par em concordancia com os portes
aplicados em Portugal Continental.
Desse decreto retiramos a tabela de portes que se apresenta abaixo, por ser importante para
o nosso estudo.
Portugal, Ihas e Colcinias
Cartas aii 20

g~ mas

E8IrangS'o

15 alios. acrescendo 1 0 alios por 20 alios. acresce ndo 12 alios por
cada hcctio de 20 gamas
cad3 frac9io de 20 g~mas

Bil heles Poslais

10 alios

12 alios

Taxa de Registo

831105

1831105

Allis 0 de Rec ep9io

1531105

2031105

Tabala 1

Nos figuras 1. 2 e 3. apresentam-se tres cartas expedidas de Timor neste periodo. para tres
diferentes.
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Figura 2 (carta n012)

Figura 1 (carta n013)

As cartas que se ilustram fazem parte de um quadro onde fomos arrolando as cartas que
conhecemos. Uma constatac;:ao que desde j6 se pode fazer. e que no sua grande maioria. se verifica
haver concordancia entre os portes aplicados nos cartas e os valores que constam do to bela 1.

3.1 - 0 inicio do correia oereo em Timor (Periodo A)

E pelo aviso do Repartic;:Cio Tecnica dos
Servic;:os dos Correios e Telegrafos de Timor,
datado de 7 de Marc;:o de 1935. que e dado a
conhecer 00 publico que '." a partir de 20 do
corrente, estabe/ecido 0 seNit:;o de transporte
de correspondencia por via aerea, ordinaria e
registada, para a Metropo/e, C%nias
Porfuguesas e Estrangeiro, , ... ".

e

Este novo servic;:o vai aproveitar a
ligac;:Cio aerea que a K.L.M. estabelecera entre
AmesterdCio e Bandoeng. no ilha de Java.
Este seNic;:o comec;:ou a funcionar com
regularidade (uma Iigac;:Cio semanal) a partir de
Outubro de 1931. sendo 0 trajecto efectuado
em 10 dias. A partir de Bandoeng 0 transporte
das malas era assegurado pela KNILM.

!neUe. P ortu

IJ:Je.

Figura 3 (Carta n.o 26 de 28.12.1940)
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Edo perfodo dos primeiros tempos do correio aereo nas Indios holandesas a carta da figura 4.
escrita a bordo de um paquete holandes da ((KPM Koninklijke Paketvaart Maatschappij)). que asseguravam a Iiga<;:Clo entre os dlversos pontos das Indlas
Holandesas, e que escalavam em DiW, Fol franqueada
com selos do correia aereo das Indlas holandesas,
cancelados a bordo do S.S, Van Rlebeeck,
desembarcada em Soerabaya a 31 .12,1931 , de onde
7

E, Proud Intercontinental Air malls VoI ,2

- - • - -

0.;0
U,e;:'

-I

Ilushirp - - - - - I 'j n ~k
....
. .. ~
I,arn e-hi ,"" .. .. .... .. -

lIallc-Lci l',ig- - - - - Bud:'1 wst - - - - - - Hulia - - - - - - • - - - A tenus - - - ... ...... ..

0,':-1

Cni ra ......... .. ...... ..

O.li5 1 1{:1I11rOOIl -

Gazn- • - .• - - - - • -,
Bnglltla,l - - - - - - -

O,i:!

O,ill
O,li8
(J,G,
0,110

J Hl lhpur ....... .....
Allaltah~,1 - - - - ••
Ca lclltt.l - - - - - -

-

- - -

JI.II;;k"k - - - - - - t o A \01 "it :lr

S i llg~lpl1r'

0,;'8
11 . ~){j

0 / )2
O ,~)o

!),.tS
0 ,-1(;

Il, II

lI.-IO
U,Hu

UhSI!I"'u"iil'S
a) Pum n colonia (I" UO,:.1I11iJiqllC, ,.!L',' c :t CO l'l'l' ~
poudencia lenlr a iodlClll,'ilo de • PA H ,\ VIUN DE:
lJANDOENt\, A ~IN G.\I'onE . , elll IIn g un frall ~ o sa
t· }lortu g ll esll , s"lHI,) a t axa a ill Ii.' otl :, 1' :1\' ,1 ~illga
I'll ra, diwinultla du ;>lI,O;) ,
b) Pnra Do \:olooill dn l_u~~~ ! _(~()~'!l..n cOl'roSpOOdOIl-

cia !C"ar n itHli('(\';ito ll\l • I'.\ R A VION DE ll ,\~
DUgNG A lJALUU'l'l'A", scnuo a taxa a indil'aola
para I '1III'uttti, (liminulLiu de ;)0,0:1,
l'j Para as 01111':\8 10caJirlatll's ustraoguiras, niin
constnutus dGstu (jlla,lro, puuer-se-a 1111ro,'oitll\' :t
localiuaue qne constar ,10 masmo 0 que osth'cr
tllais pr6xima daqlluln para olllle a corrospondellcia 60 dostina, spndo obrignt6t'io 0 endul'ec:o
indic:ll' n ruspectinl "in, isto e, os nOlll!1S das torras
olldo como<;a a carreira nere:! qua e BAN DO E ~ li ,
o alJllela 1I1l1 'III\:, u u\'Iilo oI eixa a corraspondt'ncin
par::. 51·guir ao se ll dcstino, sa),endo-se .iIi lJUO a
partir dOste pooto a corl'f'~p(JIId l1 ncia sogllirti pol:! ,'ia
pnstol urtlilltil'ia ,
.\ ta~a t~ a 1II1151llU Ilull se cocoutra indicuda pam a
localidade ate l!IIde a corresponriencia e trallspol'tada
pOl' avillo,
t\ 8 \'ias indicllIl as I'arn a correspoudencin dil~li
linda ;is 10cIIlidades nn ll,' a ,'a!'l'eira nerea nito tOC:I,
silo as mais l'roxilll as, l'odl'n'(u os reJlletelltl'S , ca ~ u
(I 1I('i 1':1 111 , u8colhllr Olltra "i" qUll juiguom mais 1.'011YI'nicllto,
d) A corl'llsl'Onticllcia de peso sllperior a :1 g ralIlaM pilgnni a tuxa ill,lic:ltia para cstu (lcso ncru ~c lt l :l
tlu ~)UU/ II pur catla ~) grulll ;ls ou fract;ito, a mn.is 'i 11 0
.IS Pl'ilDUil'Ols,
e) A cOl'rospondellciu rcgistada pagani, alem da t:IXit
iudic'ld:! , 0 re8(lllctil' o premio de I'l':,;isto ol'diu:iriu,
J I 0 ell\'pllll'll IL ntiliznl' lIa COl'I'l.'opondencia para
sl'~lIil' pur \' ill a" I'ua, 0 ohl'igatol'io sel' do pape!
az\tladll Cf)m 11111 I'I'Clflll:;ulo de azul mais cal'l'eg:lllu
110 tpltt! Sll lllll':Jn trc illlpru ~ sa it bl'anco a ill<l ic.lt,:iio
til' . PAn .\ \'lU~ . fill .III paptll \"ItigarDlulltell~ ;IIII1,
mus qUI! tunha colada nlll:t eci.lu uta ('III pap,,1 aZ1I1
lin IIIWI Sll Ullcolltl'e' impressa a liltl'as uraut'as,
osta iudicac:i'lo,
U l':lpuJ dl'Sliu:ltlo il cUlTe ~l'0lldilncia por \'ia aen':I,
'JIIContl':l-SIl il ,'cntla lias os tac:uus postais tIa Col,',uia,
"Dilly, 7 dll ~r :ll't: o du l !):J:l, - U Chcfe tla Hl'partit,itll, Lrollt/I'du .Ilell,fe,y Fi'lliho ere!!U, teulllltu,
Inserc;iio 1

seguiu para Bandoeng, onde apanhou a Iiga<;:oo aerea para Amesterdoo de onde foi encaminhada para
Lisboa, on de chegou a 15 de Janeiro de 1932, A dura<;:00 do trajecto de 15 dias, impllca 0 recurso ao transporte aereo, como tambem 0 indicia 0 papel utilizado asslm como 0 porte pago;
" 75 cents de tarifa maritima, acrescida de 30 cents
de sobretaxa do correia aereo (20,02,7937 a 7934),
pago com 0 se/o proprio de correia aereo",
Vejamos agora 0 texto completo do repartl<;:00 dos correios de Timor (Inser<;:oo 1):
Em rela<;:oo 00 texto deste aviso, 500 de real<;:ar os segulntes pontos:
1 - A mala do correia de Timor la apanhar a
carreira aerea a Bandoeng (ver mapa 1), para onde
era feito um percurso maritimo a bordo dos paquetes do KPM
2 - A frac<;:oo de peso passa dos 20 gramas
(correlo ordlnarlo) para 5 gramas (correio aereo),
tornando recomendado 0 usc de popel avioo,
3 - A obrlgatorledade de utlliza<;:oo de envelope de cor azul, com ((Par avlon)) impresso, ou do
popel branco mas com etlqueta colada com os mesmos dlzeres, (figura 4)

o rapldo desenvolvlmento das liga<;:6es aereas, val fazer com que a 20 de Setembro de 1937, ja
Timor dlspunha de mals duos op<;:6es (carrelras aereas) para 0 encamlnhamento de correspondencia
com conslderavel ganho de tempo, dado que 0 ponto de recolha do correspondencia ser em Koepang,
no extremldade ocldental do IIha de Timor, para onde
as cartas devlam ser encamlnhadas pelo correlo a
partir de Dilly, (ver mapa 2).Estas novas carrelras estavam a cargo do KLM e do Imperial Airways,
J\ I RUliES
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Mapa 3 (ampliac;:oo de parte do mapa 2)

o aviso publicado no Boletim Oficial aparece transcrito abaixo, onde se doo a conhecer
os portes aplicados nos cartas apresenta-se de
seguida (Inserc;:oo 2).
Esta nova correira ((via Koepang», que
assegura uma ligac;:oo bissemanal com a Europa
pel a Qantas, tem franquia mais cora que a
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antecedente via Bandoeng. e uma durac;:oo de viajem de 8 dias (Tabela 2).

CROYDON - BRISBANE

BRISBANE - CROYDON

Commencin2 24 September 1935
Croydon
Paris
Brindisi
Athens
Mirabella
Alexandria
Gaza
Rutbah
Baghdad
Basra
Kuwait
Bahrei n
Sharjah
Gwadar
Karachi
Jodhpur
Delhi
Cawnpore
Allahabad
Calcutta
Akvab
Rangoon
Bangkok
A10r Star
Penang
Singapore
Palembang
Batavia
Semaranl!
Sourabaya
Rambang
261

Koepang
Durwin
Longreach
Charleville
Brisbane

dep.
arr.
dep.
arr.
deQ.
urr.
dep.
arr.
dep_.
urr.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep-,
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep .
dep.
arr.

12.30
14.45
17.15
04 . 16
06.00
11.15
12.00
14.25
15.10
19.10
04.45
08.50
15.30
18.00
06.00
09.50
11.10
15.10
18.55
05 .00
11.55
15.05
16.35
19.50
05 .00
08.10
10.20
12.00
16.05
05 .00
09.15
12.50
16.45
07 .00
12.35
13.45
17.10
morn.
mom.
aftn .
artn .
ann.
even .
mom.
morn.
even.
morn .
even .
mom.
aftn.
ann. .

Sat. & Tues.
Sat. & Tues.
Sat. & Tues.
Mon. & Thurs.
Mon. & Thurs.
Mon. & Thurs.
Mon. & Thurs.
Mon. & Thur.
Mon. & Thurs.
Mon. & Thurs.
Tues. & Fri.
Tues . & Fri.
Tues. & Fri.
Tues. & Fri.
Wed. & Sat.
Wed. & Sat.
Wed . & Sat.
Wed. & Sat.
Wed. & Sat.
Thurs. & Sun.
Thurs. & Sun.
Thurs. & Sun.
Thurs. & Sun.
Thurs. & Sun.
Fri. & Mon .
Fri. & Mon.
Fri. & Mon.
Fri. & i\'lon.
Fri. & Mon.
Sat. & Tues.
Sat. & Tues.
Sat. & Tues.
Sat. & Tues.
Sun. & Wed.
Sun. & 'Ned.
Sun. & Wed.
Sun. & Wed.
Mon.
Mon.
Mon.
Mon .
Mon.
Mon .
Tues.
Tues.
Tues.
Wed.
Wed .
Thurs.
Thurs.
Thurs.

Befll'eell Brilldili alld Paris hI' (raill

Calls

Commencin ~
Brisbane
dep.
dep.
Charleville
C10ncurry
arr.
dep.
Darwin
arr.
dep.
Koepang
dep.
Rambang
urr.
dep.
Sourabaya
dep.
dep.
Semaran~
Batavia
dep.
Palembang
de]!.
Singapore
arr.

dep.
Penang
A10r Star
Bangkok
Rangoon
Akyab
Calcutta
Allahabad
Cawnpore
Delhi
Jodhpur
Karachi
Gwadar
Sharjah
Bahrein
Kuwait
Basra
Baghdad
Rutbah
Gaza
Alexandria
Mirabella
Athens
Brindisi
Paris
Croydon
(t{

lobalo 2

dep.
dep.
arr.
dep .
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
arr.
dcp.
d~

arr.
dep.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep.
dep.
dep.
arr.
dep-,
arr.
deQ.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.

3 October 1935
mom.
mom.
even.
morn.
even.
mom.
ann .
even .
mom.
morn.
mom.
aftn.
aftn.
even.
06.00
10.00
10.50
15,45
06.30
10.05
13.20
16.00
05.30
10.20
11.40
15.05
17.50

O·UO
08.00
09 .00
13 .00
16.15
06.00
09.50
13.10
15 .00
18.15
06.00
09,45
14.45
I R.05
06.00
10.40
11.25
13 .55
14.40
17.55
20.27
06.40
09.30
11.45

Wed.
Wed.
Wed.
Thurs.
Thurs.
Fri.
Fri.
Fri.
Sut.
Sat.
Sut.
Sat.
Sut.
Sut.
Sun. & Thurs.
Sun. & Thurs.
Sun. & Thurs.
Sun. & Thur!>.
Mon. & Fri .
Mon. & Fri.
Mon. & Fri.
Mon. & Fri .
Tues. & Sat.
Tues. & Sat.
Tues. & Sal.
Tues. & Sal.
Tues. & Sat.
Wed. & Sun.
Wed. & Sun.
Wed. & Sun.
Wed. & Sun.
Wed. & Sun.
Thurs. & Mon.
Thurs. & Mon.
Thurs . & ivlon .
Thurs. & Mon.
Thurs. & Mon .
Fri . & Tues .
Fri. & Tues.
Fri. & Tues.
Fri. & Tues.
Sat. & Wed.
Sal. & Wed.
Sm. & Wed.
Sat. & Wed.
Sal. & Wed.
Sal. & Wed .
Sat. & Wed .
Mon . & Fri .
Mon. & Fri.
r\'lon . & Fri .

,\Iirahella alld Pell(/II~ reilllrodllced.
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Figura 5 • Imperial Airways Empire Flying Boat
Cambria

India • Australia Route Map
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o aviso atras reproduzido datado de
20 de Setembro de 1937, (ilustrac;ao 2) tem
ainda a particularidade de dlscriminar as
parcel as correspondentes a taxa aarea (em
francos aura e em avos de pataca) e 00 correia
ordinario, assim como 00 valor total a pagar
para os diversos destin~s das correspondancias.
A correspondancla entre 0 valor do
sobretaxa aarea em francos ouro, e 0 seu
equlvalente no moeda de Timor, permite
determinar que em Setembro de 1937 se
mantlnha a equivalancia de 1 Fr aura = 110
avos, 0 q ue tinha sldo determinado em aviso
de Maryo desse ano.

Figura 6 (0,52+0,20) datada 06.01.1938
AVISO
Fnz -~tl Cllnstnr pllr:. os dln-idos eleitos qne 1'01'
Ilctllflllinnf,'ll.o miui ~ tl'l'ial, ,,\·:.Ior ,Il' Iranco-ouro l'
~ll:IS Irnct:1!e~ toriln us sllgDilltes equiI':IU!nci:18 pnr:!
,.lllitos (In cohr:lUt:a ~Il tUSDS 1lllllnconll.'nllns pu~tai~,
a partir till I tie Abril proximo.
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Em 2 de Agosto de 1938, a pel a primelra
vez publicada em Timor uma tabela detalhada
d iscrlm lnando os diferentes destlnos do
correspondancla, mas de que somente constam os valores das sobretaxas do correia aareo, 00 qual se
devera sempre acrescentar as "taxas normals da correspondencla expedida por via maritima ou
terrestre." que alnda contlnuam a ser os do tabela 1.
Figura

7 (01111 01.08.1938)

lIustrac;:ao 5 - Tabela de portes publicada no Boletim Oficial de Timor em 10 de Setembro de 1938
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taxa& normais £1.1 cOl'l'espondencia p.xpedidn
por via mal'Itima ou tl!r"estre estn sujl'ila 4s sobretaus constantes
cia seguintf' tabela:

lS ."

~~~--~---·'·---15Ti
De.ignll~no

.

"g, I;j,~"
:l'"

~-..gg

Portugal e col6nias
PortlJ ~al, ,\<:ul'es, M,ul uiru, Gu·
bo VI'I,.lo, Guille l'ol·tugUl'~" t'
Silu 1'O!llll e Principe:
u) Viu - Kocl'ung, ~raka5sar, S oernbaill,
Bntavia CcntrulJI 011 BandolHlg Aluxuuuria - ilfarsoli.ul
Lisbua
(KL~I, Imperial Airwtlys u ULU) ~ O,&[)
b) \'i3 - Koul'an~, 8ul·rubniu <HI 13nt,J\'iu
CeutruJU - Siugapul'n-Marselhu
-Lisbon (Q ..\NTAS, Imperinl Air·
w , ys e DLll).
. . .,
/) 0,6a
c) Vin -- Kotlpung, .\lu\;:a55"I', S oern!>uiu,
Batadu C~ntrulll o u Hnll clollng AUlstel'tluUl. l KL~I) , . . . " D,54
Obs: - 0 percurso de AWBlel'-1
d~IUl pnr~ Lisul)a sern Icito por
VIII. mnritlmn ou torrestre.
o p!'fcurso do Li s ho.. parD
A~ores,
~Jlldciru, Cu b o V urde,
Guine l'ortu g llesa il Snu Torno e
Principe s tJl'll l'eito pur ,'ia maritima.

I."

india Purtugllesn
Yia-Koupnng, ~lu\;:ussur, SUllralJaiu,
Batavia CentrullI 011 Bau(\oong Kllrachi - B o mbaim-C~oa (KL~1
o Tatn Sons L.tJ) ,
f) 0;.9

d.·

lIlacau

a) Via - Koepan~, ~laknssnr. Soenchuiu,
Bllla,-ia OCllt1'l1l1J Otl Bllndoollg-IIong-Kong- ~[acau (KL~l /lUljlo
rial Airways) , . . . • , () 0,32
b) Via - Koepang, f'oernbain 011 Butavill Ceutrum-Siugapllra - Hongkong-:\[ucau (QANTAs 0 Imperial Airwnys).,
. . . , . IS 0,27

-t,.

~~~-~~

Africa Oriental POl'tllgllesa

1I) Via-Koepa!!g. Mukassar, Soernuaiu
Bataviu ('ootrum (111 Bando('ng Alexnndria--1[1lc:amuiqllll 011 (~ue
limBne, Bpira, Inbnlllhalle II LOll'
renc:o-MarcJlI!'H (KL~I e IUlpC'riul
Airwnys)
I) 0,G6
b) Vin - KOl'l'ung, ~o)prllhllia 011 Halll,'i,
Cen trIlUl-- S, IIgnl'll rn-- A lC'xllnd rir
~ MO<;lIm hiq uo 011 QIIf,limanu, Dei
1"11, Juhamhnoc e LourC'nc:o-;\Inr'111('5 (QANl'AS e Imperinl Ail"
wnys)

Angola

a) Vin - Koepnog, Makassnr, SOt·rahuia.
Batnvia Centrum ou Blludollng Ale"andria - 1I1arselbn - l'~lisn·
bUlb,-ille (KL~l, IUlpl'rinl Airwap,
Air Afrique. e Snbeuu)
. , , IJ 0,85
Ohs: ,- De 8IisnuAth"illu por
viu ferren Ilhi Luuito (3 clillS I.
b) Vin-Koepnng, ~[ukllssar, Hoerubnin,
Batu"iu UelltrulIl 011 Bando"ng A lllxuntIl'in - MUI'slllhu - L{lopold__ ill,· - Angoln (KL~I, Impol'inl
Airwuys, Bogio Ail' Afri'llIu e
Suu,'uu )
...
IS D.~19
Ohs: - O l'el'curso allreo termin'lt em Bomn.
e) VilL-KotlP8I1g. Mnkussar, SOf'rauai8
Butlwiu C,·ntrun. ou 13und" .. "I' Alllxllndrin ~lal'selb,,--l'ulltll N ..grn (KL~r, Imperial Airw".\'., Air
A fri!(ull, Snbellll OJ AeruOIuritiuw) !J D,84
Ub~ :-0 prrel1rso aereo ter.
mion em Poula Negrll'
Pode ser expedi,lu co rres[Jon ,
,IGrlcia via Lisuon. souoo n~ I:lX",
iguais 8S ncimu indicadas 1".1'0
Portu gal. Neslll caso 0 porcurst)
tie Lisbon para Angola stirn feito
POI' vin maritima.

Paizes estl'angeiros
Europa

O. •

,\IPlllanha

Vin - J{1)'·IH,ng'. ~1:lk nsStl r, ~o\'I'ubaiu,
Dutil dll '-'('utruJII 011 Ball,luilu OT Hullt./ Ltlipzig (KL~I),
• ,0 It)
7.°
Iltllgicn
Vin-Kol'pnng, ~lltkussnr, Soornbnia,
Bntnvia Cen trum 011 BnndoengAlpxnlJurin - Marsl'lha - ,Pnris-BI'uxpins lKL~I, Iml'erilll Air,
ways, Air Franc!', SubelHl 0 OLE) ()
8,"
F,'alllla
a) Vin- Ko~pnng, Mnknssnr, Soeruhaill,
Bat,wia Crnlrlllll ou Bnndoel1O'Alexandrin - Marselba - (KLM: e
Imperiul Airwnys) •
• ()
b) Vin - Ko<'pnng, Soerchnin ou Bntnl'in
Controm - Singnpurn - lI!nrselbu
(QANTAS 0 Imp"rilll Airwnys). !J
0.·
IlIgintm'ra
u) Viu -- KoClp"ng, i\lnkussnr, Soernhaia,
Batuvia l 'entrlllll I)U Bnndoc ng AlplIllo<irin- Londres (KLlIf 0 In.·
perial A ' rways),
..,
6
b) Vin-Kol'pung, SooraIJuin, ou lIuta"in Cenlrnru--SingnIJllrn--L.ood reF
(QANTA:4 () Imp!'rilll Ail'\vny~) 8
10:
ItJilia
a ) Vill- KUC'l'nog. SUllrnlJ:.ill, l.lutu,-ia
('.mll'l1m 0 11 Bnnoll)C'l1g-Al~:<an
dria--UI'indisi (KL~I 0 IIDI'f'finl
Airwap)
tJ

D,;);!

0,54

0,4\}
D,[)(j

0,49

u..,1j

D/40

13
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D c. iglln~iio

---~-

oJ
/J ."

Via-]\.Qepallg', Souraunill Oil llatavia
C"utruLU - Sillgapura .- BrindisI
(Q.\ N'l'AS 0 1I1IpL'I'ial Airwuys) 6 0,5(;

°

1·IlU1O.

IJI~ia~k (KL~I) .

Ill. '
I

II

Asia
t..hfua
u) Viu·-KotlJlaug, ::loorabuia ou Batllviu
OtJUtl'UIII ~iu g apuru-lI(lug
Kong 11 Jlllrtl os scrvir,:oB uel'OOY
intol'ior118 dn Chinn (QAN'l'AS, 1m,
porinl Ail'\\'uys 1,1 Chiuu National
Oorporalioll) . .
oj \,i,l - KotJplLug, ~otll'auain uU lllLtllvi "
Cllntnllu-lIl1ug Kong tJ para OY
~el'\'i<;os Ul)/'IIllS intul'ioroR tla Cui,
u" (KLM \l J A L) ,
I:;."
FHipilt:ls
,,) \' ilL - KutJpall;!;. ~Ia kuss:u', Sll"r'luaiu ,
B ltada U,lIlt r ullI 011 llallll'Wllg S lngap ll ru ' llullg.KlJng - Mauiln
tl·. L~', IIl1jJl't'i:tl Airways tJ Pan
A mc ricau .\i r ways Sisttllll).
b) \ ' in-Koopnng, lfnknssul', Suel·abaia.
Ba tllvia Centru lU ou 13nnrioollC;)[nuiln \KL~I, hU!Jllri:tl Airwuy.
o 'l'1'llIlSl'llcifi ""il' .3un-ieuJ •
c) Vin-Koopull g , "lakassnr, So{'rnuniu,
llata ','iu UontrulU 011 BalldooogUnniln (1111 [lul'ial Airwnys 0 'r rnns ·
pacificnir Son-ice)
1 t.·
1I0lIg-l\ong
(I I \'ia-Koepang, SOlll'aunlll 011 llntu\'itl
Contrnm - Sillgllpllrn-lloug.
Kong (QAl':T.\S Imperial Air·
ways) .
.
. .
b) V in - Kol![>ullg, lIIakassar. Sool'uulli:t ,
Ratn\'iu C .. ntrnm 011 Bllulioong l.long. Kong (KL:'Il c .1AL).
15."
India Britdllica
a) Via- Ko pung. ~laknssur. SOfll'llbuia.
BIl\nvia Ccntrum 011 Bnlldoengl'uicotln, Allnhnbarl, Jodhpour {.
Karachi (KLiII)
.
'"
0) Via - KOl'l'ang, i\I nku5sar, Soornhll iu,
Batndn Cent r um ou Bun,loungR a ngoon (KL : ! ) .
1u.0
Indocilill3 Frnncl'sn
tl) Vla -Koopau~, ~l:t k:t s~ar. ~oel'ub:liu .
eatuvi.l Uuotl'UIO ou Bnntlollng BUllgkok Saigon (KL~1 c Ail
Io'ranclJ). . . . • . . . .
I,) V ia-Kuopan g , ::iollrahaia, ou Bata
via CClltrulll - 8iugapIIl'n - Baugkok- Sai r;on (QANTAti, TmptJrinl
Airwuys u Air Fr:mctlJ. • . .
c ) Vw. - l\:OIlP:Ulg , Uuku~sur, ::iooruuuiu,
B a tavia U\mtl'UIIl Oil BIllHlnong
Saigon (KNl LM). . . • • •
Bste scn·i.,;o su C(l1I10t;lllfli 1\ sel'
o"oclltudo em 30 do Agosto cor"
12 ."

II)

I

bJ

u,17 1

c)

I
D,u L I

~(I.O

Tl'an8Ill i s~:lo n';l·tJ:\ suphJlll!'niar
Ut· illtul'i ul' ,Ill~ 1. O. N. (I\: L i\ 1

on KNIL"l) . . . • . • • () 0,1 7
l}tJ KO"l'llIig' !,lIra LUuoolluhmlji,
Suul'ahaia U llatavia ('oull·um. . IJ, o,m l
lJu K"ul'all~ pnru Uatu\" ia OeD'
!) 0,0\1
tnllll \Qi\N'1'I\S) .
Japiill

~rUk!ISSllr, SoorniJaiu,
I.Il1lavia COlltl'U1U ou UllIltloongS ill~alllll·lt~-1~:tngkok.-l111ng. I~ l'n g
.I
(Kl.lH I' Illlperial .\inv.lYs) . . .
.I
Ub~ : - I)~ LIung-Koug para J n
plio I'IlJ' \'ia 1!lnrltiuHl.
l\I:thin
Illl Ko\!puug pal'll Siugapura .
22.·
i'al ..slilla
Via-Kotlpang, Makassar, Sotll'uunin.
Batavia CeutruUl ou BlllltlOCUg " 0,32 1
Lydda (KLM) . . . . . . .
I
0
0
_.J.
Australia
a)
Dus [D .lias O. Noerluntlesas
Australiu (Nova Zolaudia, Tns" 0,27
mnnia, Pnpuasia, NoyD. Guiue Bri-.
tflDica, No\'us IIebriutl8, NovlJ
Culedonia, Melanesia, Sulomon
(ilhns l, Bismarck (arq.), Gilhorts
e Ellictl (ilhas) 0 Nauru (i1hns)
tS 0,17
(~lAN -rA::;) tl divers05 sel"\'i~o~
australinnos)
b)
Para as mtlsmes localidade~ d/l
IJ 0,31
Australia (KL~[).

{j

15 o,no

I,·:tl,

Via - Kol'l'a llg, lIlakassar, Sot}rnLnin,
Batavia Ctlntl'lIw un 13alld'h.lngI3asl'lih on Hagtlall (KL\I) .
{j O,~I~J
W.O
Illtlias (h'icntais l\"cCI·]:tlHlesas

I

!

f>

lI'an
Via - Knll!,all ~ , Makassul', Sotlruhain,
Batn\' in Coutl'u,n 'lll Banllol'lIg-

l'uiZlJS Unixos

Via-Koul'ang, i\Inkassar, Soorubnia,
Batuvia ('Imtrulll ou 13ulltloeugAUlllltlr.lalll (KLM)
{j 0,54

14

17."

Via-Ko\ll'all~,

I

'" o,:"!s !
I
I

a O, l t;
i) ti,07

t3 0,.10

Plln'l

I) O,~l

I)

0,1 f>

Amerioa
{j

~4. "

0,19

tS 0,16

i

!
I

I) O,:l4 ;

i
6 0,21

1
I

'" 0 10
'

II

Ar!Jcntil1n'

0) Viu-Kol~p u ug, Mukass:4r, Soerabnia,
I3nt l\vl~ CtJutrllIII ou lhnr.loeng--Alexnn d rJ a---:\Iol'selhn---But'nos Ayro~
(KL~J, 1m[ll'riul Airways, lJLll e
~Yll<lic:l to l 't.'n(\ol' LIb .) . . . 6 2,71
b) Via - Koep ang, S()(\raiJaia 011 Bata_
via l'tlnlI'1l1ll-SiDgll\lllI'3-l]01i"_
-Kuug--::iilo FJ'r1ncisco ('aliI". ~Ii~
mi, 11'1:. - Ilcn,loz:t - (Jord~!Ja
I~upnos . Ayr\\s (QAN'l'.\S, Iml'''nat .\ll'l\"a)'5 tJ I'all .\lIIol'ican
J\il'wa,Ys 8ystem) .
<~ l,ai',
I'lIl'a UI'l1fjllll!/, ~lont!l\'i,loo
I',I/'I/gUO!!, ASllution -Chili, AI"icn, Autofagnsta 0 Silo Till"O C
ilolivia, La Paz, us tnxa~ 0 slto
illOlltic~s i.s illdicuJllS Dcima pura
ArgentJu:l () lle1as IIl&SmIlS "ins.

-.BOLETlIl OPlOlAL DE TlllaR-N.- 87-10 DX SETElfBRO DE 1988 ...

~...,..

Ill!
!:;

D.lpafIo

I

It

-----------------------------~~--IIS,aruU
II) Via - Koel'aag, Soor.bua 011 Oalll.
yia Ceatrllm - 8ingapllra flODg·
.Kong-Sio l"rllDcilCO ('alit" ~!~
.mi-Bio do JlIlII.'iro, 1'.,11,_.....
Loia do Harllablo. Natal, Per·
umbac:o, Bnhill, VictOria, l:\A~
Paolo 8 Partlll"Brfl CQ,\ NT AM,
Imperial Alr"ay. ,. ~lIn .\OIori.
caD Airway. ~,.tem). , • •
Obi :- ParA Nalal e 8. l)"nl~
o 18"~O pOl' aYilo parle ,1& Mi
ami ibmoote Ala '1uartu·roira. I
par. PorlAle,crll /WI dOaUDgOI.
6) Via-KoepaDK, l[lIkallor, SQ(\rnbnia,
Batavia Oaotram ou DaDdoooH
Aloudril
~lnrlOlbll - Nnllli
(KLM, Imporilll Airwlln, OLE
e S,Ddiaato CODdor Ldal. . •
('.ol.mlll.

g...

:;0.-

HOHVII (RepdbUea)
ViA- KooplI'1!J. Saorllbain 00 n.lAvi"
CUlruw-Siol;apura' - Huog.
·KoDg - SAo "'roocl8co Calif.,
MilllDi - Tt'gUClij."lIIIIA (QAN1'A~,
Iml't'riftl Airways u I)un Aml'ri·
cnu AlrwllY" S~'"h'llI i . , . . II,U
P"rll Glat_/a, :illo Sah"ado.
~ NiC4,ragllfl, Mallas .. ". nl tan.
"lL\t id6nlK-ull b iu,lilllld"" Acimn
I'ara lloBIIDrat U IIul1l8 BaUlm:a.
via••

!U."

"DaRlI (RepdhUu)
Vil-KOIlplng, 80erllbai.

, 2,au

I

CeDtrOm~iDgllpurn-UolIg.K,!1II

--Sao, FruGlsco, Calif., 141amlBarrauqDIllA- BDeo. V.Dtor•. I
Turbo (QANTAS, Imporial Air
wa18 0 PID Amorlcaa Airway,
SYltom). .
• rS 1,78
Calla
Via-Koep8llS, SlIllrllilaili ou 801lu'ia
OeatrDIIl-8lnglpara-HoDg,Koug
-Slo FrllDciaco Calir., MillmiHavaDa (QANTAS, Imporial Air.
"a18 0 PaD Amoricaa Airwa)'l
8".l8m). • • •
• • . , 1,89
Para MltJr:jco, Tampico e H'si
co 0 Damin;CGllII (R,p"hl'~II) viII
Koepang, Soerllbll'. 011 8ata\'iD
CeDtrDm-SIDgallurll--HuDg KODlI
-810 Fraooieco Clllif.,-BrowlI.
vila. -Taus, II taxnl .ao i.laD·
tical 1a ladicada. Aeimn para

Oub••

311.-

Veanula
"ia- Koop.ng,

I

I
1

:;:;..

I 3t.-

Batad.. 111111101

Via-Koep.DS, Soerabaia

OU

UlltllVia

3/1,·

CODIrDm-SiD8·p"r_BoDg.Ko~J&

-810 Fraaciaco C.lir., (QAN·
TAS, Imperial AirwaYI 0 PIlII
AmN'iODll Airway. Sl.tem). , , 1,10
18,G1l1AD& BritUiea
Via-XClllpaog, Soorabaia ou Batavia

Culir"

~l)ofllbGIII all &Ia\'ill
OentruUl - Singlll,orll - lloog•
•KoD!; 810 Fraaei.co Cdi'.,
~lIl1ml \ via Harr8llqulllal- Han
cnilJO, COI'U t) l.a Ou .. irn (QA~
T ,\:J. I nl Ilt'rh I Air",,,),,, u 1'111
Arullri.:lln Ail \\'.,,)',, ~Y"t"ru) . •

I
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a l.m

(:ODgo ....Iga

Via-Koll"aDg, Makall..., Soor.bala,
Dntavin Cl'atrum ou llacdOODgAlult'Ddrl.,-Coiro-Khartoamol"ort Llllw-Lonpoldvilio (KLM,
1mr."rial Airway. 0 liabunn). .
Eg pto
\'ill - KftflpttDg. Mua.lar, dliorabaia,
011,",,11 Cl'Dtram ou o..odOtlOI-

AI",uIDllri. (KLlol). • , • • , 0,41
Unilo Sal "'Plou.
ViA- KOfIpang, Mllkallar, ::Sour.bllia,
Batavia CeDtram 01 OuodOCDg
AltlXIIDdrlll-Dur4uD (KL:\I"
Imi"!ri:lI Airwa~'II).
• . • & O,if)
Oba: - Ac:uilum ·In c:orru.poD
,loDcii.1 I'or "il luir<'A ,10 Mnk"•.
IIlSr

OeDtram· SiogapufIl-IloDg
·KODg-Slo Frucieco

Blitavia

.Koog - sao (i'raDcilC!o Calil.
Miami - Crillobal, Zona tiD C.'
lilli, Panama 0 D.. vid ,QANT.A.S
lmjl~'rial ,\irwoYII II 1)011 .\ll1ori·
caD AirwaYI S)'ltom) • . • • , 1,49
Pora Cotta R,'fIG, Sio JUH, a.
taxaa 110 id6Dticaa A. illdicadu
aeima para "8I1Ima" polu moe
rna. vial.

Via-KoepADI, Soerabaill ou BatAvit

18!

01

C"otrllW-I::UD~GllurG-U"D"

pllra I$cwrablllll, allrovp,ltaado

o ,of\'I~o Il~ruo de
rartir de Soorllbllia.

(lA~AS. II

MluIi-Goor,ocown cQANTAS.
Imperial Airwall u PaD Am"r"
caD Ainrll1' System)
. • • 6 1,76
ro.I~I,ao IIUli1l1lf II \'ill nllroa Korp"ng, Soorilbain
l'ar. QUlana Ft'Olft.,o, e ..y"O
011 lIaln\'ia ('"utram aI' l'iiogal'ura pulo IItlrvi.,;o dll
De-Cht,VG1lll NuftGMua, PAra·
.. 1(. I., M.• om IIlIb.titlli.;lo ,ID -QAS1'Ai., 111111,1"
lDaribo-Perll, Talara, 'l'rujillo,
II 1:",n II in,lie"tlll nil tabuln IIcn'lcidll do :! avol.
I.imll e Aroqoipi 0 E9""tior,
GDlyaqail al lUa. lAo idaDticAi
H'.parli~ao tlol ~or\'i~o8 .1 ..., Corr"i08 0 1'd~:ralos
At lodfuda. Ilelma para OUyAD!
jam Dilly, 22 tI" Agolto do 1938,-Villo.-O Ch"r...
Brit'Dlca 0 pelu IIIeIDl&I vias.
dOl Hervivo., Forl"ulG INIICIC"" JOIIf"U. .l(o"nlo,

----------------------

Figura 8 - 0111129.09.38) • frente

Figura 9 - 0111129.09.38 • verso

Ede sallentar que as cartas das flguras 3 e 5, soo escritas pelo Chefe dos servi<;os do correlo de
TImor, Fortunato Mouroo.
E conhecldo um postal destlnado a
Amesterdoo, expedldo de 01111 a 9 de
Novembro de 1939, franqueado em 65 avos
e 10 avos de asslstencla. 0 porte esta de
acordo com a tabela do lIustrayoo 5, po is que
a sobretaxa aarea a de 54 avos aos quais se
adlclonam 12 avos para 0 porte terrestre, num
total de 66 avos.

KONINJtLUKE PAXETVAART·MA4lSCH..
(l. P. H. LINE)

'&dff-/--~
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A IIgayoo entre Dilly e Koepang era
felta pela via terrestre conforme consta do
aviso dos correlos datado de 27 de Feverelro
de 1939, 0 que delxa pensar que anterlormente a essa data a IIgayoo era felta p~r via
marftlma, ou talvez mesmo terrestre, mas sem
Figura 10
a regularldade que agora passa a ter (InseryOO 6 e 7). Como esse transporte terrestre dependla do tempo e do estado das estradas, havla por
vezes suspensoo deste servlyo (Inseryoo 8).
AVISO

Fuz-se constal' qUt', devitl o a\l mau ostlltiO das
estrudas ol'iginado pelu ultimu tomp ol'al, sn acua
SlillPOUSH a per1l1uta~a(l Jtl lllalas do c Orl't'io , pl3la via
terrestro, olltl'e Dili II Kuop :lIIg.
Dili, ~ Jtl \bit) till 1039. -- 0 CUbt'1.l dus St.lr\'i~' os,
J;l " ,t l/ll Llto Frallc iBcu .Joaquim MOII/·au.
Inseryao 8

ellutelllln CnIT~~JlOII,I'~lil"ia :; ;, t-xp,·d · .. 1,~la riM atirea
II recelJitllLH Jlllla IUtl~IUjl \ i:l.
o focuo oIlJssa~ iHulas l'llI I )ili sl!ni d '' '''I"",lo ,',.
tOI'\,:&S-fllil'IlS 113 lfd\!) U";'II~ l' II eill'ga<1:1 daH 11Iala.
AVI SO
K'lI'p:lII~ P:lI'1J "~t'l l'i ,l!1ln 5l'I' :i it- · ' ·l!III1 , la~-I,\ir I ~
I·",,, ,-" , ",,"~t :l l' 'I'h' :I 1,.lI'lil' .!I' I .I u .\[;(r.:(, pr'-,si · I lire , d,lS I (),:11l IIIII','~ ,
Ilili, :!7 ,Il! j.''''''I' .. il''' .1" 1\1 ;\1 - U 1)11.-1.. ,j 'l >
1110 (utur" , ,HI':I " , talJuI""i,I" a I'llrIlJllhlt::lu dH lIIa l :t~
6:ilrd lIdl (: K'l:lP"II~ e "ice '~l'U, 1'<ll.l ria ll.ll'r<l ~ t rtl, S"I I' i,.. ,)~, Purllwlli" J"/'II'IC;,~C'l Jo(tqllim .11"" 1'(1'),

fmPA!{ 1'I~:Ao IHl:i SEllYIenS D1S C)~REIOS
E 1'ELEG~APOS

.I.,

Inseryao 6

11"1 a r lO IlItt'ti

II

:iervi.,.n cltt Ir l\l1:1 I'01"lt>

,I~ UlldltS

IIsreas, aprO\'uitliutlo

.1

dtlrvi ..-o ,loll

1I\,IIl\l~

4l1tl n" ettllllli P'II'

KOEPANG
(l'm'':III'SU 11l1·,·C-:ltl·" Uill',I:'!f'II_II_II.::,!I_'_·_\_ic_.._.\_·t_.I_·s-'a):...._ _ _ _~_ _ _~_

I

'.

} -:t ~1\· ijt":1 UII

Illulll.l. I I "

UIII .
I .ltl'",' a

.\ II1~,d , .iI.1
L lt l'"

%1"1.,,.1 (" .. LJI) .

1\ •iii,,:. .
I \"

. .

a. . .

.-\ tu lit L.. t.: a • .
K ,· t:p..lll h •

.

Ou .\1:11111.1001\ :
\ ria AtnlJ:ti j d ia s e UI/~ hor:ls
\ ia ()ailul'O :: d i:lS e 7 Illlras

Alu .\tumIJOeu :
\' ill .-\ taLai :! di:llI 0 Ii hOI :I!I
Vill Oailaro :? d ia~ l' Ii ho\'a~

Ml'U us-:?4 1/ S IIllI'US
:-ill U ul~l:1 dIL'g:tr lIt:lis (·etlll i,lS 11Iculi.lUlI"s lIlIl'ra ill,IiI"L1ll1s du\'o SI!r lIXI'0 .\illa illltl'\iatli tl inJel'unuulI .
t,'UII lit" ,los 11I1I ill'iUli JIl"nciolHul"lI IItJsta lullllla, ,lu\'","lo ~l'r ('ulIlllui cad iis ptllu tclegl':dn, :t HOI'Hl'ti(:!lu
tl,,~ CUI'J'I!ius I' Tel~gl':dub II Ilata U huru In chuglldll " pUl'ti,ln tllll callu IUl:nli ,l u,l o.
l~,'parli(:ilo ,Ius SCl'vi,us tlus C'ol'l'uios U Tull~gl'afos um Dili, H .Iu :\£1\1'<:11 ,Iu 1\13\:1 , --U alllll'., du~ ~'ll'\· i·
C:O~, , ·'urlllllltfu J.'I'III1Ci.i (·O .Joaqllim MOlIl'llo.

