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Editorial
A Filatelia é por excelência o passatempo de todos, de reis e plebeus, de idosos e jovens,
tendo a particularidade de para além dos aspectos lúdicos também conter uma componente
cultural muito expressiva. Além do mais a Filatelia caminha a passos largos para o seu segundo
centenário, tempo produzido neste já longo período de vida um vastíssimo espólio literário,
atrevendo-nos mesmo a afirmar que nenhum passatempo estará tão documentado.
A Filatelia, na sua essência, é cultura que se vai adquirindo e relembrando quando nos
dedicamos ao estudo exaustivo das nossas colecções. Em cada um dos selos ou cartas que as
compõem estará um facto relacionado com a nossa história política, económica ou social. Mas
para que esta Filatelia seja efectivamente cultura não basta que os filatelistas vão tapando os
“buracos” dos seus álbuns, como quem compra uma caderneta de cromos e a vá completando. É
preciso ir muito mais além e transformar colecções, que muitas vezes não passam de “amontoados”
de selos desordenados ou não, em colecções estruturadas e estudada nos seus ínfimos pormenores.
Para atingir esse desiderato é necessário criar as bases dessa estruturação, e isto só se
alcança com o suporte que a Literatura Filatélica permite. Nós sempre pugnamos e atribuímos
relevante importância à Literatura Filatélica, como meio de estudo e pesquisa filatélica. Entendemos
que nos tempos actuais a grande maioria dos nossos filatelistas terá que dar um passo em frente e
reequacionar os seus métodos do coleccionismo filatélico.
Como suporte aos inúmeros associados do Clube Filatélico de Portugal, orgulhamo-nos de
poder disponibilizar, provavelmente, a maior Biblioteca Filatélica Portuguesa. Ser filatelista, como
atrás citamos, não é ser mero “ajuntador de selos” que os vai desfilando nos álbuns e classificadores;
ser filatelista é procurar saber sobre aquilo que se colecciona e para isso é preciso ler e ter disponíveis
os meios de leitura.
Esta chamada de atenção vem a propósito da recente dissolução da Associação Portuguesa
de Maximafilia. É uma perda significativa para a Filatelia Portuguesa e muito particularmente para
os maximafilistas portugueses. Para nós é a perda de um “irmão” que muito estimávamos.
Porém, perante esta perda irreparável, o CFP ficou mais “rico”. Coube-nos a sorte de sermos
os fiéis depositários de centena e meia de obras filatélicas de grande valor, que compunham parte
da biblioteca da APM. Herdamos um conjunto de obras significativo, muitas delas em falta na nossa
Biblioteca. Aproveitamos a ocasião para agradecer à APM, na pessoa do Dr. Cabral Rego, a oferta
deste magnífico espólio, e tudo faremos para preservar o seu legado. Um bem-haja.
Não é pois, por falta de meios, que os nossos filatelistas estarão impedidos de fazer um estudo
rigoroso e minucioso das suas colecções. O Clube melhorou significativamente a sua Biblioteca que
está à vossa disposição.
Alertamos os nossos associados para o processo de renumeração de sócios que estamos
a preparar. A partir do próximo ano os nosso ficheiros serão limpos de todos aqueles registos que
não estão activos passando para “arquivo morto”. Assim será atribuída nova numeração aos nossos
associados. Todos aqueles que não tiveram a sua quotização em dia (quota de 2009 paga) serão
excluídos e retirados das listagens de sócios activos e como tal excluídos do processo de renumeração.
Se o seu caso se enquadra neste cenário, deverá regularizar rapidamente a sua quotização.
Não queremos deixar de realçar que em Maio assinamos um protocolo de cooperação com
a Sociedade Histórica da Independência de Portugal que muito contribuirá para o desenvolvimento
da Filatelia.
Como vamos entrar em período de férias, não queremos deixar de desejar umas férias
repousantes e lúdicas, pese a crise que teima em manter-se por cá. Boas férias para todos.
Elder Manuel Pinto Correia
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O Correio para Rio Grande do Sul

Um correio extraordinário de Rio Grande para
Porto Alegre
1 – Introdução.

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabo.pt

Os primórdios da organização postal no Brasil tiveram o seu início em 1798 com o decreto da criação dos
Correios Marítimos, assim como com os Anexos que lhe
estavam agregados. E se era evidente que a primazia da
organização postal estava centrada nos portos brasileiros
do norte e centro, numa perspectiva de uma rápida e regular comunicação com Lisboa, nenhuma referencia era
feita aos portos a sul do Rio de Janeiro. A situação relativamente às vilas mais importantes do interior passou a ser
abordada em sucessivos portarias régias, e estava directamente ligada ao porto mais próximo por onde as mercadorias pudessem ser trocadas. É neste contexto que com
um recuo de 200 anos, não causa estranheza o abandono
postal de toda a região sul do Brasil, melhor dizendo a sul
da capitania de S. Paulo, rica na sua pecuária, importante
para a delimitação e defesa da fronteira Sul do Brasil, mas
relativamente pouco importante nas trocas com a metrópole lisboeta.
Com a passagem da corte de D. João para o Rio
de Janeiro, e com a melhor compreensão dos governantes para a realidade brasileira, vamos assistir ao desenvolvimento de certas regiões, assim como ao estabelecimento
de ligações postais destas com a corte do Rio de Janeiro.
È neste contexto que se compreende a publicação do “Guia dos Caminhantes1” produzido por Anastácio
de S. Anna em 1817, com 21 cartas geográficas descrevendo as capitanias do Brasil, apresentando descrições
detalhadas dos caminhos assim como recomendações
sobre os mesmos e respectivos tempos de viagem.
Na figura 1 apresenta-se uma parte da carta 1ª representando a Capitania do Rio Grande, delimitada por
um risco vermelho que englobava a Ilha de S. Catarina,
sendo bem patente a razão da denominação de Rio Grande para a extensão de agua cobrindo quase metade da
superfície da Capitania. Também na “Nova carta do Brasil
e da América Portugueza”, datada de 1821, a capitania
do Rio Grande começa a norte no Rio de S. Francisco e
termina a sul na barra do rio Grande de S. Pedro. (Figura 2)
1 - Deste notável documento, em depósito na Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro, são conhecidas 14 cartas, faltando uma que seria de grande
interesse para o nosso estudo, relativa á capitania do Rio Grande
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Figura 1

Figura 2
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2 – O correio para Sul.
O primeiro documento relativo ao correio de que temos conhecimento é a Decisão Nº12 da
Secretaria do Estado, com data de 10 de Junho de 1814, publicada com o seguinte resumo:
“ Encarrega a Thomaz José Fernandes da exploração e exame conveniente sobre a direcção
em que se possa estabelecer regularmente um correio para a correspondência desta cidade com a
capitania de S. Pedro.”
Dado o seu carácter precursor, entendemos apresentar na íntegra a Decisão referida, que consta
de um aviso (Inserção 1) a que se seguem umas instruções (Inserção 2):

Inserção 1
Deste documento destacaremos, logo no início das Instruções o seguinte paragrafo:
“ O official encarregado do exame do caminho, que deve seguir o Correio que se quer estabelecer
por mar e terra, desde o Rio de Janeiro até à Capitania de S. Pedro.”, para no seguimento do texto referir
unicamente a ligação “ em direitura entre a cidade do Rio de Janeiro e a villa do Desterro em Santa
Catarina.”
E assim deve ser entendido este ponto, pois que em 1814, apenas se considerava a ligação
até Santa Catarina, que na altura ainda fazia parte da capitania do Rio Grande. Esta afirmação era
completada pelo roteiro, onde se referiam os locais notáveis de trânsito, que tinha o seu termo em Santa
Catarina.
Procurava-se estabelecer um correio terrestre regular entre o Rio de Janeiro e a capitania de S. Pedro,
em alternativa ou complementar das ligações marítimas existentes entre os portos do Brasil e a capital do
Rio de Janeiro. As ligações marítimas existentes, assim como o seu carácter irregular esta patente na leitura
dos registo de entrada e saídas do porto do Rio de Janeiro, ou ainda nos aviso da Administração do Correio
Marítimo, publicados na Gazeta Extraordinária do Rio de Janeiro a 18 de Fevereiro de 1811.

Inserção 3
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A leitura do roteiro e
a localização das terras que
nela vêm indicadas mostra
que se procurava um caminho por terra junto à costa,
embora reconhecendo que
em determinados pontos era
necessário fazer uma travessia «por água».
Observando a carta
4ª do Guia dos Caminhantes
(figura 3), verifica-se a existência de uma Estrada Real que
desce para sul da capitania
de S. Paulo, a umas 30 léguas
da costa, não servindo os
aglomerados populacionais
mais importantes que aí se foram estabelecendo.
Esta estrada procurava ligar o Rio Grande, produtor de carne, à capitania de
Minas Gerais, indo pela via
mais directa, passando ao
largo de S. Paulo, para daí seguir pelo caminho da serra da
Mantiqueira para Minas.
Era portanto um outro caminho de índole postal
para servir as localidades ao
longo da costa, enumeradas
no roteiro, já claramente indicadas no mapa da figura 2,
que se pretendia estabelecer.
Não temos conhecimento do resultado deste
exame, que certamente foi
feito e entregue na Secretaria do Estado, embora pela
leitura do decreto de 24 de
Setembro de 1817, a que nos
referiremos a seguir, se fique
com a impressão que o projectado correio regular por
terra não se tenha chegado
a estabelecer.
Como era então feito
o transporte da correspondência entre o Rio de Janeiro
e a capitania de S. Pedro? A
carta mais antiga de que temos conhecimento é a que
se apresenta na figura 4.
Foi escrita no Rio de
Janeiro a 26 de Maio de 1814,
e destinada à vila de Rio

Inserção 2
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Estancieiro gaucho

Inserção 2

Figura 3
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Pardo. Uma indicação manuscrita no verso indica tem a data de 3 de Junho de 1814, data provável
da sua chegada a Rio Pardo. A única marca postal impressa que ostenta é a do «CORREIO /DO RIO/
GRANDE», assim como a marca manuscrita «Segura», que numa primeira abordagem poderíamos admitir
ter sido aplicada no Rio de Janeiro.

Figura 4

Onde terá sido aplicada a marca Correio do Rio Grande?
Antes de respondermos a esta (s) questões, vamos fazer uma pequena incursão á sua história da
capitania do Rio Grande, e depois localizar a vila de Rio Pardo.
3 – A capitania do Rio Grande.
Até meados do século XVIII, a região que hoje cobre a área do estado do Rio Grande do Sul, designado desde o século XVI
como Capitania d’El-Rei,
era uma região somente
habitada por povos guaranis, sendo os únicos focos
de civilização europeia as
reduções do jesuítas situadas no interior noroeste, entre as quais se destacava a
dos Sete Povos das Missões.
(figura 5)
Desrespeitando os
termos do tratado de Tordesilhas, que marcava o
fim do território português
por altura da Laguna, Portugal pretendia estender o
seu domínio para Sul até à
foz do Rio da Prata. Nesse
sentido, em 1676, Portugal
delimitou duas capitanias
a sul de Laguna, que se estendiam desde Laguna até
ao rio da Prata, tendo tido
o seu ponto mais relevante
na fundação da Colónia
do Sacramento em 1680.
A missionação dos jesuítas
era um estorvo para as des-

Figura 5
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cidas dos bandeirantes de S. Paulo, que procurando riquezas acabavam por escravizar índios. Os Jesuítas
das missões pertenciam à Província jesuítica do Paraguai, e quando fundaram a redução de S. Nicolau
em 1626 declaravam que visavam “ conquistar terras e almas para Deus e para a coroa de Espanha”
deles dependendo mais de 40.000 índios. O facto de se tratarem de jesuítas espanhóis, ainda mais veio
agravar o conflito local entre as coroas portuguesas e espanholas, que disputavam esta extensa região.
A partir deste data e até meados do século seguinte vai-se assistir a uma guerra de ocupação
do território, com alternância espanhola e portuguesa, de que resultou a fundação em 1737 de uma
povoação mais ao norte, livre das disputas permanentes no rio da Prata, na barra da Lagoa dos Patos,
erroneamente tida como sendo a foz do Rio Grande. Nasceu assim o Forte Jesus Maria e José, origem
histórica da futura cidade do Rio Grande. A primeira tentativa de colonização da capitania data de 1748,
com a chegada de famílias açorianas, que primeiro se instalaram no Rio Grande, tendo depois subido
para a região da futura Porto Alegre, criando um pequeno povoado junto ao porto de Viamão.
Em 1763, o governador de Buenos Ayres conquistou Rio Grande, obrigando a fuga da população
e à mudança da capital para Viamão. Em 1773 a capital passou de Viamão para a vizinha Porto Alegre.
Em finais do século XVIII, já haviam umas 500 estâncias produtoras de couros e mais tarde de carne2, com
quatro vilas mais importante em Rio Grande, Porto Alegre e Rio Pardo e Santo António da Patrulha. Por
alvará de 16 de Dezembro de 1812, Porto Alegre passa a sede da recém criada Capitania de S. Pedro
do Rio Grande
3 – A Vila de Rio Pardo3.
Teve a sua origem por volta de 1750, quando Gomes Freire de Andrade ordenou a construção
de um depósito de viveres e de munições na margem esquerda do rio Jacuí, na confluência deste rio
com o rio Pardo. Esta primeira fortaleza teve o nome de Jesus Maria e José4, onde ficou instalado um
Regimento de Dragões5, tendo Rio Pardo começado a nascer em redor da fortaleza, com a criação em
1769 a freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. A passagem a vila, com o nome de Vila do
Príncipe, deu-se com o decreto real de 7 de Outubro de 1809, quando da primeira divisão administrativa
da Capitania do Rio Grande de S. Pedro6, altura em que foram criadas as quatro primeiras vilas do futuro
estado do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Rio Grande, Santo António da Patrulha e Rio Pardo.
A instalação da nova vila deu-se em 20 de Maio de 1811, com a instalação do município e
nomeação dos vereadores. Nessa época Rio Pardo era o centro de maior actividade comercial da
parte ocidental da Capitania. Ao seu porto fluvial, no rio Jacuí chegavam continuamente embarcações
que traziam mercadorias de Porto Alegre, que depois eram conduzidas em carroças e carretas a outros
locais, nomeadamente a serra e a fronteira da capitania. O desenvolvimento pecuário esta na origem
do progresso da vila de Rio Pardo, que se tornou num dos mais importantes centros comerciais do interior
gaúcho.
5 – As cartas conhecidas.
Já nos referimos atrás (figura 4) à carta de 1814, do Rio de Janeiro para a câmara da vila de Rio
Pardo. Trata-se de uma carta do Serviço Real, com a indicação “Pelo Príncipe Regente”, condição que
a isentava de porte e de prémio de seguro. Além disso e dada a sua natureza, nela foi inscrita também
“Logo, Logo”, o equivalente actual de serviço expresso, indicando que deveria ser expedida e entregue
sem demora.

Figura 6
2 - N ate finas do século XVIII, nas estancias obtinha-se somente os couros, sendo desprezada a carne das rezes abatidas. A partir de
1780 iniciou-se a cultura das charqueadas, carne seca enviada para Nordeste para alimentação dos escravos que trabalhavam nos
engenhos de açúcar.
3 - Se damos destaque a viloa do Rio Pardo, é porque as duas cartas conhecidas do correio interior são expedidas do Rio de Janeiro
precisamente para Rio Pardo.
4 - Não confundir com o Forte Jesus, Maria, José de Rio Grande, situado na foz da lagoa dos Patos, fundada em 1737, futura vila do Rio
Grande.
5 - Tropa de elite, que ali recebia formação e esteve acantonada desde 1750 e até 1823.
6 - A Capitania de São Pedro foi criada por decreto de 1807.
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Um outro ponto digno de menção nesta carta é que, tendo sido expedida do Rio de Janeiro, não
lhe tenha sido aplicada a marca do correio respectivo. A nossa interpretação para tal facto é a seguinte:
«A carta, uma vez escrita e assinada foi entregue a um portador civil ou militar com a incumbência de a
transportar sem demora até ao correio que servia a vila de Rio Pardo. Quer dizer que NÃO passou pelo
correio do Rio de Janeiro, pelo que não foi marcada, o que implica que a marca segura aplicada o foi no
Correio Rio Grande, pois que aí passou da mão do emissário para a responsabilidade do correio e como
tal teve que ser devidamente inscrita nos livros das cartas seguras, e aplicadas as marcas competentes».
Passemos agora à análise da carta da figura 7.

Figura 7 (1814/1818)
Foi marcada no correio com a marca já referida do “Correio do Rio Grande”, tendo seguido para
o Rio de Janeiro, e daí para Portugal, entrado por Lisboa, e terminando o seu périplo em Amarante, vila
do norte de Portugal.
O único senão desta carta é não ter conteúdo, pelo que não a podemos datar com exactidão, mas
unicamente delimitar que terá sido escrita entre 1814 e 1818.
No que refere aos portes nela aplicado, parece razoável assumir que foi marcada em 40 réis
para o trajecto marítimo entre Rio Grande e o Rio de Janeiro, ao qual foi adicionado 80 réis para o
trajecto transatlântico até Lisboa, e finalmente 70 réis para una carta do 2º escalão de peso entre Lisboa
e Amarante, num total 190 réis a pagar pelo destinatário da carta.
Se observarmos agora a carta da figura 8, poderemos avançar um pouco mais na nossa
investigação. É a 2ª via de uma carta datada de “ Rio Grande, 25 de Março de 1818”, com trânsito no Rio
de Janeiro e tendo como destino Lisboa, onde foi recebida a 30 de Julho desse ano. Foi marcada com 40
réis de porte marítimo brasileiro e 80 reis de porte transatlântico, num total de 120 réis.
A leitura do conteúdo da carta revela-nos que foi escrita pelo capitão da “Galiota Andorinha”,
em diligências comerciais no Rio Grande, onde pretendia embarcar carnes para vender em Havana.
Na vinda para o Brasil com vinho de Portugal, tinha carregado sal em Cabo Verde, e tendo falhado o
negócio da compra das carnes, estava de partida para Santos, “pª onde estou a largar.”.
Avisava o seu correspondente de Lisboa que lhe tinha escrito uma primeira via “depois de ter
deitado a 1ª via no correio pª o Rio de Janeiro,” escrevia-lhe agora a segunda via, que não passou pelo
correio de Rio Grande, e que pensamos possa ter sido lançada no correio em Santos. Assim se justificaria
a não marcação do correio do Rio Grande, assim como a não marcação em Santos que na altura
não dispunha de marca postal. Não deixou o correio de Santos (?) de marcar o porte de 40 réis7, e de
inscrever o encaminhamento da carta que deveria ser “ Pella Bahia”, o que não se verificou pois passou
directamente ao rio de Janeiro.
7 - A tinta é de cor diferente da que foi utilizada no Rio de Janeiro
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Figura 8

6 – O Decreto de 24 de Setembro de 1817
Em consequência da importância crescente da vila de Porto Alegre, capital da capitania de
S. Pedro do Rio Grande do Sul, pareceu necessário estabelecer-se um correio directo do Rio de Janeiro
para esta capitania, servindo a capital e as suas principais vilas. È neste contexto que surge o decreto de
24 de Setembro de 1817 (Inserção 4)

Inserção 4
O texto do decreto é explícito, mas bem mais interessante é a Carta Regia que o acompanha
assim como o “Regulamento Provisional”, extenso documento que entendemos publicar na sua versão
original. (inserção 5)
Na carta Régia reproduzida na página seguinte enviada ao governador da capitania de S. Paulo, argumenta El-Rei sobre a “muita conveniência do estabelecimento de um Correio regular entre esta
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corte e a Villa de Porto Alegre” ordenando de seguida “o seu estabelecimento entre a cidade de S. Paulo e a
Villa de Porto Alegre, seguindo o correio ao longo da costa”. Começava
já a ser patente a maior importância
de Porto Alegre em relação as outras
vilas da capitania.
Passa depois a nomear a José
Pedro César como administrador geral do Correio entre a cidade de S.
Paulo e a vila de Porto Alegre, referindo ainda que este correio devia
servir também as vilas de Rio Pardo e
Rio Grande.
Segue-se a transcrição do
texto do Regulamento Provisional.
Regulamento Provisional para o Estabelecimento do Correio entre a Cidade de S. Paulo e a Villa de Porto
Alegre da Capitania de S. Pedro do
Rio Grande do Sul.
I. As Juntas de Fazenda das
Capitanias de S. Paulo e de S. Pedro
do Rio Grande do Sul, e a do Governo de Santa Catharina, darão todas
as providencias que forem necessarias para o prompto estabelecimento do Correio entre a Cidade de D.
Paulo e a Villa de Porto Alegre, de
acordo com José Pedro Cesar, que
se acha nomeado Administrador
Geral deste Correio.
II. Marcar-se-hão e se farão publicos por editaes, os dias de
chegada e partida do Correio de S.
Paulo e Porto Alegre, com escala por
Santa Catharina; e se combinarão as
marchas de modo a que a chegada
do Correio de S. Paulo seja ao mais
tardar, no dia antecedente ao da
partida do Correio, que já se acha
estabelecido entre S. Paulo e esta
Corte do Rio de Janeiro, para que
sigam por elle as cartas sem a menor demora em S. Paulo, sendo para
isso necessario que haja de partir de
Porto Alegre de dez em dez dias um
Correio, para chegar a S. Paulo na
antevespera, ou, o mais tardar, na
vespera da partida do Correio para
esta Corte, gastando vinte dias no
caminho desde Porto Alegre até S.
Paulo e vice versa de S. Paulo para
Porto Alegre.
III. Para a correspondencia
das Povoações mais notaveis e que
ficam fora do caminho do Correio

Inserção 5
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escolhido pelo Administrador Geral, como são as Villas de Santos, Iguape, Cananén, Paranaguá, Rio
Grande e Rio Pardo, o Administrador Geral será obrigado a fazer transportar em dias assignalados as cartas da correspondencia destas Povoações, em malas separadas, para serem entregues ao conductor da
mala do Correio principal nos logares mais proximos por onde passar.
IV. Nestas Povoações em Santa Catharina e Porto Alegre, deverão haver Administradores nomeados pelas Juntas de Fazenda, pagos á custa da Real Fazenda, para receberem as malas do Correio,
distribuírem as cartas, cobrarem os portes segundo a tabella que lhe for dada, e entregarem as malas
com as cartas que houverem aos conductores estabelecidos e pagos á custa do Administrador Geral;
fazendo-se todo este expediente com a maior regularidade e exactidão, sem que por modo algum se
demore a entrega da mala na prefixa hora marcada pelo Administrador Geral.
V. A forma das malas e sua quantidade serão escolha do Administrador Geral, a quem competirá
também fazer esta despeza, sendo as malas seguras com cadeados, cujas chaves estejam nas mãos dos
Administradores dos Correios nos logares a que são dirigidas.
VI. Os concertos dos caminhos por terra, que o Administrador Geral exigir, serão promptamente
feitos à custa da Real Fazenda do respectivo Districto, e bem assim será promptamente feita a estrada
de S. Paulo para a Conceição, que passa por Santo Amaro, para se evitar a grande volta do Correio por
Santos.
VII. Os Governadores respectivos darão as mais terminantes ordens para o concerto dos caminhos, de modo que possam ser transitaveis de dia e de noite, sem risco ou embaraço algum, e para que
no caso de algum incidente imprevisto, e que não possa ser remediado pelo Administrador Geral, ou seus
delegados, não haja de parar a conducção das malas; sendo estas enviadas pelos Commandantes dos
Districtos ao logar do seu destino, e pagando o Administrador Geral a despeza que se fizer nesta interina
condução.
VIII. As canoas e barcas para as passagens dos rios, bahias e enseadas, serão feitas e mantidas
á custa do Administrador Geral, a quem será livre o dar passagem aos que lha requererem, não sendo
pessoas suspeitas por falta dos competentes passaportes; exigindo pela passagem o preço em que se
convencionarem, podendo este ser fixado pela Junta respectiva, no caso de abuso da parte do Administrador Geral ou de seus delegados, em prejuizo do commercio e da facilidade das communicações.
Pelo que pertence porém ás canoas e barcas de passagem de rios e enseadas, que se acham já estabelecidas e arrematadas ou administradas pela Real Fazenda, continuará a exigir-se o preço, que está
estabelecido sem alteração alguma, ainda depois de findar o tempo dos contractos que estiverem feitos,
e tomar dellas entrega o Administrador Geral.
IX. Os conductores das malas do Correio terão prompta e livre passagem nas canoas e barcas
que actualmente estiverem arrematadas, sem que por motivo algum sejam demorados; e dellas tomará
pose o Administrador Geral do Correio logo que findar o tempo dos actues contractos, devendo de então por diante entrar no logar dos contractadores que acabarem, para lhe pertencer o seu rendimento,
ficando obrigado somente a entrar no cofre das resptivas Juntas de Fazenda com a quantia das antecedentes arrematações, bem como faziam os arrematantes antecedentes até findar o tempo desta
Administração.
X. No fim de dez annos concedidos ao Administrador Geral, receberá a Real Fazenda este estabelecimento no pé em que se achar, sem se exigir indemnisação alguma pelas canoas e barcas, e
quaesquer obras que lhe forem relativas, no caso de não ter sido prorogado o tempo da presente Administração Geral.
XI. Os portes das cartas serão arrecadados pelos Administradores nomeados pelas Juntas de
Fazenda respectivas; por uma carta de quatro oitavas de peso entre S. Paulo e Santa Catharina cobrar-se-há 150 réis; por uma de seis oitavas de peso cobrar-se-há 225 réis; e assim por diante, augmentando-se
75 réis por cada duas oitavas que crescer em peso, e fazendo-se a conta correspondente aos pesos intermédios. Pelas cartas porém entre Santa Catharina e Porto Alegre, cobrar-se-há o mesmo que actualmente se cobre pelas cartas entre Corte e a Cidadde de S. Paulo, que vem a ser 100 réis por cada carta de
quatro oitavas de peso, augmentando-se 50 réis em cada duas oitavas que de mais tiver; por consequencia  entre esta Corte e Porto Alegre pagar-se-há por cada carta, que tiver de peso quatro oitavas 350 réis,
por uma de seis oitavas de peso 525 réis; crescendo 175 réis por cada duas oitavas, que crescer no peso.
XII. As Juntas de Fazenda respectivas regularão os portes que devem pagar as cartas das Villas
e Povoações dos Districtos da sua jurisdição, segundo as distancias em que se acharem, participando-se
reciprocamente aos Administradores dos Correios estabelecidos pelas Juntas esse regulamento para sua
devida observancia; darão o methodo claro e seguro para esta escripturação, de modo que conste qual
tenha sido o rendimento de cada uma das Administrações.
XIII. O producto dos portes das cartas que se arrecadarem pelas Juntas de Fazenda das Capitanias de S. Paulo, e S. Pedro do Rio Grande do Sul, e da Ilha de Santa Catharina, será destinado ao pagamento das despezas que a Real Fazenda tiver com este estabelecimento, e que se acham declaradas,
supprindo-se, no caso de falta, com quaesquer outros rendimentos das respectivas Capitanias; e no caso
de sobra, pertencerá esta ao Administrador Geral do Correio durante o tempo da sua Administração;
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bem entendido, que somente terá direito a requerer o que sobrar da totalidade do rendimento dos portes das cartas que se arrecadarem nas Capitanias de S. Paulo, e de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e no
Districto do Governo da Ilha de Santa Catharina, depois de feitas todas as despezas incumbidas á Real
Fazenda, supprindo-se reciprocamente os cofres do rendimento do Correio destas três Capitanias, e sendo comprehendida nesta despeza a que actualmente faz a Junta de Fazenda da Capitania de S. Paulo
com o Correio para esta Corte, que se deve reputar fazendo parte deste estabelecimento.
XIV. Depois do estabelecimento deste Correio não será permittido o mandar cartas sem ser pela
mala do Correio, com a pena do pagamento do dobro do porte estabelecido, pela primeira vês; pela
segunda, com a pena do quadruplo do porte; e assim  por diante: aquelles porém que quizerem conduzir
cartas, o poderão fazer pagando-se em qualquer das Administrações o porte estabelecido, pondo-se
verba deste pagamento na mesma carta para não ser apprehendida.
XV. Achando-se actualmente arrematada pela Junta de Fazenda da Capitania de S. Paulo a
conducção da mala de Correio entre S. Paulo e esta Corte, logo que findar o tempo deste contracto,
deverá preferir o Administrador Geral, querendo tomar a si esta incumbencia; por ser conveniente que a
marcha dos conductores das malas do Correio entre Porto Alegre e esta Corte seja a mais exacta e regular, e por se dever esperar que isto se consiga sendo toda ella dirigida pelo Administrador Geral.
Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Setembro de 1817. – João Paulo Bezerra.
N.B.  Expediu-se tambem ao Marquez de Alegrete, Governador e Capitão General da Capitania
do Rio Grande de S. Pedro do Sul outra Carta Régia do mesmo teor, para o sobredito fim.
Tal como fizemos atrás também vamos dar destaque a algumas passagens do Regulamento
provisional. Assim e no §II e dito: .... marcar-se-hão os dias da chegada e partida do Correio entre S. Paulo
e Porto Alegre, com escala em Santa Catharina”, o que identifica claramente os pontos principais do
estabelecimento desta ligação postal.
Já o §III tem maior interesse pois refere quais as “povoações mais notáveis e fora do caminho escolhido pelo Administrador, como são as villas de Santos, Iguape, Cananea, Paranaguá, Rio Grande e Rio
Pardo,….”, onde terá de haver administradores do correio nomeados pelas Juntas da Fazenda.
Finalmente no §XI é referido quais os portes a pagar pelo transporte das cartas, de que se apresenta um resumo no quadro junto.
Peso

Porte do Rio a
S. Paulo

S. Paulo a
Sª. Catarina

Sª. Catarina a
Pº. Alegre

Rio a
Pº. Alegre

4/8

100

150

100

350

6/8

150

225

150

525

200

700

1 oz
200
300
							
Quadro 1

Em relação com esta tabela há que reparar que pelo porte de uma carta expedida do Rio para Porto
Alegre se teria de pagar um mínimo de 350 réis, a comparar com os 40 réis que se pagavam por via marítima.
A esta tabela haveria que juntar o porte das cartas desde cada povoação até estas três vilas
principais, que será definido pelas Juntas da Fazenda.
Para terminar este capítulo há ainda que referir o §XIV, onde é dito claramente que: “ Depois
do estabelecimento deste Correio não será permitido o mandar cartas sem ser pela mala do correio…”,
ficando a dúvida se esta determinação também seria aplicada as cartas transportadas por mar, embora
pela boa lógica este meio regular devesse substituir todos os outros utilizados até então.
O valor elevado do porte pode estar na origem de não se conhecer nenhuma carta que tivesse
seguido pela via terrestre, salvo eventualmente as cartas do real Serviço, isentas de porte.
7 – A carta de Dezembro de 1821.
A última carta que conhecemos do período colonial é enviada do Rio de Janeiro a 13 de
Dezembro de 1821 e destina-se à Câmara de Rio Pardo (figura 9).
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Figura 9
Trata-se de uma carta do Real Serviço, com a indicação manuscrita “Pelo Príncipe Regente”,
devidamente assinada no verso onde consta a inscrição “Por Interesse publico/ (ass.)Silveira”
Foi entregue no correio do Rio de Janeiro, onde foi marcada a 13 de Dezembro e segura. Do Rio
de Janeiro, seguiu pela mala para Rio Grande, onde chegou a 30 de Dezembro num trajecto de 17 dias
(!) conforme indicação manuscrita no verso

Figura 10
De Rio Grande segue para Porto Alegre, onde chega a 6 de Janeiro.

Figura 11
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No entanto, e como se observa na inscrição da figura 12, a data de chegada é complementada
pela indicação.

Figura 12
As inscrições no verso têm ainda mais uma entrada onde se pode ler: “Segue de Porto Alegre em
12 de Janeiro 1822”, rubricada pelo administrador do Correio, de nome Lima.