InserC;ao 7

o decreto N° 28.675 criando os novos tipos de selos especfficos do Correio Aereo, a serle do
Imperio Colonial, emitida em simultaneo para todas as colonias portuguesas, somente fol publlcado no
B. 0 nO 34 de 26 de Agosto de 1939, pelo que e de supor que 0 infcio da circula<;ao dos selos referldos
tenha sido em finais de 1939.
Em Novembro desse ano, aparece 0 seguinte aviso, que refere 0 estado de guerra na Europa, e
obriga ao reencaminhamento a partir de Roma, da correspondencia destinada a Llsboa.
REPA~lrlCAo

DOS SERYICOS DOS COJREIOS E TELEGRAFOS
.

AVISO

PUl'a 06 .lllViuos l'fditllb Sll faz constur que, em virtud~ J :. dt'fiagl' lI(:lI..) ,Iii ;; UUl'r:l C! sllsJ-If'nsiio ,Ius cal'l·.,jru"
uItJlllt\~ c I luu tsCh,'H LuJ't·Hlln::lll. en tre Murstllha .r; Li ~ boa t:l ~' i <! ll' \' <'I'SU, .1 5 ~Ol'resp?udIiUciIlS .!l tlsp.adil'
p"ra Pol'tug'ul de 'ind Lrutll u tubelu de tux.us P OI' Vill ae r ea ,Publlc!l,da no Boletlm O/icwl n. " ,51, do 1U dd
::iec!!wbl'o JI1 1938 pUilsam a ser expedldus palus 8egullltllS VIliS 13 mp.diance 0 (Jnga 'uo!lto Jus UIJ(.lIti
lId uaute indicu.lul! :

Portugal:

Yin 1ndias ~tll'r1Hn,jtlSllll-HullIa (K L U) 80,69

Horuil-Lisu oa (Ala Litturiu) ..... :,.. . .
l'lll'r\..io UlaritiulO ou tOl'I't'Istre Dili Iodias
"X eedandeRus .. .......... . ..... , . , . .

60,16

P ')I' I;U,ia 5 g rll . uu II'1lCC;:lll
par r adII 20 grs . ,'II I: · uc~il".

6U,15

pOl'

"ada ~u gl's Ull rra t! ~·Ao.

Soma, . .. . . . . . 60,00
Dilly, Ii de Novembro de UJ39.-U Cbefe dos SlIrvi<;os,

/to1'lzlIl f!fo F r Uft ,·tdC v ,.

' f/i ' H I. (

.I/.lfl/ ./n.

Inser-rao 9

o ponto mals importante deste aviso, consiste na discriminac;:oo do valor do porte aplicado, 0
que multo val ajudar nos calculos que se seguem.
A carta da figura 11 exemplifica a aplicac;:oo deste porte de 90 avos para Portugal, em data
que situamos em Dezembro de 1939 ou Janeiro de 1940. A aplica<;oo do selo de assistencia de 10 avos
est6 de acordo com 0 que determinava 0 Decreto-Lei que tornava obrlgatoria a aplica<;oo da referida
taxa nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro de cada ano, na correspondencia expedida para
Portugal e colonias. No ana de 1940, e publicado um novo aviso pelos correios, onde soo feitas
considera<;oes de encaminhamento, cada vez mais limitadas pela guerra.
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I

!JI· I{ I \.lei :TI u:'T
I'.\ I{ .\ VI 'N ~

\- - -

-

Figura 11
\ VI':tO--

i

.II.

~ I'

,', /I :: iI'

Um novo aviso sobre 0 transporte do mala
por camioneta foi publicado a 28 de Julho de
1940(ver Inserc;:ao abaixo), Os esclarecimentos
suplementares dodos, permitem explicar 0 porte
de uma carta para Portugal. expedida pela via do
Pacifico (figura 12 e 13),

'I I" .\ " 1)1' 1', " I"JlHl iiIlC, ;t n~ I'lltlitiu

!l':·I. l~ lIl l ll1 ia par;', t~ 1 !' 1 1I ~..;?1 l':l':'" I I ~~ I \l' nql ':Iluillh a-

\ i:.i "\ ~~ I ;;\ii n t l \ :":. ·
II 'Il'I P~ ~ r ·~~·:-:l! ~llc.· .. L i:-! I' ilL i t, ·i,,~ :t"' JO ..HC 1:1 h..
L. ~t "T'~~p .\ j't' r "':lll .\Ii \\"aJ~ lilJ p·· ftJS l\, j' ; I:s tin
( l:lIIl:.t ~. 1111[' ; .:.d :\ i; 1I":I,Y ti J !'"II -.\.lI ! t'i il!:1II , \ 1I'\\":'y~.
III

,1I· l::~

f\

Os ( · ~ p (' .J ld l) l " '~ d!" ',I'an ill tl ll'al' lI:I l' OIT " -j'" 1l
tll'ueia a \' i:! I' l"I'li'rid:l, FI'i'd " :0 I'l'ilJJ< 'i :'" ;, 1II,Ii s
l' CU:lUlIlic" .

Em 4 de Outubro de 1940, deu-se a primeira
Iigac;:ao aerea a partir de Dilli com Koepang, a cargo
do SACT, Servic;:os Aereos do Colonia de Timor
(Figura 14), pelo que podemos admitir que a partir
dessa data pudesse haver mala aerea regular com
o exterior, directamente de Timor,

I )ili, ~ I i ,I.. [) I'zoluhro .II' 1\I:l!l. (i (' 1"'1" til"
;-;11J'\'il: !I ~ , l' ill'llI II tl. 1I /-'/'II//I'i."{ '{1 ./IJI/I/llilll .1/1111 1'1/",
Inser~ao
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10

Horb.rio para a servi~o de trnDsporie de maJn.s apro\'eitnndo 0 servi\,o dos a\'illes que escnlam por

KOEPANG
Pel'curso lerl'estre IHIi-I\oepan9 e vice-versa, a partir de 2U de Julho de 1040

Expedida tIe Dili
Esta~oes

au

Kilometr,'

localidades

media

Partida

I

II

Chegada

I _ _ _.:-._~ I

I

"I

I

Expe,lidn de Koepnng
Es ta90es ou
localidndes

Kiloml tru - - - - - - - - - ,i
Partida
Chegadn
m~dta

I, semana
ni~s tlal Horas Dias
dnlH0 181
semana

1 Dins un Horas rmas da H ur sl
\ semana

Dilly. .

Liqui~a,

'\

'
Maubara.
.\
Ribeira Rebai
Atal'lia (A tabai)1
llalibo. . .
Cava
.
AtamlJuea .
I
Koepang,

I

o
14

4:.
III
:10
:)3

14
200

: s(~ mana

I

I

-1-

a

i

I

3.' fcirn ,i,IO
epang . .
!l.- fplra
fI,;")
:\.' feira
\l,IU IKI,
AtaUluoea.
1 ~,' feirn 11,;\11
H,' feirn 11,20 Cova. . , . .
4,' feira
4,(1)
;; .' faira lts,f1O Balibo, , , ,
4.' feirn 6,10 -t,' feira
6,00 Atalaia (Atalla i)
4.' feirn I~,~n 4,' feim 12,~O Ribeira Bebai '
~,' feira
15,20 Maubarn. . ,
\ 1.' feirn 1,"" •.>0
5.'_lcirn ( 8_,_"0 4.' feim 118,30 LiquiCil
fi.' feira : 12,00 Dili , ,

i

(J

200
14.
:!i:l

30
Iu
4ii
14
2tl

',I.' feira

II -

1-

10 (J(J
\5,' feira
4:00 4..' fairn 18.f ()
5,' feira.
7, J() 5,' feira17 ,00
15,' fdra 19,50 I 5,' fa!ra. 1~, III
faira
:",00 \5., felTa 11,-..0
G.' feira
6,4U 6,' fei ra
6 ,; ~0
G,' f"ira. 13,20 G.' faira 13,,11
IG,'_fCira l:'i,r)() 1i,'fei,alll:,11
I u.' leila J9,UO

IG,'

I

Us udr.es de K:\ILM pnl'tC'm el " K Ol'1 :,n g ['011 \ ,intino 3 ,Ja\'~ aos s aba llos \l para Sydu,'), it~ qllnrta~
-feiras, Os avi/}es do rl'rIlDsT:I ~III:1Ula ,wrt, 111 .It' ~.rdll('Y par:! :\1I (' kluDd as qlli:.I.ls-fuirilF. OS H" ,(j, ' S <i : l
Pan Amcric:l "\irways I' tl l'toID, altl'rnnd :l llll'n(I', d., ,\u ckl :'Dtl :lOS su!Judfls ch('g:lu cl ~) :I S. FI'3nciHO 'I S
qunrtas-foira~, Os Il\iUe:; lla ml'SIII:r C.ll11l'anli ia (1'. ,\. ,\,) p a nt'lll d e N,'w-York as t"rt:u •. rpir:,., (lui ntuH-feil'uS e s{lhndos dH~galldo a L is hoa ':os oI i., ~ ill1(',II;(t l) ·. Us a"i\)es ('ntro Lisb l) n I' a I ogl:Jterl'u purtl'lli
segundas e quinta(-fl'ira~, Ch<>g :lll do :l lngl a t.'rr:t DO IUPsmo dia.
A sohrl'taxu neron para Portu ~ a), III~I:I;I'I'l' :r , Ebp :JllUn, tillls ~:t , ~lIl'ci:J (' ( 'iclad[~ do \-"(C3110 Ill' :>i,4~
e para 05 EstIlUOi! UuiuvS ua .11l,6ricu t!l.o;?
Tort L' 61,79',
-I' CL: ua (' iDeo grnllJas OU ir1l(:<:«o,

as

e

Rtlpurti~ilo dos Servic:os do s Correios
Servic;M, Fortunato Francisco Joaquim JIo

11

Td
o.

0

'Of03 Olll

Dili, 28 de J ulho tie 1940.-0 Chefl' d ,,~

Fi

~
~

[)

QII

Fal;-till l'uI,hco qu~ t~u,ll1 81do oHao"lllciti.Is ~lU
J ~ ~UI "" 'lIt" CUI"' '' Ira~ .4ufdas "utrd Lldi (l KOtlpang

~ "IC~-\ ~r3..1 cum
U~"I'Uti d'J Wlludo

ligu,=au C.JIll a!:l r~:H&lute:i ctLrrdiraa
quo UUu c!:Itilu iuterdihul d"vitlo ..
gu ..... II, 1>:; Inalad lIo co>rrdlO ~ow corrt!tipoUdanClnd
PUI·II. 5dgUJfl.'lU pela vi~ ""rdll l'assaw u al'ro\·tllt~r
tjtUU~ clU'r~'l'a::i cow l' ~egniQtt! hllra.riu :

Z

III

()

D:::

o

o

ParlJda 0.10 aVlao ,10 Uili DOS sabouos as 10 uoras.

Q
Q
ill:

A

Ii.

Cheg!ldl1 ,10 !l\'iilo

g

Puruuu para Uih a:; seguauas-fijiras as 14. horad
o chdgaua .is 10 hurus scudo a corruspoodeucill
pus tal distr.uullia ao lUllSIIlO dIU logo uJluz a
sua rcee<;ilo.

III

o
III

corrtlsponuencia ruglsla la " aceita !ItI! 116 Ilb
horus de saiJudo d II or.liuari!l ate as 8 horns.

a KOl!pang

l ab,ldos as 1::! horu.

Dlh. g ae Ontubro ue W!U.-O Chefe dos ;jar.
V1'WO& f')rLullatu .FruILCLdC~ .)ua'lULIII rVo!Lrdu.

Inserl; ao 11
AVISO

Figura 12 e 13 (frente e verso) - 03.08.1940 com 0 porte de 5,07
Patacas = 2,42+2,42+0,15+0.08 R)

":'1";:'"0
(.l .. . ~ ! ·

..

<! .. Ino.!li"!lZ'ocll o d n
.' ~ !'

P u r ; u.r r.CJ;e

'flL! .- _~

Para os fius couveoil'utes se faz conator:
Que, ont :l8 de Uutulrro liudo, foi encerr& 10,
tt!mpofllr,aweote, ao sel \'i~o, 0 1,08tO le.ef6nico publico
.Ill Lac.16, ou Lircuu~CI i\ ao ()ivil de Manatu t", Sl'gun a
COlUulllca~Ao fe,t.! eUi lulegrliwa n .· U, du mllSUJO
posto, jlur 0 resp' dlvo L uelu, fUllcioUliriu adlllloislra·
!l1'O, 1"1' de Sil ansental' daquela luellliuaue.
<.lue, Stlguuuo 0 telllgi aWIL n ." :.\,\1, ue _U de Uulu·
uro lindu, lIa Di, eCI;Ju l~ernl dos Ullrrulos, 'rele ·
grafus Il 'ftlltlfolloS ,III~ 10l1i"s Neriu.lldesas, em
JJauuullllg u , UIiOIl. Uu 1"-1. ,\1. (villuos dtl Lusle,
p .•ss arilo, dllsde:J do correultl mus, IL :L!erflssa r etU
K vepnug 18 ler,as luiras, llllI I tlZ das sll!!,lIlidas-feiras.
Em lisla do eXJlOstu, u a\lilu tlUi Stlfl'I,U desta
(Jolun!u, nu. ,eu regrcssu dc Koepl1lll\ I'ura UIII) ,
<lovura laUiUtHIl pal Ill' a .. tul ... u~-ttllrU H a 111~~llla lJ " ru
- 14 huras-, cueoltlluo 11 Utli, as 11. hurus .
Uili, ;, de NOl uw ur u .Ie 1\:14U.-U (Jutlltl .Ius :ler.
l' io;UB, j ' ur:IIIl , 10 } 'I·"Il. IHCU JU"qllllll il / Ullt ·,W.

Inserc;ao 12

o aproveitamento da ligat;oo
aerea a partir de Dilly foi imedlato, conforme
se pode ler no aviso de 8 de Outubro
(Insert;oo 11).
Posteriormente, no Boletim Oficial
N°45 de 9 de Novembro, tambem se refere
a ligat;oo aerea a partir de Dilly.
A ultima carta do correia aereo que
conhecemos, antes da invasoo de Timor e
a que se apresenta na figura 15, esc rita de
Timor em Janeiro de 1941, e expedida «via Dilli, Koepang, Soerabaya)) pela KNILM, para a IIha de Lambok,
tendo pago 60 avos de pataca, para alem do selo de assistencia de 10 avos. Pela tabela em vigor, 0
porte deveria ser 17 avos por cada 5 gramas para a sobretaxa aerea, acrescido de 20 avos para 0
correia terrestre. Admitindo tratar-se de uma carta com 10 gramas, chegamos a 54 avos, faltando
explicar os 6 avos a mais. Mas, ainda mais significativa e a present;a do selo de assistencia de 10 avos.
A franquia de cartas do correia aereo com selos de assistencia foi objecto de um trabalho de
John Cross "TIMOR. First flights and the use of Assistencia stamps thereupon" publica do em Portu-Info
N°127 Janeiro de 1998, A este tema nos referiremos na segunda parte deste artigo.
A historia que esta p~r detr6s da ligat;oo aerea que a Qantas fez para Dilli, nada tem a ver com
o desenvolvimento das comunicat;oes aereas e lou 0 transporte de correspondencia, mas sim com a
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guerra que Iria eclodlr
em breve no Pacffico. as
interesses dos japoneses
em criar uma base aarea
civil em Timor, imediatamente secundada pelos
australianos com 0
apoio dos holandeses,
esta na origem de voos
experimentais da Nippon
Airways e de Qantas, e de
toda uma rede de
contactos, influencias e
press6es sobre 0 governo de Lisboa, com vista
a obter um excluslvo do
dlreito de aterragem (ou
antes de amerissagem
em 01111).

Figura 15

Para 0 leitor Interessado, sugere-se a leitura do da Parte 1 -·05 antecedentes das agress6es ¢
col6nia" do «Relatorlo sobre os Acontecimentos de Timor 1942-1945)) da autoria de Manuel de Abreu
Ferreira de Carvalho, governador de
1 l·in1("'it·[l
Timor durante esse perfodo.

n
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Pouco tempo depols, a 20 de
Janeiro de 1941, fol inaugurada a
IIga<;:oo aarea de 01111 com a Australia, a carga da Qantas Empire Airways
Ltd, que mais tarde darla lugar ¢
liga<;:oo regular <lVia Darwin)).
A carta da figura 15, apresenta uma franqula 241 avos no verso
aos quais se acrescentam 20 avos e
10 avos de assistencia na frente.

1~.on·
.
..u·£taruRElAra.W'nh:91rto:

I

a

l b (t ·.. l

FIRST OFFICIAL AUSTRALll!i AIR ;tAIL
SRRVICE 1'OR'.l'tlGUE3E Tn..roR-.A.USTRALIA.

HwWon F:1oh Esq. ,
Qantas ElIpire Air.'iUys Ltd.,
Bo:)t 4S9AA. .P.O.
SYIlflEY. 1.S.'.I. AUSTRALIA.

Ca t.

Temos assim uma franquia de
261 avos, 0 que corresponde a uma
sobretaxa aarea de 242 avos, acres-

DIU,.(TIMOII)

L

i

"1:~UftH TO 80lt ... ~ Alto ,

.TaN~T

•

•

•

n

Ail.

Figura 16 - Reallzada no Flying Boot ..Combria". ver fig. 5; porte 56 avos
+ 10 asslstencia)

cidos de 20 avos de taxa ordinaria. Noo
atribufmos importancia ¢ falta de 1 avo
de pataca, noo deixando no entanto de
sublinhar que tambam neste caso, como
nos das figuras 13 e 14, temos um selo de
assistencia de 10 avos

aAMCO "ACIONAL ULTIlAMAlltNO

I:l.

I. NOT .og"nrod WITt4IH t4 D"'....

d

No B.a. nOlO, de 8 de Mar<;:o de
A.

P.iUJ.Jl'

ur

11 I.xpert
J!"1'0rt

1941, noticiam-se duas carreiras distintas
(Inser<;:oo 13):

Via Koepang, pelo Iraque, para a Europa
Via Sydney, Auckland, S. Francisco, Nova
York para Usboa

I_~

Figura 17

A alterac;;:oo da paridade da
pataca em rela<;:oo ao tranco ouro,
motivou nova altera<;:oo na tabela das
sobretaxas do correia aareo, 0 que tol

tornado publico com um aviso dos correlos, datado de Mar<;:o de 1941(lnser<;:ao 14),
RErHfI~An

uJS SEP.VI CUS GOS

C(l :!~t:IOS

F. l'ELEGkAFo3
AVISOS

I'ara (,~ Hils Clll1Veilientes ~e fat cuu~lA.1' (ItlC, gi.\!;lIuclo 0 Hllegram3 11." l'~r11. cle :!4 clo C\l rt'611ttl, cI"
litLiHl\lt\lIg , a. ~o fl'espolld l: ncias podC'1Il s(!r expe ,lid as
para l'ol'tu2;..LI pclati \la~ aJiante indicad as, mediant e
as ~eouint!'s taxa:; 1'01' 'calia :. gramus OIL frll.c~illl:
11ili--Koepnng-ll'ac. pOI' l\.L'M ou TAL (0
pereurso ue [rae para ['urlu!!,:!1 sed
f~ito pela via ol'uin~ria), , , , ,~01 63

AVillO

FaZ-8e conBtur qUll a eqniyalOnciu do franco -ouro
fixadu em 61,60 para as taxl\s telf'grati cas Be t ol'nOD extensiva as das ou coruendll8 J1 os tai ~ .) sobrotuxu tin 1)0rrAsponll~llcia II oXllodi l' )l~la via U(:I'll:1
nos le-1'I110S do UHcin n." lOtH, tio :.11 du Olltnh:-o
I'tItimo lla HeplIl'tiQillJ tlos (Jorreio" T clegl' ,il lls"
Elt'c(l'icidado ua Dil'uc~dl0 Oor,&l <Ill FOllll'llt 0 t '01,.1
Ilial ,10 i\lioiBterio dots ('UIOlliIlS,

VIIt, l:l de l\faro;o de I041.-U C hefs tlos :So\'\"i'10B, FO/'/I/Ilt/to Prl/lll'i,~c() ./ollquim .110111',1,,_
Inser~ao
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Dili -Koepang - Trac -LocarDo--Barcelonn-Madrid -- Lisbon. (mnla feclmda directs KLM) 0 percurso de True
R. Locnrllo sE\l'n r(1ito 1'1'10 ,·in ordinann
. :~ 0,1;-;
])ili - Koepang - - t'j'tllley-Allcklaud-~,
Francisco-Novs-York -Lisbon,
pOI' l\XfL'h1 Transtnsmsn/ PAA, ,6 :?,57

o sel'vico aereo entre Locarno -13:1.l'celoull - 1I1.. ·
Ill'id e Lisboa e diirio_
Dili, ~ti ue [o'evereiro de 1941.~ ,0 Chefe ,i08 Servieos, foorhllluio Fl'anci8CO JUllqllilll Afol/l'lio.
Inser~ao
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REPhR'l'ICAo DOS SERV l~O S DuS Cotl.REIOS
E 'lIELEGRAFOS

}l o aviso Jesta H epartic;ll.o publica do uo lJoletim
Ojz.cio.ll 11, " ji, deste IlllO, liS prillleira colunll., 3,' via,
ollue se 16 II Dili-Koepaug-:::lydney-Aucklsnd-S.
Fmncisco - Norte d o Adiwtico - Lisboa deve lerose
It Viii - ::>ydney - Auckland - S,
Francisco - Norte do
Atlantico-Lisboa» •
DiIi, i3 de Setembro d e IIHl,-Pelo Chefe dos
Servi«os, Franoi,co Dupret.

Flnalmente, em Setembro de 1941, no
Bolettm oflclal N°37, fOI pubhcada uma nova
Inserc;:ao 15
tabela, que ainda nao consegulmos encontrar,
pois que 0 N°37, nao se encontra dlsponfvel nas varias colec<;:oes de leglsla<;:ao que consultamos6,
Mas da sua publica<;:ao nao restam duvidas, pois que no B,O N°39, e felta uma correc<;:ao a sua
redac<;:ao (lnser<;:ao 15),
Esta tabela nao tera sido efectiva durante muito tempo, pOis que em 17 de Dezembro de 1941
deu-se 0 desembarque de for<;:as holandesas e australlanas em Timor, 0 que esteve na origem do
desembarque e ocupa<;:ao pelas tropas japonesas a 20 de Feverelro de 1942,
Apresentamos na paglna seguinte 0 quadro 2 com as cartas que conhecemos deste perfodo de
10 anos que antecede a ocupa<;:ao do territorio de Timor, As cartas com numero de ordem 1 a 15, foram
expedldas pelo correio ordinarlo, marftimo ou terrestre, A partir das cartas n016 (excepto a n026), 0
envelope do correia aereo e 0 agravamento do porte, denotam a utiliza<;:ao do transporte do correlo
por via aerea,
Na maior parte das cartas arroladas, 0 porte aplicado na carta corresponde ao que se pode
calcular pelas tabelas, em particular no caso dos portes apllcados em cartas dirigidas a Portugal. Se
damos particular enfase a este ponto, e porque no perfodo seguinte, (apos a liberta<;:ao de Timor), vai
ser justamente nas cartas dirigidas a Portugal. que sao tambem a maioria das que se conhecem, que
come<;:am a aparecer diferen<;:as slgnificativas entre 0 porte da tabela e 0 efectivamente apllcado
nas cartas,
E e esta aparente dlscreponcia que iremos tentar esclarecer na segunda parte deste trabalho,

4 - Agradecimentos
Este estudo nao teria sido possfvel sem a colabora<;:oo dos coleccionadores Carlos Brites, Joaquim
Ma<;:as e Pedro VOl. Pereira, que prontamente disponibilizaram as pe<;:as das suas colec<;:oes, Tambem 0
i1ustre aerofilatelista Fernando Oliveira, com quem tive varlas trocas de impressoes, contribuiu de
maneira decisiva emprestando uma obra de referencia, varias vezes utilizada7 • A todos manifesto 0
meu profundo agradecimento.
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Quadro 2
U."

Partida Tipo Obj.

Desmo

Porte

EncamhlDllriD

Chegada

1

?

REG

18l1Y05

Patugal

2

21D3.32

REG

23 alios

Patugal

28 D4.33

3

25D8.32

15 alios

fndla Pat.

18D7.32

20 alios

M4IkcI55ar

2900.33

10 lIY05

Patugal

??01.34

4

?

5

04:12.33

IP

6

20D1.34

15 alios

Patugal

0300.34

25D1.34

29l1Y05

Australia

??

8

08D3.34

Pornl

10 alios

Patugal

13D4.34

9

15.06.34

A.R.

40 alios

Patugal

?7.08.34

10

?

REG

23 al/05

Pa1ugaI

12.10.34

11

02D5.35

A.R.

52 alios

IrQlata rr4I

12

18.08.35

A.R .

36 alios

Fr~a

26 D9.35

15 alios

Patugal

02.11.35

REG

46 alios

TImor Holand.

22 D2.36

20 alios

Irglata rr4I

13

27 D9.35
12.02.36

15

22D2.36

tlota

16D429

7

14

Selo
Assist.

Deportacb pdllico

Cor. Maritimo HolClOdes

??
INfCIO CORREIO A~ REO

22

16

06D1.38

17

21 D1.38

18

26D7.38

19

30D9.38

20

16.10.38

21

08.11.38

78 alios

Holandll

22

01.39

90 alios

Patugal

REG

88 alios

Alemanha

72l1Y05

A1emanha

Amesierdam

REG

77 a\lOS

Patugal

Bandoe rQlBiI g::lllciJM ars e/ha

Enllelope Ccrrei 0 A &reo

REG

78 alios

Patugal

Makasnrn.larselha

Enllelope Carelo Aareo

REG

82 al/05

Pa1ugaI

81m

Enllelope Carel 0 A areo

81m

Enllelope Carelo Aireo

Enllelope Ccrrei 0 A ireo
KoepllngfBancbeng

23.11.38

81m

Enllelope Carelo Aireo

??

81m

Enllelope Carel 0 A ireo

23

02.10.39

85 alios

IIifia

05:11.39

Enllelope Carelo Aireo

24

13.05AO

67 lIYOS

8u9a

17D9.40

tao

25

04.10AO

49 alios

B4Illl1lia

26

28.12AO

15l1Yos

Goa

27

20D1 .41

56 al/05

Australia

REG

1 ." Voo Oili • Koeparg

06 .10AO
05D2.41

1 ." Voo Oili • Sydney
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Introdu~ao

Comemorava-se em 1897 0 quarto centenario da partida de Vasco da Gama para a India. pelo que entendeu a
Sociedade de Geografia de Lisboa em sessao ordinaria da sua
Direcc;:ao a 23 de Maio de 1889. p~r proposta de Joao Verfssimo
Mendes. promover a realizac;:ao de uma exposic;:ao colonial e
marftima em Lisboa. p~r forma a comemorar condignamente
tao importante efemeride.

Elder Manuel Pinto Correia

De imediato foi a pro posta sujeita a apreciac;:ao. tendo
sido efusivamente adoptada em sessao de 3 de Junho. sendo
nomeada uma comissao com vista a implementac;:ao de tao
importante empreendimento. A adesao a ideia lanc;:ada pela
Sociedade de Geografia. foi imediata por parte de varias instituic;:oes como foram 0 caso da Camara Municipal de Lisboa e da Associac;:ao Comercial de Lisboa.

elderOpintocorrela.mail.pt

·i".s~:...S

CommemOR.}lG ''?'IS

A comissao composta de 15 elementos entendia
que a celebrac;:ao deveria ter um abrangencia nacional. e tal desiderato 56 era possfvel desde que apoiada
pelo Governo. E foi imbufda nesse prop6sito que a referida comissao dirigiu em 19 de Junho uma mensagem
ao Governo de entao. posteriormente veiculada em 1
de Fevereiro de 1890 directamente ao Rei de Portugal.
D. Carlos I.
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Embora entusiasticamente aceite. social e institucionalmente. durante cerca de do is anos nao foram tomadas quaisquer iniciativas. Em 1892 uma grande
assembleia. constitufda por personalidades de diferentes corporac;:oes. renova os prop6sitos anteriormente
manifestados e propoe ao Governo a constituic;:ao de
uma comissao central que preparasse e organizasse a
celebrac;:ao nacional de tao importante efemeride.
Porem. 56 a 15 de Maio de 1894. foi finalmente
assinado e publicado 0 decreto que nomeava a comissao que iria implementar 0 projecto em causa. Como
presidente. de uma comissao composta por 38 membros. foi eleito Manuel Pinheiro Chagas. A sua primeira
reuniao realizou-se em 14 de Junho de 1894. onde foi
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proclamado como Presldente de Honra 0 rei D. Carlos. Parecla asslm estarem lanc;:adas as bases s6lidas
para a reallzac;:ao do evento. Porem 0 prlmelro 6blce, surge quando se pretende fixar a data a comemorar. Os hlstorladores e escrltores da epoca dlverglam quanta a data da partida da frota comandada p~r
Vasco da Gama, de Llsboa. Depols de alguma polemlca acabaram por aceltar a data de 8 de Julho de
1897.
Sera, apenas, em sessao reallzada a 18 de Junho de 1894, que pela primelra vez e lanc;:ada a idela
de se emltlr uma serle de selos comemoratlvos da efemerlde. Fol mentor desta proposta Ferreira do
Amaral. em contraponto a uma proposta de Luciano Cordeiro e Sousa Martins que alvitraram uma emlssao
monetarla. Sousa Martins nao era partldarlo da emlssao postal. esgrlmlndo razoes econ6micas, que
posterlormente vleram a conflrmar-se, defendendo sempre que a emlssao de moedas serla um sucesso,
que alavancarla flnancelramente 0 projecto. De todo 0 modo flcou decldldo nessa sessao que haverla
uma emlssao postal.
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Sendo fllatellcamente relevante, devemos realc;:ar que tendo em conslderac;:ao a patrl6tlca
efemerlde a comemorar, decldiu 0 Governo, atraves do Mlnlsterlo da Obras Publlcas, Comerclo e Industria,
por portarla de 16 de Julho de 1894
(publlcada no D. G n.o 158),
COMMISSAO . ~~TRAL
DO CENTENARIO
. EXECUTIVA
.
conceder Isenc;:ao de franqula as
correspondanclas, conslderando-as
como oflclals, as emanadas da
Comissao Central Executlva. Tal
Isenc;:ao era reconheclda, desde
que a Comissao mandasse Imprlmlr
excluslvamente na Imprensa
Naclonal. os sobrescrltos, papel de
carta, bllhetes posta Is, clrculares,
etc ... enclmados no canto superior
esquerdo pelo emblema oflclal. que
para alem de a autentlcar Ihe
conferla 0 dlrelto a referlda Isenc;:ao
(Fig. 1).

o ante-projecto do Plano Fig. 1 - Bilhete Postal em cartolina creme, com emblema da Comissao CenGeral da Celebrac;:ao Naclonal em tral
Executiva do Centenario, impresso a preto no canto superior esquerdo,
1897 fol aprovado em sessao da legendado "Quarto Centenario do Descobrimento da india". Remetido pela
Comissao Executlva, em 24 de Comissao Executiva da Exposi~ao Internacional, de Lisboa (05.08.1896) para
Junho de 1894, e depols de varlas o Conde de Burnay. Isento de franquia ao abrigo da Porta ria de 16.07.1894.
alterac;:oes, promovldas em dlversas
sessoes posterlores, fol apresentado ao Governo em 26 de Novembro de 1894, prevendo 0 ponto 2 na
sua alinea c) uma serle de selos postals, de tlpos, IImltes e proporc;:oes que fossem competentemente
estabelecldas.
S6 um ana depols, mals concretamente em sessao de 6 de Novembro de 1895, aproveltando a
presenc;:a, na mesma, do Director da Casa da Moeda e Papel Selado se debateu em pormenor a questao
do lanc;:amento da emlssao postal. Devemos realc;:ar que Inlclalmente a emlssao postal apenas estava
prevlsta para 0 Contlnente e fndla Portuguesa. Nessa reunlao dellberou-se que a emlssao serla constltuida
e reg Ida pelos segulntes preceltos:
a) olto tlpos de selos de modelo e composlc;:ao dlversa e das taxas de 2 V2, 5, 19, 25, 50, 75, 100
e 150 rels;
b) olto tlpos de selos de modelo, cor dlferente e valor especial para a fndla Portuguesa de 1 V2,
4 V2, 6 e 9 rels e de 1, 2, 4 e 8 tangas;
c) por tras tlpos de bllhetes postals, com desenhos dlferentes, representando monumentos
naclonals e taxas de 10 rels, 10+ 10 rels e 20 rels;
d) uma estampllha taxa de multa.
e) que os selos fossem emltldos e clrculassem com exclusao das emlssoes ordlnarlas durante
tras meses de Julho a Setembro de 1897, devendo ser quelmadas qualsquer quantldades
sobrantes, asslm como as sobras das emlssoes henrlqulna e antonlna;
f) que se deverla abrlr concurso publico por 30 dlas, atraves de aviso nos jornals, e entre artlstas
naclonals, para olto composlc;:oes dlversas e aluslvas a descoberta da fndla, destlnadas depols
de convenlentemente reduzldas, a servlr de modelo para estampllhas posta Is, nas segulntes
condlc;:oes:

1 - que os desenhos tivessem as dimensoes de 14x10 cms;
2 - que fossem executados em cartoo branco, a tlnta bem negra, tendo muito
acabamento princlpalmente nas IInhas gerais ou contornos, a fim de nada perder na
reduc;:oo para a quarta parte das suas dimensoes;
3 - que as legendas fossem "Portugal - Correlos - 1497-1897", devendo haver um lugar
para a taxa; lugar e legenda que deveriam ficar no prlmeiro plano da composic;:oo;
4 - que era facultativo a cada concorrente apresentar qualquer numero de composl<;:oes
ate olto.

o concurso nacional foi aberto de 9 de Novembro a 9 de Dezembro de 1895, tendo sido
apresentados 45 desenhos de 15 artlstas. Destes desenhos foram aprovados em sessoo da Comissoo
Executlva de 19 de Dezembro, nove desenhos (oito para os selos de correlo ordinario e um para 0 selo de
porteado).
Aprovados os desenhos foram estes dlstrlbufdos pelas dlferentes taxas a saber:
2 V2 reis - desenho com a frota de Vasco da Gama, ornamentada em moldura com varios emblemas
nauticos e geograflcos, da autorla de Roque Gamelro;
5 rels - desenho representando a chegada de Vasco da Gama a Calicute, da autoria de Manuel
Pedro de Faria Luna (Marte),
10 reis - desenho representando 0 embarque de Vasco da Gama e a legenda " Determinei de
assim nos embarcarmos" da autorla de Silvestre Correia Belem;
2¥~~

~¥29
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25 reis - desenho representando uma janela manuellna, a figura da Historia e ao fundo no Interior
da janela a frota de Vasco da Gama, de autoria
de Jooo Vaz;
50 rels - desenho de autoria de Jose Julio
Gonc;:alves Coelho, representando uma janela
manuelina enquadrando um galeoo,
encimada por dois medalhoes com Vasco da
Gama e Camoes, com a legenda use mals
mundo houvera la chegara";
75 reis - desenho representando um
escudo de armas manuellno e 0 casco de um
navio encimado com a figura de S. Gabriel, da
autorla de Jooo Vaz;
100 reis - desenho representando uma
varanda manuelina com duas figuras
sustentando escudos (esfera armilar e Cruz de Cristo), enquadrando a frota de Vasco da Gama da
autoria de Jooo Ribeiro Cristino da Silva;
150 rels - desenho representando 0 escudo manuellno, tendo em fundo uma palsagens indiana,
onde sobressal 0 figura de Vasco da Gama, e a sua esquerda a figura de uma sereia sustentando urn
galeoo, da autoria de Jooo Vaz;
Porteado - desenho de Carlos Maria de
'-1f 6~
Miranda Costa representando a audic;:oo
de Vasco da Gama pelo Samorim.
Conforme afirmamos anteriormente, a
recelta consign ada a Comissoo
Executlva, serla 0 remanescente
resu ltante da receita apurada pela
venda dos selos no perfodo de vigencia
da emlssoo postal (tres meses) deduzindo-se todas as despesas e as compensac;:oes a pagar ao Estado
equlvalente ao produto da venda de selos durante 0 terceiro trimestre de 1895. Ou seja baseava-se no
potencial aumento da venda de selos atendendo ao facto de uma emissoo comemorativa potenciar
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um maior volume de venda desses selos, motivada em especial circunstoncias pela apetencia dos
filatelistas para a aquisi<;:oo deste tipo de selos, Essa razoo estava implicita no oficio de 10 de Abril de 1896
do Ministerio do Marinha e Ultramar Comissoo Executiva, onde para alem de prop or a supressoo do
taxa de 2 V2 reis, que pelo reduzido valor geraria receitas irrisorias para uma avultada despesa, afirmava
que" A emissoo d'estes sellos commemorativos tem obedecido nos diversos paizes 00 proposito de explorar
a mania dos colle cion adores e e representado pela differenc;a entre 0 consumo para a franquia do
correspondencia e a venda total. Noo h6 por isso inconveniente que 0 lucro que se procura, em que os
sellos do centenario continuem em circulac;oo conjuntamente com os outros, Os colleccionadores
compraroo esclusivamente os do centenario, os que s6 querem sellos para franquia de correspondencia
usaroo indifferentemente de uns e outros""".

a

o projecto das bases para a publica<;:oo do decreto que regularia a emissoo dos selos, que
acompanhavam 0 citado oficio do Ministerio do Marinha e Ultramar, para alem de basear 0 aumento
das receitas no "mania dos coleccionadores" propunha a circula<;:oo conjunta dos selos comemorativos
com as emissoes base, para alem do ja citada
supressoo do taxa de 2 V2 reis, A Comissoo Executiva
noo teve 0 mesmo entendimento, e em reunioo a
13 de Abril de 1896 assumiu-se que era
inconveniente a circula<;:oo slmultonea de selos do
centenario com os selos do emissoo base, e que
se deveria insistir no manuten<;:oo do taxa de 2 V2
reis.
Finalmente, em 21 de Maio de 1896, pelo Rei
D, Carlos I e assinada uma lei, promulgada no Diario
do Governo n.o 115 de 23 de Malo, pela qual e
autorizado 0 Governo a mandar emitir os selos
postais comemorativos do centenario, cujo produto
resultante das vendas de selos, deduzida a parte
correspondente
media do rendimento postal
ordinario nos ultimos cinco anos, em prazo identico 00 que foi designado para a circula<;:oo desses selos,
seriam utilizado no constru<;:oo em Lisboa de um monumento em homenagem a Vasco do Gama,

a
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Aprovados os desenhos e regulamentada a emissoo dos selos, chegou 0 momento de se proceder
fabrico dos mesmos, Devendo ser a efemeride um momento de exulta<;:oo nacional, era entendimento
do Comissoo Executiva que os selos fossem produzidos pela Imprensa Naclonal Coso do Moeda, pois
que para alem de ser mais economlco, financeiramente falando, era apropriado e celebra<;:oo, 0 entoo
Director do Imprensa Nacional, Conselheiro Augusto Jose do Cunha, experiente profissional, que tendo
bem presente as dificuldades tecnicas, encontradas no fabrico dos selos das emissoes henriquina e
antonina, ambos feitas por processos litograficos, entendia que a unica forma de se conseguirem selos
perfeitos era utilizar a impressoo a talhe doce, ha data inexistente em Portugal.
00

Estava-se a cerca de um ana do inicio das celebra<;:oes e os preparativos estavam
irremediavelmente comprometidos, Para alem disso, questoes de ordem financeira protelavam a
implementa<;:oo dos preparativ~s, isto porque 0 Governo noo queria adlantar dinheiro a Comissoo
Executiva, e esta noo 0 possuia, chegando mesmo a conjecturar-se de que noo haveria comemora<;:oes,
Perante tal situa<;:oo noo restou alternativa a Comissoo Executiva senoo reformular 0 seu projecto, deixando
cair a comemora<;:oo do partida de Vasco do Gama para a India e optando em sua substitui<;:oo pela
comemora<;:oo da chegada de Vasco do Gama a India, decisoo esta tomada em reunioo de 24 de
Setembro de 1896, Esta altera<;:oo permitiu transferir as comemora<;:oes para 0 ana de 1898, ganhandose assim 0 tempo necessario para ultimar os preparativ~s do comemora<;:oo,
Perante a altera<;:oo produzida, houve necessidade de se alterar a legenda referente as datos
"1497 -1897" para 1498-1898", Aproveitou-se tambem a oportunidade para se proceder a pequenas

altera<;:oes nos desenhos prlmitivos, Finalmente, resolvidos os problemas de ordem financeira, foi possivel
promulgar no Diario de Governo n,o 39 de 19 de Fevereiro de 1898, a portaria que orden avo a emissoo
dos selos do Centenario do India, para circularem de 1 de Abril a 30 de Junho de 1898, nas condi<;:oes
anteriormente aprovadas, Porem decidiu-se que seriam emitidas series de oito selos posta is para Portugal,
Madeira, A<;:ores, Africa (Cabo Verde, Guine, S, Tome e Principe, Congo, Angola, Mo<;:ambique e Distritos
Posta is do Congo, Louren<;:o Marques e Zambezia), India, Macau e Timor, assim como selos de porteado
para Portugal (seis valores),

Para alem dos selos, faram tambem emitidos series de oito bilhetes posta is de 10 reis e 4 de 20 reis,
em cares diferentes para Portugal, Madeira, A<;ares, Africa, India, Macau e Timar, mas com as mesmas
gravuras a saber:
10 reis
a) Egreja de S, Jooo - Thomar * desenho da autaria de Alfredo Roque Gameiro e gravado
par F, Fernandes;
b) Igreja dos Jeronymos * desenho de Antonio Ramalho e gravado par M, Diogo Netto;
c) Porta lateral dos Jeronymos * desenho de Antonio Ramalho e gravado par M, Digo
Netto;
d) Pa<;o Real de Cintra • desenho de Carlos Reis e gravado por M, Diogo Netto;
e) Jenelia do Convento de Christo em Tomar * desenho de Columbano Bordalo Pinheiro
e gravado par Laliemant & c. 0 ;
f) Egreja da Concei<;oo Velha (Lisboa) • desenho de Ernesto Condelxa e gravado par J,
Armando Pedroso;
g) Porta principal dos Jeronimos * desenho de Columbano Bordalo Pinheiro e gravado
por Francisco Heitar;
h) Vista exteriar do Convento de Cristo em Tomar * desenho de Jooo Vaz e gravado par
J, Armando Pedroso;
20 reis
a) Castelo da Pena - Cintra * desenho de Alfredo Roque Gameiro e gravado par F,
Fernandes;
b) Torre de St,O Maria de Belem * desenho de Alfredo Roque Gameiro e gravado por
Laliemant & c. 0 ;
c) Se de Lisboa * desenho de Carlos Reis e gravado par Francisco Heitar;
d) Vasco da Gama * desenho de Antonio Ramalho e gravado par J, Armando Pedroso,
Para produ<;oo dos selos foi escolhida a firma inglesa Waterlow & Sons, Ltd" de Londres, sendo os
selos impressos a talhe doce sobre papel finamente pontinhado em losangos, existindo uma panoplia de
denteados que voo desde 13 V2 a 16, derivando tal situa<;oo do facto da empresa impressara ter utilizado
diversas maquinas, em razoo da urgencia imposta pel a Comissoo Executiva, e escassez de tempo para
a sua produ<;oo, pois era imperioso que os selos para as colonias mais longfnquas, terem de ser remetidos
em mead os de Janeiro de 1898, par forma a entrarem em circula<;oo a 1 de Abril. Os primeiros selos a
serem fabricados faram os destinados a Portugal Continental, cuja impressoo se iniciou em 16 de Outubro
de 1897,
Para os coleccionadores faram editados envelopes com as dimensoes de 125 x 157 mm, contendo
uma serie de selos posta is e outra de
bilhetes-postais, com excep<;oo dos selos
de porteado, e tin ham impressas
legendas confarme exemplo constante
da figura n,o 2,
Estando prevista 0 infcio da venda
e circula<;oo dos selos e bilhetes-postais
em 1 de Abril de 1898, tal noo veio a
acontecer, pois que a sua venda foi
antecipada a pedido da Comissoo
Executiva,
Carenciada de fundos, a referida
Comissoo solicitou a Casa da Moeda e
Papel Selado, par oncio datado de 23 de
Fevereiro de 1898 e assinado pelo entoo
seu presidente Francisco Joaquim Ferreira
do Amaral, que permitisse a venda
antecipada dos selos, Pela sua relevoncia
transcrevemos 0 citado oncio:
A Comissao do centenario, a que
me honro de presidir, tendo sido
so/icitada do estrangeiro para fornecer
co/eq:oes comp/etas de todas as taxas

Fig. 2 - Envelopes vendidos aos coleccionadores por 577 1/2 reis contendo as series completas de selos e inteiros postais. Foram emltldos
envelopes para 0 Continente, Madeira, Ac,;ores, Africa, india, Macau e
TImor.
-

27

das estampilhas comemorativas do
Centen6rio da India desejaria desde
j6 autoriza900 a vender por
colec90es completas as estampllhas
e correspondentes bilhetes postais
no que noo ve inconveniente, uma
vez que 0 seu uso s6 e permltido
durante a epoca fixada na lei, e que
essa Casa da Moeda abra uma
conta corrente das colec90es que
nos fornecer, mediante requisi900
devidamente assinada.

.AFRICA

A Casa da Moeda noo
estando mandatada para autorlzar
a venda antecipada dos selos e
bilhetes posta is, do conhecimento,
ao Conselhelro Director do Mlnlsterio
Tin.
OwtlU...
da Marinha e Ultramar, da pretensoo
2 tiW. •• • • • 200000
hO,. .•. ' ..'O()·ooo
da Comissoo Executlva por oficlo n.o
i;) , . ,2fllH)OO
6
200000
10 •• • •• •
100 • • • • • . 2\J(J-()(XI
1991 de 25 de Feverelro de 1898. Em
2{, , • •••• 2(}t) ,OUI.I
Ib(l ' . .. _200 000
28 de Feverelro a 3. e repartic;oo lavra
Somm:t tOCAI 1.600-000
um parecer aflrmativo nos segulntes
termos: Noo vejo inconveniente em
que seja autorizada a venda de que
trata este processo pela forma ne/e
indicada. Por sua vez 0 Ministro da
Fig. 3 - Pagela editada pela Casa da Moeda e Papel Selado, com a serie para
Marinha e Ultramar no mesmo dia Africa e a indicac;:ao da emissao de 200.000 selos de cada taxa, num total de
declara noo se opor ao parecer da 1.600.000 selos
3. e repartic;oo. Flcou asslm autorlzada
a Comlssoo Executiva a proceder a venda de selos e bilhetes-postals a partir de 1 de Marc;o.
1/
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Flnancelramente, na linha do que havla sucedldo quando das emlss6es henriqulna e anton ina. a
emlssoo do Centeno rio da India fol um fracasso, tanto a nfvel do Contlnente e Ilhas Adjacentes, mas
prlncipalmente a nfvel das ex-colonias. como
Iremos provar posteriormente, pelas estatfstlcas a
que tivemos 0 prlvllegio de aceder. A principal
razoo basela-se no excesso de tlragens (0 trlplo do
consumo normal), tendo como pressuposto que
os colecclonadores absorverlam grande parte da
em lssoo . Em relac;oo as anterlores emlss6es
comemoratlvas acrescem os factos de 0 processo
produtlvo ser mais oneroso, derlvado ao factor
Impressoo (talhe doce) e as 7 emlss6es (Continente,
Madeira, Ac;ores, Africa, India, Macau e Timor),
a lgumas delas com tlragens Irrlsorlas. A unlca
Fig. 4 - Bordo superior de folha de 50 reis, do arquivo da
vantagem desta emlssoo e que houve 0 bom
empresa emissora, onde se comprova uma tiragem de selos
senso de noo se mandarem quelmar as avultadas
para Africa em 14.05.1898.
sobras, permltlndo que entre 1911 e 1913, Jo em
pleno regime republlcano, e merce das dlflculdades flnancelras do perfodo, se procedesse a sua
reutlllzac;oo apos serem sobrecarregados e sobretaxados.

Africa
Conforme pagela em papel cartonado (fig. 3) edltada pel a Casa da Moeda e Papel Selado,
foram emltldos para as colonlas e dlstrltos posta Is de Africa, 200.000 exemplares de cad a uma das olto
taxas que comp6em a emlssoo do Centenorlo da India. Porem tals valores poderoo dlzer respelto a uma
prlmelra tlragem, pols que, pelo apurado so as sobras da emlssoo, que vleram mals tarde a ser
sobrecarregadas e sobretaxadas em 1913, eram em algumas taxas superlores aos 200.000 anunciados
pela Casa da Moeda. A tftulo exempllflcatlvo as sobras da taxa de 50 rels exlstentes na Casa da Moeda
em 21 de Dezembro de 1912 eram de 300.183 exemplares. Asslm e facllmente entendfvel que se procedeu
a varias tlragens, uma delas a 14.05.1898 (Obra n.o 145948) conforme se comprova pela flgura 4.

A distribuic;:ao dos selos e Inteiros postals pelas dlferentes col6nlas nao reflectiu as reais necessidades
do consumo, malgrado todas as Administrac;:6es Postals das col6nias terem remetido em devido tempo
a media de consumos no 2.° trimestre de 1897. Conforme veremos, quando da analise das vendas de
cada col6nia, houve casos em que se teve de reforc;:ar as quantidades Inicialmente remetidas de algumas
taxas, e noutras houve remessa de exemplares em excesso, 0 que determinou em alguns dos casos a
devoluc;:ao de um numero elevado de selos.
Mais gravosa foi a dlstribulc;:ao dos inteiros postais. Conforme veremos a posteriorI. estes foram
remetidos em tras fases, de tal forma, que quatro varledades de inteiros chegaram a algumas col6nias
em data posterior a 1 de Abril de 1898.

o Mapa n.o 1, que a seguir reproduzimos, mostra quao irrealista fol a previsao de vendas de selos
do Centenario da India nas col6nlas de Africa. Foram fornecidos 937.400 selos, tendo sido devolvidos
cerca de 40 % deles, ou seja, terao sido vendidos em numeros redondos cerca de 600.000 selos. Em
21.12.1912 a Casa da Moeda, em nota enviada a Direcc;:ao Geral do Ultra mar, Informa que exlstla um
saldo de 2.131 .464 selos.
Cabo Verde

Guine

S. Tome

Mo~ambique

Angola

I Saldo na Casa da

Total
fornecido

Moeda em 21.12.12

21h reis

13.200

1.200

1.200

61 .200

34.400

111.200

170.183

5 rejs

13.000

3.000

8.000

63.000

24.000

111.000

220.183

10 rejs

7.400

2.000

8.000

32.000

54.800

104.200

220.183

25 rejs

33.000

6.000

22.000

86.000

68.000

215.000

340.183

50 rejs

45.000

7.000

36.000

87.000

68.000

243.000

300.183

75 reis

3.800

1.000

1.000

20.000

16.000

41.800

300.183

100 rejs

10.000

1.000

1.000

20.000

34.400

66.400

280.183

150 rejs

4.800

1.000

1.000

17.000

21.000

44.800

300.183

130.200

22.200

78.200

386.200

320.600

937.400

2.131.464

Total

Mapa 1 • Selos fornecidos por taxas its colonias de Africa e existencias na Casa da Moeda em 21.12.1912

Angola e Congo
Em conformldade com 0 Mapa n.o 1. podemos constatar que para Angola e Congo, fol felta pela
Casa da Moeda em 05.12.1898 uma prlmelra remessa de 319.000 selos e 22.200 Intelros postals, remetlda
pelo Paquete Cazengo que salu de Llsboa a 12.02.1898 e aportou a Luanda em 06.03.1898. Os selos
foram acondlclonados em 27 calxas. Por oficlo n.O 85 do Governo Geral de Angola, datado de 15 de
Abril de 1898, aquela entldade acusa a recepc;:ao dos selos e Intelros posta Is, constantes de duas facturas,
uma no montante de 7.692$000 rels (Angola) e outra de 955$000 rels (Congo).

E evldente que as
quantidades de selos de 75,
100 e 150 rels (ver Mapa 2) remetldos para Angola eram
manlfestamente Insuflclentes
para 0 consumo de 3 meses.
Asslm p~r telegrama de
20.04.1898 0 Governador-Geral de Angola para 0 ConseIhelro Director Geral do Mlnlsterlo da Marlnha e Ultramar,
sollclta 0 envlo urgente de
mals selos daquelas taxas.
Em 21 de Abril a 01recc;:ao Geral do Ultramar of1cia a Casa da Moeda para
que proceda urgentemente

05.02.98
Angola

05.02.98
Congo

22.04.98
Angola

Total

Valor

21h reis

60.000

1.200

61.200

153$000

5 rejs

60.000

3.000

63.000

315$000

10 reis

30.000

2.000

32.000

320$000

25 rejs

80.000

6.000

86.000

2.150$000

50 rejs

80.000

7.000

87.000

4.350$000

75 rejs

4.000

1.000

15.000

20.000

1.500$000

100 rejs

4.000

1.000

15.000

20.000

2.000$000

150 reis

1.000

1.000

15.000

17.000

2.550$000

319.000

22.200

45.000

386.200

13.338$000

Total

Mapa 2 • Quantjdades e valor dos selos fornecidos

29

Fig. 5 - Carta remetida de Luanda (15.05.1898) para Lisboa (08.06.1898), pelo Paquete Ambaca. Franqulada com 500 reis,
correspondente a: 50 reis pelo registo e 450 reis pelo 9.0 porte (peso entre 120 e 135 gramas), de acordo com 0 Decreto de
25.10.1894.
00 envio de 15.000 selos de coda uma das taxas. Estes selos soo remetidos em 3 caixas. sob registos n.o
83665/67 de Lisboa de 22.04.1898. transportadas pelo Paquete S. Thome que partiu de Lisboa em 23.04.1898
e chegou a Luanda a 14.05.1898.
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o mapa n.o 3 demonstra que a distribui<;oo dos inteiros postais foi ainda mais irregular. Noo foram
enviadas todas as variedades numa mesma remessa. mas sim em 3 fases. A ultima das fases. que
corresponde 00 envio dos inteiros postals de 10 reis com as gravuras do Egreja do Conceic;:oo Velha,
Egreja de S. Jooo - Thomar, Janella do Con vento de Christo em Thomar e Porta Lateral dos Jeronimos,
apenas foram remetidos em 22.03.1898 pelo Paquete Zaire II com partida de Lisboa a 23.03.1898 e chegada
a Luanda a 12.04.1898. Assim estas variedades de inteiros de 10 reis teroo entrado em circula<;oo em
data muito posterior ao dia 1 de Abril de 1898 conforme estava regulamentado.
o Mapa 4 descrimina a numero de selos vendidos e devolvidos. bem como a valorimetria das
vendas. Podemos constatar. no que a Angola e Congo diz respeito, que as quantidades devolvidas soo
notoriamente superiores as vendidas. De um total de 386.200 selos recebidos, foram devolvidos 197.219

I

I 05.02.98 05.02.98
I Angola

Congo

19.02.98 I 19.02.98 I 22.03.98
Angola
Congo
Angola

I

22.03.98
Congo

I

Total

I

Valor

10 rels
Egreja da Conceh.so Velha

600

Igreja Jeronymos

600

400

1.000

1.000

1.000

1.000

Janella Convento Christo em Thomar

1.000

Pac;o Real de Clntre

600

Porta principal dos Jeronlmos

1.000

400

Egreja S. Joso - Thomar
Vista do Convento de Cristo em Tomar

1.000

600

1.000

2.000

20$000

2.000

20$000

2.000

20$000

2.000

20$000

2.000

20$000

1.000

1.000

2.000

20$000

400

400

2.000

20$000

2.000

20$000

Porta lateral dos Jeronymos

1.000

1.000

20 rels
Castelo da Pena - Clntre

1.000

1.000

2.000

40$000

Vasco da Gama

1.000

1.000

2.000

40$000

Se de Usboa

1.000

1.000

2.000

40$000

Torre de Santa Marla de Belem

1.000

1.000

2.000

40$000

5.200

5.200

24.000

320$000

Total

2.800

2.800

4.000

Mapa 3 - Quantidades e valor dos inteiros postais fornecidos

4.000

selos, isto e 51 %. Das vendas
apurou-se uma receita de
5.839$115 reis em selos e
302$440 reis em inteiros postais, num total de 6.141 $555
reis.
Segundo 0 decreto
que regulamentou a emissao
dos selos do Centenario da
india, a receita apurada dever-se-ia abater a media das
vendas do 2.0 trimestre dos
ultimos 5 anos e 0 remanescente ser remetido, depois
de retirados os gastos com a
emissao, a Comissao Executiva do Centenario da india.

Angola

Congo

Total

Vendldos

Devolvldos

Valor de
venda

Selos
2 ~ reis

60.000

1.200

61.200

31.570

29.630

78$925

5 reis

60.000

3.000

63.000

29.712

33.288

148$560

10 rels

30.000

2.000

32.000

16.978

15.022

169$780

25 rels

80.000

6.000

86.000

48.129

37.871

1.203$225

50 rels

80.000

7.000

87.000

42.533

44.467

2.126$650

75 reis

19.000

1.000

20.000

6.615

13.385

496$125

100 reis

19.000

1.000

20.000

8.015

11.985

801$500

150 rels

16.000

1.000

17.000

5.429

11.571

814$350

364.000

22.200

386.200

188.981

197.219

5.839$115

Total
Bllhetes postals

Como quase sempre
8.000
8.000
16.000
14.358
1.642
143$580
aconteceu cam as emissoes 10 reis
comemorativas, nunca os re20 rels
4.000
4.000
8.000
7.943
57
158$860
gulamentos foram integralTotal
12.000
12.000
24.000
22.301
1.699
302$440
mente cumpridos. Por falta
de dados exactos das venMapa 4 - Selos e inteiros postais vendidos e devolvidos por Angola e Congo
das nos ultimos 5 anos de
cada colonia, acabou-se por ter em conta apenas as vendas apuradas no 2.0 trimestre de 1897, que no
caso de Angola e Congo se cifrou em 3.959$485 reis. Assim apurou-se 0 seguinte:
Valor das vendas de selos e Inteiros postais no 2.0 trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e Inteiros postals no 2.0 trimestre de 1897
Saldo apurado

6.1 41$555 reis
3.959$485 reis
2. 182$070 rels

De notar que tendo a Casa da Moeda enviado os selos e inteiros posta is com facturas separas
para Angola e Congo, con forme se mostra nos Mapas 2 e 3, quando da apresentac;:ao das contas das
vendas. constantes do Mapa 3, pela Repartic;:ao de Fazenda Provincial de Angola em 29 de Novembro
de 1898 junto da Secretaria Geral do Ultra mar. as mesmas nao as descriminavam em separado. Tal
atitude pressupoe que a criac;:ao do Distrito Postal d o Congo foi mais uma das medidas tomadas com
caracter politico sem consequencias no ambito administrativo

Cabo Verde
Tal como aconteceu com Angola, os selos e inteiros posta is foram enviados em tres remessas. A
primeira em 05.02.1898 com os selos e parte dos inteiros postais. a segunda e terceira apenas com inteiros
postais. conforme podemos constatar pelos Mapas 5 e 6. Os 4.000 inteiros postais com as gravuras da
Egreja do Concei<;:ao Ve05.02.98
05.04.98
21.04.98
22.04.98
Total
Valor
Iha, Egreja de S. JOCIO Thomar. Janella do Conven21h reis
1.200
5.000
1.000
6.000
13.200
8$000
to de Christo em Thomar e
1.000
6.000
1.000
13.000
5 rels
5.000
65$000
Porta Lateral dos Jeronimos,
remetidos em 22 de Marc;:o
2.400
3.000
2.000
7.400
74$000
10 reis
pelo Paquete Zaire II que
saiu de Lisboa a 23.03.1898,
25.000
33.000
25 reis
8.000
825$000
chegou a Cabo Verde (S.
36.000
9.000
45.000
2.250$000
50 reis
Thiago) a 29.03.1898. provavel mente e contraria-men75 rejs
1.000
300
2.500
3.800
285$000
te ao que aconteceu em
8.000
2.000
10.000
1.000$000
Angola. estariam a venda
100 reis
no 1.0 dia de circulac;:ao
1.000
150 rejs
300
1.000
2.500
4.800
720$000
(01.04.1898).
Total

Para Cabo Verde, tal
como com em Angola, 0

75.600

14.600

3.000

37.000

130.200

Mapa 5 - Quantjdades e valor dos selos fornecldos

5.227$000
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numero de selos remetidos era manifestamente inferior as
necessidades de 3
meses de consumo.
Com a chegada da
3. 0 remessa, apenas
de inteiros posta is, as
autoridades administrativas locais de imediato se aperceberam que nao estando
prevlsta mais nenhuma remessa de selos,
algumas taxas, como
sejam as de 2 V2, 5, 10,
75 e 150 reis, rapidamente se esgotariam,
atendendo as reduzidas quantidades enviadas, como se veio
a verlficar.

03.02.98

19.02.98 I 22.03.98

22.04.98

Total

Valor

10 reis
1.000

Egreja da Concelc;io Velha

600

Igreja Jer6nymos

400

Egreja S. JORO • Thomar

1.000
1.000

Vista do Convento de Cristo em Tomar

1.000

1.000
1.000

Janella Convento Christo em Thomar

1.000

Pac;o Real de Clntra

600

Porta principal dos Jer6nlmos

400

1.000
1.000

Porta lateral dOB Jer6nymos

1.000

10$000

2.000

20$000

1.000

10$000

2.000

20$000

1.000

10$000

1.000

10$000

2.000

20$000

1.000

10$000

20 reis
Castelo da Pena • Clntra

1.000

1.000

2.000

40$000

Vasco da Gama

1.000

1.000

2.000

40$000

Sa de Lisboa

1.000

1.000

20$000

1.000

2.000

40$000

6.000

18.000

250$000

1.000

Torre de Santa Maria de Salem

Total

5.200

2.800

4.000

Mapa 6 - Quantidades e valor dos inteiros postais fornecidos

Assim por telegrama do Governador-Geral de Cabo Verde para 0 Ministario do Ultramar, datado de 04.04.1898 a
sollcitado com car6cter de urgencia 0 envio de mais selos: 5.000 de 2 Y2 reis, 6.000 de 5 reis, 3.000 de 10
reis, 3.000 de 75 reis e 3.000 de 150 reis. No mesma data a sollcitada a Casa da Moeda 0 envlo dos selos
requisitados, que sao remetidos para Cabo Verde sob reglsto n.o 71.210 de Usboa de 05.04.1898 pelo
Paquete Ambaca. Poram, por erro de interpreto<;:ao do telegrama, apenas foram remetidos 300 selos de
cada uma das taxas de 75 e 150 reis.
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A 7 de Abril, 0 Governador de Cabo Verde, em teiegrama solicita que 0 anterior pedido datado
de 4 de Abril seja reforc;:ado com 1.000 selos de 2 V2 reis, 1.000 de 5 reis e 1.000 de 150 reis. Tendo 0
Paquete Ambaca zarpado de Usboa a 6 de Abril, s6 no paquete imedlato a dada satisfoc;:ao ao pedldo.
Entretanto em 21 de Abril a solicitado novo reforc;:o de selos e inteiros postais, por telegramo do Governador
que citamos: Pe90 urgencia seguintes se/os Centenario ordem crescente taxas 6.000, 5.000, 2.000, 8.000,
9.000, 2500, 2000, 2500 bi/hetes 3000 cada ". No mesmo dla a oficiada a Casa da Moeda para que proceda
a sua remessa. Estas duas novas requisic;:6es foram remetidas em 9 calxas, sob registos n.os 83237,836657/
64 de Usboa, pelo Paquete Zaire que saiu de Usboa a 23 de Abril e chegou a Cabo verde a 30 de Abril.
Como resultado da deficiente projecc;:ao dos consumos de selos na col6nia de Cabo Verde,
aconteceu que algumas taxas rapidamente se esgotaram. Tal situac;:ao a denunciada pelo Governador
em oficio n.o 107 de 7 de Abril dirigido ao Ministro, que transcrevemos:
Governo da ProvIncia de Cabo Verde
N.o 107
Confirmando os meus te/egramas de 4 e 7 do corrente mez, nos quais pedi a V. Ex.0 novas remessas de
se/os postais do "Centenario da india", cumpre-me esc/arecer que se esgotaram promptamente, logo
que se abriu a venda de taes sellos, os das taxas de 2 V2, 5, 10 e 150 reis. Por este motivo fiz aquelles
pedidos te/egraphicamente e auctorisei, em porta ria, a venda dos se/os ordinarios, em quanta nao
cheguem 6 provIncia os requisitados.
Praia 7 de Abril de 1898
Exmo SrMinistro e Secretario d'Estado dos Neg6cios da Marinha e U/tramar
(Ass) Joao Cesario da Cunha

A autorizac;:ao da venda dos selos da emissao base, por falta de selos da emissao comemorativa,
a que alude 0 Governador foi concedida por Portaria n.o 70, publicada no Boletim Oficial de Cabo
Verde n.O15 de 9 de Abril de 1898, que se transcreve:
Tendo-se esgotado na direcr;:ao do correio da Praia 0 fornecimento de se/os postais do Centenario da
india, das taxas de 2 V2, 5 e 150 reis, circunst6ncia que pode dar-se de modo seme/hante ou diverso em
outras estar;:oes postais da prOVIncia e considerando que, enquanto nao forem satisfeitas os requisir;:oes
de se/os daque/as taxas e tipo, nao pode manter-se a suspensao de venda de se/os ordinarios que os

substituam, orden ada no artigo 4. ° do
decreto de 7a de Marc;o ultimo; hei por
conveniente autorizar, transitoriamente,
a venda dos selos ordinarios do correio,
tanto das taxas ja esgotadas, como das
que venham a esgotar-se, isto com
aplicac;do a todas as direcc;oes e
delegac;oes do correia da provIncia ,e
em quanta ndo Ihes for feita nova
remessa de selos do centenario ja
pedidos ao Ministerio da Marinha e
Ultramar.
Governo da ProvIncia na cidade da
Praia, 6 de Abril de 7898
Jodo Cezario de Lacerda
/

Nao foi possivel apurar as vend as
de selos por taxas eo numero de selos
Fig. 7 - Bilhete-Postal de 10 reis (Egreja de S. Joiio - Thoma", com selo
por taxa devolvidos a Casa da Moeda
adlcional de 10 reis, circulado de~. Vicente (26.05.19~8) para Detmold •
e Papel Selado. As contas das vendas Alemanha (06.06.98). Porte para palses pertencentes a UPU.
nesta colonia aparecem muito confusas. Por telegrama do Governador de 11 de Agosto, este informa
que 0 valor de selos nco vendldos e 2.151.960 reis sem considerar os inteiros postais. Porem pelo oficio n.D
704 datado de 28.12.1898 a 3.° Repartic;ao do Ministerio do Ultramar informa a 7.° Repartic;ao da DirecC;ao
Geral de Contabilidade Publica, que de um mapa (que naG encontramos) estao mencionados como
vendidos selos na importcncia de 3.100$040 reis. Ficamos na duvida se este montante engloba a venda
dos inteiros postais.
Apurou-se assim

0

seguinte resultado na venda dos selos do Centenario:

Valor das vend as de selos e inteiros postais no 2.0 trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.0 trimestre de 1897
Saldo apurado

3.100$040 reis
1.909$360 reis
1.190$680 reis
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Gulne
Repete-se aqui 0 descrito para Angola e Cabo Verde . Os selos e inteiros postais foram enviados
em tres remessas. A primelra em 05.02.1898 com os selos e parte dos inteiros posta is, a segunda e terceira
apenas com intelros postais, conforme podemos constatar pelos Mapas 7 e 8. Os 4.000 inteiros postais
com as gravuras da Egreja da Conceic;do Velha, Egreja de S. JODO - Thomar, Janella do Convento de
Christo em Thomar e Porta Lateral dos Jeronimos, remetidos em 22 de Marc;o pelo Paquete Zaire II que
salu de Usboa a 23.03.1898, chegou a Cabo Verde (S. Thiago) a 29.03.1898. Partlndo do principio de que
a IIgaC;ao de Cabo Verde a Guine estaria sincronizada com as IIgac;oes ao Continente e provavel que,
prlncipalmente em Bissau, estes intelros postais pudessem estar a venda em 1 de Abril de 1898, 0 que ja
naG tera sucedldo nas outras estac;oes postais.
Fruto do dlminuto volume de correspondencias nesta colonia, naG houve necessidade de se
proceder a requlsic;oes suplementares. As quantidades fornecidas foram suficientes para 0 consumo, e
naG encontramos menc;oes de que pudesse ter-se esgotado alguma das taxas da emissao. Para podermos
aquilatar das dimlnutas quantldades de selos vendldos na Guine apresentamos os consumos por taxas
no 2.0 trimestre de 1896:
Selos
Taxas em rels
2Y2
10 15 20
25 40
50
5
Quant. Vendldas 85 419 241 389 159 2221 139 2204
Inteiros posta Is
Taxas em rels
10
20
30
Quant. Vendldas
119
59
18

75
47

80
52

100
341

150
46

200
135

300
78

Nao encontramos qualquer mapa de prestac;ao de contas das vendas de selos e inteiros postais
da emlssao do Centenario da India. Em 23 de Julho de 1898 por oficio n.D 77 da RepartiC;ao de Fazenda
da Gulne Portuguesa para 0 Ministerio do Ultramar, informa-se que pela mala em que seguiu 0 oficio

I

05.02.98

I 05.02.98 I 19.02.98 22.03.98 I Total

Valor

21h reis

1.200

3$000

5 reis

3.000

15$000

10 reis

2.000

20$000

25 reis

6.000

150$000

50 reis

7.000

350$000

75 reis

1.000

75$000

100 reis

1.000

100$000

150 reis

1.000

150$000

22.200

863$000

10 reis

-.----

--'-,--

Egreja cia ~ VeIha

Total

Mapa 7 - Quantidades e valor dos
selos fornecidos

supracitado nao foi posslvel devolver os selos que ficaram por vender em 30 de Junho. por alnda naG
terem chegodo as embarco<;6es
que forom a Farim e Cocheu receber dos encarregodos postois os
que tenhom sobejodo.

-- --

1.000

-f--

Igreja Jer6nymos

600

--

-f -

Egreja S. Joiio - Thomar

400
1.000

VIsIa do Convento de CrisIo em TOITIlI'

Porta principal !los Jer6nirms

10$000

1.000

10$000

1.000

1.000

10$000

400

1.000

10$000

1.000

10$000

600

-Porta IateraJ !los Jer6nymos

-

10$000

10$000

1.000

de Clntra

10$000

1.000

1.000

Janella Convento Christo em lhomar

~ Real

1.000
1.000
1.000

---

-

Valor

1.000

-

-

20reis

Castelo da Perla - Clntra
-

1.000

vasco da QJma

1.000

20$000

1.000

20$000

----

1.000

Sl!deUsboa

1.000

1.000

20$000

Tone de Santa I\IIaria de BeIem

1.000

1.000

20$000

----Total

2.800

5.200

--

4.000

12.000 160$000

Mapa 8 - Quantidades e valor dos inteiros postais fornecidos

Apenos pelo citodo oncio n.o 704 do 3.° Reportic;:ao do Ministerio do Ultromar. opuromos que dois
mopas (que naG encontromos) remetidos pelo Governodor do Guine consto que forom vendidos selos
no importancio de 534$682.5 reis e inteiros postois no valor de 41 $020 reis. num total de 575$702.5 reis.
Assim opurou-se a seguinte receito:

34
Valor dos vendos de selos e inteiros posta is no 2.° trimestre de 1898
Valor dos vendos de selos e inteiros postois no 2.° trimestre de 1897
Soldo opurodo

575$702.5 reis
341 $030.0 reis
234$672.5 reis

Computondo-se 0 montonte das remessos de selos em 863$000 reis e de inteiros postois em 160$000
reis e tendo em conta 0 volume de vendos citodos. podemos constotar que se venderam 62% dos selos
e open as 25% dos inteiros postois remetidos.