Figura 13
Como explicar as marcas aplicadas na carta, nomeadamente a expedição por extraordinário
do Rio Grande para Porto Alegre? Pelas instruções de 1817, sabemos que o trajecto principal seguia do
Rio a Porto Alegre, e que não contemplava paragem no Rio Grande.
Podemos admitir que a carta Regia tenha sido metida na mala de Rio Grande, quando o devia
ter sido na mala de Porto Alegre. Uma vez chegada a o Rio Grande e tendo sido detectado o erro, foi
providenciado um Correio extraordinário para a levar a Porto Alegre, o que foi devidamente inscrito na
carta dada a sua natureza e o período da história do Brasil que se estava vivendo8.
Em alternativa, pode a carta ter seguido por via marítima até Rio Grande, onde foi marcada,
e reconhecida a sua importância expedida por correio extraordinário até Porto Alegre, para daí seguir
para o Rio Pardo.
Optamos por este segundo encaminhamento, pois que nos parece que o primeiro não terá sido
implementado /utilizado, dado o valor muito elevado dos portes.
7 – Epílogo.
A importância desta ultima carta reside, em nosso entender, na inscrição do seu transporte
por «correio extraordinário». No inicio do século XIX, foi criada pelo correio Geral de Lisboa um «Correio
Extraordinário» entre Lisboa e Porto, que se destinava a transportar a correspondência com maior rapidez
do que pelo «Ordinário». As cartas eram assim marcadas Cor Extra. Lisboa e Porto, cabendo aos utilizadores
deste sistema o pagamento de um acréscimo de 50% sobre o estipulado para as cartas pelo ordinário.
Este método durou pouco mais que dois anos, pois não era rentável.
Para as cartas régias ou de serviço de reconhecida importância, eram utilizados «correios»
extraordinários, mas nunca encontramos a menção escrita, como aquela que consta da carta de 1821.
Uma vez mais, é na história postal do Brasil que vamos encontrar marcas de uma organização postal a
todos os títulos notável, se tivermos em conta a época que se vivia e a extensão territorial do Brasil.
Por outro lado responde a questão formulada no início deste artigo. Onde foi aplicada a marca
Correio do Rio Grande? Cremos que com a análise que fizemos poderemos concluir o que pareceria
óbvio, que a marca em questão foi aplicada no correio da vila do Rio Grande.
Nota: Artigo originalmente publicado na revista n.º 13 de “A Filatelia Brasileira”

8 - Os últimos meses do ano de 1821 foram determinantes na conclusão da emancipação. Sérgio Buarque de Holanda Vol.2 O Brasil
Monárquico. 1 O Processo de Emancipação.

18

The Repatriation of the WWI German and
Austrian internees in Portuguese Índia
Introduction
The outbreak of the Great War led to five German
and one Austrian ship to seek safe refuge in the neutral
waters of Portuguese India early August 1914. The 179 crew
members [1] of the vessels anchored off Mormugão port,
could disembark from their respective ships during daytime
but had to return to their vessels at dusk.

João Paulo Nazaré Cota
joao_cota@hotmail.com

Portugal was dragged into the conflict in early 1916
on the allied side, after it confiscated all enemy vessels
anchored in its territorial waters worldwide. All sailors therein
were detained as war internees and sent to a camp or jail
depending upon their rank.
When the Great War officially ended on 11/11/1918,
these sailors continued to be interned in Portuguese India.
This was mainly due to the fact that the German and Austrian

Introdução
A deflagração da 1ª Guerra Mundial, levou a que
cinco navios da marinha Alemã e um navio Austríaco
procurassem refúgio seguro nas águas neutras da Índia
Portuguesa no início de Agosto de 1914. Os 179 membros da
tripulação [1] desses navios que se encontravam ancorados
no porto de Mormugão, obtiveram autorização para
durante o dia poderem vir a terra, tendo obrigatoriamente
de regressar aos barcos ao início da noite, pernoitando nos
referidos navios.
Em meados de 1916, Portugal envolveu-se neste
conflito ao lado dos aliados, tendo confiscado todos
os navios inimigos ancorados nas suas águas territoriais
em todo o mundo. Todos os marinheiros foram detidos
como internados de guerra e enviados para campos de
internamento, com o estatuto respectivo.
Quando a 1.ª Grande Guerra terminou oficialmente
em 11/11/1918, esses marinheiros continuaram internados
nos respectivos campos na Índia Portuguesa. Isso deveu-se
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governments were bankrupt and could not afford
to send a ship to repatriate their own citizens.

ao facto de na altura os governos Alemães e Austríacos terem ido à falência, não podendo suportar
financeiramente o envio de navios para repatriamento dos seus cidadãos espalhados por todo o
mundo. Os vários navios Portugueses que escalavam o porto Mormugão, não os transportavam de
volta para a Europa, uma vez que o Governo Português insistia que “era necessário que as condições
do armistício fossem primeiro cumpridas”.

Various Portuguese vessels docked at
Mormugão port, but the Portuguese government
never helped to repatriate the men onboard its
vessels back to Europe insisting that ‘it was necessary
that the armistice conditions had to be fulfilled first’.
The men were eventually repatriated back
to their countries towards the end of 1919 in two
separate batches: firstly the Austrian sailors at the
end of October end 1919 followed by the Germans
in December 1919.

Esses homens foram eventualmente repatriados para as suas terras natal no final de 1919 em
dois grupos: primeiro os marinheiros Austríacos em
Outubro de 1919 seguido pelo grupo dos Alemães
em Dezembro de 1919.

During their imprisonment, the merchant
navy men of various European nationalities have
endured the usual loneliness and hot jail conditions
as per narrations on the correspondence sent
to their families and loved ones to which they
sent mail to regularly. They enjoyed free franking
facilities but both inbound and outbound mail was
all censored.

Durante a sua detenção esses homens da
marinha mercante, de várias nacionalidades europeias, na correspondência trocada com aos seus
familiares e amigos, lamentavam-se da solidão prevalente nessas cadeias, bem como das extremas
condições inerentes a um clima tropical. A sua correspondência circulava isenta de franquia, mas era censurada tanto a remetida como a recebida por eles.

After the Great War ended, their mail was
still sent with free franking and was still censored.
However, there were instances where postal
authorities overseas mistook the lack of franking
for underpaid mail and applied local postage due
stamps.

Depois do fim da guerra, toda a correspondência continuava a ser remetida com isenção de
franquia, assim como a ser censurada. No entanto
houve situações em que as autoridades postais estrangeiras confundiam a isenção de franquia com insuficiência de franquia, porteando estas correspondências.

The two examples below are proof of the
confusion that existed in certain postal authorities
whilst servicing mail from internees that had valid
free franking markings but postage due stamps
were still applied to the mail (these sometimes were
annulled anyway after they realized a mistake had
been made).

Os dois inteiros postais abaixo reproduzidos
são prova da confusão reinante nas administrações
postais estrangeiras, pois circulando regulamentarmente como isentos de franquia foram porteados à
chegada (nalguns casos verificando-se à “posteriori”
o direito à isenção de franquia, os porteados foram
anulados).

PI Postcard with a Scott D299
5c Swiss postage due stamp
applied, despite having a free
franking green coloured ‘Isento
de Franquia’ that was probably
overlooked. Perhaps the 3 réis
stamp misled the postmen to
think it was underpaid?
Inteiro postal da Índia Portuguesa com selo de porteado suíço
(Scott D299) de 5c. Embora o inteiro exiba a marca de isenção
de franquia em cor verde, esta
foi negligenciada. Neste caso
o empregado postal poderá ter
entendido que o selo impresso
de 3 réis seria uma franquia insuficiente?
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PI Postcard with a Scott D299
5c Swiss postage due stamp
applied, but then annulled.
Perhaps the post officials
thought it was exempt from
franking this time round?
Inteiro postal da Índia Portuguesa com selo de porteado
suíço (Scott D299) de 5c aplicado mas depois anulado.
Exemplo de que as autoridades postais suíças se aperceberam que o objecto postal
estava isento de franquia?

The remaining war internees detained
in Portuguese India after the Great War ended
made representations to their governments as
seen from some of their mail sent to their family
and friends. The Swiss embassador in Bombay,
British India Mr K Ringger intervened on behalf of
these men and was instrumental in the eventual
rather difficult repatriation of the German
internees.

Os internados que ficaram detidos na Índia
Portuguesa, depois do final da 1ª Guerra Mundial
fizeram várias petições aos seus governos, de acordo com informação obtida através de citações
suas na correspondência enviada para familiares
e amigos. O embaixador Suíço em Bombay, Sr. K
Ringger interviu em nome desses homens e foi fundamental para o eventual e difícil repatriamento
dos internados alemães. Embora o seu nível de
intervenção fosse limitado devido ao facto de ser
um súbdito de um país neutro destacado na Índia
Inglesa, no entanto ajudou muito estes homens em
tudo o que podia fazer nos aspectos políticos, assim como fornecia-lhes livros e outras publicações
em língua Alemã para sua leitura.

Although his level of intervention was limited
due to the fact that he was Swiss and based on
British India soil, he nevertheless helped these men
in whatever way he could at a political level as well
providing them with German language books and
other publications to read.

Uma análise breve à correspondência de
dois membros, um de cada grupo de internados,
constantes da minha colecção, permitiu-me obter
uma panorâmica completa do processo de repatriamento de todos esses homens. As cartas pertenciam a Fred Marsich, 2.º oficial do “SS Voorwaerts” e
que era filatelista, pertencente ao grupo Austríaco
e a Ludwig Weber que pertencia ao grupo Alemão.

An analysis of the correspondence of a
member each of either camp from my collection
helped yield a complete picture of the repatriation
process of all these men – Fred Marsich, 2nd officer
of “SS Voorwaerts” being a philatelist himself for the
Austrians and the ship mechanic Ludwig Weber for
the German camp.

Repatriação Austríaca

Austrian repatriation
The Austrian and other crew members
of the “SS Voorwaerts”, along with some German
crew members who had Austrian ancestry or
claimed Austrian citizenship, were the first ones to
be repatriated.

A tripulação Austríaca e outros membros
do “SS Voorwaerts”, assim como alguns marinheiros Alemães de descendência Austríaca ou com
cidadania Austríaca, foram os primeiros a serem
repatriados.

Fred Marsich’s mail confirms that these men
left Portuguese India for Bombay via a ship on the
last days of October 1919, where they subsequently
boarded their repatriation ship “SS Fratelli Bandiera”
on 30/10/1919 [2] en route to Europe via the Middle
East.

A correspondência de Fred Marsich confirma que esses homens saíram da Índia Portuguesa
para Bombaim num navio nos últimos dias de Outubro de 1919, tendo depois embarcado no navio “SS
Fratelli Bandiera” em 30/10/1919 [2] rumo á Europa
pelo Médio Oriente.

The next example shows a postcard sent by
a Portuguese friend of Fred Marsich based in Beira,

O exemplar postal a seguir reproduzido
foi enviado da Beira por um amigo português de
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that arrived in Panjim soon after they left.

Fred Marsich mas só chegou a Pangim quando o
destinatário já tinha partido da Índia Portuguesa. O
remetente muito provavelmente não estava informado sobre a partida do seu amigo.

The sender was probably not aware of his
friend’s departure from Portuguese India.

Scarce local cancel / Marca rara local

Postcard with address crossed out confirming
the addressee had moved back home
Inteiro postal reendereçado confirmando
a ausência do destinatário

♦ Entire posted form Beira on 29/10/1919
♦ Nova Goa arrival CDS 17/11/1919
♦ AUSENTOU-SE INDIA PORTUGUESA purple
♦ Card redirected to Trieste

Reverse / Reverso

The Italian repatriation ship “SS Fratelli
Bandiera” sailed home via the Bombay – Aden –
Suez – Naples – Genoa route. This vessel arrived at
Aden on 10/11/1919 [2] where Fred Marsich had
time to post a registered letter to his mother Paula
Marsich at her address back home at Trieste.

O navio de repatriamento austríaco “SS Fratelli Bandiera” regressou a casa pela rota marítima
Bombaim – Aden – Suez – Naples – Genova. O navio
chegou a Aden em 10/11/1919 [2] de onde Fred Marsich ainda teve tempo para enviar uma carta registada para a sua mãe Paula Marsich residente em Trieste.

Lloyds Daily Index log entry for “SS Fratelli Bandiera”
Registo no Diário do Lloyds Daily Index referente ao “SS Fratelli Bandiera
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♦ Aden posting CDS 10/11/1919 registered
#894
♦ Postage uprated with SG163 and SG155
British India stamps (used in Aden)
♦ Trieste arrival CDS 27/11/1919

Registered letter from Fred Marsich to
his mother Paula posted from Aden.
British Indian stamps used in Aden.
Carta registada de Fred Marsich enviada para a sua mãe Paula. Selos da
Índia Britânica usados em Aden.

This postcard below, sent by a German
internee in Portuguese India, E. Ueding to Fred
Marsich to at his home address in Trieste in unique, as
this proves the Austrian repatriation was completed.

O inteiro postal abaixo reproduzido, remetido
pelo prisioneiro alemão E Ueding para Fred Marsich e
endereçado para a sua morada postal em Trieste é
muito interessante, pois confirma o facto da repatriação Austríaca estar completa e terminada. Esta mensagem parece ter sido escrita à pressa e menciona o
facto seguinte: ”a repatriação alemã está eminente
e prevista para o dia seguinte [14/12/1919] e que os
restantes [68] tripulantes alemães estavam prepa-

The message seems to be written in a hurry
and it states that “the German repatriation would
start on the following day [14/12/1919] and that
all the remaining [68] German internees would be

Entire announcing the imminent German
repatriation
Inteiro postal anunciando a eminente
repatriação alemã
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Front of card showing E. Veding’s German
address although he was still residing in
Portuguese India.
Frente do inteiro postal indicando a morada Alemã de E. Veding, embora este ainda estivesse a residir na Índia Portuguesa.

leaving for Bombay soon, with no other information
available at that moment in time”.

rados para partir para Bombaim, e não tinha mais
informações disponíveis de momento”.

Repatriação Alemã

German repatriation
The German camp comprised of a group
of 68 men and had Ludwig Weber as a prominent
member fighting for their repatriation.
This postcard, reproduced in next page,
sent to his family, he describes the view from his sea
facing Aguada jail cell:
“Outside, the waves are chasing each
other and a brisk wind plays with them and it is
rather nice observing it. But behind it, there is rain to
come. Spinster Susett prepares for departure. Enjoy
the taste of apples and pears. Good heavens, how
long it has been that I have tasted them”
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O campo alemão era constituído por um
grupo de 68 homens que tinham Ludwig Weber
como um proeminente protagonista que lutava
activamente para conseguir a repatriação alemã.
No cartão postal, reproduzido na próxima
página, enviado para a sua família, ele descrevia a
vista que tinha através da janela da sua cela na prisão
de Aguada: “Lá fora, as ondas do mar perseguem-se
umas às outras e o vento suave brinca com elas e é
bastante agradável observar tudo isto. Mas logo de
seguida aparece uma boa chuva. A solteirona Susett
[é] prepara a sua partida. Apreciem [bem] o sabor
das maçãs e das peras. Meu Deus, quanto tempo já
passou desde que as saboreei”.

♦ “P” (Pago) red crayon mark applied at
the post office
♦ Card message written at Aguada jail on
01.06.1919
♦ VERIFICADA (7) purple Sr Nº 35210
♦ CENSOR Nº 31 GOA - INDIA
♦ Portuguese Red Cross commission Lisbon
cancel

Postcard from Ludwig Weber to his sister
Karoline describing his sad days at jail in Goa.
Cartão postal de Ludwig Weber para a sua
irmã Karoline lamentando a sua situação em
Goa

Os internados Alemães enfrentaram graves
problemas relacionados com a sua repatriação,
pois o seu governo não tomou quaisquer disposições para esse efeito.

German internees faced repatriation
problems as their Government did not make any
provisions to bring them back to their homeland.

Assim os membros mais velhos da tripulação como B Morsse e Ludwig Weber escreveram
repetidamente para as diversas autoridades tentando resolver o status quo referente ao processo
da sua repatriação.