J '-,

,~

J ~

~

~~ ~,K~~

~~ - .h::::

~~~~~ ~
~~.~
~_£

--- -

c..-<.

~.

~-----

Fig. 7 - Bilhete-Postal de 20 reis (Castelo da Pena - Cintra), com selo adicional de 10 reis, circulado de Cacheu (25.05.1998)
para a Alemanha (16.06.98) com transito por Lisboa (13.06.98). Excesso de porte em 10 reis.

S. Tome e PrinCipe
As datos de envio dos selos e inteiros posta is. bem como 0 numero de remessos sao em tudo
identicos oos que forom opontodos para as tres colonios onteriormente focolizados. Os selos e inteiros
postois forom remetidos em tres remessos. A primeiro em 05.02.1898 com os selos e parte dos inteiros
posta is. a segundo e terceiro openos com Inteiros posta is. conforme podemos constotar pelos Mopos 9 e

I

05.02.98 19.02.98 22.03.98

Valor

05.02.98
1.200

3$000

5 reis

8.000

40$000

10 reis

8.000

80$000

25 rels

22.000

550$000

50 reis

36.000

1.800$000

75 rels

1.000

75$000

100 reis

1.000

100$000

Porta principal dos Jer6nlmos

150 rels

1.000

150$000

Porta lateral dos Jer6nymos

22.200

2.798$000

Egreja cia Conc:elQ8o Velha

Mapa 9 - Quantidades e valor dos
selos fornecidos

Valor

10 reis

21h reis

Total

Total

1.000

1.000

10$000

1.000

10$000

1.000

10$000

1.000

10$000

1.000

10$000

1.000

1.000

10$000

400

1.000

10$000

1.000

10$000

600

Igreja Jer6nymos

400

Egreja s. Joao - 'TllonlIr

1.000
1.000

Vista do Convento de CrIsto em Tomar

1.000

Janella Convento Christo em 'TllonlIr
PIICiO Real de Clntra

600

1.000

20 reis
castelo cia Pena - Clntra

1.000

1.000

20$000

Vasco cia Gama

1.000

1.000

20$000

S8deUsboa
1.000
1.000 20$000
10. as 4.000 inteiros postais com
as gravuras do Egreja do Torre de Santa Maria de BeIem
1.000
1.000 20$000
Concei(:Do Velha, Egreja de S.
Total
5.200
4.000
12.000 160$000
2.800
JODO - Thomar, Janella do
Convento de Christo em Thomar
Mapa 10 - Quantidades e valor dos Inteiros postais fornecidos
e Porta Lateral dos Jeronimos,
remetidos em 22 de Mar~o pelo Paquete Zaire" que saiu de Lisboa a 23.03.1898, chegou a S. Tome a
09.04.1898. Tal como aconteceu com Angola, estas variedades de inteiros de 10 reis teroo entrado em
circula~oo em data muito posterior 00 dia 1 de Abril de 1898 conforme estava regulamentado.
Em S. Tome e Principe tambem noo foram feitos pedidos suplementares, 0 que neste caso noo
quer dizer que os selos tenham siso suficientes para colmatar as necessidades do col6nia. Conforme
podemos constatar pelo Mapa 11, houve taxas que se esgotaram como sejam as de 2 V2, 75, 100 e 150
reis. Noo vislumbramos a razoo porque, as autoridades de S. Tome e Principe, noo providenciaram em
tempo oportuno a requisi~oo de mais selos.

A titulo exemplificativo, direi que, em meados de Maio de 1898 j6 os selos de 2 V2 reis se tin ham
esgotado nos esta~6es posta is de S. Tome e do Principe. Estando S. Tome a pouco mais de quinze dias d e
05.02.98

Valor

Vendas
S. Tome

Vendas
Principe

Totals
vendas

Devolur;:aes

Valor venda

Selos
21h reis

1.200

3$000

900

300

1.200

0

3$000

5 reis

8.000

40$000

3.900

300

4.200

3.800

21$000

10 reis

8.000

80$000

4.826

299

5.125

2.875

51$250

25 rels

22.000

550$000

3.455

1.462

4.917

17.038

122$925

50 reis

36.000

1.800$000

17.110

1.604

18.714

17.286

935$700

75 rels

1.000

75$000

800

200

1.000

0

75$000

100 reis

1.000

100$000

800

200

1.000

0

100$000

150 rels

1.000

150$000

797

200

997

3

149$550

22.200

2.798$000

32.588

4.565

37.153

41.047

1.458$425

10 reis

8.000

80$000

5.210

242

5.452

2.548

54$520

20 rels

4.000

80$000

2.800

96

2.896

1.104

57$920

12.000

160$000

8.010

338

8.348

3.652

112$440

Total
Bilhetes postais

Total

Mapa 11 - Selos e inteiros postais vendidos e devolvldos por Sao Tome e Principe
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viagem por paquete, noo se compreende tal
atitude da Administra<;:oo Postal. Ecerto que
os selos de 2 V2 reis tlnham pouca utilidade
em S. Tome e Principe, pols a data noo se
editava qualquer jornal. sendo a sua grande
maioria vendidos para coleccionadores ou
para comerclante filatelicos que os destinayam para "pacotaria", porem 0 mesmo j6
noo se aplica para as taxas mais altas.
Garantldamente houve necessidade de se
recorrer as emissoes base para fazer face a
escassez de selos.

36

Por telegrama datado de 04.07.18980
Governador de S. Tome e Principe informa 0
Ministerio do Ultramar que flcaram por vender formulas de franquia (selos e inteiros postais) do Centen6rio no montante de 1.389$195
reis, ou seja tendo em conta que fcram
facturados 2.958$000 reis equivaleria a vendas de 1.568$805 reis. Aqui surgem discrepancias entre os dados apurados pelo telegrama do Governador, 0 mapa n.o 10 que reproduz 0 elaborado pela Administra<;:oo Postal de S. Tome e Principe que no seu somatorio
apresenta um valor de 1.570$865 e os dados
comunicados pelo citado oficio n.o 704 da 3.°
Reparti<;:oo do Ministerio do Ultramar que cita
~ S. Tome e PrIncipe * Estao mencionados
como vendidos se/os na importancia de
7.459$485 reis e bilhetes no importancia de
779$320 reis, num total de 7.578$805-.
Para efeitos estatlsticos vamos considerar 0 montante declarado pela 3.° Reparti<;:oo
do Ministerio do Ultramar a 7.° Reparti<;:oo da
Direc<;:oo Geral de Contabilidade Publica,
tendo-se apurado nesta colonia 0 seguinte
resultado:

,
~

.~~

~'11Y?l~

~ ' f6

y}~m_-",o...-,

_'b.(J~
Fig. 8 - Sobrescrlto remetldo reglstado de S. Tome (27.06.98) para
Pequim com translto por Llsboa (12.07.98), Paris (14.07.98) e Marselha (15.07.98). Pagou de porte 150 reis correspondente a: 50 reis
pelo reglsto e 100 reis pelo 1.° porte (cartas ate 15 grs) para paises
pertencentes UPU - fora da Europa.

a

Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.° trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.° trlmestre de 1897
Saldo apurado

1.578$805 reis
1.056$715 reis
522$090 reis

Mocrambique e Distritos Postals de Lourencro Marques e Zambezia

Como os paquetes da Empresa Nacional de Navega<;:oo apenas escalavam os portos da Africa
Ocidental Portuguesa, os selos e inteiros postais para Mo<;:ambique e seus Distritos Postais fcram remetidos
por outras vias alternativas. Para tal foram dadas Instru<;:oes Casa da Moeda e Papel Selado, sobre as
datas Iimites em que se deveriam remeter os selos para a Africa Oriental. pelo oficio n.o 673 de 15.01.1898
da 3.° Repartl<;:oo da direc<;:oo Geral do Ultramar que transcrevemos:
De ordem de S. Ex. ° 0 Ministro tenho a honra de participar-Ihe em resposta aoseu offcio n.0 7574 de 73 do
corrente que p~r despacho de 75 foi aprovado que as formulas de franquia comemorativas do Centen6rio
do India estejam a venda nos mesmos prazos das do Continente e IIhas nao s6 nos col6nias mas no Coso
do Moeda rogando igualmente a V. Ex.° que se digne de dar as suas ordens para que as referidas
f6rmulas sejam prontificadas de modo a poderem ser quanta antes expedidas aos seus destin os nao
excedendo as que vao para Africa Oriental 00 dia 27 do corrente mes, e as que vao para a Africa
Ocidental 0 dia 5 do pr6ximo mes de Fevereiro e as destin ados a India Macau e Timor 00 dia 3 7 de
Janeiro.

a

Cumprindo rigorosamente as ordens emanadas do Ministerio do Ultramar a Casa da Moeda e
Papel Selado fez seguir em 26.01 .1898 a 1.° remessa de selos e inteiros postais, com facturas separadas

26.01.98
.... Marques

19.02.98 I. 19.02.98
Moc;ambique Zambcizia

11.03.98
Moc;ambique

Total

211.2 reis

15.000

1.200

1.200

17.000

34.400

5 reis

14.000

1.000

1.000

8.000

24.000

10 reis

11.000

2.400

2.400

39.000

54.800

25 reis

30.000

9.000

9.000

20.000

68.000

50 reis

30.000

9.000

9.000

20.000

68.000

75 reis

14.000

1.000

1.000

100 reis

30.000

1.200

1.200

2.000

34.400

150 reis

9.000

1.000

1.000

10.000

21.000

153.000

25.800

25.800

146.000

350.600

Total

dos que eram destinados a Mo<;:ambique, Louren<;:o
86$000
Marques e Zambezia, Tal como a120$000
conteceu com as
548$000
col6nias da Africa
Ocidental, 0 envio
1.700$000
dos inteiros postais
3.400$000
foi executado em
mais duas remes1.200$000
sas em 19,02,1898
e 30,03,1898, Aqui
3.440$000
tambem se repete
3.150$000
a falha verificada
em Angola e S,
13.644$000
Tome e Principe
quanto aos inteiros
postais de 10 reis
Thomar, Janella do Convento de
Valor

16.000

Mapa 12 - Quantidades e valor dos selos fornecidos

com as gravuras da da Egreja da Conce/~:cjo Velha, Egreja de $, Jodo Christo em Thomar e Porta Lateral dos Jeronimos,

Remetidos a 11 de Mar<;:o de Usboa, somente a 13 de Abril chegaram a Mo<;:amblque de acordo
com 0 oficio n,o 84 da Repartl<;:oo de Fazenda Provincial de Mo<;:amblque para 0 Conselhelro Director
Geral do Ultramar, isto e quase qulnze dlas de pols do seu hlpotetlco 1,° dla de c1rcula<;:oo.
De notar que a ultima remessa de Intelros postals noo ter sldo facturada em separado para
Mo<;:amblque e respectivos distritos posta Is, presumlndo-se que os 3,000 de cada gravura, serlam para
repartir equitativamente entre eles.
Mals uma vez se constata que 0 volume de selos remetldos para Mo<;:amblque era manlfestamente insuficiente para 0 consumo do trimestre, tendo em conta a especlflcldade do emlssoo, Prudentemente quando do recep<;:oo da 1,° remessa em 01.03,1898, verlflcada essa anomalia, 0 Governador de
Mo<;:ambique, fez remeter um telegrama com a mesma data, para 0 Mlnlstro do Ultramar, Informando
ter recebido os selos do Centenario, mas lembrava serem absolutamente Insuflclentes para 0 consumo
do provincia durante 0 trimestre. Em nota manuscrlta no telegrama arqulvado no Mlnlsterlo 0 chefe do
3.° Reparti<;:oo Domingos de Oliveira, Informava do segulnte: Os selos j6 remetidos chegam para as ne26.011.98 26.01.98 26.01.98
Zamb.
LMBr. Moc;am

19.02.98 19.02.98 19.02.98 11.03.98
LMBr.
Zam
Moc;.
Moc;.

Total

Valor

10 reis
3.000

Egreja da Concelqao Velha

600

Igreja JerOnymos

600

600

400

400

400
3.000

Egreja S. Joao - Thomar
Vista do Convento de Cristo em
Tomar

600

600

600

1.000

Vasco dB Gama

I

1.000

1.000

1.000

5ede Llsboa

1.000 1

1.000

1.000

Torre de Santa Marla de Belem

1.000

1.000

1.000

Total

5.200

5.200

5.200

3.000

30$000

3.000

30$000

1.000

3.000

30$000

400

400

400

3.000

30$000

3.000

30$000

3.000

60$000

3.000

60$000

3.000

60$000

3.000

60$000

,
1.000

30$000

1.000

20 reis
1.000

3.000

1.000

3.000

I

30$000

1.000

Porta lateral dos JerOnymos

Castelo da Pena - Clntra

3.000

1.000

3.000

Porta prinCipal dos JerOnlmos

30$000

1.000

Janella Convento Christo em Thomar
Pago Real de Clntra

3.000

i

I
1
2.800

2.800 1

2.800

Mapa 13 - Quantidades e valor dos inteiros postais fornecidos

12.000

36.000 480$000
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cessidades de mais de um
meso 0 necessario para 0
resto do trimestre de Abril
a Junho sera remetido pe/o
pr6ximo paquete de 77.

..

\
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Efectivamente em 11
de Marc;o foi remetido,
pela Coso do Moeda, um
reforc;o se selos posta is,
conforme Mapa 12. Mais
umo vez 0 factura, correspondente a esta remessa,
seguiu como sendo destinada a Moc;ambique nao
fazendo a sua repartic;ao
pelos Distritos Postais.

Tambem 0 apuramento das vendas se fez
em globo, nao se descriminando as mesmas em
separado. De acordo com
a circular n.O 683 de
27.01 .1898, dirigida a todos
os Governadores das
Col6nias, era obrigat6ria a
Fig. 9 - Telegrama de 12.01.99 do Governador de Moc;ambique para 0 Mlnlsterlo do Ultracomunicac;ao urgente dos
mar, informando do montante de selos e inteiros postais vendldos.
valores e quantidades vendidos por coda uma das col6nias. Porem a maioria nao cumpriu com esta determinac;ao. As entidades
moc;ambicanas foram das que mais tardio mente remeteram a referida informac;ao para DirecC;ao Geral
do Ultramar. Em 05.12.1898 por telegrama, 0 Governador de Moc;ambique, informa que os selos e bilhetes vendidos excepto Inhambane era de doze contos, e que aguardava notlcias de Inhambane. Em 7
do mesmo mes remete novo telegrama informando a DGU de que e imposslvel informar sobre as vendas
de Inhambane por 0 telegrafo terrestre estar avariado. E
pel os visto 0 dito telegrafo ficou avariado por muito mais
tempo, pois que s6 a 12 de
Janeiro de 1899, mais de seis
meses depois de serem retirados de circulac;ao, foi posslvel
informar com exactidao do
montante das vendas. Por telegrama (Fig. 9) informa-se que
foram vendidos selos no valor
de 11 .655$005 reis e bilhetes no
montante de 446$420 reis. Foi
a unica col6nia que praticamente vendeu todos os selos
e inteiros que recebeu. No total vendeu mais que todas as
outros col6nias.
Nao foi posslvel en contrar 0 mapa com as vendas
por taxas. Nos contos com 0
apuramento do resultado do
emissao e sempre referenciado 0 telegrama oriundo de
Moc;ambique, nao havendo
referencias a qualquer mapa

Fig. 10 - Sobrescrito circulado registado de Lourenc;o Marques (16.04.1898) para
Johannesbourg. Porte de 100 rels correspondente a: 50 rels pelo 1.° porte (ate 15
grs)e 50 reis pelo premio de reglsto.

de consumos. A col6nia de Moc;:ambique apurou os seguintes resultados:
Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.° trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.° trimestre de 1897
Saldo apurado

12.101 $425 reis
6.995$170 reis
5.106$255 reis

Fig. 11 - Bilhete Postal de 10 reis (Porta Principal dos Jeronimos) com selos adicionais de 10 e 50 reis, circulado de Tete
(18.06.98) para Zurique (18.08.98) com transito por Quelimane (09.07.98) e Pretoria (24.07.98). Pagou de porte 70 reis
correspondente a: 20 reis pelo porte de inteiro postal destinado a paises da UPU - Europa + 50 reis pelo premio de
. to.
regis
Valor1
29.01.98

india

Selos

A primeira remessa de selos e inteiros posta is teve lugar como
preconizado no oncio n.o 673, atr6s referido, em 29 de Janeiro de
1898 (Mapa n.o 14 e 15). Tal como aconteceu com as col6nias de
Africa, 0 envio dos inteiros postais foi executado em mais duas
remessas em 26.02.1898 e 14.03.1898. Aqui tarl)bem se repete a
atraso, verificado na maioria das col6nias de Africa, quanta aos
inteiros posta is de 10 reis com as gravuras da Egreja da Concei<;:ao
Velha e Janella do Convento de Christo em Thomar. Remetidos a 14
de Marc;:o de Lisboa, somente a 16 de Abril chegaram a India, quinze
dias depois da anunciada entrada em circulac;:ao.

.
jl 29.01.98

Valor em reia

do Contlnente

Totals
vendas

Devol.

Valor venda em
reis do contlnente

Selos
11h reis

120.000

375$000

94.874

25.126

296$481

41hreis

70.000

656$250

62.986

7.014

590$494

6reis

120.000

1.500$000

92.581

27.419

1.157$263

9 reis

20.000

375$000

8.710

11.290

163$312

1 Tanga

20.000

500$000

9.787

10.213

244$675

2 Tangas

20.000

1.000$000

10.813

9.187

540$650

4 Tangas

20.000

2.000$000

8.897

11.103

889$700

8 Tangas

10.000

2.000$000

4.698

5.302

936$600

400.000

8.406$250

293.346

106.654

4.819$175

1/4 Tanga

96.000

600$000

1 Tanga

40.000

1.000$000

136.000

1.600$000

Total
Bilhetes postais

Total

.

773$252

Mapa 16 - Selos e inteiros posta is vendidos e devolvidos pela India

11h rels

120.000

41hreis

375$000

70.000

656$250

6 reis

120.000

1.500$000

9 rels

20.000

375$000

1 Tanga

20.000

500$000

2 Tangas

20.000

1.000$000

4 Tangas

20.000

2.000$000

8 Tangas

10.000

2.000$000

400.000

8.406$250

Total
Bilhetes Postals

% Tanga

96.000

600$000

1 Tanga

48.000

1.000$000

144.000

1.600$000

Mapa 14 - Quantidades e valor
dos selos fornecidos

A conversao da moeda 10cal para a moeda do continente foi feita na base da seguinte
paridade, em vigor a data: 1 Y2
reis locais equivale a 3,25 reis do
Continente e 1 Tanga equivale a
25 reis do Continente.
A India foi um paradigma
da perfeic;:ao em termos de gestao da emissao do Centen6rio
da India. Desde logo foram remetidos selos e inteiros em quantidades suficientes para 0 consumo trimestral. isto porque a Repartic;:ao de Fazenda Provincial
da India Portuguesa, foi sempre

39

03.02.98

26.02.98

14.03.98

Total

Valor em rels
do contlnente

% Tanga

12.000

Egrela da Conceic;iio Velha

12.000

Igrela Jeronymos

12.000

75$000

12.000

75$000

Egrela S. Joiio - Thomar

12.000

12.000

75$000

Vista do Convento de Cristo em Tomar

12.000

12.000

75$000

12.000

75$000

12.000

75$000

12.000

75$000

12.000

12.000

75$000

10.000

10.000

250$000

10.000

250$000

10.000

250$000

10.000

250$000

12.000

Janella Convento Christo em Thomar

12.000

Pac;o Real de Clntra

12.000

Porta principal dos Jeronimos
Porta lateral dos Jeronymos

1 Tanga
I

Castelo da Pena - Cintra
Vasco da Gama

10.000

Sa de Llsboa

10.000

I

pontual no envlo das estatfsticas postals da
col6nla. Tal situa900 permltiu
quantlflcar,
com um certo
rigor, as quantidades necessarlas para 0 consumo, tendo-se
vendldo na globalldade 75%
dos selos, noo
se verlflcando
rotura de stock
em qualquer
das taxas.

A 13 de Julho
a Repartl900
de Fazenda
24.000
Total ,
44.000
68.000
136.000
1.600$000
Provincial da
Mapa 15 - Quantldades e valor dos inteiros postais fornecidos
fndla, remeteu
para a Dlrec900 Geral do Ultramar um mapa organlzado com as quantldades vendldas por taxas, as devolu<;:oes e
os montantes apurados (Mapa16). Os selos remanescentes foram devolvldos a DGU em duas calxas sob
reglstos n.o 65534A e 65535A de Panglm (05.10.1898).
Torre de Santa Maria de Belem

10.000 I

1

1
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Tal como aconteceu com todas as col6nlas os bllhetes posta Is noo foram devolvldos a Casa da
Moeda e Papel Selado, pols por Decreto de 4 de Julho de 1898 do Mlnlstro e Secretarlo de Estado dos
Neg6clos da Marlnha e Ultramar fol autorlzada a sua clrcula<;:oo ate que se verlflcasse a sua extln900 nas
col6nlas.
Apenas encontramos um lapso na presta900 de contas.
Noo consegulmos apurar 0 numero de Intelros postals vendldos na India ate 30 de Junho de 1898,
porquanto apenas e conhecldo 0 valor das vendas que se saldou por uma verba de 773$252, Isto e 48%
da sua totalldade.
Os resultados apurados foram:
Valor das vendas de selos e Intelros postals no 2.° trlmestre de 1898
Valor das vendas de selos e Intelros postals no 2.° trlmestre de 1897
Saldo apurado

t::-- ~

~ ~ ~'A

.

5.592$427 rels
4.026$606 rels
1.565$821 rels

4 ' ~~-E'

r:..- ~

.?'-..~

Fig. 11 • Bllhele poslal de lJ. de langa, com selos adlclonals de 1112 rels (2) e 9 rels, clrculado de MargOo (18.05.98) pora
Penaflel (06.06.98).

Macau
Ainda como preconizava 0 oflcio n.o 673, que estipulava a data de 31 de Janeiro de 1898, como
limite para 0 envlo das f6rmulas de franqula do Centenario da India para as Col6nias da Asia, a primeira
remessa de selos e inteiros postais saiu
Valor em rels
de Lisboa a 30.01.1898 (Mapas 17 e 18).
29.01.98
14.03.98
Total
do contlnente
Tambem para Macau foram remetidos
em mais duas fases os inteiros posta Is.
11.1 avo
10.000
25.000
35.000
112$000
Uma delas em 26.02.1898, e outra em
1 avo
54.500
348$800
10.000
44.500
14.03.1898 que contemplava 0 envio
de 2.000 inteiros posta is de 2 avos com
2 avos
73.000
10.000
63.000
934$400
as gravuras da Egreja da Conceir;ao
Velha e Janella do Convento de
4 avos
30.000
768$000
10.000
20.000
Christo em Thomar. Eevidente que es40.000
8 avos
10.000
30.000
2.048$000
tes dois tipos de Inteiros noo entraram
em circula<;:oo na data prevista como
20.000
12 avos
10.000
10.000
1.536$000
inicio da sua circula~oo.
16 avos

10.000

10.000

20.000

2.048$000

As quantidades de selos enviadas
para Macau na primeira remessa era
manifestamente Insuficiente, pois que,
287.500
Total
75.000
212.500
10.099$200
as taxas de men or valor eram na epoMapa 17 - Quantidades e valor dos selos fornecidos
ca muito procuradas por comerciantes filatelicos. Em 3 de Abril 0 perl6dico
"Echo Macaense" referia que tinham sldo postas a venda no dia 1 de Abril no Correio de Macau as
estampilhas do Centenario, vendendo-se s6 no primelro mais de 1000 patacas (640$000 reis) de estampiIhas e cartas postais. Noticiava ainda aquele jornal que por esse andar os selos enviados se esgotariam
em 10 dias.
24 avos

5.000

10.000

15.000

2.304$000

Tendo em vista a especula~oo que pudesse surgir em torno desta emissoo, por Aviso publicado no
Boletim Oficial de Macau 0 Director dos Correios Francisco Xavier de Sousa apenas facultava a cada
individuo a venda de
Valor em rels
um maximo de 50 se14.03.98
Total
03.02.98 26.02.98
do continents
los de cada taxa. Po2 avos
rem a grande procura
levou ao esgotamento
Egreja da Concel~ Velha
1.000
1.000
12$800
rapido da 1.a remessa
Igreja Jer6nymos
12$800
600
400
1.000
de selos. 0 "Echo
Egreja S. Joiio - Thomar
12$800
1.000
1.000
Macaense" ja em 17
de Abril advertia que
VIsta do Convento de Cristo em Tomar
12$800
1.000
1.000
quem quisesse comJanella Convento Christo em Thomar
12$800
1.000
1.000
prOT as colec~oes
completas, que trate
Pac;o Real de Clntra
1.000
12$800
1.000
logo de as comprar,
Porta prinCipal doa Jer6nlmos
600
400
1.000
12$800
quando noo elas "voariam· para as casas
Porta lateral dos Jer6nymos
1.000
1.000
12$800
dos grandes coleccio3 avos
nadores.
castelo da Pena - Clntra

2.000

i

2.000

38$400

Vasco da Gama
A segunda re2.000
2.000
38$400
I
messa de selos que
5edeUsboa
2.000
2.000
38$400
I
saiu de Lisboa a
I
Torre de Santa Marla de BeIem
2.000
2.000
38$400
14.03.1898 s6 chegou
a Macau em 19 de
Total
9.200
2.000
16.000
256$000
4.800 !
Abril dando disso conta 0 referido peri6dico
Mapa 18 - Quantidades e valor dos inteiros postais fornecidos
em noticia public ada em 24 de Abril que transcrevemos:
Estampilhas do Centenario
Vieram novamente do reino em grande quantidade por uma das malas passadas. Por ordem superior toi
determinado que se nao vendessem a cada indivfduo mais do que seis estampilhas por cada vez, sen do
elias do valor de ~ avo ate 8 avos; e isto com 0 tim de evitar que os grandes colleccionadores as
absorvam rapidamente e 0 publico tique privado d'ellas para as suas collecr;oesinhas e para 0 usa
ordinario.
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Noo h6 limite para venda de estampilhas cujo valor sub a acima dos oito avos, e tambem podem comprar-se quantas col/eq;6es completas se queiram.
Oesde 0 dia 79, dia em que estas estampilhas foram postas 6 venda ate hoje, tem estado 0 correia
apinhado de compradores de estampilhas, de modo que durante estes dias 0 correia noo parece uma
repartic;oo publica: antes parece
uma casa de beneficencia a dar
bodo aos pobres em tempo da
fome.
J6 noo h6 para venda bilhetes
postaes impressos em Macau
com a resposta paga, e tembem
j6 se esgotaram as duas qualidades de bilhetes que vieram d 'esta
ultima vez.
Sendo certo que "noo he
fame que noo de em fartura", os
selos remetidos como reforc;:o
acabaram por noo se esgotarem,
originando que uma quantidade
significativa fosse devolvida 6
Fig. 12 - sobrescrito remetido de Macau (15.06.1898) para Sao Francisco (13.07.89),
Casa da Moeda e Papel Selado.
com transito por Hong Kong (15.06.98). Franquiado com 10 avos, correspondenAs excepc;:6es como era previsfte ao 1.° porte (cartas ate 15 grs) para paises da UPU.
vel foram os selos de V2 avo que
se esgotaram conforme comunicac;:oo do Governador da Macau para a Direcc;:oo Geral do Ultramar
por telegrama datado de 07.07.1898. Por este telegrama, tambem informa 0 Governador que todos os
inteiros posta is foram vendidos.

42

Em telegrama de 4 de Julho, informava ainda 0 Governador, terem-se vendido formulas de franquia
do Centenerio no valor de 8.250 patacas e ficado por vender 7.920 patacas. Como se pode verificar
pouco mais de 50% das formulas de franquia acabaram por ser vendidas. Para conversoo da moeda
local para a moeda do Continente foram usadas as seguintes paridade: 100 avos = 1 Pataca; 1 Pataca
= 640 rels.
Apuramento do resultado:
Valor das vendas de selos e inteiros posta is no 2.0 trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.0 trimestre de 1897
Soldo apurado

5.280$000 reis
1.143$460 reis
4.136$540 reis

Timor

Eevidente que sendo Timor uma das colonias portuguesas e que politicamente fosse exigfvel que
a contemplasse no plano de emissoo dos selos comemorativos do Centenerio da India, noo menos e
verdade que a criac;:oo de uma serie de selos e inteiros posta is nos mesmas condic;:6es de outras colonias
se tornasse um autentico fracasso no aspecto financeiro.

o

movimento de correspondencias em Timor era quase nulo. Senoo vejamos 0 movimento de
venda de selos e inteiros postais no 3. 0 trimestre de 1895 e poderemos aquilatar dessa realldade.

Selos
Taxas em avos
Selos vendldos

1f2

1

2

200 47

69

21f2

3

4

18 156

243

6
44

8
66

12
42

13
30

16
638

24

31

85

57

47
102

Intelros
Taxas em avos
Intelros vendidos

2
29

3
45

No segundo trimestre de 1897
Uma inslgnificancia.

5

10RP

40

56

0

volume de vendas de formulas de franquia foi de 211 $136 reis.

29.01.98

Total

Valor em rels
do Contlnente

1h avo

10.000

10.000

32$000

1 avo

10.000

10.000

64$000

2 avos

10.000

10.000

128$000

4 avos

10.000

10.000

256$000

8 avos

10.000

10.000

512$000

12 avos

10.000

10.000

768$000

16 avos

10.000

10.000

1.024$000

24 avos
Total

5.000

5.000

768$000

75.000

287.500

3552$000

Mapa 19 - Quantidades e valor dos selos fornecldos

Porem a remessa de selos e inteiros postais seguiu 0 mesmo padrao utilizado em Macau. Uma primeira
remessa de selos e inteiros posta is remetidos de Lisboa
em 29.01 .1898 (Mapas 19 e 20), seguida de duas outras
remessas s6 com inteiros posta is em 26.02.1898 e
14.03.1898.
Podendo aceitar que os inteiros postais da remessa de 26.02.1898 possam ter chegado a Timor ate ao
dia 1 de Abril, 0 que duvidamos, e garantido que a remessa de 14 de Marc;:o composta por inteiros de 2 avos
com as gravuras da Egreja da Conceic;:do Velha, Egreja
de S. Jodo - Thomar e Janella do Convento de Christo
em Thomar, terao comec;:ado a circular em Timor apenas em finais de Abril de 1898.

S6 0 facto de se prever uma venda macic;:a de f6rmulas de franquia, resultante da especificidade
da emissao, se pode acei03.02.98 26.02.98 14.03.98 Total
Valor
tar 0 envio de quantidades
tao elevadas de selos e in2 avos
teiros postais. Pela media
Egreja da Concelr,;iio Velha
1.000
1.000 12$800
dos consumos em Timor esIgreja
Jer6nymos
400
600
1.000 12$800
tas quantidades seriam suficientes para anos de conEgreja S. Joiio - Thomar
1.000
1.000 12$800
sumo normal. A realidade
VIsta do Convento de CrIsto em Tomar
1.000
1.000 12$800
veio provar que embora as
Janella
Convento
Christo
em
Thomar
1.000
1.000 12$800
vendas tenham subido significativamente as sobras
Par,;o Real de Clntra
1.000
1.000 12$800
foram elevadas.
Porta principal dos Jer6nimos
400
12$800
600

1.000

Porta lateral dos Jer6nymos
1.000
1.000 12$800
Num telegrama do
Governador de Timor data3 avos
do de 12.08.1898 para a
Castelo de Pen a - Clntra
2.000
2.000 1 38$400
Direcc;:ao Geral do UltraVasco da Gama
2.000
2.000 38$400
mar, aquela entidade inforSa de Lisboa
2.000 38$400
ma que foram vendidos se2.000
los e bilhetes posta is no vaTorre de Santa Marla de Belem
2.000
2.000 ' 38$400
lor de 1976 patacas que ao
Total
2.000
9.200
4.800
16.000 256$000
cambio de 640 reis por
Mapa
20
Quantldades
e
valor
dos
inteiros
postals
fornecidos
pataca se traduziria em
1.251 $840 reis. Assim apurou-se 0 seguinte resultado :

I

Valor das vendas de selos e inteiros postais no 2.° trimestre de 1898
Valor das vendas de selos e inteiros posta is no 2.° trimestre de 1897
Saldo apurado

1.251 $840 reis
211 $136 reis
1.040$704 reis

Fig. 13 - Inteiro postal de 3 avos com
adicional de 2 liz reis sobre 20 reis
tipo D. LUIs I, emissiio de Macau, com
sobrecarga Timor e Jornaes, lan~ado
a bordo de paquete, destinado a
Amesterdiio (15.08.1900) com translto por Makassar (12.07.1900) e Singapura (18.07.1900). Marca nominativa linear de KOEPANG batida a preto.
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Resumo
a) - Conforme podemos constatar pelo mapa resumo que apresentamos em seguida, pouco mais
de metade dos selos enviados para as col6nias foram vendidos. 0 saldo regularmente apurado, conforme metodologia j6 anteriormente referenciada foi de 15.978$833 reis. Se a este valor se deduzir os
custos de emissoo e de distribui<;:oo num valor aproximado de 3.500$000, 0 saldo apurado de pouco
mais de 12 contos de rels foi bastante exfguo para as preten<;:oes da Comissoo Executiva.
Col6nia
Angola e Congo

Valores fomecldos

Oevolu~oes

Vendas

I Percentagem
vendas

Salelo apurado

13.658$000

7.516$445

6.141$555

45%

2.182$070

Cabo Verde

5.477$000

2.376$960

3.100$040

57%

1.190$680

Gulne

1.023$000

447$297

575$703

56%

234$673

S. Tome e Principe

2.958$000

1.379$195

1.578$805

53%

522$090

14.124$000

2.022$575

12.101$425

86%

5.106$255

India

10.006$250

4.413$823

5.592$427

56%

1.565$821

Macau

10.355$200

5.075$200

5.280$000

51%

4.136$540

Timor

3.808$000

2.556$160

1.251$840

33%

1.040$704

61.409$450

25.787$655

35.621$795

58%

15.978$833

Mo~ambique

e Oistritos

-

b) - 0 mapa resumo apresentado permite ainda verificar que a emissoo do Centen6rio da India
permitlu um aumento significativ~ das vendas de franquias postais. 0 volume de vendas no trimestre
hom610go do ana anterior foi de 19.642$962, que comparado com as vendas apuradas no 2.° trlmestre
de 1898, determlna um aumento de vendas na ordem dos 81 %. Este incremento de vendas resulta da
maior procura destes selos e Intelros por parte de fllatelistas e comerciantes do ramo .
c) - Verifica-se ainda, que a col6nia de Mo<;:ambique, vendeu mais f6rmulas de franquia desta
emlssoo, do que todas as restantes col6nlas de Africa.
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d) - Os inteiros postais noo vendidos no perfodo normal de circula<;:oo (1 de Abril a 30 de Junho),
noo foram devolvidos (] Casa da Moeda. Ficaram nas respectivas col6nias, porque por Decreto de 4 de
Julho de 1898, 0 Ministro da Marinha e Ultramar autoriza que os mesmos continuem (] venda ate (] sua
extln<;:oo.
e) - Os Inteiros remanescentes esgotaram-se rapidamente, porem em 1902 a Casa da Moeda
remete para as col6nlas as sobras em dep6sito naquela institui<;:oo, retomando-se nesse mesmo ana a
venda de Intelros do Centen6rio da India ate (] sua completa extin<;:oo.
f) - Constatamos pela leitura do oficio n.o 704 da 3.° Reparti<;:oo da Direc<;:oo Geral do Ultramar,
datado de 28.12.1898, para a 7.° Reparti<;:oo da Direc<;:oo Geral de Contabilidade Publica que as Reparti<;:oes de Fazenda de Cabo Verde, Guine, S. Tome e Prfncipe, India e Macau j6 tinham envlaram (]
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar os saldos de selos existentes em 30 de Junho de 1898, mas
que a Reparti<;:oo de Fazenda de Angola apenas enviou parte do que nela havia ficado por vender
naquela data nas diversas esta<;:oes posta is e que as Reparti<;:oes de Mo<;:ambique e Timor nada tinham
remetido.

g) - Confrontados com as diminutas quantidades de franquias postais vendidas, podemos avaliar 0
grau de dificuldade em encontrar exemplares circulados em carta. A tftulo exemplificativo, diremos que
noo conseguimos encontrar uma unica carta circulada, com selos de Timor, para ilustrar este artigo.
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No passado dia 21 de Maio, no Museu do Mar - Rei D.
Carlos, em Cascais, foi apresentado 0 livro "THERMOPYLAE Hist6ria do Clipper mais veloz do mundo", naturalmente
consagrado a este celebre veleiro '. Etriste escreve-Io, mas 0
mais autentico "galgo dos oceanos" terminou os seus dlas,
sem gl6ria, nas aguas do Tejo ate ter sido torpedeado, durante
um Festival Maritimo, na Baia de Cascais, em Outubro de
19072 • Na epoca, 0 navio em referencia tinha 0 nome de Pedro
Nunes. Mais a frente voltaremos ao assunto.

Rene Rodrigues do Sliva
renesllva@netcabo.pt

A not6ria reputa<;:oo deste clipper deveu-se ao facto
de ter vencido importantes corridas (noo desportivas, e
evidente) e, ja nos fins da era dos grandes veleiros, ter batido
em velocidade navios a motor. Por outras palavras, foi 0
clipper mais rapido que alguma vez existiu.
Ficaram ainda famosas as viagens que efectuou em
competi<;:oo com outros veleiros transoceanicos, em especial,
com 0 Cutty Sark - que sempre venceu.
A apresenta<;:oo do livro acima citado - a que
assistimos com manifesto proveito - renovou em n6s 0 desejo
antigo de tratar filatelicamente este tema da Hist6ria da
Navega<;:oo. E, pols, 0 que passamos a fazer tendo em vista
contribuir para que os filatelistas mais novos que, como n6s,
se sentem atraidos pelas coisas do mar, aprofundem
conhecimentos e ganhem coragem para aparecer nos saloes
e mostras filatelicas, etapas indispensavels para voos mais
altos: as exposi<;:oes competitivas.
•

* *

*

*

A origem do nome clipper. ou aportuguesando, cliper,
noo e pacifica mas parece estar relacionada com 0 nome
dado, em Inglaterra, ao cavalo vencedar de uma carrida.
1 Este IIvro da autoria de Antonio Flalho, Augusto Salgado, Carmen Soares, JeanYves Blot e Jorge Freire, e uma excelente e culdada edlc;:ao da Camara Municipal
de Cascals. Os textos sao apresentados em portugues e Ingles.
2 A IIteratura anglo-saxonlca glorillca e homenagela os clippers apelldando-os de
os "galgos dos oceanos". Com Idenfico proposlto, a literatura Irancesa prlvllegia a
deslgnac;:ao as "Iebres do mar".
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CLIPPER - a ultima geraC;ao de grandes veleiros transoceanicos - ao contrario do que a maioria
das pessoas pensa. nao designa uma classe de navio mas sim um tipo de veleiro mercante de porte
muito veloz. grac;as ao alongamento e formas esbeltas do seu casco e ainda por apresentar mastreac;ao
que atingia. por vezes. 60 metros. em tres. quatro ou mesmo cinco mastros. bem como um enorme
velame que podia. em certos casos. ir aos quatro. cinco e seis mil metros quadrados. Foram construfdos
especialmente para concorrer com os navios a vapor.

Este tipo de navio. de casco esgulo e popa lanc;ada. deriva das escunas e goletas costeiras dos
E.U.A. que, nos infcios do seculo XIX. tinham a fama de serem os navios mais rapidos do mund03 • Por essa
importantfssima caracterfstica eram os navios preferidos dos corsarios e dos contrabandistas.
Nao se sabe. com seguranc;a. qual foi 0 primeiro clipper. Provavelmente. teria sido 0 Ann McKim.
construfdo em Baltimore. no ana de 1833. Aos primeiros foi-Ihes dada a designaC;ao generica de "Clippers
da Virgfnia" e. mais tarde. "de Baltimore". Foi esta ultima denominaC;ao que perdurou.
Muitas vezes 0 termo clipperfoi utilizado junto com um indicativo da mercadoria nele transportada
ou zona geografica de intervenC;ao comercial. Oaf advinham designac;c5es tais como: clippers do cha
(fig. 1). da 10 (fig. 2), do opio (fig. 3). da madeira. de guano. de carvao. de trigo. do Cabo Horn (fig. 4). da
China e mais uns tantos.

Fig. 1

46

Fig. 2

Fig. 4

Alguns clippers concebidos para 0 transporte de passageiros, apresentavam aspectos e
pormenores que, para a epoca. roc;avam 0 requinte. De entre todos individualizamos 0 Sobraon - 0
maior navio composto jamais construfdo (fig. 5). Veleiro de 2 131 toneladas. em teca sobre armac;ao de
ferro. foi lanc;ado ao mar em Novembro de 1866.
Apesar da enorme superffcie do respectiv~ velame (0 que exigia um elevado numero de
tripulantes), 0 Sobraon era um navio no qual os passageiros viajavam a seco e tao comodamente que os
medicos 0 recomendavam para viagens de cura. A classificac;ao que Ihe era dada de "unico" assentava.
entre outras coisas. no seguinte: transportava. na ida. mais de 100 passageiros; 0 salao da primeira classe
media 60 metros de comprimento; carregava a bordo animais para abastecimento de carne. leite e
ovos frescos; dez toneladas de gelo; e era ainda equipado com um alambique destinado a transformar
a agua do mar em agua doce. Um luxo ... a 60 libras. em primeira classe.
Apos 25 anos a operar como paquete regular. em 1891. 0 governo da Nova Gales do Sui
aproveitou-o como reformatorio e. em 1911. 0 primeiro governo australiano
aprestou-o como navlo-escola. Foi entao rebaptizado H.M.A.S. Tingara.
Estes elegantes veleiros eram empregues basicamente em tres
grandes rotas:
a)

Rota da California. ou do ouro. que ligava a costa oriental dos
E.UA costa ocidental. via Cabo Horn;

a

Fig. 5
3 Autores

he que defendem que os clippers "descendem" dos navlos vlqulngues (saculos VIII a XI), 0

que se nos afigura excesslvo.

b)

c)

Rota da Australia, que fazia a ligac;:oo
Inglaterra-Australia (Ievavam emigrantes e mercadorias varias e, no regresso, transportavam 10);
Rota do Cha, que ligava diversos portos
da China a Gro-Bretanha.

Existia ainda uma outra importante
carreira: a que ligava os portos atlonticos norteamericanos a Europa (fig. 6). Contudo, esta rota
noo apresentava as dificuldades que as tres
anteriormente assinaladas comportavam.
Num tempo relativamente curto, foram
construfdos centenas de veleiros desta
configurac;:ao. A Historia da Navegac;:ao fixou
largas dezenas de nomes destes navios, nem
sempre pelos melhores motivos. Damos, como
exemplo, 0 que sucedeu com 0 Great Republic
(fig. 7), que ardeu, em 27 de Dezembro de 1853,
antes de iniciar aquela que deveria ter sido a sua
primeira viagem4. Mais tarde (1855), foi
reconstrufdo (e aligeirado de alguns excessos),
obtendo invejaveis performances, entre as quais
destacaremos a ligac;:oo Nova-Iorque - Liverpool
em 13 dias!
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Fig. 8 - 0 Fa/con,

0 decano
dos clippers filatelizados

De entre os clippers que mais se distinguiram alguns foram filatellzados. Destacaremos:
Falcon - "especializado" no trafico do opio (fig.
8), Marco Polo (fig. 9), Challenger - 0 primeiro a
ser construfdo pelos ingleses (fig. 10), Flying Cloud,
que fazia 0 percurso Nova-Iorque-Sao Francisco,
via Cabo Horn, em 89 dias (fig. 11), Lightning (fig.
12), Heather Belle (fig. 13), Benjamin F. Packard
(fig. 14), Stag Hound (fig. 15), Herald of the Morning
(fig. 16), Sea Witch (fig. 17), Columbia (fig. 18),
Rainbow (fig. 19), Young America (fig. 20), Courier
(21), Orient (fig. 22) e Richard S. Ely (23).
Embora construfdos visando essencialmente as trocas comerciais, bem como 0 transporte de passageiros, ha referencias fiaveis que
nos garantem terem sido concebidos e produzidos clippers destinados as marinhas de guerra.
Esta opc;:ao, porem, foi rapidamente abandonada em virtude da escassa boca (Iargura) destes
navios noo permitir resguardar de forma apropriada e segura os palois da polvora.

Em 1921, Alfred Basil Lubbock, capitao de navios mercantes e autorizado escritor da especialidade, escreveu: Os portugueses tem olho singularmente apurado para os
navios; e este ana (1896) compraram a preeros de saldo tres dos mals bonitos e rapldos

J

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 13
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Fig. 11
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Fig. 14

• As caracteristicas Inlclals deste velelro eram Impresslonantes: quatro mastros; comprlmento 122 m; transportava 5 000 toneladas de
carga (mals ou menos, 0 dobro dos rivals) 0 volume do velame era na ordem dos 6 400 m2; trlpulac;:ao: 120 marlnhelros; atingla 19 nos
de velocldade. Em 1869, fol vendldo e rebaptlzado como Denmark. Naufragou perto das Bermudas, em 5 de Marc;:o de 1872.
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navios jamals construfdos. designadamente
"Thomas Stephens", "Cutty Sark" e "Thermopylae".

'

~

I!.,:;;~---~~:;;;;;::--~----.... --

Vamos agora debru<;armo-nos sobre estes tres clippers que, durante anos, foram portugueses e cujos destin~s finais foram bem diferentes.
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Comecemos pelo primeiro a desaparecer - 0 THERMOPYLAE (fig. 24) que, em Portugal.
foi rebaptizado PEDRO NUNES.
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Este clipper foi encomendado em 1867,
tendo sido lan<;ado a agua em Agosto de 1868
(naquela epoca era posslvel construir um navio
de grande complexidade num ano). Foi
baptizado com 0 nome de Thermopylae - nome
que os padrinhos admitiam pressagiar qualidades
invulgares e grandes exitos5 • Na verdade, tanto
no rota da China (cha) como na rota do Australia (Ia), este veleiro so acumulou vitorias e rendeu
aos seus proprietarios apreciaveis lucros.

Em fins de 1895 foi adquirido pela Marinha Portuguesa (fig. 25 - neste selo 0 nome do
~ cJipperaparece mal grafado). Entrou no Barra do
~ Tejo no dia 29 de Maio de 1896 e foi incorporado,
a 20 de Agosto desse mesmo ano, como navioescola (que nunca, de facto, veio a ser), com 0
nome de Pedro Nunes. No mes de Novembro seguinte, foi definido 0 conjunto de repara<;oes que
importava levar a efeito para bom cumprimento
do nova missao: proporcionar treino de vela e
marinharia. Em Abril de 1897, a Armada deu conto que 0 estado do Pedro Nunes era tao calamitoso que a respectiva repara<;ao atingiria propor<;oes incompatlveis com 0 or<;amento posto ao
dispor da Marinha. Assim, face a cronica falta de
recursos financeiros com que sempre nos debatemos, foi decidido passar 0 navio "ao completo
estado de desarmamento".
Nestas circunstancias, 0 prestigiado
clipper - Icone do navega<;ao de vela - passou
a servir como pontao-deposito de carvao. Durante cerca de dez anos, este navio que fora
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50 nome deste clipper, como se depreende. evoca a celebre
Batalha das Term6pllas. travada em 19 de Setembro de 480 a.
C. Os gregos eram comandados pelo rei espartano Le6nidas.
culo busto estava reproduzido na figura de proa (carranca).

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

construfdo para desafiar os navios a vapor, acomodou, ironia das ironias, combustfvel de que estes
Oltimos careciam.
Este antigo clipper nao chegou, pois, a prestar servic;:o na Marinha Portuguesa, tendo sido
afundado num exercfcio de lanc;:amento de torpedos. 0 fim aviltante e indigno deste navio, gloria da
marinha mercante inglesa, teve lugar em Outubro de 1907, durante a penOltima parte de um festival
marftimo, promovido pelaDga Naval Portuguesa, realizado na Bafa de Cascais. Segundo rezam as cronlcas
da apoca, foi 0 proprio rei D. Carlos que, no Torpedeiro n° 3, disparou tras torpedos moveis, tendo dois
deles atingido 0 alvo: 0 Thermopylae/Pedro Nune1>.
Em jeito de epflogo, podemos dizer que 0 famoso Thermopylae foi ao fundo numa apoca em
que a monarquia portuguesa estava definitivamente em vias de naufragar.

o segundo clipper portuguas a desaparecer foi 0 Sir Thomas Stephens, ou simplesmente, Thomas
Stephens. Nao nos foi possfvel encontrar selo ilustrado com este veleiro, bem como qualquer outr~
documento filatalico com ele relacionado. Por tal motivo, teremos de nos contentar com uma fotografia
amavelmente cedida pela actual direcc;:ao do Museu de Marinha (fig. 26).
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Fig. 26 - 0 clipper ingles Thomas Stephens, rebatizado Pero de Alenquer, no Tejo

o clipper em aprec;:o, um dos melhores do seu tempo, foi construfdo, entre 1868 e 1869, para
Iniclalmente transportar passageiros para a Australia . Fazia a vlagem Londres-Melbourne entre 64/66 dias.
Na apoca ata custava acreditarl
Dez anos depois, foi redireccionado para a carreira da Nova Zelandia, viagem que completava
em pouco mals de 70 dlas. 0 seu grande recorde fixou-se em percorrer mil milhas ... em 70 horas.
Em Dezembro de 1871, 0 Thomas Stephens, no regresso a Inglaterra (via Cabo da Boa Esperanc;:a),
confrontou-se com mar adverso que Ihe arrancou um salva vidas e rasgou algumas velas. Nesta viagem
o navlo transportou, para Calcuta (India), cerca de uma centena dos melhores cavalos de corrlda,
orlundos das colonias de Vitoria e de Nova Gales do Sui (Australia). Ao contrario do que seria de esperar,
este ultimo facto a que deu origem a notfcia que salu nos jornais e nao 0 primelro.
Como aclma referimos, 0 clipper em exame, com casco de ferro, foi vendido, em 1896, a entao
Marlnha Real portuguesa, por 4 800 libras. Consta que a venda se deveu a uma sarie de acontecimentos
negatlvos que atlngiram 0 Thomas Stephens durante os anos de 1893/95 - 0 que muito desgostara 0 seu
proprletario.
6 Um

dos torpedos deu

a costa sem detonar.

o navio que vem prendendo a nossa atenc;ao entrou no Tejo a 26 de Maio de 1896. A 13 de
Agosto do mesmo ana foi incorporado como transporte de vela no Marinha nacional com 0 nome de
Pero de Alenquer. Por esta ocasiao foi armado com duas pec;as de artilharia de montanha de carregar
pela boca de calibre 8.
A sua primeira viagem, na qualidade de transporte da Marinha Portuguesa, teve in/cio a 8 de
Outubro de 1896. Fazia parte da respectiva tripulaC;ao um jovem oficial chamado Gago Coutinho. Mais
torde, em 1909, foi classificado como navio-escola, pese embora 0 facto de, desde 1902, ter vindo a ser
utilizado em viagens de instruC;ao.
Com a implantaC;ao da Republica, este navio passou ao estado de desarmamento. Em data
posterior, dado como inutil, foi vendido (28Dez.1912) ao armador J. Alves da Silva que 0 mandou armar
em barca, para 0 utilizar como navio mercante nas ligac;6es entre Portugal e os Estados Unidos da America.
Durante a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em Janeiro de 1916, efectuou a sua ultima viagem (regressava a Lisboa, com um abastecimento de gasolina). Tudo leva a crer que, muito
provavelmente, foi afundado por um submarino ale mao,
como represalia dos navios mercantes alemaes e austrohungaros, ancorados em portos portugueses, estarem em
vias de serem requisitados, por imposiC;ao polftica da Inglaterra - como alias veio a suceder em cumprimento do disposto no Decreto nO 2 229, de 17 de Fevereiro de 1916.

o Pero de Alenquer, enquanto navio do Marinha
Real, foi comandado pelo Capitao-de-fragata Jose Maria
da Silva e pelo Primeiro-tenente Henrique Eduardo Macieira. Durante 0 curto perfodo republicano, esteve sob 0 coman do interino do Segundo-tenente Francisco Gonc;alves
de Queiroz7.
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Para terminar vamos debruc;armo-nos sobre 0 terceiro clipper - sem duvida 0 mais famoso - 0 Cutty Sark (fig.
27). Sobre ele naG falta, feilzmente, documentac;ao filatelica . Temos a nossa disposiC;ao quase tudo:
selos, blocos, cornets, inteiros posta is, postais maximos, FD.C" marcas posta is, etc.
Fig. 27 - Camet emitido no R.U., em 1968

o veleiro mercante de grande porte Cutty Sark - famoso tambem por ter sido 0 unico clipper do
cha que resistiu com dignidade ate aos nossos dias - foi construfdo em Dumbarton (Escocia), no ana de
1869, segundo projecto de Hercules Linton, na altura um desconhecldo arquitecto naval (fig. 28).
As principais caracterfsticas deste "galgo dos oceanos", onde tudo foi sacrificado a favor do
velocidade, eram as seguintes: 921 toneladas de peso; 64,76 m de comprimento; 11 m de boca; 6,40 m
de pontal (altura do conves sobre 0 fundo); e 46,3 m (acima do conves) tinha de altura 0 mastro principal. Ultrapassava 0 Thermopylae, em
comprimento, escassos 15 centfmetros.
Apresentava, como contra, contravelas
no mastro principal, verga fixa e solta e
vela trapezoidal superior e inferior no
traquete.
Foi concebido para 0 entao dinamico comercio do cha e tinha ainda
como desiderato ultrapassar 0 desempenho do Thermopylae - 0 que nunca conFig. 28
Fig. 29
seguiu como ja tivemos ocasiao de adiantar. De entre a mais bela rac;a de navios que 0 mundo jamais vira - os clippers - 0 Cutty Sark era um
autentico puro-sangue. No entanto, 0 seu comportamento nos desaflos que protagonizou com 0 grande
rival, por azares varios, foi decepclonante. Apesar disso 0 Cutty Sark estabeleceu recordes naG superados, como, por ex" de 67, 69 e 70 dias no ligac;ao Sydney ou Newcastle (no Australia) 00 Canal do
Mancha (fig. 29).
qulser sober mals sobre 0 Thomas Stephens, aconselhamos a lellura do rlgoroso artigo que 0 ClEN Antonio M. Gonc;:alves publlcou
na "Revlsta da Armada", n° 387, de Junho de 2005.
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De inlcio, foi destinado ao transporte de cha, e outras mercadorias exoticas, fazendo a viagem Xangai-Londres em 99 dias. Mais tarde transitou para a carreira da la (Australia), na qual, durante anos, nunca completou uma via gem acima
dos 100 dias (fig. 30).
Em 1895, foi com prado pela empresa portuguesa Joaquim Antunes Ferreira
por 1 250 libras. Rebaptizado com 0 nome Ferreira, foi utilizado em viagens no
Atlantico. Em 1916, na Cidade do Cabo (Africa do Sui) foi transformado em barcagoleta e, de novo, rebaptizado, agora com 0 nome de Maria do Amparo. Entre os
marltimos portugueses, contudo, este veleiro era conhecido como " A Pequena
Camisola" - traduyao directa do escoces cutty sark.
&

Fig. 30

ca.,

Este curioso nome tem origem num poema ("Tam O'Shanter") de Robert Burns, que evoca uma
velha lenda na qual Tam (um caseiro escoces beberrao) de Shanter, ao regressar a casa, montado
numa egua cinzenta "Maggie", encontra uma enorme fogueira, a volta da qual feiticeiros e feiticeiras,
danyavam na companhia do proprio Diabo. De entre as feiticeiras, evidenciava-se uma nova e bonita,
chamada Nannie, que estava vestida unicamente com uma pequena camisola (cutty sark). Tam, ao
fugir, foi perseguido, em especial, pela Nannie que, em determinada altura, chegou mesmo a conseguir
arrancar uma poryao de pelos da cauda da montada do escoces bebedolas (ver foto da carranca).
Reino Unido, em 1966, salvo erro, emitiu um aerograma ilustrado com a cena mais emocionante desta
historia irreal: 0 momenta em que a referida feiticeira agarra a cauda da egua . No corrente ano, em
comemorayao dos 250 anos de Robert Burns, foi emitido um delicioso FD.C., que consagra nao so 0
poeta mas tambem 0 "acontecimento" atras descrito (fig. 31).

°
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Fig. 31

Em 1922, 0 comandante Wilfred Dowman tendo encontrado, em Lisboa, este veleiro votado
praticamente ao abandono, teve a sensatez e 0 dinheiro suficientes para 0
comprar e restituir-Ihe a forma primitiva . Devolveu-Ihe ainda 0 nome original
e durante alguns anos utillzou-o como barco de recreio B•
No ana de 1954, face a dificuldades varias, fol levado para uma
doca seca, em Greenwich (arredores de Londres), onde ainda permanece
como barco-museu (Fig . 32). E uma das maiores atracyoes turlsticas de
Londres Cia recebeu mais de 15 mil hoes de visitantes) e esta classificado
como patrimonlo mundial, pela UNESCO, desde 1997.

Fig. 32 - 0 Cutty Sark na doca
de Greenwich

• 0 procedlmento patrlotlco do comandante Dowman que, em 1923, fazla noticla de prlmelra paglna dos Jornals Ingleses, levou a que
um genuine whisky escoces, lan~odo no mercado, naquele ano, tivesse 0 nome ·Cutty Sark". Tradlclonalmente os whiskies eram
escuros, mas este apresentavo-se de cor noturalmente clara. Tal caracteristlca, aUada comprovoda quoUdode, fol, e alndo
a
chave do seu enorme exlto.

a

e,

Em 21 de Maio de 2007, sofreu urn incendio devastador enquanto se procedia a obras de
restauro e de conservac;:co. No entanto, 0 incendio, que parece ter tido origem criminosa, nco causou
os estragos que, de infclo, se calculava devido precisamente as obras que nele estavam a ser levadas
a efeito. Mobillario e muitos utensflios, bem como a colecc;:ao de carrancas de proa (do qual faz parte
a autentica carranco do Cutty Sark), haviam sido retirados do navio, salvando-se assim das chamas que
consumiram parte do navio.
A terminar, nco sera legftimo perguntar: para quando um selo portugues consagrado 00 Cutty Sark/
Ferreira/Maria do Amparo/Cutty Sark?
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Proa do Cutty Sark: foto tirada em 1999, onde se ve bern a ;ovem feiticeira Nannie, vestida com uma curta camlsola, segurando alguns pelos da cauda da montada do beberrao Tam.
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Foi grande desenvolvimento da Aviac;oo Civil na
decada a seguir 1° Guerra Mundia\. 0 desejo de aventura e
o objectiv~ de atingir territorios longfnquos de forma cada vez
mais rapida, sem dOvida foram parte da motivac;:oo e da
determinac;:oo, tantas vezes heroica, dos pioneiros da aviac;:oo,
de varias Nacionalidades, incluindo-se Portugal na lista dos
mais ilustres.
Em Inglaterra e na Franc;:a a aviac;:oo civil atingia nfveis
de desenvolvimento de grande importoncia, e sao daf
originarios a maioria dos primeiros voos pioneiros para 0 sui de
Africa.

Giorgio Mlcall
brumegiOtvcabo.co.mz

Nessa altura, Moc;:ambique, em virtude da sua posic;:oo
geografica, tendo como vizinhos Colonias dessas Nac;:oes
Europeias, foi "visitado" p~r varios desses voos pioneiros.
Tambem internamente, tiveram lugar esses voos efectuados
pela primeira vez.
Citaremos apenas como exemplos:
Em 1926 - Franc;:a / Madagascar - Piloto Vaisseau
Bernard - passou p~r Quelimane e cidade de
Moc;:ambique;
Em 1927 - Franc;:a / Madagascar - Piloto Dagnaux Passou por Tete, Quelimane e Moc;:ambique;
Em 1927 - Sufc;:a / Cape Town - Piloto Mittelholzer Passou por Beira, Inhambane e Lourenc;:o Marques;
Em 1928 - Portugal / Moc;:ambique em Setembro, e LM
/ Beira em Dezembro - Pilotos Pais Ramos e Oliveira
Viegas (in" Aeronautica Portuguesa" de J. Diniz Ferreira
- Lisboa 1961).
Em 1929 os voos internos de Lourenc;:o Marques / Vila
Jooo Belo / Inhambane, que pela primeira vez em
Moc;:ambique transportaram oficialmente algum
correio.

As Companhias Aereas
Porem, para que se possa fazer a explorac;:oo postal
da via aerea, e necessario outras condic;:oes "sine qua non ",
que os voos pioneiros noo tinham.
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A organizac;ao de uma carreira regular e uma dessas condlc;6es, e isso s6 e posslvel atraves de
Companhias de Aviac;ao.
Para 0 sui de Africa isso s6 aconteceu em Janeiro de 1932 com 0 estabeleclmento da carreira
regular da Companhla "Imperial Airways" de Londres para Cape Town e retorno .
Apresentamos 0 Mapa lIustrativo (Fig. 1) e uma carta circulada no 10 voo de retorno, de Durban
para Inglaterra (Fig. 2).

Via A
IMPERIAL AIRWAYS

Fig. 2 - Primeiro voo regular da Imperiai Airways Africa do Sui
-Inglaterra (voo de retorno). Carta enviada de Durban (21/
1/32) para Durham (Inglaterra) com transito em Capetown
(22/1/32).

56

e_

2I _ _ . QoOe

L -_

_ _ _ __

_

-=:;...._ __ _II!r.J:_..J:LJ Fig. 1 - Rota dos avioes da "Imperial Airways" de 1932 a 1937

Atraves desta Companhla, utillzando esta via e outras Iigac;6es aereas estabelecidas com
desenvolvimento da " Imperial Airways", e
tambem atraves de conex6es com
carrelras de outras Companhlas Aereas,
abrlram-se as ligac;6es aereas de
Moc;amblque para 0 Mundo, que
obvlamente os Correlos Irlam aproveltar.

0

Mesmo antes de se estabelecerem
normas leglslativas que regerlam 0 modo
como a correspondencla com origem em
Moc;ambique poderla beneflclar deste
enorme avanc;o na rapldez das
comunlcac;6es, h6 exemplos, muito raros,
de pec;as circuladas que segulram J6 por
esta via aerea. Apresentamos na Fig. 3, um
exemplo.

Nota: Esta carta coloca-nos uma
interessante questdo. Quem pagou a
sobretaxa aerea atraves do se/o da
Rhodesia?
A explicat;do mals plausivel
resulta do art. 0 3 7 do Decret05786 de 70/5/
7979 re/ativo 6 Organlzat;do dos Servit;os
Postals, que, 6 data, se aplicava tambem
a Mot;amblque e que diz:

Fig. 3 - Carta comercial enviada da Beira para Hamburgo. Franquia
Mista, Pagou 1$40 em selos da Companhia de Mor;:ambique, para
pagamento do porte simples para 0 Estrangeiro (Beira 21/6/1932)
e 11 d em selos da Rhodesia, para pagamento da sobretaxa de
correia aereo (Salisbury- 23/6/1932). A carta foi transportada
atraves do Caminho de Ferro da Beira ate Salisbury, tendo depois
seguido ate Broken Hili onde apanhou a conexCio da Imperial
Airways.

" sao da exclusiva competencia do Estado: 7° - 0 transporte e a distribuil:;;ao de cartas (. .. ); Paragrafo 7
- Nao se compreendem nestes monop6lios:
a) 0 transporte de correspondencias pastais que tenham sido devidamente franqueadas e carimbadas
na estac;:ao postal do lugar de procedencia; "( in "Boletim do CFP n° 427, pg7)
Assim, esta carta tera circulado em mao ao cuidado do expedidor ate Salisbury, onde Ihe foi
aplicado 0 selo de pagamento da sobretaxa aerea.

A Direc<;:oo dos Servi<;:os de Correios e Telegrafos, logo em Julho de 1932 faz publicar a Portaria
1713 de 16/7 (por ex. in " BCM n° 16 de 16/8/32) que foi posterior e sucessivamente regulamentada nos
anos seguintes como adiante referiremos .
No Preambulo dessa Portaria diz-se:
"Tendo as administrac;:oes Postais da Uniao da Africa do SuI e Rodesia do SuI. iniciado em Janeiro
a transporte de correspandencias postais "por aViaOll, utilizando uma linha aerea inaugurada por essa
ocasiao;
Podendo este meio de conduc;:ao de correspondencias postais ser utilizado por esta Col6nia nos term os
do Convenc;:ao sobre transporte de correspondencias por via aerea .... "
Esta nova regulamenta<;:oo considerada provisorio (aguardando que fossem estobelecidos as
lin has aereas do Companhia Portuguesa de Avia<;:oo - art.o 6 do referida Portaria -) permitiu 0
aproveitamento desta via aerea.
Referiremos agora outra Companhia Aereo, a "Regie Air Afrique".
Citaremos a proposito um telegrama de Paris de 25 de Agosto de 1934 e publicado no imprensa
de Lisboa que dizia: "0 go verno de Madagascar organizou uma linha postal oerea entre Tananarive e
Broken Hill na Rodesia. Os avioes seraa pi/otados por Lefevre e Assolant. Esta carreira sera regular e
atravessara a ProvIncia de Moc;:ambique, fazendo esc ala na cidade de Moc;:ambique e em Tete. As
malas de correia chegadas a Broken Hill embarcarao ali nos avioes da "Imperial Airways" com destin~ a
Europa. Com este novo servic;:o aereo acelerar-se-ao as comunicac;:oes postais entre Portugal e
Moc;:ambique. Uma carta enviada de Paris chegara sete dias depois a Broken Hill e seguira imediatamente
para a Africa Oriental Portuguesa. "
Fica patente a importancia desta liga<;:oo, nomeadamente para toda a regioo Norte de
Mo<;:ombique.
No Fig. 4, apresentamos uma pe<;:a circulada no inaugura<;:oo desta linha oerea.

Verso~.75%

Fig. 4 - Carta enviada de Johannesburg (31/7/1934) - frente - para Tete (2/8/1934) - verso - e transportada no 1° voo
de Broken Hill a Tananarive (voo de retorno).

Tambem para a regioo Centro - c idade do Beira e atraves delo para todo 0 Mo<;:ambique - a
inauguro<;:oo em 1935 pela "RANA"(Rhodesia and Nyasaland Airways) de carreiras areas semanais
regulares entre Salisbury / Blantyre e a Beira e respectiva conexoo a linha do "Imperial Airways", foram
outro avan<;:o no rapidez das comunica<;:6es posta is.
No Fig. 5, opresentamos uma pe<;:a circulada no inaugura<;:oo dessa linha oerea.
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NYAS ALAND AIRWAYS. LT D.

• YAIR MAIL

Fig. 5 - Sobrescrito comemorativo do 1· Voo
da R.A.N.A., enviada da Beira (6/8/1935) para
Limbe (6/8/1935). No verso tambem carimbo de
transito em Blantyre. Assinatura do piloto M.H.Pearce .

I'0Il AVIAO

Igualmente
com
enorme
importancia.
nomeadamente
na
circula<;ao interna e na melhoria do
BLANTYRE (f'f,........ J ....
BEIAA
r:... Arrical
acesso das cidades costeiras de
__ BEIAA ... aUHTVRE
Mo<;ambique com 0 exterior. foi 0 servi<;o
costeiro da " Imperial Airways" atraves de
Hidroavioes. 0 que representou um marco
LldBE ,
no desenvolvimento da avia<;ao e
consequentemente do transporte p~r via
llya J a ..... . A .
aerea . Este servi<;o teve inrcio em 1937.
Apresentamos um mapa com a
representa<;ao dos voos ( in " Mouvements
in aircrafts on Imperial Airways' - African
route - 1931/39 - Peter Wingent") bem
como uma carta circulada internamente no 10 voo da rota costeira dos hidroavioes da " Imperial Airways".
(Fig. 6 e Fig. 7).
!lOUVftf'fIR OF FIRST
O"ICIAL AlA MAli ..._ _
I~
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Fig. 7 - Carta enviada da Beira (10/6/1937) para Louren~o Marques
(no verso: 12/6/1937), transportada pelo hidrooviao "Challenger"
da Imperial Airways, no 1· voo descendente do Flying Boat Service .
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irways, iniciado em Junho de 1937.

Sucessivamente e ate ao estabelecimento da(s) companhia(s) de avia<;ao portuguesa. 0
transporte postal foi confiado a estas Companhias (e a outras. mas tambem depois de 1939). tendo
aumentado progressivamente os Parses de destin~ .

Regulamentac;:oo do Servic;:o
A portaria 1713 ja referida. estabeleceu as modalidades de funcionamento e que se mantiveram
inalteradas de 1932 a 1937. altura em que houve importantes mudan<;as. p . ex. no modo de cobran<;a.
As correspondencias encaminhadas por via aarea estavam sujeitas ao pagamento das taxas
postais em vigor e respeitantes a via ordinaria - via superffcle - (pertencentes a Administra<;ao Postal de

Moc;:ambique) a que se acrescia uma sobretaxa especial, pogo em dinheiro, pelos remetentes, referente
ao custo da via aerea (pertencente as Administrac;:oes Postais a cargo de quem estava 0 servic;:o de
transporte aereo), conforme estipulava 0 art.O 30 da Portaria : " A importancia do sobretaxa especial sera
pogo adiantadamente nos estm;:t5es postais e cobrada como rendimento postal pertencente a outras
AdministrQ(;;t5es. "
A remessa dos valores cobrados as outras Administrac;:oes estavam sujeitas a um valor de cambio
previa mente estabelecido, e que foi acordado ser 0 franco - ouro. A sobretaxa era cobrada aos
remetentes em franco-ouro, paga em escudos ao cambio aprovado pelo Governo-Geral da Colonia e
proposto pela Direcc;:ao dos Correios de Moc;:ambique. E e isso que diz 0 art.o 40 da Portaria.
As Instru~oes Anexos a portaria, (in BCn de 16 Julho de 1932, pgs 347 e seguintes) estabelecem
nos seus art.o 1 a 4, que so serao aceites correspondencias ordinarias e registadas e que as estac;:6es de
permuta em Moc;:ambique eram Lourenc;:o Marques e Tete / Quelimane (mais tarde tambem Moc;:ambique
a quando do conexao com Madagascar, e tambem Beira atraves da R.A.N.A.) a que correspondiam
respectivamente as estac;:oes de Johannesburg (no A. do Sui) e Salisbury (no Rhodesia ).
No artigo 5 e estabelecida a criac;:ao das "etiquetas azuis - Modelo 13 " e diz 0 seguinte:
" Todas as correspondencias levarao colada no sua face an versa uma etiqueta azul com as
seguintes palavras - PAR AVION - POR A VIA 0 / Afranchissement pea;u: Frs ....... "(e apresentado 0 modelo
da etiqueta, que tambem representamos no Fig. 8).

Fig. 8

As Instruc;:oes referidas, no seu art.o 14 estabeleciam a equivalencia em escudos do franco-ouro
nesta data e que era de 6$00. Continham tambem muitos procedimentos a efectuar pelos funcionarios
dos Correios de que destacamos, porque ajuda a compreender muitas das anotac;:oes nas cartas, 0
descrito na Base VI (in pg. 370 do citado BClT) referente a expedic;:ao:
.. As operQ(;:t5es a efectuar quanto as correspondencias por aviao sao: Expedic;:ao:
a) Pesagem, anotac;:ao a lapis preto no objecto e calculo:
- do franquia em estampilhas a afixar nos termos das tabelas em vigor, inc/uindo 0 premio
de regis to se 0 objecto for para regis tar.
- do sobretaxa a cobrar em dinheiro do publico, segundo a respectiva tabela.
b) Cobranc;:a do franquia e do sobretaxa.
c) Afixac;:ao do Modelo 73 (etiqueta azul) e indicac;:ao do sobretaxa em francos a tinta preta.(..)"

o uso destas Etiquetas Azuis (Mod. 13) foi especial mente marcante durante 0 perfodo a que se
refere este estudo. De tal modo que por si so seriam merecedoras de estudo especffico, 0 que esta fora
do objectiv~ deste artigo.
Referiremos muito sucintamente que a Administrac;:ao Postal da Companhia de Moc;:ambique
(era autonoma) adiantou-se a Administrac;:ao Postal de Moc;:ambique, e pas em pratica na sua
correspondencia expedida por via aerea, uma etiqueta do tipo Mod. 13 (Mod. 68 com uma variante) e
que foi a primeira a ser utilizoda .
Todavia no Companhia de Moc;:ambique, com a emissao de selos especfficos para a via aerea
em 1935, deixaram de se utilizar estas etiquetas para a cobranc;:a da franquia, utilizando-se apenas os
referidos selos.
Existiram mais 6 tipos de etiquetas Mod-13, que foram utilizadas open as no area do Administrac;:ao
Postal de Moc;:ambique. Alem desta, existiram mais 6 tipos de etiquetas Mod-13, especfficas do
Administrac;:ao Postal de Moc;:ambique.
Tambem ao longo dos anos foi variando a inscric;:ao na propria etiqueta. Como vimos a princfpio
eram inscritos em francos-ouro (e centimos) a quantia cobrada como sobretaxa.
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No Boletim Oficial de Mo<;:ambique n° 36, 11° Serie, de 8 de Setembro de 1937, e para entrar em
vigor a lOde Setembro, vem pubJicada a instru<;:ao n° 22 que especifica .. (. . .). As importoncios
correspondentes oos oortes e sobretoxas seroo cobrodos em dinheiro pe/os empregodos dos Correios e
Te/egrofos ( .. .). A correspondencio seguira sem ne/o se oplicor quo/quer estompilho. No etiqueto M/13
sera indicodo a importancio cobrodo, em moedo Nociono/ . ..
Por ultimo, no Boletim Oficial n° 10, 11° Serie, de 9 de Mar<;:o de 1938 e pora entrar em vigor a 14 de
Mar<;:o de 1938, sao pubJicadas as instru<;:6es N° 3/1 dos Servi<;:os Posta is que, consoante 0 estipulado no
artigo 10, termina 0 usa das etiquetas Mod. /13, passando a franquia e a sobretaxa a ser integralmente
satisfeitas por intermedio de selos postais afixados nas cartas.
Apresentamos um sobrescrito do ultimo dia de circula<;:ao destas etiquetas azuis - 13 de Mar<;:o
de 1938. (Fig. 9)

"Ol

IIEIlVIC;:OS DOlI OOIlIlEIOil B TBLEGnAPOS
DA OOL6!fIA DE XQ9AlfDIQIl'E

hlDO .Sur.

Duarte da Silva

Fig. 9 - Carta envlada de Lourenc;:o Marques para 0 Lumbo, com a etiqueta azul Modelo 13 no ultimo dia
da sua utllizac;:ao, 13 de Marc;:o de 1938.(ver tabela 6)
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As sobretaxas - rabelas
A partir de 16 de Julho de 1932, data em que apareceu pubJicada a primeira tabela de sobretaxas
"Por AVIA.o", eo medida em que a evolu<;:ao do transporte aereo fez aumentar 0 numero de pafses
conectados, bem como foram sendo criadas novas vias de conexao, as tabelas foram-se tornando
muito extensas, complexas e com altera<;:6es frequentes. A tftulo de exemplo, e apenas no ana de 1932,
foram pubJicadas tabelas em Julho, em Setembro e em Dezembro.
Por outr~ lado sempre que porventura variasse a equivalencia do franco-ouro (que estava
dependente de vari6veis estranhas aos Servi<;:os dos Correios), variava tambem a importancia a cobrar
aos remetentes.
Para nao converter esta parte do artigo numa sucessao enfadonha, complexa e i1egfvel de
tabelas, tivemos que fazer op<;:6es no senti do de apresentar uma amostragem inteligfvel das tabelas e
do sua evolu<;:ao. Propositadamente apresentamos no final a imagem de uma tabela completa que
esteve em vigor no ana de 1939, retirada de um Anu6rio que, a nosso ver demonstra 0 absurdo que serio
apresentarmos todas as tabelas completas com todas as altera<;:6es introduzidas, com todos os Pafses de
destin~.

Para escolhermos os Pafses de destin~ com os quais houve maior tr6fego de correspondencia,
tivemos de ir col her os respectivos dados aos Relat6rios Estatfsticos dos anos a que nos reportamos.
Vale a pena debru<;:armo-nos um pouco sobre esses dados estatfsticos ate para ter uma ideia
mais precisa sobre os numeros das correspondencias expedidas a partir de Mo<;:ambique.
Desde que foi possfvel a utiliza<;:ao da via aerea no expedi<;:ao do correspondencia e se assistiu
ao seu desenvolvimento, era previsfvel que ana a ana 0 volume de tr6fego postal, principal mente para
o exterior de Mo<;:ambique (mas tambem no interior) evolufsse de forma substancial e representasse uma
percentagem significativa do via utilizada, nomeadamente para as cartas.
No Relat6rio Estatfstico dos Correios de Mo<;:ambique, referente 00 ana de 1939, sao fornecidos
dados comparativos que demonstram essa evolu<;:ao e que apresentamos.

Assim e apenas de 1937 a 1939:
- Cartas expedidas via aerea para 0 Interior da Col6nia (incluindo a c. 0 de Mo<;ambique):
Em 1937. cerca de 7000; em 1938. cerca de 105000; em 1939. cerca de 185000. de um tot a I
de 880000 (cerca de 21%).
-Cartas expedidas via aerea para a Metr6pole (incluindo c. 0 de Mo<;ambique):
Em 1937. cerca de 80000; em 1938. cerca de 205000; em 1939. cerca de 190000. de um total de
260000 (cerca de 73%)
- Cartas via aerea expedidas para 0 Estrangeiro (incluindo c. 0 de Mo<;;:ambique):
Em 1937. cerca de 156000; em 1938. cerca de 210000; em 1939. cerca de 241000. de um
total de 1300000 (cerca de 19%)*
* Apenas para a Unioo Sui Africana. nesse ano. faram expedidas cerca de 950000 cartas. a maioria
atraves da via Superficie.
Analisando os destin~s das carrespondencias para 0 Estrangeiro em 1939. 47% destinavam-se a
Europa; 24% a Parses de Africa; 19% eram para Parses da Asia; Para as Americas iam cerca de 8% e apenas
2% para Australia e Oceania. Face a estes dados escolhemos para apresentar nas Tabelas como Parses
Estrangeiros de destin~. a Africa do Sui. a Rhodesia. a india. os E.U.A. e 0 Brasil. a Australia e. na Europa. a
Gro Bretanha. Fran<;;:a. Alemanha. Italia. Espanha e sur<;;:a.
A apresenta<;;:oo das tabelas foi dividida em 3 partes consoante a modalidade de cobran<;;:a e
subdividimos a Parte 1 em 4 Tabelas segundo as vias de encaminhamento seguidas.

PARTE I - CORRESPONDENCIA "POR AVIAO" PARA PORTUGAL E ESTANGEIRO
COM SOBRETAXA EM FRANCOS-OURO
Sobretaxa cobrada em escudos ao contravalor do franco - ouro
Eflqueta MIl3 com sobretaxa em franco - ouro manuscrita e selos para pagamento do porte normal
Tabela 1 - Sobretaxas aareas para cartas enviadas via Louren<?o Marques - Johannesburg
PortarialOdSllnstruyAo

Portaria
1.713

OdS
223128

Portarla
1.832

OdS

OdS

81/18

143138

InstruyAo
2

InstruyAo
8

Data da PortarialOdsllnstr.

18/7132

2919132

10/12132

1713134

1817134

1511135

7/2/35

112135

113135

Data de entrada em vigor

Fonte
Destlno

NAo
Nlo
NAo
especlficada especificada es

NAo
NIo
a especificada especificada

BCTI Julho
BCTIn.358 BCTIn.357
BCTIn. 347 BCTIn.349
BOMn.5de 80M n. 9de
dell
1932eBCM
del
de Out. 1932 de Dez.1932
30/113527/2/35n. 18 de
Semestre
Semestre
1
2
118 serle
lIaserie
16/8/32
1934
1934
Cada 20 gr. Cada 20 gr. Cada 20 gr. Cada 20 gr. Cada 15 gr. Cada 15 gr. Cada 5 gr.

~FRICA

-

0,21

0,11

0,04

0,40

0,34

0,12

-

1,71

1,88

0,58

8,88

7,79

2,80

1,80

1,55

0,52

1,47

1,26

0,42

1,86
(Fig. 10)

-

1,40

1,28

0,43

1,69

1,69

-

1,28

1,15

0,39

2,49

2,49

-

1,89

2,60

0,87

UniAo da Africa do Sui

0,21

3

0,28

0,28

Rhodesia do Norte e do Sui

0,42

3

0,53

0,53

-

2,25

2,25

9,07

9,07

India (via Oehli)

2,625

2,38

2,38

India (via Karachi)

2,10

1,95

1,95

1,785

1,86

-

iAMERICAS
USA
Brasil
\ASIA

EUROPA
Palses da Europa ~
Gra Bretanha
OCEANIA
jAustralia

1 Tabela tamt>em publicada no BCM n. 21 de 1/11/32 com Aviso de 27/10/32.
'Portana tamt>em publicada no BCM n. 3 de 1/2/33 com Aviso de 27/10/32.
3 Sobrelaxa por cada 15 gr.
• Com excepc;:oo dos Paises com sobrelaxa especilica
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Fig. 10 - Carta registada (Registo nOll) envlada de
Inhambane (19/1/1933) para Lisboa, com franquia de
2$20 (1 $40 de primeiro porte + $80 de premio de
registo para cartas enviadas para Portugal via Africa
do Sui - Decretos 18.467 de 16/6/1930 e 20.317 de 14/
9/1931) e etlqueta M-13 com sobretaxa aerea
manuscrita de Frs. 1,86 (sobretaxa ate 20 gr. para
cartas destlnadas, via lourencro MarquesJohannesburg, para paises europeus nco
especificados - Portaria 1.832 de 10/12/1932).

TabeJa 2 - Sabretaxas aereas para cartas enviadas via Beira, via Tete au Quelimane - Salisbury
PortariaJOdS/lnstru~o

Portaria
1.713

Data da PortariaJOdsllnstr.

1617132

Data de entrada em vigor

Fonte

Destino

OdServi~ OdServiyo Instru~o

Instru~o

Instru~o

223128

143/38

2

6

29/9/32

18n134

15/1/35

712135

18/3/35

112135

113/35

114/35

NAo
NAo
NAo
esoecificada esoecificada esoecificada

11

BCTT
Julho 1932 BCTTn.
BCTTn. BOM n. 5de BOM n. 9de
BOMn. 14
eBCMn. 347 deOut. 357 dell 30/1/35-111 2712135 - 11 de 214/35
serte
Sem.
1934
sene
1932
16 de
16/8132
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada
20 ar.
20ar.
15 ar.
5 gr.
5 gr.
15--'Lr.

~FRJCA
UniAo da Africa do Sui
Rhodesia do Norte e do Sui
!AMERICAS

0,42 3
0,21

3

0,53
0,35

0,40
0,26

0,33
0,22

0,12

0,11
0,08

3

0,08 "

-

2,11

1,60

1,35

0,45

-

9,16

6,93 3

5,84 0

1,95

India (via Dehli)

2,10

1,92

1,45

1,22

0,41

-

India (via Karachi)

1,575

1,58

1,20

1,00

0,34

0,35

-

-

-

-

-

0,42

1,575

1,53
1,39
(Fia.11)

1,16

0,98

0,33

-

0,30

0,31

-

0,31

-

0,36

-

0,32
0,31

-

-

-

-

-

-

0,36
0,31

-

2,15

1,63

1,37

0,46

0,79

USA
Brasil

5

0,46
1,55

ASIA

India (via Delhi ou Calcuta)
EUROPA
lPalses da Europa B
IGra Bretanha
Portugal

1,365

-

Espanha
Franya

-

ltalia

-

~emanha

~uiya
PCEANIA
~ustralia

-

-

1,05

0,89

Sobretaxas confirmadas pela Portaria 1.832 de 10/12/32 (BClT n. 349 de Dez. 1932).
2 Na Instruc;:Cio 11 a tabela e deslgnada como "Tabela de sobretaxas "por avlCion via Salisbury"
3 Sobretaxa por coda 15 gr.
• Somente Rodesia do Norte
'Via Dakar
• Com excepc;:Cio dos Paises com sobretaxa especiftca
1

Fig. 11 - Carta envlada da Beira (28/6/1933)
para Birmingham com franqula de 1$40
(prlmeiro porte para cartas destlnadas ao
estrangeiro - Decreto 18.467 de 16/6/1930) e
etiqueta Tlpo 1 A com sobretaxa aerea
manuscrita de Frs. 1,39 (sobretaxa ate 20 gr.
para cartas destinadas, via Salisbury, para a
Gra Bretanha - OdS 223/28 de 29/9/1932).
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Em 1934 os Correios de Moc;am-bique passam a utillzar a nova linha aerea
Broken Hill-Tananarive. Deste modo as estac;oes postais de Moc;ambique, Quelimane e
Tete expedem malas fechadas por esta via
para as estac;oes de Mont Cenis a Paris, Londres, num sentido e Majunga, Tananarive,
noutro sentido. A nova via permite tambem
de iniciar 0 servic;o de permuta de correspondencia entre as estac;oes postais de
Moc;ambique, Quelimane e Tete.
TabeJa 3 - Sobretaxas aareas para cartas transportadas por aviOes da Iinha aarea Tananarive - Broken Hill
PortarialOdSllnstru9lo
Data da PortarialOdSllnstr.
Data de entrada em vigor

Od~

148140
21811934
NAo

Iesoecificada

Instru9lo
6

IllStru9Io

712135

1215137

113135

1/6137

1314

BeTn. 357 80M n. 9de BOM n. 23 de
dell Sam. 2712135-11
916137 -II
1934
s6rie
s6rie
Cada 15 gr. Cada 5 gr.
Cada 5 gr.

Fonte
Destlno
!AFRICA
Unillo da Africa do Sui
Rhodesia do Norte'

-

-

0,12

0,62

0,21

-

-

0,65 2

IASIA
India
India (KarachQ

0,55

-

2

Em Agosto de 1935 a Companhia
Rhodesia and Nyasaland Airways ( RAN.A.) estabeleceu uma carreira aerea semanal entre
Salisbury, Beira e Blantyre, conectando em
Salisbury. com os avioes da Imperial Airways. Novos acordos permitem a explorac;oo destas vias
para 0 envio de correspondencia tanto para 0
exterior como para 0 interior.
TabeJa 4 - Sobretaxas aareas para cartas
envladas via Beira - Salisbury I BJantyre
PortarnuOdsnn~o

30fT135

2/9/35

Data de entrada em vigor

1/6/35

15/9/35

1,47
'Fla. 12\

0,49

-

Fonte

-

-

-

iAFRICA

OCEANIA

BOM n. 34 de
21/6/35-11
serie
Destlno

Australia

InstNc;ao
28

Data cia PorternuOdsilnstr.

EUROPA
:Palses da Europa 3

InstNyIo
23

8OMn. 38de

18/9135

Cada 5 ar.

Cada 5 ar.
0,19

I

Unilio da Africa do Sui

0,22

2

Rhodesia do Norte

0,18

0,16

a

Rhodesia do Sui

1$00 1

1$00 '

Niassalandla

1$00

Malas fechadas de Mocramblque, Quellmane e Tete para Broken Hili
Via Mocramblque, Quellmane e Tete-Broken Hili
>Malas fechadas de Mocramblque, Quellmane e Tete para Mont Cenls
Paris e Londres. A InstrucrCio 4/1 de 4/3/37 (BOM n. 11 de 17/3/37)
determlna que a partir de 15/3/37 "as estacroes postals de
Mocramblque, Quellmane e Tete passem a fechar malas-avlCio para
o correlo de Marseille-Gare-Avlon em subslilulcrCio das que
actual mente sOo expedldas para 0 correlo de Mont Cenls Paris".

a

1

1$00

1

!AMERICAS
USA

0,56

0,54

Brasil

1,65

1,63

ASIA
India (via Dahli ou Calcut8)

0,52

0,50

India (via Karachi)

0,45

0,43

Gra Bretanha

0,41

0,39

Portugal

0,41

0,39

Espanha

0,46

0,44

Fran~

0,42

0,40

Italla

0,41

0,39

iAlemanha

0,46

0,44

Sui~

0,41

0,39

0,89

0,87

EUROPA

OCEANIA
I

Sobretaxa em escudos - Por cada 15 gr. ou fraccrCio jAustralia
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Fig. 12 - Carta registada enviada de Tete (13/8/1934) para
Paris com franquia de 3$00 (1 $65 para primeiro porte +
1$30 de premio de registo + $05 em excesso, para cartas
desHnadas ao estrangeiro - Decreto 23.455 de 1/3/1934)
e eHqueta M-13- Tipo 3, com sobretaxa aerea manuscrita
de Frs. 1,47 (sobretaxa ate 15 gr. para cartas desHnadas
a paises europeus e transportadas por avioes da linha
aerea Tananarive - Broken HiII- OdS 148/40 de 2/8/1934)
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PARTE II - CORRESPONDENCIA "POR AVIAO" PARA 0 INTERIOR
COM SOBRETAXA EM FRANCOS - OURO

Sobretaxa cobrada em escudos ao contravalor do franco-ouro
Etlqueta M/13 com sobretaxa em franco-ouro manuscrita e selos para pagamento do porte normal
'
1ibl5Sbt
a ea - 0 re axas aereas para cortas d estinad as ao In tenor
Portaria/OdSllnstru~

Data da PortariaJOds/lnstr.
Data de entrada em vigor
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Fonte
Destlno
Tete, Quelimane e M~mbique
via Louren~ MarquesJohannesbul'!l
Malas permutadas entre
M~mbique, Quelimane e/ou
Tete, transportadas pelos aviOes
da linha aerea Tananarive-Broken
Hill
Territ6rios de Manica e Sofala via
Mo~mbique, Quelimane e TeteBroken Hill
Territ6rios de Manica e Sofala via
Lourenco Maraues-Johannesbura
Estaoiles da col6nia
(correspon~ncia encaminhada
Ma aerea de Blantyre a Beira)
Esta\;iles da col6nia
(correspondAncia encaminhada
via aerea da Beira a BlantYrel
Esta¢es da col6nia
(correspondAncia encaminhada
via aerea com 0 trajecto BeiraSalisbury-Blantyre) EstaoOes da col6nia
(correspondllncia encaminhada
via aerea com 0 trajecto BeiraSalisbury-Johannesburol
Esta¢es da col6nia
(correspondAncia encaminhada
via aerea com 0 trajecto
Johannesburo-Salisburv-Beira
Loure~ Marques via Tete,
Quelimane e M~mbique (por
aviiles da linha aerea TananariveBroken Hilil

OdS
148140

Instru~o

Instru~o

Instru~

In~o

Instru~o

2

6

17

28

28A

InstruQAo
1314

218/1934

1511/35

7/2/35

616135

2/9135

4/9135

1215137

NAo
escecificada

NAo

117135
112135
113135
1519/35
a 1/6137
BCTIn. 357 BOMn. 5 BOMn. 9
BOMn. 23
BOMn. 25 8OMn.38 BOMn. 38
deliSem. de 30/1135 de 27/2/35
de 9/6/37 de 19/6/35 de 1819/35 de 18/9135
-III sl!rle -II sl!rIe
lIsl!rie
1934
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada

15 gr.

15 or.

5 gr.

5 gr.

5 gr.

5 gr.

5 ar.

-

1,08

0,36

-

-

0,20

-

0,62

-

0,21

0,16

-

-

-

-

-

-

0,29

-

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

0,08

-

-

-

-

-

-

0,08

-

-

-

-

-

-

0,15

-

-

-

-

-

-

0,19

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

PARTE III - CORRESPONDENCIA "POR AVIAO" PARA TODOS OS DESTINOS
COM SOBRETAXA EM ESCUDOS
A partir de 18/7/37, com a entrada em vigor da instru<;:oo 16/8 publicada no BOM n. 28 de 14/7/1937,
as sobretaxas passam a ser em escudos. Eaplicada s6 a etiqueta sem adicionar se105. 0 valor a indicar na
etiqueta compreende 0 porte e a sobretaxa. 0 colculo do porte normal esto sujeito ao determinado pelas
tabelas em vigor. 0 artigo 8° da Instru<;:oo 16/8 diz que " Por coda 20 gramas - a/em dos primeiros - sera
cobrado 0 correspondente 00 segundo porte das correspondencias. E por coda froo;:do de 5 gram as a
mais, a/em de 20 gramas, sera cobrada importancia igua/a indicada no Tabe/a. (. . .)"
Com a Instru<;:oo 3/1 termina 0 uso das etiquetas e 0 valor do porte e da sobretaxa passaro a ser cobrado em
selos.

Tabela 6 - Sobretaxas aereas em escudos
Portaria/OdSllnstru9Ao

Instru9Ao
1618

Instru9Ao
22/9

Instru9Ao

30/14

Instru9Ao 311

8fl/37

3018137

10112137

2812138

1817137

1019137

1/1/38

1413138

Data da Portaria/Ods/ Inltr.
Data de entrada em vigor

BOM n. 28 de 1417/37- BOM n. 38 de 819137 - II 80M n. 50 de 15/12137 - BOM n.10de
IISerie
Serie
IISerie
913138 - II Serie
Valorda
Importilncla total (aobrelalca + porta) a cobrsr a manuscrita na etiqueta Ml13
aobrstaxa. Porte
(sem afiX8QAo de seIos)
a 80bretaxas

Fonte

D8CIOS

Destlno

Prfmalros CadaS gr. a
6 gr.
mala at620

em selos

Prfrnelroe
6ar.

Cada S gr. a
mala at6 20

Prfmeiroe
Sgr.

Cada S gr. a
mals, at6 20

Porc:ada
S gr.

INTERIOR
Interior da col6nia
Correspond4!ncia perrnutada
entre Mo~mbique. Quelimane
eTete 1
IAFRICA
Uniao da Africa do Sui e
Rodeaias (via Johannesbural
Rodeaias (via Beira)

1$00

$30

1$00

$30
(Fig. 13)

-

-

$40

-

-

-

-

1$40

$80

-

-

-

$40 2

-

-

-

-

3$20

-

-

-

3$70

-

-

1$20

1$00 (por cada 14 gr)

1$00 (por cada 14 gr)

-

-

-

-

-

15$00

13$00

15$00

13$00

-

-

-

-

5$20

3$50

-

-

3$00

1$00

-

-

3$00

Portugal (via Marselha)

3$00

2$00

3$00·

Espanha (via Marselha)

-

-

-

3$20

1$50

3$20

1$50

3$20

1$20

3$20

1$20

-

-

-

JAMERICAS
USA (via Southampton)
Brasil (via Southampton e p~r
via Londres)
Brasil (via Marselha-Paris)

-

$40

1$50

3

10$00

ASIA
India (via Cairo-Dehli e Calcuta)
India (via Alexandria-Karachi)
India (via Alexandria-DehliCalcuta)
India (via Alexandria-JodhpurDelhi)'

-

-

4$00

2$00

5$00

3$00

-

-

-

EUROPA
Gra-Bretanha(via Southamptan}
Gra-Bretanha (via Londres)

Fran~

(via Marselha) - mala
echada Dara Paris
ltalia (via Brindisi) - mala
fechada Dara Roma
ltalia (via Bracciano)
fAJemanha (via Southampton)

~emanha (via Londres)
~emanha (via Marselha)
Sui~

(via Southampton)

Sui~

(via Londres)

Sui~

(via Marselha)

3$30
-

3$30

-

1$50

-

2$00

-

-

-

6$50

5$00

-

-

-

1$00

-

3$30

1$50

-

-

-

3$30

-

2$00

-

-

-

-

2$20
2$20
2$20

-

-

-

1$50

-

2$20

2$20

OCEANIA
iAustralia (via Cairo)
!Australia (via Alexandria)

-

-

7$00

5$00

-

-

6$00
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Footnotes da tabela 6 (pagina anterior)
Cartas transportadas pelos avi6es do Regie Air Afrique.
taxa e, alem dos taxas fixadas para a Interior do Col6nla, mais 1$00 par coda 14 gr. au frac<;:ao