Thus senior crew members like B Morsse
and Ludwig Weber wrote to various authorities
extensively, to help resolve the status quo of their
repatriation process.
The Portuguese Government refused to
release them citing “Prisoners of war cannot be sent
back until the peace treaty is fulfilled” to which they
argued that they were civilian internees, and thus
should be freed like other civilian internees were
worldwide.

Porém, o governo Português recusou libertá-los citando que “era necessário que as condições do armistício fossem primeiro cumpridas”. Entretanto os alemães argumentavam em resposta
alegando que eram prisioneiros civis (e não militares) e que, portanto deveriam ser libertados, como
o foram outros civis noutras partes do mundo.

The letter below mentions help and support
from the Swiss ambassador in British India, Mr K
Ringger, who besides providing them with German
language books, was able to give them advice
and forward their correspondence to the German
authorities.

A carta que reproduzimos em seguida,
descreve a ajuda e suporte prestados pelo embaixador suíço na India Britânica, Sr K Ringger, que
além de fornecer livros e outras publicações em língua alemã, também os aconselhava e ajudava
a encaminhar a correspondência para as autoridades Alemãs.
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Letter written at Aguada on 23/08/1919 highlighting the German internees’ plight for an immediate repatriation
Carta de Aguada datada em 23/08/1919 destacando a situação dos internados Alemães e exigindo a sua
repatriação imediata

Ludwig Weber wrote extensively on behalf of
his compatriots asking for their release and eventual
repatriation. However, the Portuguese government

Ludwig Weber escreveu repetidamente
em nome e no interesse dos seus compatriotas pedindo a sua libertação e eventual repatriamento.
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would not listen and the German government would
not sent a repatriation ship, due to its economic
collapse as a result of the Great War.

O governo Português recusava-se a escutá-los e o
governo Alemão nunca enviou qualquer navio de
repatriação pois estava falido, como resultado da
Grande Guerra e não estava em posição de ajudar os seus cidadãos.

Eventually, good news arrived for these
men: it was agreed that an old ship lying around in
the Trieste area under a British flag, would be sent
to Portuguese India to repatriate the remaining
war internees. Hence the “HMT Main” sailed via
Gibraltar and Suez canal, continuing eastwards to
bring these men back home.

Porém, esses marinheiros tiveram finalmente umas boas notícias: foi acordado que um velho
navio ancorado em Trieste sob bandeira Inglesa seria enviado para a Índia Portuguesa com a finalidade de repatriar os internados que ainda estavam
ali detidos.
O “HMT Main” passou por
Gibraltar e canal Suez seguindo
depois para o Oriente com objectivo de trazer esses homens de volta
para as suas casas.

Lloyds Daily Index log entry for “HMT Main”
Entrada no diário de Lloyds Daily Index referente “HMT Main”

It is known that 47 German and Austrian internees
were moved to Angra do Heroísmo in the Açores on
26/04/1917 supposedly due to health reasons [1].

Sabe-se que em 26 de Abril
de 1917, alegadamente por razões
de saúde, 47 internados alemães e
austríacos foram transferidos para
Angra do Heroísmo nos Açores e
para Portugal (um pequeno número) [1]

Os últimos 68 prisioneiros alemães na Índia
Portuguesa saíram finalmente para Bombaim em
28/12/1919 [2] onde embarcaram no navio de repatriação com bandeira inglesa “HMT Main” dois
dias mais tarde. Este navio deixou o cais de Bombaim em 30/12/1919 [2] levando esses marinheiros livres pela rota Bombaim – Suez onde aportou
em 12/01/1920 [2].

The last 68 remaining German internees in
Portuguese India finally left for Bombay on 28/12/1919
[2]where they subsequently boarded the waiting British
repatriation ship “HMT Main” two days later. This vessel
left Bombay on 30/12/1919 [2] and carried all of these
free men on the Bombay – Suez route where it landed
in Suez/ Port – Said area on 12/01/1920 [2].

Ao contrário do repatriamento Austríaca,
o repatriamento Alemão foi feito em duas etapas:
Bombaim para Port Said via “HMT Main” como
descrevemos, continuando depois do Suez para
Hamburgo através de outro navio, o “SS Christian
Nebe”.

Unlike the Austrian repatriation, the German
process was in two stages: Bombay to Port-Said
via “HMT Main” and then onward to Hamburg via
another vessel, the “SS Christian Nebe”.

♦ Base Camp Port-Said CDS 13/01/1920
♦ Camp authority signature authorizing free
franking
This letter was written on the same day the German
sailors disembarked and was posted the next day
with authorized free franking. The message stated
that they all left Aguada on 28/12/1919 and were
on the way to Hamburg.
A carta reproduzida foi escrita no mesmo dia em
que estes marinheiros alemães desembarcaram
em Port-Said e foi enviada pelos correios no dia
seguinte isento de franquia. A mensagem indica
que deixaram Aguada em 28/12/1919 e que estavam a caminho para Hamburgo.
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Reverse and letter / Verso e carta

Ludwig Weber and his fellow German
sailors stayed in the Mixed Transit Camp at Port-Said
from the day they have landed on 12/01/1919 upto
25/03/1919, where they boarded the Petrogad
registered vessel “SS Christian Nebe” for their final
onward journey to Hamburg, Germany.
Note: This letter was written on 29/02/1919
and message tells that they were to board the “SS
Christian Nebe” sometime soon. This repatriation
vessel apparently boasted of having a library
onboard!
“SS Christian Nebe” eventually reached
Hamburg on 21/04/1920 [2] thus completing the
long saga surrounding the German repatriation.

Ludwig Weber e os seus compatriotas e
marinheiros Alemães permaneceram temporariamente no Campo de Trânsito Mixto em Port-Said desde o dia em que desembarcaram em
12/01/1919 até 25/03/1919 quando embarcaram
no navio “SS Christian Nebe” que os levariam dali
até ao seu destino final em Hamburgo, Alemanha.
Nota: A carta abaixo reproduzida foi escrita em
29/02/1919 e menciona que todos eles iriam de volta para o seu país a bordo do “SS Christian Nebe”
que este navio possuía uma biblioteca a bordo!
“SS Christian Nebe” chegou finalmente a Hamburgo em 21/04/1920 [2], completando-se então esta
longa saga de repatriamento dos prisioneiros Alemães na Índia Portuguesa.

Lloyds Daily Index log entry for “SS
Christian Nebe”
Entrada no diário de Lloyds Daily Index
referente ao “SS Christian Nebe”
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Reverse / Reverso
♦ Base Camp Port-Said CDS 01/02/1920
♦ Authorized internee letter free franking
Letter sent from Ludwig Weber from the Mixed
Transit Camp at Port-Said (Egypt) to his sister
Karoline
Carta enviada por Ludwig Weber, baseado no
Campo Mixto de Trânsito em Port-Said (Egito)
para a sua irmã Karoline

Ludwig Weber tomou a decisão de passar
a residir em Singen, uma pequena cidade situada
no Sul da Alemanha. A carta seguinte foi escrita no
Natal de 1920 e endereçada à sua querida irmã
Karoline, onde faz referência à sua actual situação.
Tendo tido no passado a profissão de mecânico, e
tendo presentemente problemas numa das mãos,
tem sido por isso difícil encontrar emprego. Ele tinha
intenções de emigrar para a Holanda para tentar
encontrar emprego. Entretanto ele confirmava
manter contacto com Gretel, o grande amor da
sua vida.

Ludwig Weber decides to settle in Singen,
South Germany. This letter written at Christmas
time in 1920 to his dear sister Karoline tells about his
current situation. He has problems with one hand
and has had difficulty finding work. He seems to
be planning to go to Holland to look for work as
the post war economic situation in his country was
gloomy. He was still in touch with Gretel, the love
interest of his life.

Endereço de Ludwig Weber em Singen, Alemanha
Ludwig Weber’s address at Singen, Germany
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Letter with contents from Ludwig Weber posted on 22/12/1920 from Singen (Germany) to his sister Karoline in Schwieberdingen
Sobrescrito e carta de Ludwig Weber enviada em 22/12/1920 de Singen (Alemanha) para a sua irmã Karoline em Schwieberdingen

Conclusão

Conclusion

O longo período de detenção dos indivíduos
de nacionalidade austríaca e alemã, internados na
Índia Portuguesa, poderia ter sido consideravelmente
reduzido se o governo português, levasse em consideração o facto de que os marinheiros das marinhas
mercantes estrangeiras, eram internados civis, e portanto poderiam assim ter sido libertados logo que a
Grande Guerra tivesse terminado em 11/11/1918, pois
nunca se conseguiu provar que eles tivessem qualquer envolvimento a nível militar que justificasse a sua
detenção nem a prorrogação da sua extensão, provavelmente ilegal, na Índia Portuguesa.  

The long detention period of the Austrian
and German sailors interned in Portuguese India
could have been shortened considerably if the
Portuguese government had considered the fact
that these foreign merchant navy sailors should
have been classified as civil internees and should
have been freed soon after the Great War ended
on 11/11/1918. It has never been proved that these
men had any possible involvement at a military
level that would either justify their detention nor its
probably illegal extended detention in Portuguese
India.

ITALIAN REPATRIATION [2] [3]
(Goa –Bombay journey at the end of October 1919; Bombay 30/10/1919 (start) to Genoa 28/11/1919 (arrival)
♦ “SS Fratelli Bandiera route: Bombay – Aden – Suez – Port-Said – Naples - Genoa
GERMAN REPATRIATION [2] [3]
(Goa - Bombay on 28/12/1919; Bombay 30/12/1919 (start) to Hamburg 21/04/1920 (arrival)
♦ “HMT Main” route: Bombay – Suez – Port Said (arrived 12/01/1920)
♦ “SS Christian Nebe” route: Port Said (departed 25/03/1920) – Gibraltar – Spit – Southampton - Hamburg
Details table for both Austrian and German repatriations from Portuguese India.
Detalhes das repatriações Austríaca e Alemã oriundas da Índia Portuguêsa.
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Map routes of both Austrian (green dashed line) and German (red dashed line) Repatriations.
Rotas das repatriações Austríaca (linha verde) e Alemã (linha vermelha)
Bibliography:
1. 1ª Guerra Mundial 1914 – 1918 Índia Portuguesa, Prisioneiros de guerra Alemães e Austríacos, em
campos de concentração em Goa por Dr Luís e Dr Eduardo Barreiros
2. Lloyds Shipping Naval Records archives, Guildhall library, London, UK
3. Captain of Ports log, Archives department, Goa, India
4. www.google.com e www.wikipedia.com websites
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Correio Aéreo de Angola e Moçambique
As emissões locais de vinhetas
1 – Introdução
Moçambique foi a província portuguesa em África
que mais cedo iniciou o serviço de correio aéreo, tendo
para isso contribuído o facto de ter ligações muito estreitas
com as colónias inglesas. Os ingleses foram os pioneiros da
aviação comercial em África, através de Imperial Airways,
e o território de Moçambique, nos primórdios do advento,
foi muitas vezes utilizado como ponto de escala dos
hidroaviões ingleses.

Elder Manuel Pinto Correia
eldercorreia1@gmail.com

Inexoravelmente a aviação comercial foi-se
desenvolvendo, reflectindo esse desenvolvimento numa
maior implementação do serviço das correspondências
aéreas. O Mundo estava em franca expansão e as
deslocações rápidas eram primordiais para esse desiderato.
As empresas e os particulares também ansiavam por
formas mais rápidas de encaminhamento das suas
correspondências.
Depois da queda da Alemanha, pondo fim a
uma Guerra Mundial sangrenta, a aviação comercial
vai tirar partido do desenvolvimento da aviação militar e
passa a desenvolver e a utilizar aeronaves mais modernas
e rápidas. Dá-se o “boom” do correio aéreo. O número
de correspondências circuladas por este meio sobe de
forma exponencial dia a dia. Porém os custos de estrutura
das companhias aéreas também sobem em flecha,
ligados essencialmente pela actualização da frota com
a introdução de modernas aeronaves. Tal situação vai
necessariamente reflectir-se nos custos de exploração
postal por via aérea, determinando um acréscimo elevado
dos portes a pagar por essas correspondências.
Como sabemos, até 1946, os únicos selos que as
colónias portuguesas utilizavam para franquiar as correspondências aéreas eram os da emissão de 1938 comemorativa do Império Colonial Português cujo valor máximo era
de 10$00. Para se ter uma ideia de como eram insuficientes
os valores existentes para o correio aéreo, direi que em 1947
uma carta com 5gr para os EUA pagava de porte 11$70.
Para este porte mínimo existia o valor máximo de 10$00 em
selo. Tal situação originava que para cartas mais pesadas
houvesse a necessidade de serem franquiadas com múltiplos selos, determinando tal situação a rotura rápida do
stock de selos para o correio aéreo (Figura 1).
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Figura 1 - Sobrescrito circulado de Nova Lisboa (23.11.45) para Detroit com trânsito por Leopoldville (27.11.46). Franquiado com 60$25 correspondente a: 2$75 pelo segundo porte do correio ordinário para os estrangeiro (cartas com peso
entre 21 e 40 gr) e 57$50 pelo 5 porte da sobretaxa de correio aéreo. Carimbo OAT batido a vermelho. Por falta de selos
de taxas mais elevadas o porte foi completado com 15 selos

Assim enquanto não se tomavam medidas tendentes a solucionar o problema, a província de
Moçambique tomou a resolução de emitir uma primeira série local de vinhetas para o efeito.

2 – Moçambique. Emissões de 1946 e 1947
A primeira emissão foi autorizada pela Portaria n.º 6.646 de 2 de Novembro de 1946 e contemplava a emissão de selos de 1$20, 1$60, 1$70, 2$90 e 3$00, para serem utilizados apenas nas correspondências
internas de Moçambique ou às correspondências com destino a Portugal e outras Colónias (Inserção 1).
A segunda emissão foi posta em circulação por três portarias a saber:
a) – Dos valores de $50, 1$00, 10$00, 20$00 e 50$00 por Portaria n.º 6.721 de 28 de Dezembro de
1946; (Inserção 2)
b) – Do valor de 5$00 por
Portaria n.º 6.768, de 1 de Janeiro
de 1947: (Inserção 3)
c) – Do valor de 4$50, por
Portaria n.º 6.828, de 8 de Março de
1947. (Inserção 4)
Quando foram colocadas
em circulação estas vinhetas levantou-se um coro de protesto não
só pela oportunidade, como também pelo péssimo desenho. Porém
em artigo publicado na revista n.º
27 do Mercado Filatélico de Março/Abril de 1947, intitulado “C’est
comme ça” que transcrevemos de
seguida, o seu autor reclama veementemente sobre a oportunidade
da pretensa utilização de legenda
em francês “Taxe Percue” na 2.ª
emissão de vinhetas ao abrigo das
portarias n.ºs 6.721, 6768 e 6828;
Damos aos nossos leitores a fotogravura dum sobrescrito recentemente recebido no “Mercado Filatélico do Norte de Portugal”, e que

Figura 2 - Sobrescrito remetido de L. Marques (10.01.47) para Moçamedes,
com trânsito por Luanda (12.01.47) no primeiro voo de regresso da Linha Aérea
Imperial. Franquiado com vinheta de 3$00 (primeiro porte aéreo) com legenda “TAXA COBRADA) correctamente utilizada no espaço territorial do Império.
Cortesia do Dr. Altino Pinto.
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Inserção 1
Inserção 2

Inserção 4

Inserção 3

é deveras curioso, já pela série de anotações que lhe foram feitas, mascas postais, selos arrancados, etc.,
mas também e principalmente por se verificar, com muito pesar para qualquer bom português, que a
Administração dos C.T.T. das Colónias Portuguesas não adopta a linguagem vernácula nos seus impressos, nem deixa para segundo plano, nos termos da Convenção Postal, o francês, considerado a língua de
uso obrigatório pela referida convenção. Mas a acrescentar a estas considerações nova surpresa tivemos
com os selos recentemente emitidos em Moçambique, os quais por determinação superior, só têm validade dentro do Império Português e, no entanto trazem a legenda francesa “Taxe perçue”, como se verifica
pelos dois selos colocados horizontalmente no sobrescrito abaixo reproduzido.
Muito agradecemos que alguém nos informasse da razão de tais determinações, que muito bem podem
estar dentro da lógica, mas nunca dentro dos nossos sentimentos patrióticos”.
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Nota: Atendendo à má qualidade dos exemplares filatélicos reproduzidos no artigo da revista
Mercado Filatélico, optamos por incluir uma imagem diferenciada, mas ilustrativa das vinhetas em causa
(Figura 4).