30 porte normal e de 1$75 pelos primelros 20 gr. e 1$00 par coda 20 gr. a mals
• Por coda 5 gr. au frac<;:ao
I

2A

Fig. 13 - Carta registada enviada de
Quellmane (16/12/1937) a Louren90
Marques (17/12/1937- verso) com etiqueta
M/13 - Tipo 5 - com porte de correio aereo
manuscrito de 1$30 (1 $00 para primeiro porte
ate 5 gr. + $30 para segundo porte ate 10
gr.) para cartas destinadas ao interior
(Instru9cJo 22/9 de 30/8/1937).

Conforme anteriormente referido no texto, a Fig. 14 apresenta uma tabela (completa ?) das
sobretaxas que estiveram em vigor em 1939, publicada no Anu6rio de Louren90 Marques.

Notas Flnais:
Como sao apresenfadas, em cada fabela, as fontes em que nos baseamos, nessa Legislayao, esta contida,
os dados que por opyao nao incluimos. Sera facfl ao leitor interessado, ao consulta-Ias, obter os dados
referenfes aos Paises (e algumas vias de conexao alfemativas) que nao refer/mos,
Todas as peyas circuladas que ilustraram os art/gos que apresenfamos referentes a Portes de correspondencia
em Moyambique desde 1877 ate 1939, fazem parte da colecyao de um dos Autores (ASP).

Selos de Ouro 2009
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o dado esta lan<;ado.

1

Julio Cesar (100 a.C. - 44 a.C.)

Prologo
Como e sabido, os inteiros postais podem assumir diferentes formas ffsicas: bilhetes-postais, cart6es-postais, sobrescritos, aerogramas, impressos, etc.

Hernanl de Matos
Membro do Bureau cia ComiItOO
FIP de Intelros Postall
hemanimatasOgmall.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ••••••••••••••••••••••• e •••••••••• :

CARTAo PO STAL

Sem duvida que dentre estes todos, os bilhetes-postais
soo aqueles cujo coleccionismo esta mais vulgarizado e tem
mais cultores.
Pelo contra rio, outros como os sobrescritos ou os cart6es-postais, noo despertam um interesse too amplo no seu
coleccionismo. Talvez por no sua maioria noo terem qualquer
ilustra<;oo ou noo veicularem qualquer mensagem publicit6ria,
00 contrario dos bilhetes-postais, 0 que desde logo os torna
apeteciveis aos olhos dos filatelistas tematicos, dos cartofilistas
e mais modernamente dos cultores do chamada classe aberto.
Naturalmente que quem, como eu, encara 0 inteirismo
sob um ponto de vista puro e duro, ve as coisas por outr~ prismo. Tal como 0 botenico, zoologo e medico Lineu (1707-1778)
procurou estudar e sistematizar 0 conhecimento existente sobre os seres vivos, tambem nos devemos procurar estudar e
sistematizar os nossos conhecimentos sobre inteiros posta is, independentemente do forma ffsica que estes possam assumir. E
todos compreendemos que uma moe que se interessa igualmente pelos seus filhos, possa num dado momento e num dado
contexto, mostrar especial afecto por um deles. Oaf noo ser de
estranhar que mostremos aqui especial afecto pelos cart6esposta is (mais tarde chamados bilhetes-cartas), essas formulas
de franquia, que sempre asseguraram um certo sigilo de correspondencia, 0 que era importante no perm uta de missivas entre
pessoas que neo queriam que os seus sentimentos e problemas,
pudessem vir a ser do conhecimento publico, para noo falar ja
de tempos conturbados, em que se tinha que ter cuidado com
aquilo que se dizia. E por isso 0 carteo-postal e fisicamente a
simbiose perfeita do simplicidade de um bilhete-postal com a
seguran<;a de um sobrescrito.
I "Alec lacta esr', !rase que segundo SUet6nio (Vida de cesar, 32), Julio cesar proferiu em
Janeiro de 49 a.C., co atravessar 0 rio RubicOo, que marcava as fronleiras de Roma.
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Os cartoes-postais. mais caros que os bilhetes-postais
de igual servic;:o. tinham tiragens muito mais baixas. dai
que ten ham maior grau de raridade que os bilhetes-postais.
Em termos de competic;:Cio e possivel montar uma
participac;:Cio de cartoes-postais/bilhetes cartas de Portugal. 0 EngO David Cohen teve uma e era extraordinaria. Mas tambem e possivel elaborar participac;:oes de
um quadro com um unico cartCio-postal. como alias com
qualquer outr~ tipo de inteiro postal.

o presente artigo foi elaborado em torno do demonstrac;:Cio do possibilidade de montagem de uma
participac;:Cio de um quadro. centrada no cartCio-postal
de D. Carlos I. tipo Diogo Neto. do taxa de 25 reis.
Rei morto, Rei posto
Uma Portaria de 28 de Outubro de 18862• considerava que "Convindo facultar ao uso publico mais um
meio commodo de correspondencia, tanto para as relac;:oes d'esta ordem no interior do paiz. como para 0
servic;:o internacional". pelo que determinava "a emis- Fig. 1 -Interiorde um cartco postal de D. Carlos I, tipo
sCio de cartoes postaes desde 0 dia 1.0 de Abril de 1887.
Diogo Neto, da taxa de 25 reis, com goma
do taxa de 25 reis para 0 rei no. ilhas adjacentes e
interiormente em toda a volta, entre a pertura9co e
Hespanha. e 50 reis para os paizes que pertencem a UniCio as margens.
Postal Universal. com excepc;:Cio do Hespanha." Nos condic;:oes do Portaria. os cartoes-postais de 25 reis
nCio podiam ser utilizados para comunicac;:oes "dirigidas aos paizes do UniCio Postal Universal ou as provincias ultra marinas portuguezas. ainda quando Ihes applique os sellos
necessarios para 0 complemento do franquia." De resto. dentro dos
cartoes-postais podia meter-se tudo 0 que normalmente era permitido expedir dentro de uma carta ordinaria.
,
,
desde que 0 peso total nCio ultrapassasse 15 gramas.
.... t .............. . ....
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SPECI~'
................. ......... ..................................... .
CARTAO POSTAL
I'\!t\

PORTUGA.L E

HESPAN:E:A

5'£CII Et

Fig. 2 - Cartolina amarelo-Iaranja. Composlcreo
deslocada para a direita. Sobrecarga "SPECIMEN"
horizontal, de 13,5xl,75 mm, em caracteres do tipo
antigo, aposta a preto-clnzento, por meio de
carimbo, a meio do carteo-postal.

A proibic;:Cio de utilizac;:Cio de selos adicionais nos Inteiros Postais so foi revogada com a publicac;:Cio do Regulamento para os Servic;:os dos Correios. posto em vigor pelo Decreto de lOde Dezembro de 18923, 0 qual
entre outras determinac;:oes. autorizava a utilizac;:Cio para
o estrangeiro e para as provincias ultramarinas portuguesas. dos cartoes postais de 25 reis. emitidos para 0
servic;:o nacional. desde que os cartoes postais tivessem apostos os selos de franquia que completassem 0
porte exigido

De acordo com a Portaria, os selos impressos nos cartoes-posta is deviam ser iguais aos de franquia entCio em
circulac;:Cio. Por isso. os primeiros cartoes-postais portugueses tinham impresso no canto superior esquerdo da frente, 0 selo de D. Luis I. tipo "Mouchon", das
taxas de 25 reis (castanho) e de 50 reis (azul).
Sua Majestade, 0 Rei D. Luis I (1838-1889), "0 Popular". cujo reinado foi deveras importante sob 0
ponto de vista filatelic0 4, fina-se no cidadela de Cascais, a 19 de Outubro de 1889. Sucede-Ihe D. Carlos
1(1863-1908). "0 Diplomata". filho do monarca e do Rainha D. Maria Pia de Saboia, que iniciou 0 seu
reinado a 19 de Outubro de 1889 e durante 0 qual para alem de Chefe de Estad05• foi um not6vel artista
pl6stico, oceanografo, naturalista e desportista (cac;:a. pec;:a e equitac;:Cio).
Diario do Govemo, n° 250, de 3 de Novembro de 1886.
Diario do Govemo, n° 286, de 17 de Dezembro de 1892.
• Matos, Hemenl. "Alguns Aspectos Fllatellcos do Relnado de D. Luis I" In a Fllatella Portuguesa, Ano V, n° 30, Porlo, Dezembro de 1989.
• Matos, Hemenl. "Aqul d'EI Rei", In 0 Timbre, serle II, Evora, Junho de 2008.
2

3

D. Carlos I viria a terminar tragicamente 0 seu reinado, vftima de um atentado perpetrado pelos
republicanos, em pleno Terreiro do Pac;:o, a 1 de Fevereiro de 1908, quando regressava de Vila Vic;:osa.
Ao reinado de D. Carlos I corresponde uma maior especializac;:ao da nossa colecc;:ao de inteiros
posta is. Daf e a semelhanc;:a do que j6 se passou doutras vezes6, a razao de ser do presente artigo

Cartao-Postal de D. Carlos I, Diogo Neto, 25 Reis
A primeira emissao de f6rmulas de franquia com a efigie de D. Carlos I foi determinada por Portaria
de 5 de Setembro de 1891, nunca publicada no Di6rio do Governo, mas citada na Portaria de 9 de Agosto
de 18957•

. ........... ................... , ....... ........................... .

o comec;:o da circulac;:ao
do cartao-postal de 25 reis do
Continente, destinado ao servic;:o nacional, foi fixado por Portaria de 29 de Outubro de 18928,
que determinava que esses cartees-postais iniciassem a sua circulac;:ao no dia 15 de Novembro
desse ano.

CAR TAO PO STAL
PORTUGAL E

~ESP.A.N:E1A

Os selos impressos nos carFig. 3 - Cartolina amarelo aranja. Composic;:ao deslocada para a direita.
tees-postais (figs. 2 a 17) sao
Sobrecarga "SPECIMEN" horizontal, de 13,5xl,75 mm, em caracteres do tipo
iguais no desenho e na cor, aos antigo, aposta a preto-cinzento, p~r meio de carimbo, sobre 0 selo,
de franquia de igual taxa, da imediatamente acima da palavra "CONTINENTE".
mesma emissao. Tem a efigie de
D. Carlos I, gravada em madeira por Manuel Diogo Neto com base em fotografia da autoria de Jose
Arnaldo Nogueira Molarinho. A efigie, de cercadura elfptica, est6 inserida numa moldura rectangular,
desenhada e gravada em ac;:o por Jose Sergio de Carvalho e Silva. A gravura e toda na mesma cor do
selo. A tonalidade varia de verde a verde claro.

........................................... . .......................

···

CARTAO PO STAL

..

1·\Il.\

PORTUGAL E

:EXCBPA.NHA

Fig. 4 - Cartolina amarelo-Iaranja. Composic;:ao deslocada para a direita.
Sobrecarga "PROVA" pequena, obliqua, de 7,5xl,O mm, em caracteres do
tipo romano, aposta tipograficamente a preto, sobre 0 canto inferior direito
do selo.

lam as obliterac;:ees dos cartees-postais circulados de que dispomos

As inscric;:ees, a direita do
selo, sao: "CARTAo-POSTAL/PARA/
PORTUGAL E HESPANHA", em tres
linhas.
Os cartees-postais de 25
reis medem dobrados 120 mm x 73
mm a 75 mm e foram impressos em
cartolina branca, cuja colorac;:ao
da face exterior pode ser amarelo-Iaranja (figs. 2 a 9), amarelo (figs.
lOa 12) ou rosada (figs. 13 a 17).
Esta a sequencia, pela qual terao
sido usadas as cartolinas nas sucessivas tiragens, conforme nos revena nossa colecc;:ao.

A folha dos cartees-postais e dobrada em baixo, apresenta goma interiormente em toda a volta 9
(fig 1), entre a perfurac;:ao e as margens. A perfurac;:ao e em U invertido e 0 denteado e 11 % 10, de pente.11
As linhas do enderec;:o sao quatro. Tres delas sao do tipo conhecido por "pontos juntos" (12 por cm)12 e
praticamente ocupam toda a largura da frente. Existe ainda uma quarta linha, alinhada em baixo, a
• Malos, Hemani. "Rei Morlo, Rei Poslo, os Bllheles-Poslals de 10 reis na sequencia da Morle de D. Luiz I " In calalogo da I Exposi'rCio Naclonal
de UIeratura Fllalellca "ESTREMOl 2005", Eslremoz, Outubro de 2005.
7 Diario do Govemo, n° 180, de 13 de Agoslo de 1895.
• Diario do Govemo, n° 248, de 2 de Novembro de 1892.
• Nos carloes-poslais poriugueses, a dislribul'rCio inlerior da goma enlre a pertura'rCio e as margens, nCio e sempre igual, havendo a dlsHngulr
enlre: 1 - goma dislribuida Inleriormenle em loda a voila da folha; 2 - goma apllcada inleriormenle apenas na melade da folha da frenle.
,. Nos carloes-poslais poriugueses, 0 denleado pode ser de 11 3/. , 12 'h e 11 'h .
11 Ha oulros Hpos de dobra e de pertura'rCio nos carloes-poslais poriugueses, as quais podemos sisiemaHzar assim: A - folha dobrada em
baixo e pertura'rCio de penle em U inverHdo; B - folha dobrada em cima e pertura'rCio de penle em U; C - folha dobrada em baixo e
pertura'rCio de linha (cruzada nas ponlas).
12 Nos carloes-poslals poriugueses, as IInhas do endere'ro podem ser do Hpo "ponlos junlos" (12 por cm) ou ponlos afaslados (21 por cm).

71

direita, que assume a forma de um
filete duplo, que ocupa pouco
mais que metade do lorgura do
frente. Este filete duplo e constitufdo por uma linha de pontos juntos, sublinhada por uma linha a
cheio.

CARTAO po " AL
PORTUGAL E

rI:EGPA..1!o.-'H.A.

Fig. 5 - Cartollna amarelo-Iar~nja. Traer o horizontal, preto, de 18,0 mm
sobre 0 algarismo da taxa, pratieamente a toda a largura do selo.

Existem voriedades de corte. No
verdade, 0 corte pode ter sido
efectuado com a composic;oo
centrada em relac;oo a perfurac;oo, mas a composic;oo pode
tambem
estor
fortemente

deslocada, no vertical (fig. 13), no horizontal ou em ambos (fig. 11), 00 ponto do denteado atingir 0 selo
(deslocamento vertical superior), as quatro linhas do enderec;o (deslocamento horizontal direito) ou as
tres primeiras linhas do endere<;:o (deslocamento horizontal esquerdo).
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Fig. 6 - Cartollna amarelo-Iaranjo. Cartco postal para
o serviero naeional, usado Internamente. Porte
naeional simples (Ate 15g, de 1-7-1876 a 30-6-1912):
25r. PORTO 3-3-1894 ~ VA NOVA DE GAVA 4-31894. No canto superior direlto, 0 primeiro earlmbo
eomemorativo portugues, com os dizeres "CORTEJO
clv/CO/Marti0 de 1894". Esta morea, batida a vloleta,
fol aposta em toda a eorrespondeneia entregue no
carro dos Correlos presente no Cortejo Civleo do
Porto, realizado em 3 de Marero de 1894, integrado
nas eomemoraeroes do 5. o Centenarlo do
Nascimento do Infante D. Henrlque.

A procura de voriedades de composic;:oo nos escassos trinta exemplores de que dispomosl3
levou-nos a investigor os val ores de algumas grandezas dos elementos de composic;:oo do gravura do
cartoo-postal. Os resultados obseNados estoo registados no Quadro I.
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Fig. 7 - Cartolina amarelo-Iaranja. Composierco
desloeada para a direlta. Cartco postal para 0 serviero
naeional, usado para Espanha. Porte para Espanha
(Ate 15g, de 1-7-1876 a 30-6-1912): 25r. EVORA 3-11893 ~ AMBULANCIA SUL II 3-1-1893 ~ BARCELONA
Algumas das grandezas medidas soo invoriantes. Outras, pelo contra rio, soo voriaveis, 0 que nos
permite concluir a exlstencia de voriedades de
composi<;:oo.

Fig. 8 - Cartolina amarelo-Iaranja. Cartco postal
para 0 servlero naeional, usado para 0 estrangeiro.
A Portarla de 28-10-1886 que eriou os eartoes
postais, prolbla a utilizaerco para 0 estrangelro e
para as provineias ultramorinas portuguesas, dos
de 25 reis, emltidos para 0 serviero naeionol. Porem,
isso passou a ser permitido de 10-12-1892, desde
que os eartoes posta is tivessem apostos os selos
de franqula que eompletassem 0 porte exlgido.
Porte internoeional simples (Ate 15g, de 1-1-1876
a 30-6-1898) para a Europa: 50r. LlSBOA 7-4 -1893
~ ARNHEM
10-4 -1893.

Assim, quando a distoncia entre 0 selo e a 1°
linha do enderec;:o e 8 mm, 0 bordo superior do selo fica 00 nfvel do - do legenda "CARTAo-POSTAL".
Quando a distoncia entre 0 selo e a 10 linha do enderec;:o e 9 mm ou 10 mm. 0 bordo superior do selo fica
situado acima do nfvel do - do legend a "CARTAo-POSTAL". Tambem a distoncia entre 0 bordo direito
do selo e a legenda "CARTAo-POSTAL" pode ser de 1.9 ou 2 mm.
13

Numero que

e dlminulo pora ser possivel uma conclusOo deflnlHva relalivamenle a variedades de composh;:ao.

................................................................ :

/It~

.
.~~...... ~,."-..:~
~~-?',

~

I

It

.

.... -... ___..

' .... 0',
~:,
,.

..

__ )

~-,~~
/"

&,.,~

tfiI'"'"

/f

~;>

JUt /V?1.A'l,,~

;

::

~'-~~-:&.

•...,...!.

Fig. 9 - Cartollna amarela. Composlcreo desloeada
para a direita. Carteo postal para 0 servicro
naeional, usado internamente. Porte naelonal
simples (Ate 15g, de 1-7-1876 a 30-6-1912): 25r.
AVEIRO 12- 7-1894 ~ AVEIRO 12- 7-1894.

Fig. 10 - Cartolina amarela. Composicreo desloeada
para elma. Carteo postal para 0 servlcro naeional,
usado para 0 estrangeiro. Porte internaeional
simples (Ate 15g, de 1-1-1876 a 30-6-1898) para a
Europa: 50r. LlSBOA 20-1 0-1894 ~ Mannhelm
23-10-1894.

Tendo em conta 0 que jo tinha sido dita atros,
foi entOo possfvel elaborar 0 Quadro II, onde se do conta dos vorios tipos de variedades e se sistematizam
as caracterfsticas dos cartoes-postais de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de 25 rs.

o cartao-postal do primeira tiragem ou seja, em cartolina laranja,
sobrecargas:

e conhecido com as seguintes

.......
...... lIn'nut
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Fig. 11 - Cartolina amarela. Composicreo desloeada
para eima e para a direlta. Impresseo desloeada
para elma e para a direita. Carteo postal para 0
servicro naelonal, usado para 0 estrangeiro. Porte
internaeional simples (Ate 15g, de 1-1-1876 a 306-1898) para a Europa: 50r. AVEIRO 12-6-1895 ~
BUDWEISS 17 -6- 1895.

Fig. 12 - Cartolina amarela. Carteo postal para 0
servicro naelonal, usado para 0 estrangeiro. Porte
internaelonal simples (Ate 15g, de 1-1-1876 a 30-61898) para a Europa: 50r. Insufieieneia de porte de
25 rs, por ter eaido 0 selo. Anotacroes manuserltas
de porteado, a preto e a azul. CINTRA 30-10-1894
~ AMSTERDAM
2-11-1894.

Sobrecarga "SPECIMEN" harizontal, de 13,5x1,75 mm, em caracteres do tipo antigo, aposta
a preto-cinzento, por meio de carimbo, a meio do cartao-postal (fig 2).
Sobrecarga "SPECIMEN" horizontal, de 13,5x1,75 mm, em caracteres do tipo antigo, aposta
a preto-cinzento, por meio de carimbo,
sobre 0 selo, imediatamente acima do
palavra "CONTINENTE" (fig 3).
CARTAO POSTAL
Sobrecarga "PROVA" pequeno, oblfqua,
de 7,5xl,O mm, em caracteres do tipo
romano, aposta tipograficamente a
preto, sobre 0 canto inferior dlreito do
c /6a4~.u ,/'?;::M-=>
selo (fig 4).
ft.Q
~
'?/~b
Tra<;:o horizontal, preto, de 18,0 mm sobre
o algarismo do taxa, praticamente a toda
a largura do selo (fig 5).
C~
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De acordo com 0 estabelecido no Portaria
de 28 de Outubro de 188614, que mandou imprimir nos
cartoes-postais, 0 respectivo selo de franquia, a mudan<;:a do tipo deste ultimo, implicaria a correspon14

DI6rio do Governo. n° 250. d e 3 de Novembro de 1886.

Fig. 13 - Cartolina rosada. Composicreo desloeada
para eima. Carteo postal para 0 serv1cro naelonal,
usado Internamente. Porte naeional simples (Ate
15g, de 1-7-1876 a 30-6-1912): 25r. VA NOVA DE
GAYA 15- 1-1896 ~ PORTO 16- 1-1896.
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Fig. 14 - Cartolina rosada. Cartco postal para 0
servilro naelonal, usado para Hespanha. Porte
simples para Hespanha (Ate 15g, de 1-7-1876 a 306-1912): 25r. R. A. LESTE I 8-5-1896 ~ BADAJOZ ?
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Fig. 15 - Cartolina rosada. Cartco postal para 0
servilro naeional, usa do para as eolonias. Porte
simples para as colonias (Ate 15g, de 1-1-1876 a 306-1898): 50r. PENAFIEL 25-5-1896 ~ LlSBOA
CENTRAL/4a SEc<;Ao 26-5-1896 ~ PRAIA 9-61896.

dente mudanc;a no selo do cartao-postal. Como a
serie de selos de franquia de D. Carlos I. tipo Diogo Neto, que entao circulava, nao agradava nem as
entidades oficlais nem ao publico, a Portaria de lOde Outubro de 1895 15, determinou a emlssao de
novos selos de franquia, que seriam os selos de D. Carlos I. tipo Mouchon.
A Portaria de 3 de Agosto de 189616 determinou a entrada em circulac;ao, no dia 1 de Setembro
desse ano, dos cart6es-postais de 25 e 50 reis, com selos de D. Carlos I. tipo Mouchon. Simuitaneamente
mandava suprimir os cart6es-postais de D. Carlos I. tipo Diogo Neto, os quais autorizava a circular ate 30
de Setembro desse ano.
:
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Fig. 16 - Cartolina rosada. Cartco postal para 0
servl~o naelonal, usado para 0 estrangeiro. Porte
intemacional simples (Ate 15g, de 1-1-1876 a 30-61898) para a Europa: 50r. LlSBOA 12-12-1895 ~
BERN 17-12-1895.

Fig. 17 - Cartolina rosada. Cartco postal para 0
naeional, usado para 0 estrangeiro. Porte
intemaeional simples (Ate 15g, de 1-1-1876 a 306-1898) para a Europa: 50r. LlSBOA CENTRALI
QUARTA SEc<;Ao 7-7-1896 ~ PORTSMOUTH
10-7-1896.

servi~o

As sobras dos cart6es-postais de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, foram mandadas queimar par Portaria
de 13 de Abril de 189717 •

Epnogo
Uma participac;ao de cart6es-postais deve ter por mlssao principal. 0 estudo de variedades de
cor, de cartolina, de corte, de composic;ao, de mancha de goma, de denteado, assim como de ensaios,
provas e sobrecargas. Todavia, a Hist6ria Postal de cart6es-postais nao deve deixar de ser abardada.
Significa isto que na participac;ao se deve abordar a utilizac;ao de cart6es-postais no servic;o nacional
(figs. 6, 9 e 13), internacional (figs. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17) e colonial (fig. 15), assim como determinadas
situac;6es singulares, como e 0 coso da multa e do porteado (fig. 12).
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CUNHA LAMAS, Jose da & O'OREY, Luis da Camara. Estudo das RelmpressOes de Selos Portugueses. A. Molder, Usboa, 1948.
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Quadro I - Valores de grandezas dos elementos de composic;ao da gravura do cartao-postal
de D. Carlos I, Diogo Neto, 25 rs.

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

Bmm

8mm

8mm

8mm

10,3 em

10,3cm

10,3cm

5,4cm

5.4cm

5,4cm

1mm

1 mm

1 mm

1,9cm

1.9 ou2 mm

1,9 ou 2 mm

Bordo superior do seIo
tangente ao - da
legenda "CARTAOPOS'I'Al" ou situado
aclmadele

Bordo superior do 8810
tangents ao - da
legenda "CARTAOPOSTAL" ou sltuado
acimadele

Bordo superior do 8810
tangente ao - da
legenda "CARTAOPOSl'Al" ou situado
aclmadele

Quadro II - Caracteristicas dos cartoes-postais de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, 25 rs.
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8 mm entre a
1°linha do
e~eo

Corte com a
composi9AO
centrada em
rel~oB
perfu~

Verde

Amarelo-laranja
Corte com a
composi9AO
desviada para a
direita em rel~o
B perfurac;:Ao

25 ..
Corte

com

a

compos~o

Amarela

desvlada para a
em
esquerda
B
relac;:Ao
perfu~o

Verde claro
Corte

com

a

compos~o

desviada
elma em

para

rel~o
Bperfu~o

Rosada
Corte

com

a

composi~o

desviada
baixo em

para

rel~o
Bperfu~

salo, cujo
bordo superior
fica ao nivel do
- da legenda
"CARTAOPOSTAl'
9mm entre a
1°linha do
endel'et;o e 0
seIo, eujo
bordo superior
ficaaeima do
nlveldo - da
legenda
"CARTAOPOSTAl"
10 mm enlrea
1° hnha do
enderec;o e a
8elo, eujo
bordo superior
fica aeln18 do
nlveldo- da
legend a
'CARTAoPOSTAL'
1,9 mm entre 0
bordo dlreito do
aeIoe a
legends
'CARTAoPOSTAL'
2mmenlreo
bordo direito do
seloea
legenda
'CARTAoPOSTAl'

Gomaem
loda a volta da
folha

11 %,de pente
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ABSTRACT
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DICIONARIO
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LINGUAGEM DE MARINHA
ANTIGA E ACTUAL
U . · EPICA.O)

I!DICOCS CULTURAIS DA MARINHA
UGOC)A -

1880

The philatelic and postal literature article quoted below
is a second approach to a repertory and contents analysis
of some books related to Portuguese maritime mail. The
first one was published in the Boletim do Clube Filatelico
de Portugal n° 423 of March 2009.
This second text will present several books available
mainly in the large international bookshops. either physical
or in www. These ones are very specific and basically one
of the main characteristics of several of them - the Cockrill
Series Booklets - is the constant structure and forms of
presentation. They cover mainly international ship
companies with connections with Portuguese area. being
either maritime postal cancellations. or maritime postal
routes. or even timetables.
This study continues with two articles and a book
about the forwarding agents. four books about
Portuguese ships and ends up with a dictionary with a
high quality census of terminology and nomenclature of
either old or recent Portuguese maritime terms.
As usual the analysis contains the bibliographical
data. their contents and some detailed approaches
whenever relevant for those specialized studies and
books.

Introduc;:ao
No Boletim do CFP n° 423. de Marc;o de 2009. foi publicada
uma primeira analise sobre a materia de novo em aprec;o. i.e ..
literatura sobre correio marftimo portugues. Versava a analise
em questao sobre aquilo que me parece ser a essencia da
organizac;ao dos servic;os postais marftimos. correspondendo
a um corpo de conhecimentos que permite enquadrar e
perceber a natureza das operac;6es de manipulac;ao postal e
respectivos vestfgios nos objectos de correspondencia.

o artigo de hoje continua a analise em epfgrafe. sendo
que os livros ora em aprec;o sao mais especfficos no sentido
de que constituem um corpo de conhecimentos umas vezes
adicionais outras complementares dos ja analisados. Sao-no
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porque noo se confinam aos estudos postais e de marcofilia recorrentes mas abrangem igualmente
companhias de navegac;oo, rotas marftimas e postais, horarios de carreiras, agentes encaminhadores,
etc.
A recensoo comec;a com varios livros da Cockrill Series Booklets, passa por estudos sobre agentes
encaminhadores de correspondencia e por livros sobre barcos portugueses, vindo a terminar com um
dicionario de termos de marinha com interesse especffico e Inclusive tematico para alem do da historia postal marftima.

I - COCKRILL SERIES BOOKLETS
Os livros das edic;oes em aprec;o soo muito conhecldos no meio da especialidade, seja pelos
conteudos, seja pel a estrutura de apresentac;co das materias ou ate pela constcncia da tipologia ao
nfvel do formato e da cor.
Os Cockrill Series booklets, como se auto-designam os mesmos, contem materias que abrangem
areas de coleccionismo portugues, ja que os barcos estando hoje num porto e amanhc noutro proporcionam com facilidade 0 aparecimento de correia encaminhado atraves de diferentes pafses.
As descric;oes que se seguem incidem sobre alguns dos livros destas edic;oes cuja possibilidade
de abrangerem a historia postal marftima portuguesa e real, na medida em que contem estudos de
companhias marftimas com passagem por territorio portugues ou das antigas colonias portuguesas,
basicamente ao longo dos finais do seculo XIX e primeira metade do seculo XX.
1 - COCKRILL, Philip (SD). K.N.S.M. The Royal Netherlands Steamship Company (7856-7987).
Nether Stowey: Mervyn & Sandra Todd House of Antiquity, Series Booklet N°26. 56 Paginas, texto em
ingles.
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o livro em questco contem uma historia da companhia, mapas de rotas incluindo referencias ao
Porto, Lisboa, Madeira e Ac;ores, caracterfsticas da frota, carimbos dos barcos da KNSM e da KWIM,
listas e imagens de barcos. Nco contem horarios das carreiras (vulgo timetables).
2 - COCKRILL Philip (SD, Reprinted 1980). The Woermann steamship line of Homburg. Nether
Stowey: M.S.Todd House of Antiquity, Series Booklet N°ll. 34 paginas, texto em ingles.
Constam deste livro a historia da
empresa, listas de
borcos e respectivas coracterfsticas
e marcas de correia
usadas a bordo. Incidem estes estudos
sobre a Deutsche
Seepost Linie Hamburg WestAfrika e sobre a Deutsche OstAfrika Linie (DOAL)
incluindo referencias aos portos de Lisboa, Lourenc;o Marques (Delagoa Bay
no texto do livro),
Moc;am-bique, Porto
Amelia (Pemba no
texto do livro), lbo,
Quelimane, Chiloane
e Inhambane. Nco
contem horarios das
correiras (vulgo timetables).

THE
I1I()ERMANN STEAMSHIP
LINE OF HAMBURG

K.N.5.M.
r HE ROl jo lL N1i"/1 IERi.lINDS
sn,AMSI'/Ii' COM/I'INl'
(/856-1981)

Series Booklet No. II
Seri,'s

Ilt~)kl"t

No. 26

3 - COCKRILL Philip, GOnSPENN, Arno (SD). German "seepost" cancellations 7886-7939 Part I The
european, north & south Atlantic routes. Nether Stowey: Mervyn S. Todd House of Antiquity, Series Booklet
N°46. 116 paginas, texto em ingles.

GERMAN "SEEPOSPCANCELLATIONS

1886-1939
PART I
THE EUROPEAN, NORTH & SOUTH
ATLANTIC ROUTES

Contem este livro a reproduc;:co de marcas posta is,
imagens e listas de barcos com as respectivas caracteristicas, companhias marftimas e rotas postais ao longo do espac;:o geografico constante do titulo. Acrescem aos elementos atras referidos imagens de correspondencias circulad as ao longo dos trajectos com marcas postais de bordo.
Nco contem timetables.
4 - COCKRILL Philip, GOnSPENN, Arno (SD). German
"seepost" cancellations 7886-7 939 Part II The african. asian
& australasian routes. Nether Stowey: M. S. Todd House of
Antiquity, Series Booklet N°47. 116 paginas, texto em ingles.

Contem
este livro a reproduc;:co de
Pllilip Cnckrill
& Arno Gouspenn
marcas posta is,
imagens e listas
de barcos com
Series &cider No.46
as respectivas
caracterfsticas,
companhias
maritimas e rotas postais ao longo do espac;:o geografico constante do
titulo. Acrescem aos elementos atras referidos imagens de
correspondencias circuladas ao longo dos trajectos com
marcas posta is de bordo. Nco contem timetables.

GERlvIAN"SEEPOSPCANCELLATIONS

1886-1939

PART II
THE AFRICAN, ASIAN &
AUSTRALASIAN ROUTES

5 - GREENWOOD, Professor Richard, CAMARA. Dr. RoPlliii/, Cockrill
mano, COCKRILL, Philip (1983). Portuguese shipping
& Amo Gompenn
companies,
paquebot &
ship cancellaSeries Boo/tiel No. 47
tions. Hampstead Norreys:
MAILROAT SEIWICES
Philip Cockrill,
FHOM EUHOI'E TO TI IE
Cockrill Series
BELGIAN CONGO
Booklet N°40. 100 paginas, texto em ingles.
(1879-1922)
Este livro foi objecto de analise especffica no
artigo publicado no Boletim do CFP n° 423, de Marc;:o de
2009. Nco contem horarios das carreiras (vulgo timetables).
by Ai,be G. Guciellkauj
lleigillli COIlgo Study Cire/e

6 - GUDENKAUF, Abbe G. (SD) (1982). Mailboat
services from Europe to the Belgian Congo (7872-7922).
Hampstead Norreys: Philip Cockrill, Cockrill Series Booklet
N°41. 84 paginas, texto em ingles.

0 tftulo deste estudo corresponde ao conteudo do mesmo de uma forma directa, i.e" a partir da pagina
22 e ate ao fim do livro e apresentado um timetable de
barcos belgas, portugueses, alemces, franceses, holandeses e ingleses com carreira para Banana, ou Boma, ou
Matadi ou Libreville.
Contem ainda este livro algumas imagens de marcas posta is, mapas e barcos das carreiras referidas.
Cockrill Series I3IHJk/et No.41
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7 - REGO, Michael (SD) (1987). The Royal Mail Steam Packet
Company. Hampstead Norreys: Philip Cockrill, Cockrill Series
Booklet N°49. 88 paginas, texto em ingles.
o fndice deste livro diz-nos que 0 mesmo abrange a historia
da empresa, marcas dos navios e dos agentes da companhia,
rotas (incluindo 0 Porto, Leixoes, Lisboa, Madeira e S. Vicente
em Cabo Verde), frota, selos locais, carimbos paquebot e uma
lista alfabetica de paquetes.

~be

6team

l\opal _ail
~adltt ~ompanp

As ilustrac;oes apresentadas soo inumeras, de barcos, carimbos, selos e pec;as de correio. Noo contem horarios das carreiras (vulgo timetables).
8 - TRAANBERG, J. Po, COCKRILL Philip (SD). Netherlands and
colonies maritime markings and ship cancellations (7793- 7939).
Hampstead Norreys: Philip Cockrill, Series Booklet N°12. 56 paginas, texto em ingles.
Cockrill Series IIlX1kl'1 No 49
Apresentam-se neste livro marcas e carimbos marftimos
holandeses e das suas ex-colonias, marcas dos agentes posta is
entre Singapura-Batavia, lista de companhias marftimas holandesas entre 1856 e 1936, marcas de correia datadas associadas
as companhias e aos barcos e relac;oes de carimbos paquebot
da Holanda e das Indias holandesas. Noo contem horarios das
carreiras (vulgo timetables).

NFIHEI{LIINDS & COLONI£S

MAHrrIMI: MAHKINGS
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& SHIP CANCELLATIONS
(1793-1939)

Series Bookie, Nal2

II - AGENTES ENCAMINHADORES
Os agentes encaminhadores de correspondencia, vulgo
forwarding agents, desempenharam um papel relevante no funcionamento das comunicac;oes postais antes do advento da
Unioo Geral dos Correios (Union Generale des Postes), criada
pelo Tratado de Berna em 1874, mais tarde design ada por Unioo
Postal Universal (Union Postale Universelle), a partir da Convenc;oo de Paris de 1878. Dum ponto de vista pratico um agente
encaminhador de correspondencia e normalmente descrito
como 0 que fazia seguir 0 correio, noo estando relacionado
com 0 remetente nem com 0 meio transportador - interpretac;oes de Rowe (1996:IX) e de Vieira (2001 :11).

Jgy~
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o correia internacional, mormente 0 marftimo, usou com
alguma frequencia os seNic;os de agentes encaminhadores ate
ao 3° quartel do seculo XIX, sendo que muitos dos inteNenientes
neste encaminhamento tin ham actividade comercial associ ada aos portos, transportes, coffee houses, etc.
Os exemplos que se seguem correspondem a dois estudos especfficos sobre Portugal.
1 - FRAZAo, Lufs (2002). "Ainda os forwarding agents em Portugal" in A Filate/ia Portuguesa, n0105,
Abril de 2002. Porto: Clube Nacional de Filatelia. pags. 25-30.
o autor, num estudo formado por texto e imagens, apresenta varias interrogac;oes e interpretac;oes sobre a natureza dos seNic;os prestados pelos encaminhadores, balizando as suas leituras pelas
marcas, pelos portes, pela caracterizac;oo funcional da prestac;oo do seNic;o e respectiva possibilidade de enquadramento legal.
2 - VIEIRA, Armando (2001). "Agentes Encaminhadores" in A Filate/ia Portuguesa, nOlOl, Dezembro
2001. Porto: Clube Nacional de Filatelia. pags. 11-15.
o estudo de Vieira contem texto e imagens, descreve e caracteriza 0 seNic;o terminando com
uma relac;oo de agentes encaminhadores de Lisboa, Porto, Figueira da Foz, Funchal, Cabo Verde e

Macau acrescida das marcas utilizadas pelos mesmos
nas correspondencias e os periodos de tempo em que
500 conhecidas.
Segue-se um livro abrangendo 0 panorama internacional dos agentes encaminhadores, do qual consta
Portugal, Macau e Cabo Verde.
3 - ROWE, Keneth (1996). The postal history and
markings of the forwarding agents. Louisville: Leonard
Hartmann . X + 269 pags, texto em ingles. (Outras edic;oes em 1966, 1974 e 1984).
Uma leltura desta obra revela-nos que a mesma
comec;a por enunciar razoes funcionais para 0 encaminhamento, descrevendo e caracterizando a natureza
do servic;o prestado pel os respectivos agentes
encaminhadores. Contem Imagens de correspondencias, reproduc;oes de anotac;oes e carimbos de
encaminhadores, listas nomina is e localizac;oes de agentes por pais e cidade. Para 0 caso do correia portugues
e das antigas colonias, nos secs. XVIII e XIX, inclui listas
nominais e periodos temporais de encaminhamentos
conhecidos relativos a Lisboa, Porto, Setubal, Madeira,
Macau e Cabo Verde. Os exemplos do Brasil 500 todos do periodo pos-independencia.

III - BARCOS PORTUGUESES sEes. XVI-XX
A identificac;oo de barcos portugueses associados ao transporte de correia maritimo, veleiros ou
navios a vapor ate ao seculo XIX, noo e faci!. Torna-se inclusive mais dincil sempre que e necessario
recorrer as datas de partida e chegada dos mesmos, na medida em que nem sempre os jornais fornecem
todos os elementos necessarios para 0 efeito.
No artigo anterior referiram-se alguns livros que 500 fundamentais nesta area. A saber:
1 - GREENWOOD, Professor Richard, CAMARA Dr. Romano, COCKRILL, Philip (1983). Portuguese
shipping companies, paquebot & ship cancellations.
Hampstead Norreys: Cockrill Series Booklet N°40 . 100
paginas, texto em ingles. Ver artigo anterior com analise
especffica.
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2 - HERNANDEZ, Maria da Conceic;oo (SO). "Correio
maritimos". In pags 122-185 de I congresso nacional de
filate/ia Conc/usoes Teses e comunicar;oes. Aveiro:
Secc;oo Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos.
282 paginas. Ver artigo anterior com analise especffica.
3 - VIEIRA Armando Mario O. (1988). Subsldios para a
hist6ria do correia marltimo portugues. SL (Porto): Nucleo
Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. 301 paginas. Ver
artigo anterior com analise especffica.
Para alem dos atras enumerados analisa-se de
seguida 0 catalogo editado em 1976, do comandante
Esparteiro, como de referencia nesta area.

LISIO'" _ 1'111

4 - ESPARTEIRO, Comandante Antonio Marques (1976).
Cat61ogo dos navios brigantinos (1640-7970). Lisboa :
Publicac;oo do Centro de Estudos de Marinha. 139 paginas,
texto em portugues.
o catalogo em epigrafe apresenta-nos um
arrolamento por tipo de navio (e.g . caravel as, gale6es,
naus e navetas, etc.) e dentro destas por ordem alfabetica
de nomes, no intervalo de tempo constante do titulo.
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Para cad a navio fornece 0 nome, datas em que esteve ao servi<;:o e alguns dados relativos a
anos, locais e tipo de servi<;:o desempenhado. Termina este inventorio com um indice onomostico de
navios, por ordem alfabetica.
IV - DICIONARIO
1 - LEITAo, Com.te Humberto, LOPES, Com.te J. Vicente (1990). Dicionario do linguagem de marinha
antigo e actual. Lisboa: Edi<;:6es Culturais da Marinha, 3° edi<;:ao. 548 poginas, texto em portugues.
o dicionorio supra e 0 que 0 nome indica e no
sentido tradicional do termo. Contem verbetes, por
ordem alfabetica, de termos especfficos da linguagem
de marinha, precedido da rela<;:ao das obras consultadas
para 0 efeito.
A descri<;:ao ou defini<;:ao, consoante os casos, por
vezes e acompanhada de cita<;:6es com remissao para
as fontes. Uma das suas utiliza<;:6es imediatas no ambito
da historia postal consiste na identifica<;:ao do tipo de
barco transportador de correia - e.g. bergantim, patacho,
rasca, etc. - enquanto que, por exemplo, no ambito da
filatelia temotica permite a identifica<;:ao dos
componentes dos navios - e.g. vela de ogua, vela de
baioneta, vela bastarda, etc.
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Os livros e artigos apresentados sao, pelas suas
especificidades, complementares dos enumerados no
artigo anterior. Os tftulos traduzem, por si e com
frequencia, 0 conteOdo dos estudos, nomeadamente no
que as companhias de navega<;:ao, barcos e marcas
mariti mas concerne.

I!OIC;Ons CULTURAlS DA MARlNHA
LlDDOA _

11KJO

o periodo temporal abrangido por estes Ilvros
incide essencialmente no seculo XIX e na primeira metade do XX, sendo que em alguns casos especfficos
come<;:a no seculo XV.
Reglste-se para concluir, porque frequente, a existencia de Iistas com inventorios de frotas, de
rotas e de reprodu<;:6es de marc as, umas vezes maritimas outras posta is, cuja identifica<;:ao nas
correspondencias fica desta forma possibilitada e/ou facilitada.
PALAVRAS-CHAVE I KEYWORDS - Correio maritimo, historia postal maritima, Iiteratura filatelica,
Iivros, paquete, agentes encaminhadores, books, maritime mail, philatelic literature, maritime postal
history, forwarding agents, paquebot navire.

Selos de Portugal, Colonias, PALOP, e Estrangeiros em novo ou
usado (por paises ou temas)
Literatura e Catcilogos Filatelicos e Numismciticos:
YVERT,STANLEY GIBBONS, MICHEL, KRAUSE, DOMFIL, etc.
Pacoteria variada tambem par temas au paises, desde 100 diferentes ate 40.000
Albuns com folhas pre impressas para selos de todo 0 mundo
Classificadores, pin~as,lupas, tiras HAWID e todo 0 material que possa
imaginar para filatelia e numismcitica
Representantes das marcas LINDNER, SAFE, YVERT e HAWID.
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No passado dia 18 de Feverelro completaram-se
cinquenta anos da morte de uma das maiores figuras
portuguesas do seculo XX. 0 Almirante Gago Coutinho. A
Sociedade de Geografia para comemorar os 140 anos
do nascimento inaugurou uma Exposic;rCio Biograflca
acerca do pioneiro da La Travessia Aerea do Atlantlco
SuI. Mas quem foi este heroi da Aviac;rCio Portuguesa?

Jorge Lourenyo

Carlos Viegas Gogo Coutinho nasceu em Lisboa a 17
de Fevereiro de 1869, vindo a falecer com a idade de noventa
anos no dia 18 de Fevereiro de 1959 no cidade onde nosceu .
Filho de uma humilde familia noo teve a oportunidade de
alcanc;:ar 0 seu desejo: 0 curso de Engenharia no Alemanha.

jorgelourenc;r038@gmail.com

Fez 0 curso dos Liceus e, depois de frequentar a Escola
Politecnica em 1885/1886, entrou para a Escola Naval aos 17
onos onde concluiu 0 seu curso.
Durante dez anos foi oficial de guarnic;:oo em navios
veleiros e mistos, cruzando 0 Atlantico Sui de costa a costa, e
o Indico Ocidental.
Entre 1898 e 1918 dedica-se principalmente a func;:oo
de ge6grafo de campo, 00 servic;:o das miss6es geodesicas e
de delimitac;:oo de fronteiras nos Provfncias de Angola, Soo
Tome, India, Timor e Moc;:ombique, salientando-se a famosa
triangulac;:oo de 800 quil6metros. No missao do Barotze
atravessa a Africa, a pe, duos vezes num percurso de 5.200
qull6metros a partir do fronteira de Angola .
A sua actividade tambem se estendeu 00 estudo dos
Descobrimentos Portugueses, nomeadamente a rota de Vasco
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da Gama, descrita na imortal obra de Camoes "Os Lusfadas". Fruto dos seus estudos publicou varias
obras, sendo de destacar "A Nautica dos Descobrimentos"
No decurso dos trabalhos de ge6grafo travou conhecimento com Sacadura Cabral, que 0
incentivou a dedicar-se ao problema da navegac;:oo aerea, 0 que 0 ao desenvolvimento do sextante de
bolha artificial. posteriormente comercializado pela empresa alemo Plath com 0 nome "Sistema de Gago