Figura 3 - Sobrescrito comercial
circulado registado da Beira
(19.01.48) para Royal Oak * EUA
(27.01.48) com trânsito por Lourenço Marques (20.01.48) e New
York (27.01.48). Pagou de porte
65$00 correspondente a: 2$00
pelo registo e 63$00 pelo 10.º
porte de correio aéreo (cartas
de 45 a 50 gr de peso). Vinhetas
com a legenda “TAXE PERÇUE”
correctamente utilizadas para o
estrangeiro.
Cortesia do Dr. Altino Pinto

O teor do artigo publicado na revista do Mercado Filatélico não terá sido do agrado do então
Chefe dos Serviços de Exploração Postal, Sr. Abel Menano. Abrimos aqui um parêntese para sublinhar
que na época os responsáveis do serviço postal estavam atentos ao que se escrevia na imprensa sobre
os seus serviços. O seu desagrado foi tal que rapidamente e pelo ofício n.º 4711 de 27 de Junho de 1947
da 2.ª Repartição, 2.ª Secção deu resposta sobre o conteúdo do artigo anteriormente citado e transcrito,
com o seguinte teor:
«No n.º 27 da v/ revista, relativa aos meses de Março e Abril do corrente ano, vem publicado um artigo
intitulado «C’est comme ça!? .. », onde se fazem comentários que carecem de resposta, visto conterem
afirmações um tanto irreverentes para a Administração postal de Moçambique. Vamos, pois, explicar a
V… a razão da menção da palavra «Taxe perçue….» nas vinhetas aéreas aqui emitidas.
«Como durante os dois últimos anos se tivesse registado um invulgar e inesperado consumo de
selos de franquia, as reservas existentes no Depósito Geral de Selos corriam o risco de ser fortemente desfalcadas; com o aumento, sempre crescente da expedição da correspondência-aviâo, tais dificuldades
cresciam também. Para acudir à situação, os CTT de Moçambique solicitaram autorização superior para
emitir vinhetas-aéreas para a correspondência-avião, como faculta o n.º 8 do artigo 5.º das «Disposições
Internacionais», autorização que foi concedida. Assim, por portaria n.º 6.646, de 2 de Novembro, foram
postas em circulação vinhetas dos valores de 1$20,1$60,1$70,2$90 e 3$00, as quais se destinaram unicamente à correspondência imperial (Portugal e · colónias portuguesas).
«Sucedeu, no entanto, que as tabelas postais da correspondência-avião para o estrangeiro sofreram profunda alteração, tendo a Administração Postal de Moçambique reconhecido ser indispensável,
também, emitir vinhetas de valores elevados para tais correspondências. Estas vinhetas, porém, já tinham
que levar a indicação em francês Taxe perçue …», determinada por aquelas citadas disposições da Convenção Internacional. Desta maneira, foram emitidas mais três séries de vinhetas, a saber:
«Dos valores de $50, 1$00. 10$00, 20$00 e 50$00 por portaria n.º 6.721, de 28 de Dezembro de 1946.
«Do valor de 5$00, por portaria n.º 6.768, de 1 de Janeiro de 1947.
«Do valor de 4$50, por poria ria n.º 6.828, de 8 de Março de 1947.
«É claro, que uma vez postas em circulação estas três últimas séries, era natural que o público as
utilizasse indiferente mente na correspondência para o Império Português e Metrópole e para o estrangeiro. Isto não deve, estamos certos, abalar de modo algum o patriotismo de quem quer que seja, nem
a nossa nacionalidade será afectada por tão pouco.
						A bem da Nação
O Chefe dos Serviços de Exploração Postal,
        a) ABEL MENANO»
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“Hornet” CR-AAD da D.E.T.A.

Figura 4 - Sobrescrito remetido registado de Inhambane (13.10.47)
para Chicago (24.10.47) com
trânsito por Lourenço Marques
(14.10.47) e New York (23.10.47).
Franquia de 15$00 correspondente a: 2$00 pelo registo e 13$00
pelo segundo porte do correio
aéreo (cartas de 6 a 10 gr). Conjunto misto de 10 vinhetas, sendo 4 com a legenda “TAXE PERÇUE” e 6 vinhetas com a legenda
“TAXA COBRADA”, estas utilizadas indevidamente no correio
para o estrangeiros.
Cortesia do Dr. Altino Pinto

Em resposta ao ofício do Chefe dos Serviços de Exploração Postal de Moçambique, Abel Menano, o revista do Mercado Filatélico volta à carga contestando veementemente o seu teor, argumentando com outra linha de análise sobre a problemática. Eis o teor do novo artigo publicado na revista n.º 29
de Setembro-Outubro de 1947:
…………………………
Antes de apreciar a resposta do Senhor Chefe dos Serviços de Exploração Postal de Moçambique, é indispensável dar a conhecer as passagens do texto oficial a que ela se refere.
O Senhor Abel Menano cita o n.º 8, sem especificar o respectivo artigo. Supomos que se trata do
artigo’ 5.° das disposições relativas ao transporte das correspondências postais por via aérea, cujo n.º 8 é
do teor seguinte:
«As correspondências franqueiam-se nas condições previstas pelo artigo 47.º da Convenção.
Todavia, e sem considerar a natureza dessas correspondências, a franquia pode representar-se pela
seguinte menção manuscrita, em algarismos, da importância cobrada, expressa na moeda do país de
origem: « Taxe perçue: Fr, …… c ……».
Esta menção pode figurar numa chancela especial. Num desenho ou numa etiqueta especial, ou
ser simplesmente inscrita, por qualquer processo, do lado do endereço do objecto. Em todos os casos,
deve a mesma menção autenticar-se com a marca de dia da estação ‘de origem ». (Convenção Postal
Universal, Buenos Aires, 1939, p. 95).
Abrimos aqui um parêntese na transcrição para elucidar que Angola foi provavelmente a
única colónia que fez uso da franquia por meio de chancela como se pode observar pelas figuras 5 e
6. Como podemos verificar pelas figuras referidas as cartas foram remetidas pela mesma estação de
Porto Amboim, e se numa delas a chancela foi autenticada pela marca de dia da estação postal, na
outra tal autenticação já não é efectuada. Isto prova, e já várias vezes o referimos, que as situações de
incumprimento regulamentar nas colónias era um facto recorrente. Só quem não conhece ou conhecia
a realidade das colónias portuguesas pode fazer juízos de valor como os que são feitos pelo autor deste
artigo. Prosseguindo:
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Figura 5 - Sobrescrito circulado
por via aérea de Porto Amboim
(13.06.46) para Lisboa com porte
misto composto por: selo de 50C
para pagamento do primeiro porte do correio ordinário (cartas até
20 gr) para Portugal e chancela
batida a violeta com o porte manuscrito de 5$00 para pagamento
do primeiro porte da sobretaxa aérea (cartas até 5 gr) para Portugal.
Chancela obliterada com a marca
de dia da estação expedidora e
rubricada pelo funcionário postal
de acordo com o n.º 8 do art.º 5.º
da Convenção Postal Universal de
Buenos Aires.

Figura 6 - Sobrescrito circulado
por via aérea de Porto Amboim
(08.01.48) para a Suécia com
um porte misto composto por:
três selos no valor de 1$75 para
pagamento do primeiro porte co
correio ordinário (cartas até 20
gr) para o estrangeiro e chancela
batida a violeta com o porte manuscrito de 5$00 para pagamento do primeiro porte da sobretaxa
do correio aéreo (cartas até 5
gr) para a Europa. Chancela não
obliterada com a marca de dia
da estação expedidora de acordo com a Convenção Postal de
Buenos Aires. A mesma estação
postal com processos diferentes
em ralação ao regulamentado

O artigo 47.º da Convenção Postal Universal diz o seguinte, no seu n.º 1, único que nos interessa:
«A franquia faz-se, ou por meio de selos postais válidos no país de origem para a correspondência
dos particulares, ou por meio de impressões de máquinas de franquear, oficialmente adoptadas e que
funcionem sob a fiscalização imediata da Administração, ou, no que respeita aos impressos, por meio de
impressões feitas com máquinas de Imprimir ou por qualquer outro processo. Desde que seja autorizado
pelos regulamentos internos da Administração de origem» (Ioc. cit., p. 12)
Na resposta do Senhor Abel Menano há, a nosso ver, errada interpretação dos textos, a qual se
vai reflectir também na defeituosa terminologia adoptada.
Com efeito, o artigo 47.º da Convenção diz que a franquia se pode fazer por meio de selos, de
impressões de máquinas de franquear ou, para os impressos, por meio de impressões de máquinas de
imprimir, ou por qualquer outro processo; neste último caso, trata-se, segundo supomos, dos carimbos
particulares destinados a assinalar o sistema de pagamento dos portes por meio de avença. Neste artigo
47.º estão, pois, indicados os processos normais de franquia, actualmente utilizados.
Quanto ao referido n.º 8 do artigo 5 o acima transcrito, nele se diz que as correspondências-avião
se franqueiam nas condições do artigo 47.º da Convenção, Todavia, e esta é a nossa interpretação,
prevendo a hipótese de portes excessivamente altos, Impossíveis de satisfazer pela afixação de selos, esse
artigo acrescenta que a franquia paga se pode assinalar pela sua menção manuscrita numa chancela,
desenho ou etiqueta especiais, ou directamente inscrita no endereço do objecto a franquear. O mesmo
n.” 8, acaba por ordenar que em todos os casos, a menção manuscrita seja autenticada com a marca
de dia da estação da origem.
Ora, que é que sucede com os selos em questão, aos quais a Administração Postal de Moçambique
chama «vinhetas», talvez por confusão com o termo etiquetas que se lê no n.º 8 do artigo 5.º?
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- Em primeiro lugar, nesses selos a menção «Taxe perçue» está impressa e não manuscrita, como
deveria estar para que se pudesse alegar em sua defesa o estatuído no referido n.º 8.
- Em segundo lugar, o referido número 8 manda autenticar a menção «Taxe perçue», pela razão
muito simples de que se trata de menção manuscrita; e subentendendo-se eu essa autenticação deve
ser feita imediatamente, queremos dizer, antes que o objecto assim franqueado abandone a estação de
origem, a caminho do seu destino.
Ora, no nosso caso, não há necessidade de autenticações, visto que a menção está impressa
como em qualquer selo ordinário;’ nem a autenticação é feita acto contínuo visto que tais selos são
vendidos ao público, que os utilizará quando muito bem entender. A marca de dia aposta sobre estas
«vinhetas» não desempenha o papel de nova autenticação, mas sim o de inutilização, como nos selos
comuns.
Por consequência, continuamos a afirmar:
1. – As chamadas «vinhetas» de correio aéreo, de Moçambique, das duas últimas emissões, com
e sem a legenda « Taxe perçue », são selos normais de franquia como os de quaisquer outras
emissões de correio aéreo ou de correio ordinário, e nada têm que ver, portanto, com o n.o 8
do artigo 5.° acima transcrito. Nestas condições, todos os seus dizeres deveriam ser impressos em
português, quer se destinassem a franquear a correspondência imperial, quer a correspondência
para o estrangeiro. Compreendem-se as inscrições bilingues nos selos de certos países de
alfabetos estranhos, como o Egipto, a Pérsia, a China; não se compreendem nos selos de um
país, cuja língua, irmã gémea do francês, língua universal, é escrita em caracteres familiares.
2. Como fórmulas de franquia, ou porte pago, os referidos selos podiam mesmo dispensar a inscrição
em português «Taxa recebida», que também neles se lê, muito embora de tal inscrição não
venha mal ao mundo. Nos selos de Porteado, pelo contrário, é conveniente incluir a inscrição «A
Receber» para que no espírito do destinatário não fiquem dúvidas de que há um porte a pagar.
3. Nestas conclusões, que apenas ampliam e completam o que dissemos no número 27 do «Mercado
Filatélico», não há afirmações irreverentes para a Administração Postal de Moçambique. Nesse
nosso primeiro artigo, apenas estranhamos um facto Que ferira os nossos sentimentos patrióticos
e solicitamos que nos desse informação, das razões que o determinavam.
Embora não nos satisfaçam os esclarecimentos fornecidos pelo Senhor Chefe dos Serviços de
Exploração Postal de Moçambique, não deixamos de agradecer vivamente a prontidão da sua resposta.
………………………………
A problemática centra-se basicamente num aspecto. Os produtos destas emissões devem ser
considerados como selos, vinhetas ou etiquetas?
Senão vejamos. A falta de selos para a franquia de
correspondências-avião em Moçambique era recorrente. As sucessivas alterações das tabelas de
porte para a correspondência aérea determinavam
a falta de selos de alguns valores, e tal se pode constatar pela Portaria n.º 6.645 de 02.11.46 (Inserção 5)
em que o Governo-Geral de Moçambique autoriza
a sobretaxa de 500.000 selos de 5$00 da emissão do
Império Colonial Português – Avião com a taxa de
3$00 (1.º porte para as correspondências com destino a Portugal e Império Colonial).
Com a criação do Império Colonial Português, as autoridades postais administrantes procuraram, mantendo a identidade de cada colónias,
uniformizar as emissões de selos para o espaço colonial. Passamos ao período das emissões conjuntas. O
que se fez em Angola e Moçambique quanto às necessidades de franquia das correspondências-avião
sai dos parâmetros definidos por razões imperiosas,
tendentes a minorar os efeitos motivados pela carência de selos específicos ao serviço aéreo. Assim a
rotulação destas emissões, por parte das Administrações Postais de Angola e Moçambique, como de vinhetas, não foi ingénua atendendo aos pressupostos
apresentados e seguintes.
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Inserção 5