Coutinho". Juntos inventaram ainda um 2corretor de rumos2 para compensar 0 desvio causado pelo
vento. Para testar essas ferramentas de navegac;:oo aerea, realizaram em 1921 a travessia aerea LisboaFunchal. 0 ensaio levado a cabo acima mencionado poder-se-a dizer que 0 primeiro passe para 0
empreendimento realizado em 1922.
Para comemorar 0 Centenario do Nascimento de Gago Coutinho, os Correios de Portugal
emitlram a 22 de Outubro de 1969, uma serie composta por quatro selos, com a figura do aviador
em todos eles e tambem utensOios Iigados ao grande feito realizado: A 1.a Travessia Aerea do
AHantico SuI.
As Administrac;:oes postais das Provfncias Ultramarinas associaram-se efemeride, emltindo
cada um selo que para da figura do Almirante Gogo Coutinho contem tambem motivos relacionados
com 0 felto alcanc;:ado pelos aviadores Sacadura Cabral e Gogo Coutinho.
Em 2009.02.17 os Correios de Portugal emltlram um Intelro Postal homenageando 0 pllotonavegador. O I.P. comemorava os 140 anos do nascimento e tambem os 50 anos da morte. 0
lanc;:amento teve lugar no Sociedade de Geografia durante a Exposic;:ao biografica dedica ao
homenageado.
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A 1.a Travessia Aerea do Atlantico Sui
A primeira travessia aerea do Atlontico Sui
foi conciufda com sucesso pelos aviadores Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922, integrada
nas comemorac;:oes do 1.° Centenario da
Independen-cia do Brasil.
A epica viagem inlciou em Lisboa, as 16,30h de 30 de Marc;:o de 1922, empregando um hidroavioo
mono motor Fairey F III-D Mkll, especialmente concebido para a viagem, equipado com motor RollsRoyce e baptizado Lusitdnia. Sacadura Cabral exercia as func;:oes de piloto e Gago Coutlnho as de
navegador. Este ultimo havia criado, e empregaria durante a viagem, um horizonte artificial adaptado
a um sextante, a fim de medir a altura dos astros, invenc;:oo que revolucionou a navegac;:oo aerea a
epoca.
A primeira etapa da viagem foi conciufda, no mesmo dia, sem incidentes em Las Palmas, nas
IIhas Canarias, embora tenha sido notado por ambos, um excessivo consumo de combustfvel.
No dia 5 de Abril, partiram rumo a ilha de Soo Vicente, no Arquipelago de Cabo Verde, cobrindo
850 milhas. La se demoraram ate 17 para reparos no hidroavioo - que fazia agua nos flutuadores -, tendo
partido das aguas do porto da Praia, na ilha de Santiago, rumo ao Arquipelago de Soo Pedro e Soo
Paulo, em aguas brasileiras, onde amararam, sem 0 auxnio do vento, no dia 18. 0 mar revolto naquele
ponto, entretanto, causou danos no Lusitdnia, que perdeu um dos flutuadores. Os aeronautas foram

recolhidos por um Cruzador da Marinha Portuguesa. que
os conduziu a Fernando de Noronha. Apesar de exaustos
pelo voo de 1.700 quil6metros e pelo pouso acidentado.
comemoram 0 achamento. com precisoo. daqueles
rochedos em pleno Atlontico SuI. apenas com recurso

do metodo de navegac;:oo as astron6mica
criado por Gago Coutinho.
Com a opinioo publica portuguesa e
brasileira envolvida no feito. 0 Governo
Portugues enviou outr~ hidroavioo Fairey
baptizado como P6tria. a partir de Fernando
de Noronha. pelo navio brasileiro Bags. que
chegou no dia 6 de Maio. Tendo 0 hidroavioo sido desembarcado. montado e revisado. a 11 de Maio
descolaram de Fernando de Noronha. Entretanto. nova fatalidade acometeu os aeronautas. quando.
tendo retornado e sobrevoando 0 arquipelago de Soo Pedro e Soo Paulo para reiniciar 0 trecho
interrompido. uma pane no motor obrigou-os a amarar de emergencia. tendo permanecido nove horas
como naufragos. ate serem resgatados por um cargueiro ingles - 0 Paris City. em transito na regioo.
Reconduzidos a Fernando de Noronha. aguardaram ate 5 de Junho. quando Ihes foi enviado um
novo Fairey F III-D - 0 n.o 17 -. baptlzado pela esposa do entoo Presidente do Brasil. Epitacio Pessoa.
como Santa Cruz. Transportado de Portugal pelo navio Carvalho Araujo foi posta na agua do Arquipelago
de Soo Pedro e Soo Paulo. Tendo levantado voo rumo a Recife. fazendo escala em Salvador. Porto
Seguro. Vit6ria e dali para 0 RIO de Janeiro. entoo Capital Federal. onde. a 17 de Junho de 1922 pousou
em frente a ilha das Enxadas. nas aguas da bara de Guanabara.

A primeira emissao comemorativa do feiro de Gago Coutinho e Sacadura Cabral aconteceu
em 1923. de 30 de Marcro a 1 de Abril e de 6 a 8 de Setembro de 1924. Euma emissao composta por
9 selos. todos com 0 mesmo motivo variando so mente as cores.

o postal maximo apresentado reproduz a partida do Lusitdnia de Belem e foi realizado
com 0 selo de 1$00 da serie comemorativa do Centenario do Nascimento De Gago Coutinho. Tem
o carimbo comemorativo da 3.° Mostra Filatelica do Clube BP com a data de crr Llsboa 7 Nov. 69.
De realcrar que 0 postal reproduz a assinatura do homenageado.
Os quatro selos acima reproduzidos fazem parte da emissao alusiva aos 50 Anos da 1.0
Travessia Aerea do Atlantico Sui - Lisboa-Rio de Janeiro. Os motivos repetem-se nos selos de 1$00
e 2$80 - as efigies dos aeronautas -. e nos de 2$50 e 3$80 - a rota do voo. Os selos mencionados
foram emitidos em 15 de Novembro de 1972.
Aclamados entusiasticamente como her6is em todas as cidades brasileiras on de passaram. os
aeronautas haviam conclurdo com exito noo apenas a primeira travessia do Atlantico Sui. mas pela
primeira vez na hist6ria da Aviac;:oo. tinha-se viajado sobre 0 oceano Atlantico apenas com 0 auxnio da
navegac;:oo astron6mica a partir do aeroplano.
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Embora a via gem tenha consumido setenta e nove dias, 0 tempo de voo foi de apenas sessenta
e duas horas e vinte e seis minutos, tendo percorrido um total de 8.383 qUil6metros. A viagem serviu de
inspirac;:co para os raides posteriores de Sarmento de Beires, Joco Ribeiro de Barros e de Charles Lindberg,
todas em 1927.
Caracteristicas do Santa Cruz
Material, madeira revestida a tela.
Comprimento: 10,92 m.
Envergadura: 14,05 m.
Altura: 3,70 m.
Peso vazio: 1.800 quilos.
Peso equipado: 2.500 quilos.
Velocidade de cruzeiro: 115 qUilometros/hora.

Para um melhor conhecimento dos pormenores da viagem, incidentes e acidentes ate a chegada
ao Rio de Janeiro vamos dar a palavra a Sacadura Cabral, tendo como base 0 Relat6rio aficial da
Viagem.
Ideia geral da travessia

"De um modo geral 0 problema apresentava-se da seguinte forma: Tratava-se de efectuar uma
viagem aerea de cerca de 4.350 milhas nauticas, cuja parte mais diffcil seria 0 atravessar da Africa para
a costa do Brasil, on de 0 cabo de S. Roque era
o ponto mais pr6ximo. a ponto de partida em
Africa teria de ser escolhido na zona
compreendendo as ilhas de Cabo Verde e
estendendo-se por Dakar ate
Guine
portuguesa e a distancia a vencer nesta parte
da travessia seria: de umas 1.600 milhas partindo
de Dakar, de umas 1.500 milhas largando da
Guine e de cerca de 1.450 milhas adoptando
o porto Praia da ilha de Cabo Verde como
ponto de partida.

a
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Curioso postal ilustrado que faz a diferenc;a do passado com 0
presente. Do passado 0 Infante e a sua visio dos
Descobrlumentos: Vasco da Gama e Pedro A. Cabral. Do presente Gago Coutlnho e Sacadura Cabral. Ao centro a rota final da 1.·
Travessia Aerea do Atlantlco Sui

das quais a maior excederia 500 milhas. De Porto Praia
havendo a percorrer 1.450 milhas.

Empregando um hidroavico, 0 ponto
de partida na travessia para 0 Brasil seria
naturalmente 0 Porto Praia de S. Tiago de Cabo
Verde, ponto que poderia ser alcanc;:ado
adoptando as etapas Lisboa-Las Palmas, 710
milhas, Las Palmas-Praia, 910 milhas. au, nco
querendo alongar muito as dist6ncias, seguindo
pela costa de Africa e tocando em
Casablanca, Canarias e Port-Etienne, etapa
cortar-se-ia para Natal, no Rio Grande do Norte,

Empregando um avico teria provavelmente de se fazer escala nos pontos onde ja havia terrenos
preparados para aer6dromos e assim as etapas seriam. Lisboa-Mogador, 450 milhas, Mogador-Dakar,
1.150 milhas, e daf para a costa do Brasil para ponto a escoiher e de pendente da possibilidade de af
estabelecer aer6dromo. A dist6ncia a vencer na travessia Dakar-costa do Brasil seria, pelos menos, de
1.600 milhas.
Vantagens do emprego do hidroavioo

A viagem podia efectuar-se com as seguintes etapas:
71 0 milhas
Lisboa-Las Paimas
Las Palmas-Porto Praia
910
Porto Praia-Fernando Noronha
1.260
Fernando Noronha-Pernambuco
300"
e 0 emprego do hidroavico tornara-se nco s6 possfvel mas ate
vantajoso. Efectivamente, nco conhecendo a ilha Fernando Noronha,
era natural concluir da impossibilidade de ali pousar com um avico, pois

a ilha, sendo da natureza vulcanica, devia naturalmente ser acidentada. Nestas condic;oes, com 0
hidroaviao poderia adoptar-se 0 caminho das i1has Canarias, Cabo Verde, Fernando Noronha. A maior
distancla a vencer seria de 1260milhas, as quais, a velocidade de cruzeiro de 70 milhas, exigiriam 18
horas para serem percorridas.
Era mais natural encontrar um hidroaviao que conseguisse descolar com 18 horas de gasolina e
mantivesse a velocidade de cruzeiro de 70 milhas do que um aviao que pudesse levantar-se com 22
horas de combustfvel e fosse susceptfvel de ter uma velocidade de cruzeiro de 75 milhas, mas, ainda
mesmo que assim nao fosse, 0 facto de 0 motor ter de trabalhar seguidamente 22 horas em lugar de 18,
representava uma enorme desvantagem porque quanta mais horas seguidas ele trabalhasse tanto mais
probabilidades de panne haveria .
Dificuldades para a escolha do hidroavico

A primeira vista pode julgar-se que seria muito facil adquirir um hidroavioo para tentar a travessia,
mas um exame rapido mostra facilmente as dificuldades que 0 problema apresentava.
A principal condic;oo a que 0 hidroavioo teria de satisfazer seria a de possuir um motor excelente
e de toda a confianc;a. Sempre fui de opinioo que 0 exito de qualquer via gem aerea depende mais do
motor e dos mecanicos do que do aparelho e do piloto. De todos os motores
existentes, aquele que afoitamente se pode afirmar ter dado as suas provas
e que considero 0 melhor para a sua potencia, e 0 motor "Rolls-Royce
Eagle" 350HP.
Ora, admitindo que, com 0 motor "Rolls", 0 consumo de gasolina
seria de 18 galoes por hora em velocidade de cruzeiro de 70 milhas, as
1260 milhas da distancia Praia-Noronha necessitariam de 18 horas de y~o,
as quais consumiriam 18X18 galoes ou 324 galoes. Seria preciso transportar um total de 330 galoes para
contar com 0 aquecer do motor e com a pequena quantidade de gasolina que sempre fica no fundo do
tanque.
Tipo de hidroavico escolhido

o facto de desejar empregar um motor "Rolls" levava-me natural mente a ter de recorrer aos
construtores ingleses, s6 em Inglaterra seria natural haver estudado e construfdos hidroavi6es
empregando este motor.
Com 0 hidroavioo "Fairey" que empregava a curvatura variavel das asas, 0 aumento de
superffcie alar, alem de ser relativamente facil, estava praticamente resolvido, pois a casa ja tinha
construfdo hidros semelhantes tendo asas com 700 pes quadrados de superffcie. 0 aumento da superffcie
dos flutuadores podia reduzir-se a fazer flutuadores semelhantes mas um pouco maiores.
Construyco do hidroavico e experiencias em Inglaterra

o hidroavioo encomendado s6 poderia alojar dois tripulantes. Noo havia facilidade em arranjar
lugar para mais outr~ e 0 acrescimo de peso que daf resultaria,
certamente iria dificultar, senoo impedir. a descolagem com a carga
de combustfvel necessaria para 0 trajecto Praia-Noronha. Estavamos,
como disse, no limite de carga possfvel e too no limite que nem mesmo
um pequeno "set" de TSF se poderia levar.
As experiencias com meia carga e tres quartos de carga
correram regularmente, mas quando se realizou a experiencia de carga
maxima 0 hidro noo descolou. 0 construtor opinava que 0 motor noo
desenvolvia a potencia necessaria, 0 que justificava dizendo que 0 numero de rotac;oes, obtidas com
uma helice standard, era inferior ao que usual mente obtinha com outros motores do mesmo tipo e do
mesmo fabricante.
A casa Rolls enviou imediatamente pessoal que desmontou e reviu 0 motor e terminou por afirmar
que ele em nada era inferior aos outros saldos das suas oficinas. 0 numero de rotac;oes obtidas com 0
he lice "standard " noo aumentou e como a casa Fairey continuava a sustentando que, com esse numero
de rotac;oes, noo conseguiria descolar 0 hidroavioo, a casa Rolls, para terminar a discussoo, mandou
novo motor que conseguiu montar em dois dias.
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Preparativos de via gem

Em come<;:os de Janeiro, seguiu 0 hidroavioo para Lisboa onde 0 pessoal do Centro de Avia<;:oo
Maritima come<;:ou procedendo a sua montagem. Pela mesma ocasioo regressei a Portugal com 0
tenente Bettencourt e com 0 mec6nico E. Tips, da coso Fairey, que em
o &.: .
Lisboa devia assistir a montagem, mas, como tivemos de fazer 0 regresso
~::·;:
.
I.q=
~
pela via aerea um hidroavioo que tinha sido oferecido a Avia<;:oo
trazendo
~
, I
Maritima pelo Banco Portugues e Brasileiro, viagem demorada e cheia de
,
""...
2,50 ~
peripecias, s6 em 6 de Mar<;:o consegui chegar a lisboa.
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Para auxiliar a viagem, aproveitando para dar tirocfnio as
guarni<;:oes, foram postos a nossa disposi<;:oo 3 navios: 0 cruzador
"Republica", 0 aviso "5 de Outubro" eo canhoneira "Bengo", esta ultima julgada quase desnecessaria.
A 25 de Mar<;:o, logo que se pode assentar em que a travessia serio tentada, largaram os tres navios de
Lisboa.
Etapa Lisboa-Las Palmas

Os preparativ~s de viagem s6 a 29 poderiam ficar concluidos e a partida ficou decidida para
primeiro dia de bom tempo a partir de 30.

0

A 29, 0 tempo apresentou-se com bom aspecto fazendo prever que poderiamos largar no dia
seguinte. Fizemos as nossas despedidas oficiais e, de tarde, fui ultimar os derradeiros preparativ~s ever
se tudo estava em ordem. Aproveitei para ir num hidroavioo ate Cascais tirar algumas fotografias ever
o aspecto geral do tempo. Como esse aspecto era excelente 0 "Fairey" foi colocado a entrada do
hangar, pronto a ser colocado no zorra que 0 devia lan<;:ar a agua . A 30,
antes do romper do dia, fez-se alvorada e ap6s um rapido exame do
bar6metro e do estado geral do tempo, decidi a partida e dei ordens
para se par 0 hidroavioo no zorra.
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o hldroavioo entra no agua. Um pouco mais de gas e ele ai vai
hidroplanando ate a entrada do doca do Bom Sucesso. Uma vez saida a
apertada garganta do doca, corto para a outra margem do rio a fim de
tomar posi<;:oo para descolar. A terra perde-se de vista as 7,22 h fazendo-se as ultimas verifica<;:oes que
nos doo ideia do velocldade e do vento reinante.
De La Luz para a baia do Gando

Em 31, pela manho, saimos do "5 de Outubro" para irmos a baia do Gando, situada umas 15
milhas 00 sui de La Luz, afim de examinar das possibilidades de ai descolar. Em La Luz noo serio possivel
faze-Io, pelo menos enquanto so pro sse 0 NE.

o porto artificial, alem de ser pequeno, esta habitualmente cheio
de navios e, fora do porto, ha mareta e ondula<;:oo que noo permitiroo sair
do agua, sem avaria, com a cargo de combustivel necessario para ir ate
Cabo Verde.
Em 2 de Abril. pela manho, saiu 0 "5 de Outubro" com destin~ a
baia do Gando e preparamo-nos para tambem largar. Como 0 hidro tinha
passado a noite no agua, passou-se revista aos compartimentos dos flutuadores, vendo com estranheza
que tinham agua, facto que no ocasioo atribui a circunst6ncia de ele ter estado quase 3 dias 00 sol em
terra, 0 que poderia ter dado lugar a que a madeira dos flutuadores secasse.
Em S. Vicente de Cabo Verde

A 6 de Abril, pel a manho, chegaram 0 "Republica" e a "Bengo". 0 hidro foi encalhado no plano
das oficinas do Estado e 0 pessoal do Avia<;:oo come<;:ou imediatamente a ocupar-se do beneficia<;:oo
do hidroavioo.
Desistir do viagem e uma resolu<;:oo que, dado 0 entuslasmo que se esta a manifestando em
todo 0 pais, s6 em ultimo coso posso tomar. Ir aos Penedos e uma solu<;:oo arriscada, mas que pode
permitir a continua<;:oo do viagem.

Os Penedos sao rochedos isolados na zona das calmas e, por isso, e possivel chegar 10 numa
ocasiao de calmaria, que permita poisar e deslocar-se sem avaria. 0 "republica" pode esperar-nos ali,
e como estara ao alcance da TSF da ilha de Fernando de Noronha, poderemos ter, com pouca demora,
noticias exactas sobre 0 tempo reinante, 0 que nos permitira aproveitar qualquer sota favoravel.

Etapa Porto Praia - S. Pedro e S. Paulo
As4,30 h da manha de 18 de Abril, comec;:ou a esgotar-se a agua dos flutuadores, e as 5.21 h posse 0 motor em marcha, hidroplanando para tomar posic;:ao a SW da Ponte Tenebrosa, no intuito de
largar passando sobre a terra baixa desta ponte.
Fac;:o duas corridas sem resultado: bastante ondulac;:ao e vento NE muito fraco. Como ja comec;:a
a ser tarde, desisto de sair e volto para dentro, mas parecendo-me que
havia agora um pouco mais de vento, dou uma terceira corrida, ja dentro
do porto, eo hidroaviao descola as 5.55 h. Dou a volta antes de chegar a
terra e meta a caminho.
As 9.10 h, avista-se um grande navio por bombordo e aproximome um pouco para que nos vejam. 0 vento continua abrandando e 0
consumo de gasolina mantem-se em, pelo menos, 20 galoes por hora! Volto
discutir com 0 comandante Coutinho a nossa situac;:ao, que me parece bastante grave.
Devemos estar a 690 milhas dos Penedos, e naG temos mais que 8 horas e meia de gasolina! Para
chegarmos, precisariamos de andar a 80 milhas a hora e estamos andando a 72! 0 logico, 0 prudente,
seria voltar para tras, mas a ma impressao produzida se assim fizessemos, certamente seria enorme!"
Depois de sairmos dos Penedos de Sao Pedro e Sao Paulo, como que se trata-se de um milagre, os
acidentes, contrariedades, aborrecimentos, e porque naG algum desanimo, tudo passou e, final mente
podemos seguir a risco todo 0 plano trac;:ado inicialmente.
Todas as metas foram rigorosamente cumpridas, assim como as milhas que tinhamos de percorrer
diariamente.
Antes de chegarmos ao Rio de Janeiro, 0 objectiv~ principal do viagem,
fizemos ainda escala em Fernando de Noronha, Fernando de Noronha Pernambuco: 300 milhas. Fizemos alnda escala na Bahia a fim de
recuperamos forc;:as para 0 assalto final.
A 17 de Junho de 1922 a missao tinha sido cumprida apesar dos enormes
contratempos. Quando sobrevoamos 0 Morro do Pao de Ac;:ucar e vimos a
nossa frente a imensidao do Baia de Guanabara naG exitamos e apontamos 0 hidroaviao a essas aguas
"bem vindas"
Quando amaramos enos preparavamos para abandonar 0 nosso hidro de repente fomos rodeados
por dezenas de embarcac;:6es dos mais variados tipos.
Uma comissao do Governo Brasilelro esperava por nos e, quando finalmente plsamos terra, a terra
do pais irmao, uma multidao em delirio recebe-nos triunfalmente.
Durante todo 0 tempo em que permanecemos em "Terras de Vera Cruz" proferimos dezenas de
palestras, entrevistas e autenticos "banhos de multidao"

o caminho aereo entre a Europa e 0 Brasil tinha sido aberto, seguindo depois muitos outros voos
levados a cabo por outras grandes figuras ligadas a Aviac;:ao Portuguesa.
Blbliografia
Wlklpedla da Net
Catalogo de selos postals, publieac;:Cio Afinsa
Pagelas dos salos de Portugal, publieac;:Cio dos
Relatorio Ollelal da Vlagem
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Todas as colec<;oes de selos ficam enriquecidas com a
apresenta<;ao de variedades resultantes de "erros e defeitos".
Nao h6 duvida que, naG questionando 0 seu valor, as referidas
variedades muito atraem a aten<;ao dos coleccionadores e
ate dos observadores naG especializados.
A origem destas pe<;as filatelicas est6 maioritariamente
relacionada com as fases de impressao (impressao omitida,
deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de tinta, impressao
no verso, impressao dupla, tripla ....), falhas de prepara<;ao
das chapas (fendas, letras trocadas, letras defeituosas .... ) e
falhas na aplica<;ao do denteado (omissao, duplica<;ao,
desloca<;ao).

carlos Kullberg
carlos IcubMQOIapo.pt
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Obviamente que 0 valor de cada uma das pe<;as,
sempre bastante superior ao do selo base, est6 na razao
directa da procura e na razao inversa do numero de
exemplares conhecidos.
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Considerando 0 Interesse que pode ter a observa<;ao
das mesmas, VaG ser aqui apresentadas muitas das existentes
numa colec<;ao especializada, tendo por base a ordem das
respectivas emissoes, independentemente de estarem ou naG
referidos nos cat6logos.
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Numa colec<;ao de Mo<;ambique podem-se encontrar
centenas de variedades por " erros e defeitos", umas
assinaladas nos respectivos cat610gos e outras, por op<;ao ou
desconhecimento da sua existencia, ate agora ignoradas .

-2601963 - Embarca<;oes da Marinha Portuguesa - 1$50 policromo,
par com a Impressao a preto (Republica Portuguesa / nome
da Caravel a) deslocada.

- 261 1963 - Embarca<;:oes da Marinha portuguesa - 1$50 policromo, ImpressCio a vermelho
deslocada,

-2621963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 1$50 policromo, ImpressCio a vermelho

t -0

deslocada,

- 263 1963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 2$50 poli cromo,

...,

quadra apresentando dupla impressCio a Hlas (taxa / Correios),

- 2641963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 4$50 policromo, par
com impressCio a vermelho deslocada.

-265 1963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 5$00 policromo,
impressCio a amarelo deslocada.

- 266 1963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 5$00 policromo,
impressCio a vermelho deslocada.

- 2671963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 5$00 policromo,
impressCio
a
preto
deslocada, omite a
legenda
"Republica
Portuguesa" .

261

__

- 2681963 - Embarca<;:oes da

92

Marinha Portuguesa 10$00 policromo, par
com desloca<;:Cio da
impressCio a preto.

...

_---

265

264

267

- 2691963 - Embarca<;:oes da Marinha
Portuguesa
10$00 policromo, impressCio a verde
deslocada.

- 2701963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 12$50 policromo, quadra com
desloca<;:Cio do denteado, provocando altera<;:oes nas dimensoes dos selos.

- 271 1963 - Embarca<;:oes da Marinha Portuguesa - 12$50 policromo, quadra com a
omissCio da impressCio a preto e a Iilas
provoca a au sencia de todas
as legendas impressas, S6 e conhecida a exis tencia de uma
folha de 50 selos,
localizada na Esta<;:Cio Central de
Louren<;:o Marques, parte da

262

qual foi entregue

a Direc<;oo dos Correios.

- 2721963 - Embarca<;oes da Marinha Portuguesa - 12$50 policromo,
folha de 50 selos com omissoes de denteado. Esta pe<;a (ex. Jooo
Violante) tem caracterfsticas muito proprias, ate esta data passivas de serem consideradas unicas. 0 pente de picotagem somente foi utilizado nas duas ultimas opera<;oes, resultando 0 aparecimento de 10 selos normais (primeira coluna), 10 selos somente picotados no lado direito (segunda coluna) e 30 selos noo
picotados. Os referidos selos com falta de denteado (10 + 30)
soo, ate esta data, os unicos exemplares conhecidos.
271
- 2731963 - Embarca<;oes da Marinha Portuguesa - 15$00 policromo, defeito de impressoo nos cordames da

embarca<;oo.

- 2741963 - Embarca<;oes da Marinha Portuguesa 20$00 policromo, 0 duplo denteado reduz as dimensoes dos selos.
:

_I
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- 275-

o

1963 - Embarca<;oes da Mari- [~!~~!]
nha Portuguesa - 30$00
policromo, defeito de impressoo, letra "P" em vez de "R" na palavra "SAGRES".

- 2761963 - X Anivers6rio da TAP - 2$50 policromo, deslo-ca<;oo do denteado,
reflectida na composi<;oo da folha.

- 2771966 - 400 Anivers6rio da Revolu<;oo Nacional - 1 $00 policromo, par com impressoo a verde omitida.

- 2781969 - IV Centen6rio de Camoes
na Ilha de Mo<;ambique - $15
policromo, bloco de 10 selos
canto de folha, com amissae da
taxa e falta de impressoo azul sob
276
a legenda "Republica Portuguesa". Folha de 50 selos localizada
na Esta<;oo Central de Louren<;o Marques, ate esta data
unica de que h6 conhecimento.
,\\OCAMBIOIIE

-2791969 -IV Centen6rio de Camoes na IIha de Mo<;ambique
- $15 policromo. Bloco de 10 selos canto de folha, com

amissae das legend as "Republica Portuguesa",
"Correios" e "Mo<;:ambique". Folha de 50 selos 10calizada no Esta<;:ao Central de Louren<;:o Marques,
ate esta data unica de que h6 conhecimento.

-280 1969 - IV Centen6rio de Camoes no Ilha de
Mo<;:ambique - $50 policromo, quadra com a taxa
omitida.

- 281 1969 - IV Centen6rio de Camoes no IIha de
Mo<;:ambique - 1$50 policromo, com amissae das
cores carmim e verde (taxa / arvoredo). A cor do
Escudo
Real
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1969 - IV Centen6rio de Camoes no Ilha de Mo<;:ambique - 5$00 policromo, par com desloca<;:ao do
impressao a preto.

- 2831973 - Campeonato Mundial de Vela "Vauriens" - 1$00 policromo, bloco de 18 selos canto de folha,
com amissae do impressao das legendas "Republica Portuguesa" e "Campeonato ... ". Tendo em considera<;:ao a existencia destes selos no Coso Forte dos Correios em Junho de 1975 e ainda as quantidades entao utilizadas para receberem a sobrecarga "INDEPENDENCIA", tudo leva a crer existirem somente 100 selos (uma folha) com esta falha.

- 2841973 - Campeonato Mundial de Vela "Vauriens" - 1$00 policromo, bloco
de 8 selos canto de folha, com amissae do impressao do legenda "Correios". Tendo em considera<;:ao a existencia destes selos no Coso Forte dos
Correios em Junho de 1975 e ainda as
quantidades entao utilizodas para receberem a sobrecarga "INDEPENDENCIA", tudo leva a crer existirem
somente 100 selos (uma folha) com
esta falha.

-2851973 - Campeonato Mundial de Vela
"Vauriens" - 1$00 policromo - bloco
de 12 selos canto de folha, com omissao do impressao do legenda "V F
25269". Tendo em considera<;:ao a
existencia destes selos no Coso Forte

285

284

dos Correios em Junho de 1975 e ainda as quantidades entoo utilizadas para receberem a sobrecargo "INDEPENDENCIA", tudo leva a crer existirem somente 100 selos (uma folha) com esta falha.

-2861973 - Campeonato Mundial de Vela "Vauriens" 1$00 policromo, bloco de 25 selos canto de folha,
com omissoo do impressoo do taxa (1 $00). Tendo
em considera<;oo a existencia destes selos no Coso
Forte dos Correios em Junho de 1975 e ainda as
quantidades entoo utilizadas para receberem a
sobrecarga "INDEPENDENCIA", tudo leva a crer
existirem somente 100 selos (uma folha) com esta
falha.

- 2871973 - Campeonato Mundial de Vela "Vauriens" 1$50 policromo, bloco de 25 selos canto de folha,
com omissoo do impressoo do legenda "Republica
Portuguesa". Tendo em considera<;oo a existencia
destes selos no Coso Forte dos Correios em Junho de
1975 e ainda as quantidades entoo utilizadas para
receberem a
sobrecarga
'1\CEF8\[l3\()A,",

tudo leva a
crer existirem
somente 100
selos (uma foIha) com esta
falha.

287

- 2881973 - Campeonato
Mundial de Vela
"Vauriens" - 3$00
policromo, bloco de
6 selos canto de foIha, com omissoo do
289
impressoo do leg endo "Correios". Tendo
em considera<;oo a existencia destes
selos no Coso Forte dos Correios em
Junho de 1975 e ainda as quantidades entoo utilizadas para receberem
a sobrecarga "INDEPENDENCIA",
tudo leva a crer existirem somente
100 selos (uma folha) com esta faIha.

••
••

-2891973 - Campeonato Mundial de Vela
"Vauriens" - 3$00 policromo, bloco
de 12 selos canto de folha, com
desloca<;oo do legenda "Correios".

- 2901973 - Campeonato Mundial de Vela
"Vauriens" - 3$00 policromo, bloco
290
de 16 selos
canto de folha, com desloca-<;oo do impressoo a preto.
~

••
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- 291 1975 - Acordo de Lusaka - Serie de 5 selos com a taxa
omitida.

-292291

292

1975 - Acordo de Lusaka - 1$50 policromo, taxa deslocada.

-293 1975 - Acordo de Lusaka - 1 $00 policromo - 1 $50 policromo.
naG denteado.

-2941975 - Acordo de Lusaka - 3$50 policromo. quadra naG
denteada com deslocaC;ao da impressao verde-amarelo.

-2951975 - Acordo de Lusaka - Bloco com impressao verdeamarelo omitida (selo da taxa de 3$50).

-296 1975 - Acordo de Lusaka Bloco com a impressao
vermelho e a impressao
verde-azul omitidas.
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1975 - Acordo de Lusaka Bloco apresentando os c inco selos naG
denteados .
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1975 - Acordo de Lusaka Bloco apresentando os
cinco selos com as taxas
omitidas.
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1946 - CORREIO AEREO - " Imperio Colonial
Portugues" com sobretaxa - 3$00 s/5$00
castanho vermelho. selo com sobretaxa
invertida .

-3001946 - CORREIO AEREO - " Imperio Colonial
Portugues" com sobretaxa - 3$00 s/5$00
castanho vermelho. selo com sobretaxa dupla.

- 301 -

298

1946 - CORREIO AEREO - Tipo "Aviao" - 1$70 Iilas.
par com falta de denteado na horizontal.

-3021937 - CORREIO AEREO - Tipo "Aviao" com legend a "Taxe perc;ue" - $50 preto e vermelho. margem de
folha com impressao "Taxe perc;ue".

301

302

-3031963 - CORREIO AEREO - Emissoo Fomento - 1$50
policromo, tira de 5 selos com amissae da taxa e
da legenda "Correio Aereo" . Tendo conhecimento
que na Estac;oo Central de Lourenc;o Marques
foram unicamente vendidas duas folhas (1 00 selos)
com a referida anomalia e que na relac;oo das
existencias em dep6sito com data de Junho de
1975 este selo ja era mencionado como
"esgotado", noo custa admitir a existencia de
somente 100 exemplares.

-3041963 - CORREIO AEREO - Emissoo Fomento - 2$00 policromo, defeito
de impressoo "C invertido" por "0".

- 3051963 - CORREIO AEREO - Emissoo Fomento - 2$00 policromo, par com amissae da taxa
e das legendas "Republica Portuguesa" e "Correio Aereo".

-3061963 - CORREIO AEREO - Emissoo Fomento - 5$00 policromo, selo com defeito de
impressoo na legenda "MO<;AMBIQUE".

- 301 - - 3081963 - CORREIO AEREO - Emissoo Fomento - 5$00 policromo, selos com deslocac;oo
da impressoo a preto.

- 309 -

303

1911 - PORTEADO - Tipo de 1904 com sobrecarga REPUBLICA - 20 rs castanho claro,
selo com sobrecarga invertlda.

- 3101911 - PORTEADO - Tipo de 1904 com sobrecarga REPUBLICA - 20 rs castanho claro, selo com sobrecarga
dupla.

97

306

308

309

310

- 311 1911 - PORTE ADO - Tipo de 1904 com sobrecarga REPUBLICA - 130 rs aZUl, selo com sobrecarga deslocada.

- 3121917 - PORTEADO _ Tipo de 1904 com valor em centavos - Serie noo denteada (10 valores).

alSAJPl
:)
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- 3131918/21 - PORTEADO - Selos de Imposto postal
com sobrecarga PORTEADO - 1 c. verde com
sobrecarga dupla.

- 3141921/22 - PORTEADO - Selos Tipo Ceres com
sobrecarga/sobretaxa - 6 c. s/1 c. verde - 20
c. s/2 V2 violeta, selos com sobrecarga/
sobretaxa invertida.

314

313

- 3151924 - PORTEADO - Selo Tipo Ceres com sobrecarga/sobretaxa - 50 c. 5/60 c. azul escuro,
defelto de impressoo "P.rteado".

- 3161923/25 - PORTE FRANCO - Emblema da Sociedade Cruz do Oriente - 10 diferentes selos
noo denteados.

- 3171923/25 - PORTE FRANCO Emblema da Sociedade com
sobretaxa - 40 c. preto e
315
amarelo, bloco de 20 selos
margem de folha, com sobretaxa invertida.

316

- 3181928 - PORTE FRANCO - Emblema da Sociedade - par
(Iaranja vermelho e amarelo) com amissae de
denteado.

- 31998

1965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul,
par margem de folha, noo denteados.

-320 1965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul, tres
selos com diferentes desloca<;:oes da impressoo a azul.

- 321 1965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul, par com
desloca<;:oo do denteado.

- 3221965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul, quadra
com a impressoo a preto
deslocada.

- 3231965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul, quadra
com a impressoo a azul
deslocada.

-3241965 - Rede de Telecomunica<;:oes - $50 preto e azul, par com
impressoo no verso.
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- 3251965 - Rede de Telecomunicac;oes - $50
preto e azul, par canto de folha com
defeito no denteado, provocando
diferentes areas nos selos da coluna da
esquerda .

324

- 3261965 - Rede de Telecomunicac;oes - $50
preto e verde. Quadra com duplo
denteado, por erro na utilizac;oo do
pente.

325

- 3271965 - Rede de Telecomunicac;oes - 1$00
preto, verde e creme, par com
deslocac;oo da impressoo a verde.

-3281965 - Rede de Telecomunicac;oes -1 $00
preto, verde e creme, par canto de folha,
noo denteado.

323

- 3291929/39 - ASSISTENCIA PUBLICA - Serie de dez val ores com a taxa de
40 c. - tres selos de diferentes cores com a impressoo a preto (taxa) omitida.

;-;::::===::; ..................
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- 3301929/39 - ASSISTENCIA PUBLICA - 40 c. quatro diferentes exemplos de dupla impressoo a preto (taxa).

- 331 326

329

330

1943/51 - ASSISTENCIA
Tipo Pelicano - Legenda
"Colonia de Moc;ambique"
- $50 carmim, variedade "$50" mais pequeno, par "Tete-beche". Os "Tete-beche" surgidos nestas emissoes "Assistencia" resultaram do facto dos terem sido emitidos em
folhas de 54 (9x6) e 50 (10x5) selos, utilizando-se a mesma folha de papel para a impressoo de duas folhas de selos. Posteriormente as folhas eram separadas, mas quan-

do isso noo acontecia e a impressoo da segunda folha havia sido feita na posic;oo invertida em relac;oo a impressoo
da primeira folha, surgia 0 "Tete-beche" formado com os
selos junto as margens das mesmas. Justifica-se assim a existencia da margem entre os dois selos.

-332 1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda "Colonia
de Moc;ambique - $50 carmim, variedade "$50" mais
pequeno, selo com impressoo a carmim deslocada.

331

- 333 -

333

1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano Legenda "Col6nia de Mo<;:ambique" - $50
(carmim, violeta, carmim) em tres
diferentes exemplos de falta de denteado
junto as margens das folhas.
334

335
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2
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.............. .- .....
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-3341943/51 - ASSISTENCIA - Tipo
Pelicano - Legenda 'Colonia de
Mo<;:ambique" - $50 lilas, quatro
diferentes exemplos de denteado deslocado.
338

336

- 3351943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda
"Colonia de Mo<;:ambique" - $50 verde, quatro
diferentes exemplos de denteado deslocado.

- 3361943/51 - ASSISTENCIA _ Tipo Pelicano - Legenda
"Col6nia de Mo<;:ambique" - $50 castanho e $50 verde,
pares em "Tete-beche" (ver anota<;:ao 0 "Tete-beche"
da emissao com "$50" mais pequeno).

- 3371943/51 - ASSISTENCIA - Pelicano Mo<;:ambique" - $50
verde, "Tete-beche" com impressao a verde no verso.

- 3381943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda
"Colonia de Mo<;:ambique" - $50 verde, quadra com
impressao a verde no verso.

- 339337

1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda "Colonia de Mo<;:ambique" - $50 azul,
quadra com impressao a azul no verso.

- 340-

1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda "Col6nia de
Mo<;:ambique" - $50 castanho e $50 aZUl, selos com impressao no verso,
respectivamente a castanho e a azul.

- 341 1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - Legenda "Col6nia de
Mo<;:ambique" - $50 carmim e $50 azul. naG picotadosjunto as margens
das respectivas folhas .

341

-342 1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - legenda "Colonia de Mo<;:ambique " - Diferentes exemplos do
impressao a preto (taxa) deslocada.

-343 1943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano -legenda "Colonia de Mo<;:ambique" - $50 carmim. Impressao a
preto (taxa) omitida.

-3441943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano -legenda "Colonia de Mo<;:ambique" - $50 violeta claro. Tiro de
tres selos com impressao a violeta claro no verso.

-3451943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - legenda "Colonia de Mo<;:ambique" - $50 violeta claro, dupla
denteado 14 no vertical.
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-3461943/51 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano legenda "Colonia de Mo<;:ambique" - $50
violeta claro, par com denteado
deslocado.

- 3471952/56 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano legenda "Provincia de Mo<;:ambique" -

346

$50 laranja, par com taxa omitida .

-3481952/56 - ASSISTENCIA - Tipo Pellcano legenda "Provincia de Mo<;:ambique - $50

348

laranja / $50 verde, pares com a impressao a preto (taxa)
deslocada.

-3501952/56 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano "legenda Provincia de Mo<;:ambique" - $50
laranja, defeito de impressao a preto (taxa),
parece alterar 0 valor facial.

350

-349$30

$30

349

350

350

1958 - ASSISTENCIA - Tipo Pelicano - legenda
"Provincia de Mo<;:ambique " - $30 amarelo,
quadra nao denteada junto margem do folha.

a

- 351 1964/69 - ASSISTENCIA - Tipo "Caridade
Crista" - $50 policromo, impressoo a
carmim deslocada.

-352. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ' • • , i • • • • I • • • • • • • •

II

p"

em", II: '1 1

1964/69 - ASSISTENCIA - Tipo "Caridade
Crista" - $50 policromo, impressoo a
bistre deslocada.

355

-3541964/69 - ASSISTENCIA - Tipo "Caridade
Crista" - $50 policromo, quadra com impressoo a preto no verso.

- 355 -

1964/69 - ASSISTENCIA
- Tipo "Carida354
de Crista" - $50
policromo, quadra de selos noo denteados.

fiEiiiif""i

- 3531974 - ASSISTENCIA - Tipo "Caridade Crista" - $50
policromo, quadra com selos noo denteados e selo
com falta de denteado junto a margem da folha.

353
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Vlslte 0 nosso site em www.StampsPortugal.com
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Trofeu Comendador Dias Ferreira 2009
No passado dia 20 de Junho, na sede do Clube Filatelico de Portugal. realizou-se a segunda
eliminatoria da setima edi<;:oo do Trofeu
Comendador Dias Ferreira, patrocinado pela Filatelia do Chiado.
Estlveram presentes 22 participa<;:oes, de
associados da area da Grande Lisboa, Porto,
Evora e Estremoz, todas elas de grande qualidade filatelica. Este tipo de evento continua a captar a aten<;:oo dos nossos associados, pela sua
real importancia no ambito da fllatelia ludica, e
pelo papel que eles (associados) desempenham,
como jufzes do trabalho dos expositores, noo se
furtando ao dialogo com esses expositores presentes. Saiu vencedora desta eliminatoria a extraordinaria colec<;:oo "Oblitera<;:oes sobre selos
de Borja Freire da Dr. Isabel Vieira, a quem endere<;:amos as nossas felicita<;:oes pela classifica<;:oo obtida.

2.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
20 de Junho de 2009
1.0
2.0
3.0
3. 0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
17.0
17.0
17.0
20.0
21. 0

Isabel Vieira
Obliterat;Oes sobre se/os de Borja Freire
Luis e Eduardo Barreiros
1" Gue"a - Co"eio Militar de Angola
Elder Correia
DO-X· Voo Europa-America (1930-1932)
Manuel Costa
Marcofllia Privada do Caminho-de-fe"o de Luanda
Luis Frazoo
Cabo Verde primeiras emiss6es
Jose Luis Queir6s
Sobrescritos de 25 Rels D. Luis Fita Direita
Rene Silva
Champanhe e Espumantes
Elder Correia
1898 - Centen6rio da india • Angola
Isabel Vieira
D. Luis I Flta Curva nao Denteedo
Altino Pinto
Emiss6es de Co"elo Aereo da Comp" de Mot;ambique
Paulo Sequeira
Marcofilia da Companhia de Mot;amblque
Joaquim Cortes
Paisagens de Portugal
JoCio Soeiro
Co"eio Aereo Portugues Select;ao
Hemani Matos
Reeis Bllhetes-Postals Republicanizados
Jose Correia
Guine - Imperio Colon. Portugues - Co"eio Aereo 1931
Luis Barroso
Cavalelro Medievallmpres. de Servit;o Postal dos crr
Ant6nio Crlst6voo
Templo de Diana
Rui Mendes
Sobrescritos de D. Carlos I de Portugal (1893-1908)
Luis Batista Valen~a
Co"eia Aereo • 1929/33 - DO-X
Armando Sanches
Inteiros Postais Porteados e Multados de Portugal
Femando Oliveira

21 votos
14 votos
12 votos
12 votos
9 votos
9 votos
9 votos
9votos
9votos
7 votos
7 votos
6votos
6votos
5votos
5 votos
5votos
4votos
4votos
4 votos
3 votos
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Marcofilia de M09ambique

*

1875/1975

No passado dia 11 de Julho foi lanc;:ada
oficialmente mais uma obra filatelica cujo tftulo de
capa e MARCOFILIA DE MOc;AMBIQUE * 1875/ 1975,
de autoria do nosso estimado associado Dr, Altino
Silva Pinto, Nascido em Moc;:ambique nos idos de 1946,
cursou Medicina na Universidade do Porto, tendo sido
um ilustre medico na area da Cirurgia com trabalho
relevante prestado em diversos Hospitais
(Universidade de Lourenc;:o Marques, Niassa,
Braganc;:a, S, Jose e Montijo),
Pora alem do seu sucesso profissionaL Altino Pinto
tinha uma grande paixoo pela Filatelia, que Ihe veio
do berc;:o, Seu pai Jose Augusto da Silva Pinto, foi um
exemplar profissional dos C,T,T,U, - Correios do
Ultramar, aos quais dedicou 48 anos da sua carreira
profissionaL dos quais 38 em Moc;:ambique,
Por tal razoo, ainda muito jovem, com apenas 10 anos
de idade, participa na Exposic;:oo Filatelica do 50,0