Como Chefe dos Serviços de Exploração Postal, Abel Menano foi com toda a certeza ouvido
e terá sido parte interessada no processo de emissão das vinhetas. O recurso ao artigo 5.º n.º 8 (Taxas e
condições gerais de aceitação das correspondências-avião) da Convenção Postal assinada em Buenos
Aires, utilizando os subterfúgios que o seu articulado permite, pode ter sido propositada, porquanto o
recurso ao Art.º 31 do Acto Colonial e do n.º 19.º do art.º 33.º da Carta Orgânica do Império Colonial
Português nos parece abusivo, tendo em devida conta que os Governadores das Colónias não tinham
poderes para proceder à emissão de selos, poder esse que estava confinado ao Ministro das Colónias.
Senão vejamos qual o teor dos preceitos invocados:
Artigo 31.º
As funções executivas em cada colónia são desempenhadas, sob a fiscalização do Ministro das Colónias,
pelo governador, que nos casos previstos nos diplomas a que se refere o n.° 1.° do artigo 27.° é assistido
de um corpo consultivo, composto por membros do Conselho do Governo.
Artigo 33.º
Compete ao governador, como superior autoridade civil das colónias:
………….
n.º 19 – Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por leis e regulamentos em vigor e as que
na colónia não pertençam a qualquer autoridade.
………….
É nosso entendimento que tendo em
conta o carácter provisório destas emissões
de vinhetas não devessem ser encaradas
como mais uma emissão regular de selos,
como pretende o autor do artigo transcrito,
antes sim como uma solução de recurso para
suprir a falta momentânea de selos. A título
de exemplo, em Angola foi utilizada também
como solução de recurso a aplicação de
uma chancela onde depois em manuscrito
era lançado o porte pago. Ainda assim durante vários anos as colónias portuguesas usaram
soluções de recurso, como sejam as etiquetas
mod. 6 (Moçambique * Figura 7) mod. 264A
(Angola – Figura 8). mod. 115-A (Guiné - figura
10), chancelas (Angola – Figura 9), ou então
inscrições manuscritas (Angola, Moçambique
e Guiné) para franquiar as correspondênciasFigura 7 - Sobrescrito circulado de Quelimane (28.08.37) para
-avião. Todas estas soluções têm como suporDaressalaam por via aérea com o porte manuscrito sobre etite o n.º 8 do art.º 5 do Regulamento das corqueta Mod. 13.
respondências-avião. Para todos estes casos
também estava subjacente uma dificuldade notória em controlar os recebimentos dos portes por parte
dos funcionários dos correios. Tal método de franquiar correspondência era propiciador de casos de fraude, roubo e abuso de confiança. O recurso às emissões destas vinhetas, poderá também ter sido usada
para moralizar os serviços e de certa forma controlar a entrada de receitas derivadas da cobrança dos
portes.
Há ainda mais alguns factores que ajudam a compreender a nossa relutância em considerar estas vinhetas como selos, na verdadeira acepção da palavra. Senão atentemos à estrutura das legendas
das vinhetas. No caso de Moçambique é notória a ausência da legenda “CORREIOS – PORTUGAL” ou em
alternativa “REPÚBLICA PORTUGUESA” indissociáveis a qualquer emissão de selos depois da implantação
da República. Em seu lugar surge apenas a legenda identificativa dos correios da colónia “CORREIOS DA
COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE”, insuficiente para identificação correcta do país aderente à UPU.
No caso de Angola ainda é mais gritante a falta de requisitos para se considerarem estas vinhetas
como selos. Para além da ausência das legendas citadas, apenas se reconhece que as vinhetas são de
Angola porque o nome da colónia faz parte do emblema dos CTT de Angola.
Em resumo entendemos que a utilização das expressões “Taxe Perçue” ou “Taxa Cobrada” nas
vinhetas será uma forma diferenciadora dos fins a que se destinam, como solução de recurso, em relação
aos selos emitidos de acordo com as disposições regulamentares, que nos casos das colónias estavam
sob a dependência do respectivo Ministro. Estas vinhetas equiparam-se para todos os efeitos ao valor
postal que é atribuído às etiquetas das sobretaxas do correio aéreo ou às chancelas usadas em Angola.
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Figura 8 - Sobrescrito circulado do Moxico
* Vila Luso (15.09.37) para Praga (28.09.37
com trânsito por Elizabethville (18.09.37)
e Budapeste (27.09.37) com o porte misto composto por: 12 selos perfazendo o
porte de 3$80 correspondente a: 2$00
pelo registo, 1$75 pelo 1.º porte do correio
ordinário para o estrangeiro e $05 de ex-

cesso de porte + etiqueta Mod. 264A com
o porte manuscrito de 0,96 francos pelo
2.º porte da sobretaxa aérea (cartas com
peso de 6 a 10 gr). Registo n.º 1 de Vila
Luso correspondente ao primeiro correio
aéreo transportado via Elizabethville. Único exemplar conhecido

Figura 9 - Sobrescrito circulado por via aérea
de Cabinda (27.09.46) para New York via Ponta Negra. Porte misto composto por quatro selos perfazendo o porte de 1$75 ($25 no verso)
pelo primeiro porte do correio ordinário para o
estrangeiro e chancela batida a violeta com o
porte manuscrito de 6$00 correspondente ao
1.º porte da sobretaxa do correio aéreo para
uma carta de 4 gr. Chancela não obliterada
com a marca de dia da estação postal expedidora de acordo com o n.º 8 do art.º 5 da
Convenção Postal Universal de Buenos Aires

Figura 10 - Carta circulada de Bissau
(24.02.42) para New Bedford com trânsito
por Bolama (28.02.42) com o porte de 5$25
correspondente a: 1$75 pelo primeiro porte
do correio ordinário para países estrangeiros
(cartas até 20 gr de peso) e 3$50 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo
(cartas até 5 gr) para os EUA. Etiqueta MOD
115-A sem inscrição do valor do porte aéreo,
apenas utilizada como identificadora da via
de encaminhento.
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Pelo teor do Ofício de Abel Menano, ficamos informados que a primeira emissão das vinhetas de
Moçambique teria sido emitida, apenas e tão só, para ser utilizada no correio aéreo interno, para Portugal,
Ilhas Adjacentes e restantes Colónias ou seja no espaço territorial do Império, não devendo ser utilizada
para o correio aéreo para o estrangeiro. Embora as Portarias não o explicitem, tal determinação poderá
ter resultado das instruções emanadas da Direcção dos Serviços dos Correios e Telefones. Eis a razão para
que nessa primeira emissão se tenha impressa a legenda “TAXA COBRADA”. Já a 2.ª emissão porque tinha
como finalidade suprir a falta de selos de taxas elevadas para o correio para o estrangeiro, e para não
ferir o preceituado no n.º 8 do art.º 5 do regulamento das correspondências-avião ter-se-á impresso a
legenda “TAXE PERÇUE”. Assim segundo o parecer daquele alto funcionário dos correios moçambicanos,
parecer esse que tem que se ter em alta conta, os selos da 1.ª emissão seriam para circulação no espaço
do Império e a 2.ª emissão para circulação para o estrangeiro e também para o espaço Império.
Porém, e como é habitual nas nossas ex-colónias, as leis e regulamentos não foram feitos para se
cumprirem. Indiferenciadamente a 1.ª emissão foi usada também para o estrangeiro, conforme podemos
constatar pela figura 4.

Angola – Emissões de 1947
No que respeita ao correio aéreo, Angola evoluiu muito mais lentamente que Moçambique. Os
primeiros passos foram dados em 1936, ainda que de forma muito insípida, enquanto Moçambique já
tinha uma experiência de alguns anos nesta área. O que de bom ou de mau processou Moçambique a
sua irmã africana também o fez. Como tal não espanta que Angola enveredasse pelos mesmos caminhos
quanto à emissão de vinhetas para o correio aéreo (Figura 11).
Quero realçar ainda, que a emissão deste tipo de fórmula de franquiar correspondências-avião,
decorre no advento da inauguração da Linha Aérea Imperial que ligava Lisboa a Lourenço Marques com
escala em Luanda. Ela foi inaugurada em finais de Dezembro de 1946, e a sua entrada em funcionamento
veio de certa forma facilitar o incremento de número de objectos postais circulados por via aérea. Esta foi
também uma das causas para as rupturas sistémicas do stock de selos para o correio aéreo, para além
dos elevados portes pagos.
Como atrás nos referimos, uma das fórmulas encontradas em Angola para suprir a falta de selos,
foi a utilização de chancelas onde eram manuscritos os portes pagos conforme figuras 5. 6 e 9. Estas chancelas estavam distribuídas pelas
estações postais mais importantes,
e do que podemos averiguar apenas as estações de 1.ª classe as
possuíam. Com o incremento do
correio aéreo e conforme despacho do Governador Geral de Angola, Vasco Lopes Alves, por falta
de selos postais de algumas taxas
de maior consumo, entendeu ser
necessária a utilização de vinhetas
nas franquia das correspondências
postais a expedir por via aérea, nos
termos das disposições da Convenção Postal Universal de Buenos
Aires. Assim manda publicar a Portaria n.º 5.884 de 2 de Abril de 1947
no BO n.º 14 da mesma data que a
seguir mostramos (Inserção 6).
Por razões que desconhecemos, e não nos foi possível apurar, a emissão destas vinhetas não
se processou de imediato, o que
não se entende, dada a urgência
colocada na sua necessidade.
Conforme podemos observar pela
inserção o articulado é em tudo
semelhante ao das portarias mo-

Figura 11 - Bloco com 20 vinhetas da taxa de 10 angolares em verde, sobre
papel liso médio. Como se pode observar o desenho e impressão aão pobres, além do irregular denteado. Maior bloco conhecido.
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çambicanas, com excepção das quantidades e taxas das vinhetas a emitir. O maior número de vinhetas
a emitir era o da taxa de 3,50Ags correspondentes ao 1.º porte para as cartas circuladas para Portugal,
seguida da taxa de 7$00 (2.º porte para o mesmo destino).
Quatro meses volvidos deparamo-nos com o Boletim Oficial de Angola n.º 31 de 6 de Agosto
de 1947 onde é publicada a Portaria n.º 5.981 da mesma data (Inserção 7), anulando a Portaria 5.884
anteriormente publicada, alegando-se o facto de terem sido alteradas as taxas de correio aéreo para
a Metrópole e haver a necessidade de reformular as quantidades e valores a emitir. Tendo já sido
confeccionadas 100.000 vinhetas de 3,50Ags, das autorizadas pela primeira portaria, esta nova portaria
autoriza a sua circulação, malgrado esse valor não ser agora necessário, pois o 1.º porte para cartas
circuladas para a Metrópole ter baixado para 3,00Ags. Deixa também de ser necessária a taxa de 7$00
passando a ser autorizada a emissão da taxa de 6$00 para os mesmos efeitos.

Inserção 7

Inserção 6

Por aqui podemos constatar que em 4 meses apenas foram confeccionadas 100.000 vinhetas da
Portaria n.º 5.884, que são autorizadas a circular pela nova portaria. Pelo que percebemos e entendemos
ficamos convictos que as mesmas não estariam ainda em circulação à data da publicação da Portaria
n.º 5.981. Também entendemos que qualquer emissão de selos ou vinhetas deverá entrar em circulação
após a publicação da respectiva Portaria que os manda emitir. Isto é que está legislado e regulamentado.
Porém a realidade poderá ser muito diferente.
Conforme referimos apurou-se que por razões de ordem técnica a Imprensa Nacional de Angola
apenas conseguiu confeccionar 100.000 vinhetas de 3,50Ags, valor de maior consumo, da citada Portaria
5.884. O ideal seria que depois de satisfeitas pela Imprensa Nacional todos as quantidades e valores das
vinhetas mandadas emitir, elas entrassem em circulação. Não foi assim que se processou. As etiquetas de
3,50Ags começaram logo a ser distribuídas, vendidas e utilizadas conforme se constata pela carta da figura 12

43

Figura 12 - Sobrescrito circulado registado de Luanda
para o Porto (21.05.47) com
trânsito por Lisboa (20.05.45.
Ligação Luanda - Lisboa pela
Linha Aérea Imperial. Pagou
de porte 4 Ags correspondente a: 50C pelo registo e 3$50
pelo primeiro porte do correio
aéreo para Portugal. Utilização correcta da vinheta no
espaço territorial do Império.
Marca de dia de recurso, sem
indicação nominal da estação postal espedidora, porém
utilizado no Aeroporto Emídio
de Carvalho em Luanda.

Ora a Portaria n.º 5.981 anula a Portaria 5.884 e diz que são autorizadas a circular as 100.000 vinhetas
de 3,50 Ags. Para quem lê aquela portaria fica convicto de que estas vinhetas ainda não estariam em
circulação o que não é verdade conforme se comprova pela carta atrás reproduzida. O que se passou na
realidade? Má informação ou o habitual laxismo tão arreigado a alguns funcionários postais?
Uma das interrogações que podemos fazer relaciona-se com o facto de tendo Angola processos
de recurso à franquia das correspondências-avião já implementados como sejam as etiquetas Mod 264A
e as chancelas, tenha enveredado pela emissão de vinhetas?
As etiquetas Mod 264A foram retiradas de circulação em 1945 pela ordem de serviço n.º 13, por
na sua nomenclatura a moeda estar expressa em francos-ouro e este tipo de moeda já não ser usado na
franquia dos portes aéreos em vigor à data. No ano seguinte, pela Ordem de Serviço n.º 11, as estações
são novamente autorizadas a usar as etiquetas por carência de selos de valor superior a 10,00 Ags, mas
somente para as correspondências remetidas para o estrangeiro e desde que o porte ultrapassasse o
valor de 200,00 Ags.
As chancelas apenas estavam distribuídas às estações postais de 1.ª classe. O aumento da
procura do meio aéreo para fazer circular as correspondências determinou que as estações de 2.ª e
3.ª classes passassem também a processar este tipo de serviço. Assim a conjugação destes factores
acrescido ao facto de haver necessidade de um maior controlo da receita postal, que os processos de
recurso não permitiam levou as autoridades administrativas angolanas a optar pela emissão das vinhetas,
na linha do que já havia feito para os portes aéreos internos, que justificaram a emissão de 30 vinhetas de
diferentes valores múltiplos de 0,90 Ags.

Figura 13 - Sobrescrito comercial circulado de Kuanda (30.12.47) para Detroit
* EUA, via Leopoldville com o porte de
10,50 Ags correspondente ao 1.º porte do correio aéreo, para cartas com o
peso até 5 gramas para os Estados Unidos da América. Ligação aérea Luanda-Leopoldville pela DTA (Direcção dos
Transportes Aéreos de Angola) e pelos
aviões da Pan American Airways no percurso entre Leopoldville e EUA. Vinhete
não regulamentar para ser utilizada no
serviço aéreo internacional.
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Figura 14 - Sobrescrito comercial remetido de Luanda (09.12.47) para Amesterdão, via Leopoldville com o porte de
33,00 Ags, correspondente ao 8.º porte
do correio aéreo para cartas com um
o peso de 26 a 40 gr (5,00 Ags pelo 1.º
porte e 4,00 Ags por cada um dos restantes 7 portes). Ligação aérea Luanda-Leopoldville pela D.T.A e pela Sabena
no restante percurso. Utilização não regulamentar da vinheta para o serviço
internacional.

Figura 15 - Sobrescrito rematido de Luanda (03.02.48) para Detroit * EUA, via
Leopoldville com o porte de 63,00 Ags
correspondente ao 6.º porte do correio
aéreo (6 x 10,50 Ags) para cartas com o
peso entre 26 e 30 gramas. Ligação aérea Luanda-Leopoldville pela D. T. A. e
pelos aviões da Pan American Airways
nos restantes percursos. Utilização indevida da vinheta no serviço internacional.
Única carta conhecida com a vinheta de
50,00 angolares

As vinhetas ora emitidas em Angola serviram tanto para o correio aéreo no espaço do Império,
como também para o estrangeiro, malgrado apenas conterem a legenda “TAXA COBRADA” e ser omissa
a legenda “TAXE PERÇUE” (Figuras 13, 14 e 15).
As vinhetas de Angola têm um desenho pobre, de um mau gosto que não é fácil exceder, mais
parecendo com etiquetas das farmácias da época. O seu desenho e qualidade foram alvos de forte
contestação por parte da população angolana, porque entendiam que estas vinhetas davam uma
pobre e má imagem da colónia, e os meios de comunicação faziam eco desse descontentamento.
Porém terá sido a normalização do fornecimento de selos à colónia que determinou a sua retirada de
circulação.
Por ordem de serviço de 4 de Fevereiro de 1948, e, sem que os filatelistas se apercebessem foram
dadas instruções para a retirada de circulação das vinhetas, recolhendo-as ao Cofre dos Claviculários
dos CTT, lavrando-se auto de inutilização por queima. Esta ordem intempestiva, aliada ao curto prazo de
circulação destas vinhetas (6 de Agosto de 1947 a 4 de Fevereiro de 1948) foi determinante para justificar
a actual escassez destes exemplares filatélicos, muito apreciados e procurados pelos filatelistas.
A emissão impressa por processos tipográficos, na Imprensa Nacional de Angola, em condições
particulares e muito duvidosas poderia propiciar uma oportunidade, sempre explorada, para o
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aparecimento de variedades e erros. Porque esteve sempre subjacente à ideia da emissão destas
vinhetas, uma solução de recurso e nunca a emissão de novos selos, ela foi menosprezada pelos
filatelistas e especuladores. Assim os erros que vão aparecendo com alguma raridade são os denteados
deslocados (Figura 16) e algumas (poucas) vinhetas com falta de denteado num dos bordos (Figura 17),
principalmente nas taxas mais baixas.

Figura 16

Figura 17

Quanto às variedades elas são quase que inexistentes, desde que nos alheemos daquelas
pequenos imperfeições e ligeiros pontos estranhos tão vulgares nas impressões tipográficas. A única
variedade que merece destaque, porque ela é originada por erro de composição da chapa, é a que
aparece no selo de 50,00 Ags, e que consiste na falta do acento (til) na palavra “AVÃO” (Figura 18). Esta
variedade é muito escassa e presumimos que poderá aparecer numa vinheta de cada folha.

Figura 18

Epílogo
A emissão destas vinhetas foi sempre um tema polémico, com várias teorias apresentadas. O que
nos parece claro é que nunca poderão ser consideradas como “selos” na verdadeiro sentido da palavra,
porque não reúnem as condições mínimas regulamentares para que assim sejam considerados.
Sobre a questão de serem ou não considerados exemplares filatélicos coleccionáveis é nosso
entendimento que o são e que devem constar dos catálogos e álbuns filatélicos, sob uma classificação
diferenciada.
A única dúvida que subsiste, e que não nos foi possível apurar, diz respeito às condições de
venda. Há estudiosos que afirmam que tal como as vinhetas emitidas (azuis) em 1945 pela circular de 27
de Abril para pagamento dos portes aéreos internos, estas vinhetas nunca foram vendidas directamente
ao público, mas apenas manuseadas pelos funcionários postais quando as cartas eram apresentadas
nos guichets das estações postais. Nenhum destes estudiosos cita as suas fontes, fontes essas que nos
permitissem validar essa informação, e em contraponto poderemos afirmar que existem cartas circuladas
com estas vinhetas para além de 4 de Fevereiro de 1948 (data da sua retirada de circulação), o que
pressupõe que os utentes as teriam na sua posse e tal como preceituavam os regulamentos postais
poderiam circular nos 3 meses imediatos à data da sua retirada de circulação. De todo o modo, este poder
de franquia nos 3 meses imediatos reportam-se aos regulamentos de utilização dos selos, e aqui voltamos
ao mesmo, será que as autoridades postais aceitaram esta premissa para as vinhetas? Aguardemos por
novas descobertas…….
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Algumas palavras sobre o
Dr. Henrique Anachoreta
Henrique de Carvalho Nunes da Silva Anachoreta, nasceu em Marvila (Santarém), em 1871. Formado em
Matemática pela Universidade de Coimbra, foi jornalista e
director da revista “A Caça”, mensário publicado às suas
expensas de 1898 até 1914. Foi um dos promotores da primeira corrida automóvel realizada em Portugal em 1903 e
esteve na génese da fundação do Real Automóvel Club de
Portugal.

Fernando Bernardo

faabernardo@msn.com

Foi deputado do Partido Progressista, eleito pelo
círculo do Ribatejo nas eleições legislativas de 1905. Desempenhou durante um curto
período de tempo (nomeação: 20.01.1910 – exoneração: 25.06.1910) as funções de Governador Civil
do distrito de Santarém e
adquiriu o título de Visconde após a morte de seu pai
em 1914.
Faleceu em 1933,
em Lisboa, sem deixar descendência.
No ano seguinte,
em hasta pública, foram
vendidos os livros da sua
notável biblioteca. A capa do catálogo espelha a diversidade das matérias, notando-se o seu especial interesse
pela arte cinegética.
O facto de me encontrar longe das principais bibliotecas e arquivos, nacionais e municipais, condicionou
sobremaneira a pesquisa e colheita de dados sobre a vida
e obra do Dr. Henrique Anachoreta, autor de um inédito e
inestimável artigo sobre a história postal dos primeiros selos
postais portugueses:
“Quelques mots sur les timbres du Portugal”
Em Julho de 2010, aquando da minha habitual visita
anual à sede do Clube Filatélico de Portugal, tive a opor-
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tunidade e o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Pedro Gonçalves Grade, eminente filatelista e estudioso da nossa história postal. Deste contacto, foi-me solicitada a tarefa de tentar encontrar aqui na
Suíça a redacção completa do referido artigo, datado de Abril de 1895 e publicado em 1896 no boletim
trimestral da Société Lausannoise de Timbrologie (SLT).

Movido pelo espírito de bem servir e pela curiosidade – sendo também parte interessada – não
hesitei um segundo em aceitar a incumbência e encetei as devidas pesquisas. Os resultados dos primeiros
contactos não foram nada encorajadores. Com efeito, o actual presidente da SLT informou-me que
desconhecia a existência desse artigo e que o boletim da Sociedade só surgiu em 1984. Sic et simpliciter.
Surpreendido mas não convencido, contactei o bibliotecário/arquivista do Comité. A resposta foi idêntica,
comprometendo-se este, no entanto, de me dar uma resposta definitiva depois de terminar o inventário
que iniciara há pouco tempo. Com paciência de filatelista, aguardei serenamente pela boa-nova que,
para meu regozijo, surgiu três meses mais tarde.
Os boletins daquela época foram compilados em espessos volumes e, hoje, condenados ao pó
do conhecimento esquecido.
Quem porfia sempre alcança! – Afirmou, e muito bem, o Amigo Dr. Pedro Grade.
O artigo não defraudou as nossas expectativas. Depois de dissecado e digerido, inferimos que
o autor foi filatelista e constatamos que se trata, apesar de provisório, de um substantivo e admirável
estudo. Outrossim, que o Dr. Henrique Anachoreta não terá sido o primeiro a escrever sobre os selos
portugueses mas foi, com este artigo, o pioneiro dos investigadores e estudiosos da nossa história postal.
Esta abordagem inovadora, hoje tão explorada e actual, rompeu com a corrente de vistas curtas de
então que se contentava e confinava aos selos soltos como únicos objectos coleccionáveis na filatelia.
Caído no domínio público de acordo com os Códigos de Direito de Autor (nacional e helvético),
julgamos ser nossa obrigação divulgarmos publicamente tão singular artigo, desconhecido pela
esmagadora maioria dos actuais filatelistas. Nesse desiderato, como veículo de divulgação elegemos,
pelo prestígio e expansão, o boletim do Clube Filatélico de Portugal (CFP).
Convictos de que a divulgação deste património filatélico fará jus ao lema e compromisso do CFP
(Clube de Coleccionadores para Coleccionadores), esperamos que sirva também como base de apoio,
estímulo e fonte de inspiração para os filatelistas, iniciados e experimentados, despoletando, quiçá,
futuros escritos e desenvolvimentos sobre a nossa filatelia clássica.
Depois de solicitada e concedida a devida autorização, pareceu-nos adequado, estético e
curial, a opção pela inserção das respectivas imagens e tradução livre do texto.
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Algumas palavras sobre os selos de Portugal
O estudo que tenho a honra de apresentar aos meus confrades da Société Lausannoise
de Timbrologie é fruto de alguns anos de pesquisas. O único mérito deste trabalho é a garantia de
autenticidade das datas dos documentos oficiais. Ele não está ainda completo e continuo ainda as
minhas pesquisas para esclarecer alguns pontos encobertos e espero poder apresentar mais tarde, sob a
forma de volume, o resultado final do meu trabalho.

Primeira emissão, Reino de D. Maria II
Os selos foram emitidos por decreto de 27 de Outubro de 1852 assinado pelos Senhores o Duque de
Saldanha, Rodrigo da Fonseca Magalhães e Fontes Pereira de Mello. As novas instituições que mudaram
os antigos costumes, vendo que não são geralmente bem recebidas pelo público o uso de selos postais,
não foi tornado obrigatório que em casos especiais, onde não havia nenhum inconveniente tais como a
Pequena Posta, Cartas Registadas, Posta Restante e Correspondência para o Estrangeiro.
O Regulamento que organiza os serviços postais data de 4 de Maio de 1853 (Jornal do Governo,
n° 116 de 1853). Por este Regulamento, foi estabelecido o valor de 5 réis para cada folha de impressão de
jornais; 20 réis para a correspondência oficial; 25 réis para as cartas, manuscritos e amostras, até ao peso
de uma onça; 50 réis para as mesmas correspondências até duas onças; 100 réis o preço fixo de registos,
acima do porte, para o Reino e Ilhas Adjacentes. Estas taxas eram para a franquia em selos postais. Para
as correspondências expedidas pelo antigo método de “porte a pagar”, esses portes eram superiores
e em alguns casos o dobro. Era portanto do interesse do público de se servir de selos postais e, pouco
tempo depois, o seu uso estava generalizado em todo o Reino.
A administração da Casa da Moeda com o inspector geral dos Correios foram encarregues da
gravura e da inspecção dos selos postais (Decreto de 27.10.1852), título III, art. 18).
Para a rápida execução das disposições do decreto e, sobretudo, para que até ao 1° de Julho
de 1853 as fórmulas de franquia para o correio fossem colocadas em circulação (Decreto de 27.10.1852,
título V, art. 52) o primeiro gravador da Casa da Moeda, Sr. Francisco de Borja Freire, foi convidado
a reunir-se em 27 de Novembro de 1852 na Direcção Geral dos Correios (correspondência recebida
na Casa da Moeda em Novembro de 1852, ofício n° 9) com o inspector geral João de Sousa Pinto de
Magalhães. O resultado desta conferência foi que o dito gravador foi enviado para estudo em Inglaterra
por ordem do Ministério das Obras Públicas (C.R. Janeiro de 1853, ofício n° 5).
Os desenhos dos selos foram apresentados pelo Sr. Freire ao inspector e enviados em despacho
oficial (n° 48 de 1 de Abril de 1853) ao ministro das Obras Públicas. Os quatro modelos apresentados
foram escolhidos e assinados com tinta vermelha, modificando os valores assim como a palavra SELLO
que apresentavam na parte superior, por CORREIO (C.A. Junho de 1853, ofício n°6). Os desenhos
foram reenviados com as indicações acima citadas ao inspector, em 2 de Abril que ordenou proceder
imediatamente à gravura dos cunhos, e pediu o desenho para o selo de franquia oficial.
O Sr. conselheiro Eduardo Lessa foi encarregado de levar os desenhos ao administrador da
Casa da Moeda que era então o Sr. Joaquim Francisco de Azevedo. O desenho pedido para o selo de
franquia oficial foi enviado com o ofício n° 60 de 27 de Abril ao inspector para ser apresentado, e este
aprovou com a substituição da palavra CORREIO à palavra SELLO como anteriormente para os modelos
já apresentados.
O modelo do desenho deve ter sido inspirado nos selos em circulação em Inglaterra de 6 pence,
10 pence e 1 shilling; as cabeças tinham a mesma dimensão, as iniciais do gravador no mesmo local do
pescoço e, de uma maneira geral, completamente semelhante.
No mês de Abril já o gravador Freire estava de retorno e o administrador da Casa da Moeda
meteu à disposição do gravador um crédito suficiente para comprar os pequenos utensílios necessários
para levar a bom fim o difícil encargo de que foi encarregado (C.R. Abril de 1853, ofício n° 3).
Em 23 de Abril de receber uma caixa com tintas e dois barris de goma, enviados pelo subinspector (C.R. Abril de 1853, ofício n° 9). A máquina para a impressão chega de Inglaterra em 27 de Abril
e os últimos utensílios em 6 de Maio; a máquina foi posta em movimento por uma roda movida à mão
para a qual o qual foram empregados quatro trabalhadores pagos pela sub-inspecção (C.R. Abril de
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1853, ofício n°3). Em 17 de Maio o Sr. Francisco Borja Freire recebeu da sub-inspecção 20 resmas de papel,
14 das quais destinadas aos selos de 25 réis e 6 para os de 5 réis (C.R. Maio, ofício n° 4).
Em 6 de Junho só estavam imprimidos 48.000 selos de 25 réis sendo ordenado o emprego do
dobro de empregados e de continuarem os trabalhos de forma contínua, mesmo nos dias santificados,
pedindo também ao gravador Freire para apresentar os cunhos para os selos de 5 e 20 réis que estavam
ainda em falta (Junho, ofício n° 5). A distribuição do papel para a impressão foi alterado e de novo
estabelecido (C.R. Maio, ofício n° 11). Cada resma dava 48.960 selos a 96 por folha; a divisão seria de
580.000 selos de 25 réis, 290.000 de 5 réis e 190.200 de 20 réis.
A impressão começou em finais de Maio de 1853 para os selos de 25 réis e o primeiro envio
ao fiel de armazém da Casa da Moeda foi de 24.000 em 1 de Junho; a impressão continua até ao
dia 11 de Junho, período em que foram fabricados 15.600 selos. Os selos de 5 e 25 réis foram impressos
alternadamente até 29 de Junho e neste mesmo dia foram imprimidos os selos postais de 100 réis, dos
quais 25.800 enviados em 1 de Julho para armazém (C.R. Junho n° 9-12 e Julho n° 3).
Em 20 de Junho foram entregues os primeiros selos ao Sr. Francisco António dos Santos (C.S.F.
1853-54) para fazer a distribuição às principais cidades do país (178.800 selos de 25 réis e 106.800 de 5 réis).
Em 1 de Julho os selos postais foram colocados em circulação no Reino seguindo o decreto de
27 de Outubro de 1852, mas apenas aqueles de 5 e 25 réis.
Na terceira entrega de selos aos empregados dos correios das mãos do Sr. José Augusto de
Oliveira compreende a primeira tiragem dos selos de 100 réis; 49.200 de 100 réis e 37.200 de 25 réis em 2
de Julho (C.S.F. 1853-54) e é apenas na sétima entrega (21 de Julho) que aparecem os selos de 50 réis.
Esta era composta de 24.000 selos de 5 réis, 48.000 de 25 réis e 26.400 de 50 réis.                  
A cercadura do selo de 50 réis foi terminada em 16 de Julho (C.E. Julho, ofício n° 16) e a impressão
iniciou-se em 18 de Julho, sendo gomados em 19 e entregues a 20 ao fiel de armazém (C.R. Julho, ofício n° 12).
A cola dos primitivos selos de 5, 25 e 100 réis era fraca e aderia mal, obrigando frequentemente
ao uso de cera de lacre. Ela foi portanto modificada e tornada mais espessa (C.R. Julho n° 4).
A segunda entrega de papel (DE PESO) recebida na Casa da Moeda foi de 26 resmas de 500
folhas e, creio, da mesma qualidade daquele empregado no começo da impressão (C.R. Julho, ofício
n° 9). Este papel era espesso. Aquele recebido em 23 de Agosto de 1853, 30 resmas de 80 cadernos de
6 folhas ou 1.920 quartos de folha, eram de uma outra qualidade, mais fino que as 56 resmas anteriores.
Portanto, os selos de 5, 25 e 100 réis foram emitidos em duas qualidades de papel, o primeiro espesso e
o segundo muito fino e transparente, parecido àquele que foi empregue de seguida para os selos de D.
Pedro V, cabelos lisos.
O selo verde de 50 réis existe somente sobre o primeiro papel não sendo impresso depois da
recepção do segundo papel.
Em 18 de Julho de 1853 pôs-se ao estudo a questão de saber se poder-se-ia construir uma máquina
a vapor com força de 4 cavalos para pôr em movimento a máquina a estampar os selos postais ou se seria
necessário encomendar outra na Inglaterra. Nesta época o gerente Norberto Sérgio da Fonseca e Sousa
e o adjunto João Laureano Leger pediram uma gratificação devida ao acréscimo de responsabilidade
com a impressão dos selos postais. Em anexo, dois quadros para marcar com grande exactidão o número
de selos D. Maria II colocados em circulação. Dona Maria II faleceu em 15 de Novembro de 1853.
Estes selos são mais raros do que a maioria dos coleccionadores julga, os bons e belos exemplares
encontram-se dificilmente sobretudo no país. Os selos de 5 réis empregues para os jornais foram
frequentemente destruídos, como aconteceu ao 3 pfennig de Saxe.
Não pude encontrar a razão porque o selo de 20 réis para a franquia oficial não foi emitido.
Também não pude ainda encontrar o documento oficial sobre as primeiras reimpressões. Estas
reimpressões foram impressas em pequeno número e são mesmo mais raras do que os selos originais
usados. O selo de 5 réis foi reimpresso em castanho-escuro, a cabeça é mais pequena do que os originais
e o pescoço enrugado.
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Alguns coleccionadores disseram e escreveram que as reimpressões dos selos verdes de 50 réis
se reconheciam pela interrupção da linha de cercadura, em cima e em baixo do selo; isto é verdade
para as reimpressões mas os selos originais do fim da emissão também têm este sinal. Foi uma fenda da
cercadura devido ao desgaste. Para o selo de 100 réis, em geral, crê-se que o empastamento da tinta
na cercadura é característica das reimpressões mas um certo número de selos verdadeiros têm também
este empastamento de tinta.
Os selos foram impressos um a um, com uma máquina imperfeita e tintas mal preparadas; por
vezes o cunho tinha tinta a mais e frequentemente a pressão era muito forte. No entanto, as reimpressões,
devido ao uso do cunho, têm sempre estes caracteres mas isso é também o caso para os selos originais
das últimas entregas.
A este propósito citarei um caso que aconteceu há alguns meses a um dos meus amigos. Nós
compramos em sociedade alguns selos de 50 e 100 réis D. Maria; entre esses selos havia alguns novos,
selos colados sobre papéis de negócio mas não utilizados. O meu amigo quis manda-los para peritagem
e enviou-os a uma Sociedade das mais consideradas do mundo filatélico, sediada em Londres;
os peritos julgaram dois dos selos autênticos e os outros como reimpressões; contudo, eles são todos
incontestavelmente originais, para mais, esses selos pertenciam à mesma folha de onde foram cortados
lado a lado. Só a prática poderá julgar estes casos. Mas como ter a prática com selos tão raros?! O selo
de 100 réis com goma original é muito raro, eu vi apenas dois exemplares e, sem goma, são ainda raros.
Eu conheço a maior parte das colecções do meu país e apenas duas delas têm o 50 e 100 réis novos.
A segunda reimpressão é caracterizada pelo papel branco muito espesso; o selo de 5 réis é
impresso em duas cores castanho amarelo para imitar os originais e castanho-escuro para imitar a primeira
reimpressão; eles têm uma cabeça grande sem trança do cabelo na parte posterior da cabeça. O de 25
réis tem a cercadura modificada. O de 50 réis tem sempre a mesma tinta verde amarelo e o 100 réis tem
o lado esquerdo muito empastado. Cerca de 28.000 séries saíram da Casa da Moeda.
Pretendem ter encontrado duas variedades nos selos do reino de D. Maria II. Numa a falta da
trança do cabelo nos selos de 5 réis provém do desgaste do cunho que devido a isso foi retocado para
as reimpressões. A outra com um pequeno ponto de tinta do selo na orelha deve-se ainda ao estado
do cunho e da pressão mais ou menos forte. Considero estas duas pretensas variedades como simples
curiosidades.
										 Henrique Anachoreta
(Lisboa, Abril 1895)
Agradecimentos:
À Société Lausannoise de Philatélie, nas pessoas dos Senhores Prof. Pierre-Michel Dupuis e Arq. Siro Bernasconi,
presidente e bibliotecário/arquivista do Comité, respectivamente.