Aniversario da cidade da Beira, Altino Pinto para alem
de membro de algumas agremiac;:6es filatelicas,
mormente do Clube Filatelico de Portugal (com mais
de 25 anos de associado), tambem e autor de varios
artigos filatelicos, noo sendo um grande partidario das
exposic;:6es competitivas,
104

A publicac;:oo de um estudo sobre a marcofilia
moc;:ambicana foi um dos seus sonhos, que finalmente viu realizado, Grande estudioso da materia, que
sempre 0 foi, acaba de nos brindar com uma excelente obra,
Realizar um estudo sobre a Marcofilia de Moc;:ambique noo e tarefa facil, Das colonias portuguesas
e aquela que apresenta um grau de dificuldade extraordinario, estando apenas a colonia de Angola no
mesmo patamar de Moc;:ambique, no numero de estac;:6es postais criadas durante 0 perfodo que abarca
esta obra, Porem, Angola tinha uma morfologia muito uniforme nos diversos carimbos obliteradores que
ia produzindo, Com Moc;:ambique noo se processou do mesmo modo, Existe uma panoplia de variedades
morfologicas nos seus carimbos,
Para alem deste aspecto, era notoria a falta de organizac;:oo existente nos servic;:os postais
coloniais, e em Moc;:ambique apenas a partir de 1906, segundo informac;:oo do autor, e que comec;:ou a
existir esse servic;:o postal minima mente organizado, acrescendo ainda 0 obice do acesso as fontes de
informac;:oo, quase que inexistentes,
Apreciamos a composic;:oo do Plano de Estudo apresentado, de facil apreensoo e consulta,
assim como da estruturac;:oo das tipologias das marcas, porventura 0 maior problema que se punha ao
autor da obra, que conseguiu ultrapassar com brilhantismo,
Parafraseando 0 autor, em Marcofilia, um trabalho nunca esta acabado, pois muitas mais marcas
obliteradoras vir~o a aparecer, porem esta obra que 0 Altino Pinto, por modestia, considera modesto e
despretensioso, sera sempre uma obra de referencia para qualquer biblioteca filatelica, e de consulta
obrigatoria para os coleccionadores e profissionais filatelicos,
Esta de parabens 0 Altino Pinto pela excelencia da obra, a Filatelia Nacional porque enriqueceu
o seu espolio litera rio, e os filatelistas porque ganharam uma nova fonte de consulta de elevado
potencial.

o Clube Filatelico de Portugal felicita-o e agradece
ofereceu a sua Biblioteca,

0

exemplar que

0

autor por gentileza

Almo~os Filoh~licos no SHIP
Como ja e do nosso conhecimento, um numero interessante de young active seniores, s6cios da
Sociedade Hist6rica da Independencia de Portugal, reunem-se periodicamente para pensar e discutir
Filatelia.
Decorre actualmente 0 segundo cicio destas actividades, 0 qual tem como panG de fundo a
apresenta<;:ao, justificac;:ao e debate sobre uma das colecc;:oes preferidas pelo filatelista convidado.
Nesta iniciativa, que tem contornos algo ineditos no nosso panorama filatelico, ja intervieram,
entre outros, figuras prestigiadas e bem conhecidas dos filatelistas portugueses: Miranda da Mota, Elder
Pinto Correia, Eurico Lage Cardoso, Pedro Marc;:al Vaz Pereira, Horacio Magiolli Novais, Fernando M.
Oliveira, Joao Pedro Pinheiro da Silva, Luis Fernandes, Adelino Caravela, Manuel Janz, Manuel de Sousa
Loureiro, Joaquim Sousa Lobo, Carlos Kullberg e Armando Bordalo Sanches. De salientar que todos sao
s6cios deste Clube.

o ultimo almoc;:o filatelico teve lugar no passado dia 16 de Abril, no restaurante "Chamines do
Palacio" (privativo daquela Sociedade Hist6rica), sendo precedido por uma dinamica palestra proferida pelo presidente da direcc;:ao da Associac;:ao Filatellca Alentejana, Dr. Hernani Ant6nio Carmelo de
Matos.

o convidado, que e, sem a menor
duvida, um dos mais qualificados inteiristas
portugueses, apresentou a sua participac;:ao "DO FIM DA MONARQUIA AOS
PRIMORDIOS DO ESTADO NOVO - ESTUDO
DOS BILHETES POSTAIS OFICIAIS", para 0
que recorreu a uma bem elaborada apresenta<;:ao em Po werPoint.
A palestra abriu com uma explicac;:ao sobre a participa<;:ao em aprec;:o, a
qual tem como objectivo primeiro 0 estudo dos bilhetes-postais oficiais de Portugal continental, emitidos durante 0 periodo mencionado no titulo em epigrafe. Em
seguida, ouvimos uma agradavel e cativante dissertac;:ao sobre cada uma das
emissoes correspondentes aquele periodo: - D. Manuel II, com sobrecarga
"REPUBLICA (1910); - Ceres (iniciada em
1912); - D. Carlos dentro de ornatos, com
sobretaxa $06 e sobrecarga "Republica"
(1921).
Hernanl Matos, avanc;:ando no assunto fez um rigoroso enquadramento hist6rico-postal das emissoes, resumindo 0 que esteve na genese de cada uma delas, para depois entrar no estudo de variedades de cartolina, de composic;:ao e de impressao, bem como de sobrecargas e erros. Destacou a
Importancia e a raridade de bilhetes-postais naG emitidos, assim como a existencia de perfura<;:oes e 0
seu fundamento. A finalizar, realc;:ou a importancia de um estudo de portes no servic;:o nacional e internacional, a multa e 0 porteado, e ainda 0 imposto postal e respectiva multa. Chamou a atenc;:ao dos
presentes, em particular, para pec;:as com circulac;:oes menos vulgares (greve dos correios ou primeiros
voos, por exemplo), com elevado conteudo hist6rico-postal.
Pelas 13 horas, e de harmonia com 0 previsto no programa, teve inicio 0 almoc;:o, tipo buffet,
durante 0 qual se continuou a trocar impressoes sobre a materia explanada ... e naG s6.

o pr6ximo almo<;:o fllatelico realizar-se-a no dia 25 de Junho. A tematica a desenvolver incidira
sobre a Classe Aberta, prevendo-se que a apresentac;:ao da respectiva participac;:ao, bem como 0
debate que se Ihe seguir, esteja a cargo do coordenador desta actividade e elo de liga<;:ao entre a
SHIP e 0 CFP, Rene Rodrigues da Silva.
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Coordena~ao

Atenc;::ao filatelistas portugueses expositores internacionais: 0 prazo de inscric;::ao para a Exposic;::ao Mundial de Filatelia "PORTUGAL 2010" - e
cujo exito parece assegurado - termlna a 30 de
Setembro p. f.. Tendo em considerac;::ao que a
"LUBRAPEX 2009" e uma exposic;::ao classificativa
pelo que as participac;::6es portuguesas, que alcanc;::arem uma medalha vermeil. poderao participar
na Exposic;::ao Mundial "PORTUGAL 2010" e que a
exposic;::ao luso-brasileira foi adiada para Outubro,
o prazo de inscric;::ao para estes casos, e so estes,
foi adiado ate meados desse mesmo meso
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o nosso socio, Engo Jose Manuel Miranda
da Mota, jurado portugues de Filatelia Tradicionat Historia Postal e Literatura Filatelica, durante
a Exposic;::ao Filatelica Internacional IBRA'09 (em
Essen, na Alemanha), actuou como "Expert Aprendiz", tendo sido aprovado e ficando, desde logo,
a pertencer ao quadro de Experts da Federac;::ao
Internacional de Filatelia. Miranda da Mota, presidente do Instituto de Expertizac;::ao de Filatelia
Portuguesa, alcanc;::ou, mais uma vez e com inteiro
merito, uma prestigiante distinc;::ao que muito abona a favor da nossa Filatelia. E, pois, nosso dever
naG deixar passar em claro este acontecimento o que fazemos com toda a transparencia e sincero regozijo.

No infcio deste ana faleceu, no Monaco,
Jean Fissore, erudito e entusiastico fllatelista ao
mais alto nfvel. Fissore era presidente do Clube de
Monte-Carlo, talvez a mais sofisticada e exigente
associac;::ao filatelica do mundo. Para 0 substituir,
o Prfncipe Alberto do Monaco nomeou Patrik
Maselis, de nacionalidade belga, que vinha exercendo 0 cargo de secretario-geral deste Clube.
Maselis (primeiro vice-presidente da Academia

de R. Rodrigues da Silva

Europeia de Filatelia) e 0 autor do premiado livro
"DOS AC;::ORES AO ZAIRE", 0 qual se encontra ao
dispor dos socios, na Biblioteca do nosso Clube. E
a primeira vez que um estrangeiro assume a presidencia do Clube de Monte-Carlo.

A Associac;::ao Internacional dos Jornalistas Filatelicos, cujo congresso anual teve lugar em
8 de Maio, em Essen - Alemanha, reelegeu presidente Wolfgang Maassen. elegeu novo secretario-geral e dois directores. Um destes e portugues:
Pedro Marc;::al Vaz Pereira. A partir de Janeiro de
2010, este nosso associado sera responsavel pela
edic;::ao da revista da AIJP, a qual pretende
reformular.

o Dr. Eurico Lage Cardoso, director deste
Clube durante mais de nove anos, foi nomeado
presidente do Juri da XX Exposic;::ao Luso-Brasileira
"LUBRAPEX 2009", a levar a efeito de 2 a 11 de
Outubro p.f., no espac;::o multi-func;::6es da Arena de
Evora. 0 vice-presidente sera brasileiro. A execuc;::ao deste importante evento filatelico esta a
cargo da Confraria Timbrologica Meridional "Armando Alvaro Boino de Azevedo".

A Academia Filatellca de Portugal, numa
cerimonia especial mente pre parada para 0 efeito, vai receber formalmente, em 11 de Julho p.f"
quatro novos academicos que, como naG podia
deixar de ser, sao conhecldos e consagrados filatelistas (e todos socios deste Clube, facto que
muito nos honra): Eduardo Jose Oliveira e Sousa
(do Porto), Joao Manuel Lopes Soeiro (de Evora),
Jose Manuel Miranda do Mota (de Povoa de

Varzim) e Pedro Marc;:al Vaz Pereira (de Lisboa),
Parabens aos novas academicos,

inteiros e marcas postais, em especial e
naturalmente, sufc;:os,

A crise esta verdadeiramente instalada '"
e chegou tambem
Filatelia , Em fins de Julho
fechara definitivamente uma conhecida e
honesta casa filatelica: a "ACHAT COLLECTIONS",
com sede em Paris, e on de trabalhava uma
simpatica portuguesa, a qual muito contribufa
para que 05 filatelistas portugueses, com
dificuldades na Ifngua francesa, fossem atendidos
convenientemente , Desejamos que, num futuro
pr6ximo, Xavier Martinaud e restantes
colaboradores reaparec;:am, no comercio
filatelico, com 0 dinamismo que revelaram durante
mais de 16 anos,

Este ano, para comemorar 0 seu 200 0
aniversario, os correios australianos convidaram
a populac;:ao desta ilha continente a escolher.
entre 150 selos, os que melhor representassem a
cultura e a heranc;:a australianas, 0 vencedor foi 0
selo de 2 £ (canguru e mapa do pafs - Y,&T, n° 15)
que entrou em circulac;:ao a 8 de Abril de 1913, 0
selo em questao (fecho de serie) faz parte da
primeira serie emitida pela jovem Australia
(institufda em 1901) e causou consideravel
polemica, entre outras coisas, p~r aparecer
ilustrado sem 0 retrato do monarca britanico, Em
26 deste mes, foram emitidos cinco selos que
reproduzem 05 cinco selos mais votados, Sabia que
selos australianos de correio porteado (1902)
precederam em onze anos 05 selos base (1913)?

a

Em Julho, realizar-se-a em Sangatte Bleriot-Plage (Franc;:a), uma exposic;:ao aerofilatelica "Comemorativa da Primeira Travessia do
Canal da Mancha em Aviao por Louis Bleriot", Este
aviador frances e construtor de avioes, efectuou
a travessia Calais-Dover (38 km transpostos em 32
minutos), em 25 de Julho de 1909, e, por tal facto,
a exposic;:ao filatelica efectua-se entre 24 e 26 do
pr6ximo mes, Este acontecimento filatelico esta
associado a um outr~ de maior amplitude que e
uma grande exposic;:ao hist6rica (11 de Julho a 16
de Agosto) , Os nossos aerofilatelistas foram
convidados para representar Portugal neste
Importante evento filatellco?

Entre 9 e 11 de Outubro, VaG realizar-se
diversas cerim6nias, em Berna - Sufc;:a, dedicadas
ao monumento da Uniao Postal Universal - 0
organismo internacional mais antigo do mundo,
Esta estatua, encontra-se em Berna, capital
polltica da Confederac;:ao Helvetica, num bonito
parque publico, Dois sfmbolos destacam-se na
estatua de Rene de Saint-Marceaux: 0 primeiro a
cidade de Berna evocada por uma mulher, em
bronze, reclinada num rochedo; 0 outr~ sfmbolo e
um globo terrestre circundado p~r cinco
personagens representando 05 cinco continentes,
Este monumento, sfmbolo primeiro da U,P,U"
encontra-se reproduzido em inumeros selos,

Numa inlciativa que, a partida, se afigura
muito feliz (mas cujo exito esta dependente das
caracterfsticas das pessoas escolhidas), a
Federac;:ao Francesa de Filatelia criou um "nucleo"
de guias filatellcos, destinado a acompanhar 05
visitantes (nao filatelistas, parece evidente) das
exposic;:oes filatelicas, a fim de Ihes facilitar a
entrada no nosso universo e a descodificar a nossa
terminologia que, p~r vezes, surge muito tecnica e
algo hermetica,

De lOa 16 de Abril. teve lugar em Luoyang,
na Republica Popular da China a Exposic;:ao
Fllatelica Mundial "CHINA 2009" , No decurso da
Exposic;:ao, prestou provas para Jurado FIP de
Aerofilatelia, 0 nosso s6cio Joao Manuel Lopes
Soeiro que viria a receber uma avaliac;:ao positiva,
tendo a Direcc;:ao FIP aprovado p~r unanimidade a
sua integrac;:ao na lista de Jurados FIP acreditados
para aquela ciasse, 0 CFP congratula-se e felicita
o nosso associado Joao Soeiro pela condic;:ao de
Jurado agora adquirida,
Uma coluna com estas caracteristicas nCio pode, nem
deve, depender unicamente do colaboracrCio de um ou
dois socios. Esta aberta a todos. Ajude-nos a valoriza-Ia
com a sua contribuh,:Cio.
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Caixa de Correia

o CFP encerra durante 0

mas de Agosto

Conforme e habito 0 CFP encerrara durante
o proximo mes de Agosto para ferias. Porem. para
..,r
assuntos com caracter de ur~ -.r
gencia. poderoo os nossos asflb\~~~
sociados contactar-nos por
Q'\FJ'-' ~ . email.
"-=--~
Aos nossos associ ados
desejamos umas boas e divertidas ferias. Reabrimos a nossa sala de convivio no
proximo dia 5 de Setembro.

Eleiyoes na AFA
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No passado dia 2
de Maio foram eleitos os
novos corpos sociais da
Associac;:oo Filatelica
Alentejana. em Assembleia-Geral realizada no
Centro
Cultural
e
Associativo Dr. Marques Crespo.
Os Corpos Sociais eleitos para os proximos
quatro anos tem a seguinte composic;:oo: Direcc;:oo:
Hernani Matos (Presidente). Maria Leopoldina
Carapeta (Vice-Presidente). Jorge Branco (Tesoureiro). Eduardo Sousa (Secretario-Geral). Catarina
Matos (Secretaria-Adjunta). Mesa da AssembleiaGeral: Reme Rodrigues da Silva (Presidente). Julio
Mais (Vice-Presidente). Joaquim Lobo (Secretario).
Conselho Fiscal: Miranda da Mota (Presidente). Jose
Garraio Afonso (Relator). Jose da Costa Lemos (Vogal).

Correio de Alem Tejo
Foi editada no passado
mes de Junho 0 n.o 2 - Seria II
da revista Alem Tejo. propriedade da Associac;:oo Filatelica
Alentejana.
Esta de parabens 0 seu
Director e tambem nosso associado Prof. Hernani Carmelo
Matos. pela excelencia deste
segundo numero. Muito bons
conteudos. de onde ressalta a
boa qualidade de diversos artigos de autoria de
consagrados filatelistas.

A revista Alem Tejo. fruto do trabalho abnegada do seu Director Hernani Matos. comec;:a a
impor-se pel a sua excelencla no panorama da literatura nacional. Segundo informac;:oo obtida teremos a oportunidade de a vermos editada por mais
duas vezes este ana (Setembro e Dezembro).
o CFP agradece a AFA a oferta de um
exemplar para a nossa biblioteca.

Trofeu Eng. o Armando Vieira

o nucleo Filatelico do
Ateneu Comercial do Porto
em boa hora decidiu promover anualmente uma exposic;:oo filatelica da classe "UM
QUADRO". coincidente com 0
seu primeiro leiloo anual. que
geralmente se realiza durante 0 mes de Maio.
A exposic;:oo visa homenagear um dos maiores vultos da filatelia nacional
o Eng.o Armando Vieira. Ao vencedor deste trofeu
sera entregue uma medalha. assim como ficara
como deposltario do trofeu principal durante um
ano. onde sera inscrito 0 seu nome.
A primeira edic;:oo deste Trofeu teve lugar
no passado dia 23 de Maio. tendo participado 20
excelentes colecc;:6es. Por votac;:oo do publico presente. sagrou-se vencedora a extraordinaria
colecc;:oo da Dr. Isabel Vieira. denominada
"Obliterac;:6es sobre selos de Borja Freire" .• a quem
enderec;:amos os nossos parabens pela vitoria. merecidamente conseguida.
o NFACP esta de parabens pel a iniciativa. e
desde ja convidamos os nossos associados a participar no proximo evento. que se realizara no proximo mes de Maio.
Boletim Filafelico do Fundayoo do Pessoal do BP
Acabou de sair 0 numero 61 da
III serie. do Boletim Filatelico da
Fundac;:oo do Pessoal do BP. referente aos meses de Julho e Agosto. Esta publicac;:oo ja vai em 10
anos de publicac;:oo. sob a coordenac;:oo do nosso prestlgiado asIO··"·
" "':1:~ sociado Carlos Calheiros Silva.
a '.
~ " " ..,
Boletim com excelentes conteudos. continua a primar pela regularidade na sua
edic;:oo. 0 que actualmente e extrema mente raro.

no panorama da nossa literatura filatelica.
o CFP agradece 0 exemplar que nos foi
remetido para figurar na nossa vasta Biblioteca.

Clube do Coleccionador
Editado pelos cn - Correios de Portugal
acaba de ser editado a revista quadrimestral n.D 2
do Ano XXIV referente ao quadrimestre de Maio/
Agosto. Esta revista com excelente arranjo gr6fico
e conteudos sobre diversos tipos de coleccionismo.
merece uma leitura atenta. 0 CFP agradece 0
exemplar oferecido 6 nossa Biblioteca

A Vueltas com la Filatelia y el Correio (Articulos
1970/2007)

_-

Felix Gomez Guilamon Maraver. prestigiado
associado do Clube Filatelico
de Portugal. lan<;:ou recente....
mente mais uma obra com 0
A VUfLTAS CON LA
tftulo em referencia. Na obra
fH.ATtUA Y EL COilED
,
,..,...."
composta por 240 p6ginas
com dezenas de artigos
dispersos de sua autoria de
excelente qualidade Iiter6ria.
destacamos 0 artigo intitulado
"EI Correo de los "VIRIATOS" en
la guerra de Espana (pag. 133

......

--

a

150).

Os interessados poderoo adquirir a obra
directamente ao autor pelo pre<;:o de € 20.00. 0
seu endere<;:o postal e: Apartado de Correos 454 •
29080 M6laga. 0 CFP felicita 0 autor pela edi<;:oo
desta obra e agradece 0 exemplar oferecido 6
nossa Biblioteca.

Mostra Filatelica do Dio do Cidade de Beja
Organizada pela Associa<;:oo Humanit6ria
dos Dadores de Sangue de Beja realizou-se em 21
de Malo de 2009 uma Mostra Filatelica comemorativa do dia da Cidade de Beja.
o nosso estimado associado Jose Geada de
Sousa concedeu-nos 0 privilegio de sermos presen~

~
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teados com um excelente exemplar filatelico alusivo ao evento. que pela sua beleza. noo podemos
deixar passar esta oportunidade de 0 mostrar aos
nossos associados. Obrigado amigo Geada pel a
singela mas extraordin6ria oferta.

SoJidoried'arte
Nos A<;:ores. mais precisamente em Ponta
Delgado. a Solidariedade iniciou um nucleo
filatelico . Este nucleo filatelico pretende constituir
um banco de selos de modo a que os seus
assoclados (de jovens a idosos). possam trocar
selos. elaborar as suas colec<;:oes e se possam
dedicar ao nucleo oferecendo um pouco do seu
trabalho. na descolagem dos selos. da sua
classifica<;:oo e estudo a tim de que outros possam
beneficiar desse espa<;:o. Com esse banco de selos.
pretende-se chegar 6s pessoas que pelas
condi<;:oes sociais e economicas nao tenham
possibilidade de entrar no mundo do filatelia.
Se estiver interessado em colaborar. envie
os selos de que noo carece. se possfvel noo os
destacando do sobrescrito onde circularam. a fim
de que os futuros filatelistas possam estudar 0
percurso da carta e as franquias pagas.
Solidaries' arte - Associa<;:oo de Integra<;:oo
pel a Arte e Cultura
Caminho do Pico do Funcho. Armz. 8
9500-435 Ponta Delgada

Albuns Filoceono
A empresa Tres Aceres. Lda editora dos
61buns Filoceano teve a gentileza de ofertar 6
nossa Biblioteca os 61buns ilustrados e anotados de
Angola. Mo<;:ambique I. Mo<;:ambique II e India. 0
CFP agradece a excelente oferta. Aproveitamos a
oportunidade para informar os nossos associados
de que acabaram de ser editados os 61buns de
Macau e Timor e 0 de Emissoes Comuns e Gerais
das ex-colonias. Mais informamos de que ate dia
31 de Julho os nossos associados poderoo adquirir
61buns Filoceanos com um desconto especial de
15%. Apresentamos ao nosso associado Ademar
Baptista. socia do Tres Aceres. as nossas
felicita<;:oes pela excelencia dos 61buns editados.

I Encontro Nacional de Webmosters e Bloggers
Filatelicos Portugueses
Em Outubro proximo. Estremoz ser6 palco do
I Encontro Nacional de Webmasters e Bloggers
Filatelicos Portugueses. Trata-se duma iniciativa da
Associa<;:oo Filatelica Alentejana. a decorrer durante todo 0 dia 31 de Outubro (s6bado). no Centro Cultural Dr. Marques Crespo. naquela cidade
alentejana.
A participa<;:oo no Encontro e livre e gratuita. apenas condicionada ao preenchimento e envio de um formul6rio electronico de Inscri<;:oo. disponfvel em http://www.hernanimatos.com/
01 encontro.doc e cuja finalidade e identificar 0
webmaster ou blogger e 0 respectiv~ endere<;:o
na Internet. assim como a sugestoo de t6picos de
trabalho e/ou discussoo a incluir no workshop. de
modo a estruturar e a assegurar a efic6cia do seu
funcionamento.
A organiza<;:oo convida todos os participantes a fazerem-se acompanhar do seu computador
port6til e respectiv~ Kanguru.
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVOS SOCIOS
Portugal
4093 - Margarida Maria dos Santos Gomes Leitoo * E.N. 9 - Quinta do Vale Grande * Picanceira de Cima

* 2640 - 072 * MAFRA * joaoprleitao@gmail.com * (P) T.C.60- N.U.
4094 - Antonio Manuel Rocha Fortes * R. Santos Minho, 7 - 2° * 4490 - 549 * POVOA DE VARZIM * (M) T.C.60

- 1.2,15 - N.U.- PO,Fr,ln
4095 - Jose Augusto Consolado Rodrigues * R. Das Nogueiras, 631 - Fojo * Rossio ao Sui do Tejo * 2205 - 031

* ABRANTES * jacrodrigues@sapo.pt * (P) T.C.60 - 1- N.U.- Ceres com sobretaxa,Borja Freire - 114,90
4096 - Miguel Magalhoes * R. Escolas Gerais, 7D * 1100 - 213 * LlSBOA * magalmi@hotmail.com * (P) 60 -

1.2 - U.
4097 - Sergio Miguel Gaspar Pedro * Quinta do Palaioz - Cxa Postal 170A * Porto de Carro - Estoi * 8005

- 519 * FARO * spedr036@gmail.com * (P) 60- 1. N.U.
4098 - Fernando Gouveia Rocha * Av. D. Jooo II, 20 * Nogueira * 4715 - 304 * BRAGA *

gouveia.rocha@sapo.pt * (M) T.C.60 - 1.2 - N.U.- 114 - PO,ln
4099 - Jooo Salvado * Rua Entremuros, 54 - BT * Nucleo Empresarial I * 2660 - 533 * S. JULIAO DO TOJAL *

salvado.isoar@iol.pt * (M) C.60 - 1- N.U.- 114
4100 - Jose Joaquim Sara iva Amaral da Encarnac;oo * Urbo Qta da Adufa - Rua Vaz Monteiro, 11 * 2050

-530 * VILA NOVA DA RAINHA * (M) T.V.C.60,83 - 1- N.U.
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4101 - Antonio de la Grandiere de Noronha * Av. Infante Santo, 363 - 3° Esq. * 1350 - 181 * LlSBOA *
antonio_noronha@hotmail.com * (M) C.60 - 1. 19,21.21 A, 24B- N.- 114
4102 - Jooo Manuel Ramos Moreira * Rua Santa Rita, 249 - 4° * 2765 -281 * ESTORIL * joao@familia-

moreira.com * (M) C.60 - 1.2 - N.U.- 114
4103 - Pedro Almeida * Rua Rainha Santa Isabel, 58 * 2735 - 488 * CACEM * pedro-aa@yahoo.com * (A)

V.C.60 - 1.2,5A - N.U.- 114,91- PO,ln
4104 - Fernando Manuel Llach Correia * Praceta Soo Jooo, 1 - 3° DtO * 2685 - 233 * PORTELA LRS *

fellco@sapo.pt * (P) T.C.60 - N.-Obras de Engenharia,Farois
4105 - Angelo Ramalhosa * Val Martinho - Faleiros Serto *6100 - 712 * Serto * (P) (M) (A) TV.C.60- 1- N.U.

- PO,AI

Agenda de actividades
Agosto
Encerrados para ferias

Outubro
Dia 10 - 3.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
Dia 17 a 24 - Exposic;oo de desenhos originais, da autoria de diversos pintores,
utilizados na ilustrac;6es dos sobrescritos comemorativos do Clube Filatelico de
Portugal
Dia 24 - Jantar comemorativo do 66.° Anivers6rio do Clube Filatelico de Portugal

a

Bolsa Filatelica

Espacro disposicrao dos leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio ao precro econ6mico de € 0,60 por linha
Desejo correspondentes para
trocar selos usados, base Yvert.
Pretendo Portugal, ex-Colonlas
e outros. Dou Gro-Bretanha e
outros.
Mario Serrano. 126, St Johns
Way. Thetford -Norfolk IP24, 3 NS.
Inglaterra
Por 200 selos de grande formato
portugueses ( de 1 ate 5 repeti<;:oes) dou 200 selos de grande
formato da Belgica, Fran<;:a,
Holanda e Polonia.
Delneuville, 25/64
Quai Van Beneden

8-4020 Uege - Belgique
Exchange new mint sets used
200/200, sliver c oins, bank-notes.
I reply to all letters.
Peter MaCiag. P.O.Box 251. PL90-001 Lodz 1 - POLAND

Vendo conjuntos variados de
pagel as dos CTT desde Infante
D. Henrique - 1960 - ate ao n.o
308 - 1986 -, com e sem selos,
sendo um conjunto conforme
descrito, outros menos completos e geralmente desde 76 ou
79 ate 83/86. So venda em conjuntos. Pre<;:o pagel a do Infante €10,00, restantes com selos a
€0,5O cada e sem selos a €O, 10
cad a
Jose Afonso TM: 917568662

Vendo revistas: - "Estampilha e
Vlntem" nos. 1 a 20 anos 1978 a
1982 € 0.50 cada. Revista FN - Filatella e Numls-matlca do no. 65,
ana VIII, Mar<;:o de 1990 ate ao
no. 221 ana XXI Malo 2004 ja
como Cronlca Fllatellca que por
ultimo era edltada em espanhol;
cerca de 180 revlstas a € 0.50
cada.
Jose Afonso TM: 917568662.

Troco por correspondencia e
por mancolista selos usados, de
parses europeus - Portugal, Fran<;:a, G.B" Austria, Sul<;:a etc. com base no catalogo Ivert.
Jose Afonso - Rua Pedro Alvares
Cabral, n° 6 3° DfO 2685-228
PORTELA LRS
Ajudamos a desenvolver colec<;:oes de Portugal - A<;:ores Madeira - Ultramar Portugues Palops novos e usados. Atendemos listas de faltas. Fa<;:a a
sua colec<;:oo ao longo do tempo sem muita glnastica financeira e beneflcle do nosso servi<;:o
"UMA REMESSA POR MESH. Solicite informa<;:oo.
Antonio Caetano "Fllatella"
Rua Salguelro Maia, 30 - 4.° Dt.°
2835-346 Lavradlo Portugal
www.filatellacaetano.net
geral@filateliacaetano.net;
Tef. 21 08 19196; Fax: 21 08 35 219;
Tem: 93663 7639

A.MOLDER
- FILATELIA RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101,3.° -1200-358 LISBOA

Tel.: (00 351) 21 3421514 Fax: (00 351) 21 3429534

E-mail: a.rnolder@sapo.pt

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM TlCO DA CONCEITUADA MARCA ALEM

EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.

0

KABE

ANDAR (Elevador)

Faca-nos urna visita em '' http://filateliaarnolder.com.sapo.ptl''
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Pagamentos por Transferencia Bancaria
(Novas Contas)

Para 0 Banco BPI utilizando uma das seguintes contos:
Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1
Leiloes - NIB:

0010 0000 3805 4370 0016 1

Payments by Bank Transfer (New accounts)
Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes)
Pogo por transferencia de banco (Nueva cuenta)
Per Bankliberweisung (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 :BBPIPTPL

Payment I Paiement I Pogo I Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)
+6%
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt
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Situacroo do pagamento das quotas
Caro Assoclado
A partir do Boletim n° 416 passou a haver, permanentemente, a informayoo da sltuayoo
de pagamento da sua quota. Para Isso, devenJ consultar a etiqueta de endereyamento
colada no envelope em que fol enviado 0 Boletlm.
Abaixo, reproduz-se uma etlqueta de endereyamento c ujo significado dos campos
relevantes e 0 seguinte:
~-

N° de S6cio * AAAA - Ano da ultima quota paga * 'XX999 - C6digo de endereyamento

Asslm, se AAAA =2007 signlflca que a quota do ana 2007 J6 se encontra paga. Caso tenha
regularizado a sua quota muito rec entemente e posslvel que esta indlcayoo noo se apresente
de imedlato actuallzada. Em caso de manutenyoo de divergencia agradecemos que nos
contactem.
~

AAAA
'XX999
EXO Sr.(") Nome
Morada
CPostal Localidade

Aproveitamos a oportunidade para relembrar 0 Regulamento de S6cios, publlcado no
Boletlm n° 415, e particularmente para as implicay 6es pelo Incumprimento do pagamento
da quota ( ArfO 3.1 ).

.....

Selos emitidos no 10 trimestre de 2009
PORTUGAL
Canoniza~ao do Beqto Nuno de
Santa Maria - D. Nuno Alvares Pereira

Data de emissao - 2009/ 04 / 26
Design: Atelier Acacio Santos / Tulio Coelho
Foto: Retrato de D. Nuno Alvares Pereira, 61eo s/
tela, autor portugues desconhecido, sec. xvi.
col.

Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Popel - 102 g/m2.
Formato - 40 x 30,6 mm.
Denteado - 13x " Cruz de Cristo"
Valor facial dos salos € 0,32.
Tiragem -330 000.
FDC's C5 e C6 - USBOA / PORTO

Data de emissao - 2009/ 04/
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - Atelier Acacio Santos/ Helder
Soares

Popel - 110 g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Formato: Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x
95mm.

Valor facial dos salos - €O,32. €O,68, €O,80 e

***

Frutos tropicais e subtropicais do
Madeira

€2.00.Blocos com um selo €2,50.
Folhas de - 50 selos.
Tlragem - €O,32 - 330 000 €O,68 - 230 000 €O,80200000 €2,OO - 265 000
Bloco: Com um selo €2,50 - 60 000
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
***

Os Transportes Urbanos 1947 a 1974

. Ug

Data de emissao - 2009/ 02/09.
Impressao - offset.
Impressor - INCM
Desenho de - Atelier Acacio Santos / Helder
Soares.

Popel - 102 g/m2.
Denteado - 11 % x 11 % .
Mediclas do salo - 30,6 x 27.7 mm Horizontal.
Valor facial dos salos - N nacional,E estrangelro e A
Correio azul. ate 20g.
Folhas de - 100 selos.
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
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Europa 2009 - Ano Internacional da
Astronomia

Data de emissoo - 2009/ 05 / 08
Impressoo - offset.
Impressor - Cartar.
Oesenho de - Atelier Acacio Santos/ Helder
Soares

Popel - 102 g/m2.
Oenteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Formato: Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x
95mm.

Valor facial dos selos - €0,68 .. Blocos €1.36.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - €0,68- 230 000, €0,68 - 230 000, €0,68 230000.
Blocos: x3Com dois selos €0,68 = €1.36 - 80 000
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
***

Emissao conjunta Portugal - Turquia
Portugal

ltllQUA

1:\

0,32

•
'J

ji

Ii

Data de emissoo - :2009/04 / 15
Impressoo - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - Jodo Machado
Popel - 102 g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Valor facial dos selos - €0,32 e €0,68.
Folhas de - 50 selos,
Tiragem - €0,32 - 330 000 e €0,68 - 230 000
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
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***

50 Anos do Santuario de Cristo Rei

MADEIRA

Data de emissao - 2009/05 / 17
Impressao - offset.
Impressor - INCM.
Desenho de - Ant6nio Magalhaes.
Fotos- Francisco Noronha de Andrade, Jose Elias.
Popel - 103g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Formato- Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x

Valor facial dos selos - 2x €0,32, 2x €0,68, 2x
€0,80.Bloco com urn selo €1,85.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - € 0,32 - 330 000 € 0,32 - 330 000 € 0,68
- 230 000 € 0,68 - 230 000 € 0,80 - 200 000 € 0,80200 000.
Bloco: Com um selo €1 ,85 - 68 000
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

95mm.

Valor facial dos selos - €0,32, €0,68, €0,80 .Bloco
com um selo €2.48.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - €0,32 - 330 000 €0,68 - 230 000.
Bloeo: Com um selo €2,48 - 60 000
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

***

o Covolo Lusitono

***

Os Sobores do Lusofonio
~ ~~i!t~~'~~
--~.
~

~l ~

~

:-J
r"

CAVAI.O LUSITANO

s..borMbo
Lusofonla

Data de emissao - 2009/06 / 11
Impressao - offset.
Impressor - INCM.
Desenho de - Atelier B2 / Jose Brandao.
Fotos - ©Aurelio Grilo/ ©Mark Wentein / ©Pedro

Data de emissao - 2009/06 / 05
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - Atelier Aeacio Santos / Helder
Soares

Fotos - Mario Cerdeira
Popel - 102 g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Formato: Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x
95mm.

Bettencourt.
Popel - 103 g/m2,
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo" .
Formato: Selos - 30,6x 40 mm Bloco - 125mm x
95mm,
Valor facial dos selos - € 0,32, € 0,32, € 0,57, €0,68 e
€ 0,80,Bloco com urn selo €2,50.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - € 0,32 - 330 000 € 0,32 - 330 000 € 0,57
- 200 000 €0,68 - 230 000 € 0,80 - 200 000.
Bloco: Com um selo €2,50 - 60 000.
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA /
CASCAIS.
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900 Anos do Nascimento de
D. Afonso Hen ues
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Data de emlssao - 2009/06 / 24
Impressao - offset.
Impressor - INCM.
Desenho de - Atelier Acacio Santos / Ellzabete
Fonseca.
Popel - 103 g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo" .
Formato: Selo 40s x 30,6 mm Bloco - 95x125mm .
Valor facial do selo - € 0,32.Bloco com um selo
€3,07.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - € 0,32 - 330 000.
Bloco: Com um selo € 3,07 - 60 000.
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONrA DELGADA /
GUIMARAES.

Data de emlssao - 2009/06 / 26
Impressao - offset.
Impressor - INCM.
Desenho de - Atelier Acacio Santos / Helder
Soore.
Fotos - Augusto Mayer / Joao Freire / Joaquim
Mendes.
Popel - 103 g/m2.
Denteado - 13x, "Cruz de Cristo" .
Formato: Selos - 30,6x 40 mm Bloco - 125mm x
95mm.
Valor facial dos selos - € 0,32, € 0,47. € 0,57. €0,68, €
0,80 e € 1.00.Blocos com um selo €2,50.
Folhas de - 50 selos.
Tlragem - € 0.32 - 330 000 € 0,47 - 230 000 € 0,57
- 200 000 €0,68 - 230 000 € 0,80 - 200 000 e € 1,00
- 245 000
Bloco: Com um selo € 3.16 - 60 000
FDC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONrA DELGADA /
ESTORIL.

***

MACAU

Vistas Cenicas do Continente III

***

o Jazz em Portugal

Data de emissao - 08/04/2009.
Desenho de - DSC.
Bloco contem 1 selo de 10.00 patacas.
Popel - Popel com Fibras 6pticas.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 40x60 mm).
Plcotagem - 13% x 13%
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Osterreichische Staatsdruckerei,
Austria .
Tiragem: 200.000.

1200 Aniversario do Dia Internacional
do Trabalhador

Data de emlssoo - 01 /06/2009 .
Oesenho de - Lio Man Cheong .
Folha - 4 folhas de 20 selos com 0 valor facial de
1,50, 1,50, 3,50 e 3,50 patacas.
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Popel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 30 x 40 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 60x40mm).
Picotagem - nos selos e no bloco 14 x 14.
Impressoo - Offset Litografia.
Impressor - Osterreichische Staatsdruckerei,
Austria .
Tiragem: coda selo 140.000 e bloco 200.000.
***

Espanha
Hortensia e Chapim Azul
Data de emissoo - 01 /05/2009.
Desenho de - Luis Chiang.
Folha - 2 folhas de 50 selos com 0 valor facial de
1,50 e 5,00 patacas
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Popel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 40x 30 mm .
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 40x 30mm).
Plcotagem - nos selos e no bloco 13 ~ x 13 ~
Impressoo - Offset Litografia.
Impressor - Cartor Security Printing, Franc;a.
Tiragem: 200.000.
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***

Seng Yu - Proverbios III

Data de emissoo - 1/04/2009
Impressoo - Offset.
Papel - Auto-adesivo fosforescente .
Medidas do selo - 24,5 x 35 mm . (verticais).
Medida de Carteira - 177.5 x 86 mm. (horizontais).
Valor facial dos seIos - € 0,32 e € 43.
Cartelra de - 100 selos.
Tiragens - IIimitadas para os do is motivos.
***
0

60 ANIVERSARIO DO CONSELHO DA
EUROPA

Espana O,62€

1_-..

Data de emissao - 6/04/2009.
Impressao - Offset.
Popel - Porcelana. fosforescente
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 0.62€
Folhas de - 50 selos.
Tiragem -460 000.

BAILES E DAN<;AS POPULARES

***

FAROIS 2009

118

Data de emissao - 15/04/2009 .
Impressao - Offset.
Popel - Porcelana. fosforescente
Denteado - 13 3/4.
Madidas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (vertical).
Madidas do minifolha -115.2 x 105.8 mm.
Valor facial dos selos -0.62€.
Tiragem -350.000 folhas

***

EUROPA 2009.
ANO INTERNACIONAL DA
ASTRONOMiA

Data de emlssao - 27/04/2009 .
Impressao - Offset.
Popel - Porcelana. fosforescente
Denteado - 133/4.
Madidas do selo - 49.8 x 33.2 mm. (horizontal).
Madidas do folha bloco -105.6 x 79.2 mm .
Valor facial dos selos -0.43€.
Tiragem -450.000 selos 350.000 do bloco
Folhas de - 50 selos.

***

EFEMERIDES

IX Ccnlenarlo

S."lo Do.lnvo tiC' la Caltada
Iltfi·~

Data de emissao - 23/04/2009 .
Impressao - Offset.
Popel - Porcelana. fosforescente
Denteado - 13 3/4
Madidas do selo - 40.9 x 28.8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 0.62€
Folhas de - 50 selos.
Tlragem -460 000.

Data de emlssao -7/05/2009 .
Impressao - Talhe Doce.
Popel - Porcelana. fosforescente
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (verticais).
Valor facial dos selos - 0,39 e 0,62 €.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem -450 000.

BAILES E DAN<;AS POPULARES

BAILES E DAN<;AS POPULARES

1: .Jj
Data de emissao - 14/05/2009 .
Impressao - Talhe Doce.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 13 1/4
Madidas dos selos - 49,8 x 33,2 mm. (horizontais).
Valor facial dos selos - 0,43 €.
Folhas de - 25 selos + 25 vinhentes e 50 selos
Tiragem - 450 000 cad a motivo.

O.43~

Data de emissao -4/06/2009 .
Impressao - Talhe Doce.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 13 3/4
Madidas dos selos - 28,8 x 74,7 (vertical) e 74,7 x
28,8 (horizontal) ).
Valor facial dos selos - 0,43 €.
Folhas de - 40 selos
Tlragem - 550.000 selos de coda motivo.

***

***

VIDRIERAS 2009

MODA ESPANHOLA

Data de emlssao - 29/05/2009.
Impressao - Calcografia y Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 133/4.
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical).
Madidas da folha bloco -79,2 x 105,6 mm .
(vertical)
Valor facial dos selos - 2,70 €.
Tiragem -350.000 folhas.

Data de emissao - 15/06/2009 .
Impressao - Talhe doce
Papel - Porcelana, fosforescente
Oenteado - 133/4.
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical).
Madidas da folha bloco -105,6 x 150 mm.
(vertical)
Valor facial dos selos - 0,32 €.
Tiragem -350.000 folhas.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA(:AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,5. 2 DP -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218123936
www.cfportugal.com·cfportugal@mail.telepac.pt
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

20,00 Euros

EFECTIVO - Estrangeiro

30,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Postaillustraclo lan~ado de Bordo do Dlrlgivel LZ126 LOS ANGELOS no sobrevoo da IIha TERCEIRA

SABE 0

QuE It A AEROFILATELIA ?

Quer ajucla para colecclonar esta classe FIP ? Contacte 0 seu Clubs ou 0 Delegado PortuguAs cia F.P.F. na Federayoo Intemaclonalde Fllatella
FERNANDO M. OUVEIRA

e-mall:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540

)

Nao deixe para amanha a que deve fazer hoje.
A perda de audic;ao e urn processo gradual. Entre as primeiros sintomas e a consulta ao especialista
decorrem, em media, 7 anos. Quanta mais tempo a cerebra estiver sem ouvir determinado tipo de
sans, mais facilmente perde a capacidade de as reconhecer e identificar, tornando mais dificil
a reabilitac;ao auditiva.

E possivel ultrapassar
as dificuldades auditivas.

Como reconhecer
a perda de audir;ao?

Aquila que parece urn problema, com
impactos negativos a tantos niveis, tern
soluc;oes muito simples.
as avanc;os da tecnologia ofere cern soluc;oes
para quase todos as problemas auditivos.
Soluc;oes que, quando recomendadas
e aplicadas par Audiologistas qualificados,
permitem levar uma vida normal, com
aparelhos de tamanho reduzido, mas
com grandes capacidades tecnologicas.
Sao varios as factores que contribuem para
a sucesso da adaptac;ao ao aparelho
auditivo, como a idade au tip a e grau da
insufici€mcia. Ha, contudo, uma evid€mcia
que nao podemos ignorar, quanta mais
rapida for a consulta com a especialista,
mais rapido e mais facil e a processo de
reabilitac;ao.

a processo comec;a de forma tao gradual que nao se da par is so.
A culpa e sempre dos outros porque falam baixo au do telefone
que tern urn toque que nao se ouve. Ha sempre uma desculpa, mas
a problema vai-se agravando.
Para alem da dificuldade em reconhecer a perda auditiva, muitas
pessoas recorrem a aparelhos baratos de amplificac;ao auditiva,
par vezes apresentados como verdadeiros aparelhos auditivos
[dispositivos medicos), adquiridos sem a conselho de
Otorrinos au Audiologistas qualificados.
Devido as dificuldades de comunicac;ao resultantes da perda de
audic;ao, verifica-se uma tend€mcia acentuada para a isolamento
social. Toma-se dificil manter uma conversa em locais com ruido;
a desconforto cresce e leva a que a pessoa com dificuldades
auditivas comece a evitar a convivio e a procurar momentos de
"paz" e isolamento. Interpretac;oes erradas do sentido das
conversaslevam a reacc;oes adversas par parte dos interlocutores
e a alguma frustrac;ao, podendo provocar situac;oes complicadas
do ponto de vista profissional.

---------------------------------------------------------,
Marque a sua consulta e exame auditivo gratuitos
NilmeroVerde

no Centro Auditivo Widex mais proximo de si!

Consulte.nos

I

~

Valido com a apresenta~ao deste cupao.

Centros Audltlvos WJdex em todo 0 pilTs: www.wldex.pt

l' consulta gr6tls

Repara.;lo imediata 41lnos garantla cert~~~a~~'b~i~~gg~de

,------------------------------------------------------------------,

,

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