A. MOLDER
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Temática de Telecomunicações
Trata-se de uma temática geralmente apreciada
por quem se dedica ou dedicou ao sector das Telecomunicações e assim, tendo eu trabalhado na profissão durante
30 anos (1946/76) ao serviço da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, e seguidamente durante 10 anos (1978/1988)
como responsável pelo seu Museu, trabalhos que igualmente desempenhei durante o Serviço Militar (1948/50) chefiando os Postos de Rádio do Batalhão de Telegrafistas, de Caçadores 5, do Batalhão de Engenhos e do Quartel General,
em Lisboa.

Carlos Kullberg

carlos.kullberg@sapo.pt

Cumulativamente prestei serviço nas telecomunicações da Aeronáutica Civil, Aeroporto de Lisboa (1953) e
Aeroporto de Lourenço Marques (1957). No desempenho
destas actividades mantive contactos directos com os mais
diversos sistemas de telecomunicações que marcaram a minha vida profissional. (fig.1)

Fig. 1 – Selo Personalizado com base no Ex-Libres, apresentando
relacionamentos da vida – “Palácio da Vila de Sintra” sua Terra
de opção – “Chave de Morse” profissional de telecomunicações –
“Selo da série Mapas de Moçambique” saudades de Moçambique
e paixão pela sua filatelia – “Comenda da Ordem do Infante
D. Henrique” agraciado pelo reconhecimento do trabalho
desenvolvido na divulgação da História e da Cultura de Portugal.

Telecomunicações
O Papa Pio XII (1939/58) proclamou o Arcanjo São
Gabriel “Patrono das Telecomunicações”, “Correio-Mor de
Deus”. (fig. 2)
Em tempos remotos os sinais eram brados, lume ou
fumo encontrando-se na Ásia os mais antigos vestígios destes; com efeito nas vastas regiões do continente asiático, o
homem tão desejoso de estabelecer comunicações com os
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seus semelhantes, procurou meios de abreviar as distâncias e imaginou os adequados.

Fig. 2 – Medalha mandada cunhar pela CPRM, sobrescrito de Moçambique (1963) comemorando o “Dia de S. Gabriel”,
sobrescrito de Moçambique (1965) comemorando o Centenário da UIT, selo da emissão de Portugal dedicada ao
“Arcanjo S. Gabriel” (1962).

Os chineses serviam-se de sinais telegráficos, fazendo Tamerlão uso de alguns nas suas guerras;
quando assaltava qualquer praça mandava arvorar uma bandeira branca que anunciava a sua chegada e queria dizer – rendei-vos – Tamerlão será clemente, e se não se rendiam içava uma bandeira vermelha que significava que o governador seria morto, e por último, uma bandeira preta em que informava os
infelizes habitantes que tudo seria destruído. Em épocas anteriores já os monarcas da Pérsia, segundo Diodoro (liv. 19º) tinham estabelecido por todo o império linhas de sentinelas que transmitiam uns aos outros,
por meio da voz, as novidades ou as ordens do príncipe. Na expedição dos Persas à Grécia colocou-se
uma linha semelhante desde Atenas até Susa, e as noticias chegavam à residência do poderoso monarca dentro de quarenta e oito horas (ver Herodoto e Cornelio Nepote).

Fig. 3 – Sobrescrito de Angola (Ano Mundial das Comunicações), selo da Nigéria invocando as comunicações pelo
som, e selo da Guiné Espanhola emissão de 1952.

A arte de comunicação por sinais espalhou-se da Ásia para a Europa, sendo a primeira referência
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o caso das velas brancas e pretas de Theseu, indícios grosseiros e incompletos. Eschyio, na tragédia de
Agamemnon, dá-nos esclarecimentos sobre uma comunicação entre a Europa e a Ásia por uma linha
de sinais por fogo – um vigia que durante dez anos observava se a fogueira estava acessa sobre o monte
Ida, e que repetida em muitos outros lugares devia servir de aviso a Clytemnestra da tomada de Tróia “Graças aos numes, o signal feliz rompe a escuridade. Salve, facho da noite, precursor de um formoso
dia”. Clytemnestra depois anuncia ao coro a vitória dos gregos; e este pertunga-lhe quem lhe dera a
notícia – “Foi vulcano por seus fogos accesos no monte Ida; de facho em facho a flamma mensageira
voou até aqui”. Refere-se em seguimento que os postos estavam colocados naquela montanha, no
promontório de Hermes, na Ilha de Lemnos, na serra de Athos, em Macisto, em Messape ás margens do
Euripo, no monte Cytheron, nos de Egiplaneta, em Arachne, e finalmente em Argos. – Pouco provável
é que se fizesse uma semelhante linha de sinais no século XIII antes da nossa Era, mas é certo que desde o
século V essa comunicação entre a Europa e a Ásia estava estabelecida. É também provável que o desejo
de ter notícias dos movimentos militares dos Persas decidisse os Gregos a servirem-se daqueles fogos.

Fig. 4 – Sobrescrito da Dinamarca “Europa-1979” com uma gravura apresentando o sistema visual de comunicações “Código LARKINS” constituído
por 18 bandeiras que podem produzir
78.642 combinações, e selo da República do Dahomey, emissão de 1966
apresentando um escoteiro comunicando com bandeiras.

Fig. 5 - Gravura do telégrafo de semáforos “Claude
Chappe”, publicada na “História dos Grandes
Inventos”, Selecções do Reader´s Digest (1983).

Fig. 6 – Selo da República do Níger comemorando o
Centenário da UIT (1965), apresentando o telégrafo
“Wheatstone”.

Desde sempre que o homem sente necessidade de comunicar à distância iniciando esta actividade
utilizando sons (fig. 3), lumes ou fumos, e em zonas adequáveis por sinais ópticos (fig. 4), designando por
telégrafo estes meios de comunicação. A primeira rede de telégrafo teria sido proposta por Sidon a Alexandre,
telégrafo óptico para fins militares. No ano de 1794 o abade Chappe instalou em Paris o “Telégrafo Aéreo de
Chappe” (fig. 5) que conseguiu transmitir mensagens a distâncias até 12 quilómetros. O aparelho de Chappe
deu origem aos telégrafos eléctricos que muito evoluíram com a descoberta da pilha de Volta, aparecendo
então o aparelho de Soemmering em 1811 seguido do aparelho de Ampére, e posteriormente os aparelhos
de Gause e Weber em 1833, Steinheil e Wheatstone (fig. 6) em 1837.
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As telecomunicações dão um importantíssimo passo em frente com as comunicações telegráficas
utilizando os aparelhos Breguet (fig. 7), Morse (fig. 8), Baudot (fig. 9) e Hughes (fig. 10) de sistemas eléctricos
e electromagnéticos. Com o aparecimento de um alfabeto constituído por pontos e traços (fig. 11),
criado por Samuel Morse em 1832, foi aberto às telecomunicações um capítulo de sistemas ainda hoje
utilizados. Os sinais podem ser trocados por sistemas visuais (semáforos), por fios (telegrafia) e por rádio
(radiotelegrafia).

Fig. 8 – Selo da República do Gabão comemorando o Centenário
da UIT (1965), com gravura apresentando o telégrafo “Morse”.

Fig. 7 – Postais apresentando o telégrafo de “Bréguet”, com 26 diferentes posições,
utilizado no Brasil (1852) e posteriormente em Portugal (1855).

Fig. 9 – Selo da República do
Dahomey comemorando o
Centenário da UIT (1965) apresentando o telégrafo “Baudot” e
o telefone “Ader”.

Fig. 10 – Postal do Museu dos
Correios e Telecomunicações de
Portugal apresentando o telégrafo “Hughes”, e selo da República
do Haute-Volta comemorando o
Centenário da UIT, com gravuras
do telégrafo “Hughes” e do moderno telefone “U53”.
Fig. 11 – Gravura do “Alfabeto Morse”
apresentada na “Grande História Universal – Século XIX”. Nota-se pela negativa, que a referida gravura apresenta “ú” nunca tendo sido utilizadas em
telegrafia letras acentuadas, a falta de
importantes sinais como sejam o ponto
final (.-.-.-), a vírgula (--..--), a mudança
de parágrafo (-...-). Este último utilizado
em todos os telegramas para fazer a separação entre o preâmbulo, o endereço, o texto, e a assinatura.

Em sistemas visuais, além dos semáforos de braços são
utilizadas luzes, bandeiras, fumos e sistemas acústicos; por fios, os
respectivos traçados podem ser aéreos com a utilização de postes
terrestres (fig.12) ou de cabos subterrâneos, ou marítimos com
a utilização de cabos submarinos (fig.13); por rádio os sinais são
transportados através do espaço, modernamente com o recurso
a satélites geoestacionários. Em 1865, por iniciativa da França,
reuniram-se em Paris Delegados de 20 Países Europeus entre os
quais Portugal, tendo por finalidade a unificação das relações
Telegráficas Internacionais Deste Congresso saiu a Convenção de
Paris de 17 de Maio de 1865 que criou a União Telegráfica Internacional “UIT” (fig.14) .
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Nos dias de hoje as telecomunicações são exploradas pelo sistema rádio tendo por princípio a
grande descoberta de Gugliano Marconi (fig.15), que aos 19 anos de idade já dedicava os seus estudos
às oscilações eléctricas descobertas por Hertz e passados poucos anos conseguia um aparelho capaz de
assegurar comunicações vencendo as distâncias entre 100 e 200 metro (fig.16).
Fig. 12 – Sobrescrito com série comemorativa do Primeiro
Centenário (1955) do Telégrafo Eléctrico em Portugal.

Fig. 13 – Selo de Portugal (1970) comemorativo do “Primeiro Centenário do Lançamento do
Cabo Submarino Portugal-Inglaterra”.

Fig. 14 – Emissão Comemorativa do Primeiro Centenário (1865/1965) da União Internacional de Telecomunicações “UIT”, e PROVAS da mesma emissão apresentando nas cores originais dos selos das taxas de 1$00
– 3$50 – 6$50 , os três selos com a taxa de 1$00.

Fig. 15 – Medalha com efígie de Guglielmo Marconi, mandada cunhar pela
Companhia Portuguesa Rádio Marconi, e
frente do Jornal “Le Petit Journal” de 24
de Novembro de 1907 que elege “Branly
e Guglielmo Marconi pais da telegrafia
sem fios”.

Em 1896 Marconi parte para Londres onde, por influência de
Guilherme Preece, Director dos Correios e Telégrafos, obtém a patente do
seu invento que revolucionaria os meios de comunicação.
No ano de 1897 Marconi funda a “Wireless Telegraph and Signal C.º
Ltd.” destinada a pôr em prática e explorar comercialmente a telegrafia
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Fig. 16 – Modelo do Primeiro
Emissor de TSF utilizado por
Marconi em 1895.

sem fios; no mesmo ano consegue comunicar a uma distância de 4 quilómetros (Salisbury/Inglaterra) e
pouco depois em Itália (Spezia) estabelece comunicações entre o arsenal de Spezia e o couraçado “S.
Martinho” vencendo uma distância de 18 quilómetros.
A convite do Governo Francês, em 1899 Marconi realiza a primeira comunicação entre as costas
do Canal da Mancha, Wilmereaux (Bolonha) e South Fareland (Dover) e em seguida consegue uma
comunicação telegráfica entre Santa Catarina na Ilha de Wight e o Cabo Lizard (Cornualha) a uma
distância de 300 quilómetros. No ano seguinte (1901) demonstra a possibilidade de transmissão de sinais
de TSF através do Atlântico, fazendo comunicar Poldhu (Inglaterra) com S. João da Terra Nova (América
do Norte) vencendo a distância de 3.540 quilómetros.

Fig. 17 – Original do Telegrama escrito por Guglielmo Marconi,
dirigido a MWTCL em Londres, no momento da sua visita á Estação
da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, na Rua de S. Julião em
Lisboa.

Fig. 18 – O iate “Elettra”, autêntico laboratório
flutuante onde Marconi realizou experiências
fundamentais no domínio das radiocomunicações.

Na sequência de constantes progressos, em 1924 consegue pela primeira vez a transmissão da
voz humana em radiofonia, entre a Inglaterra e a Austrália. Em Setembro de 1929 Marconi esteve em
Lisboa visitando a Companhia Portuguesa Rádio Marconi mostrando-se muito satisfeito com as suas
instalações (fig.17). O inventor da TSF esteve como Hóspede de Honra na Exposição Internacional de
Chicago e foi consagrado como “The Marconi Day” o dia 2 de Outubro de 1933. No ano de 1909 foilhe atribuído o Prémio Nobel da Física, em 1914 o Rei de Itália nomeou-o Senador, em 1929 recebeu o
título de Marquês e Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, e a partir de 1930 foi Presidente da
Academia Real de Itália. Marconi que deu um grande impulso à
televisão, continuou as experiências de ondas curtas, na região
de Génova, a bordo do seu iate (fig.18), até ser atingido pela
doença que o vitimou, falecendo em Roma a 20 de Julho de
1937.

Semáforos
A importância que os semáforos tiveram em Portugal
pode traduzir-se no título dado à entidade máxima do Correio
“Director Geral dos Correios, Telégrafos, Faróis e Semáforos”.
É difícil determinar bem quando se iniciou entre
nós este meio de comunicação da terra para o mar, por
intermédio de bandeiras e outros sinais. Em 1803 já existiam
as Estações Semafóricas do Pragal, Guia, Cabo da Roca,
Arsenal, Castelo de S. Jorge, Nossa Senhora da Luz, entre
outras (fig.19). O Ministério da Guerra instalou no ano de 1856
uma Estação Semafórica na Foz do Rio Douro, destinada a
servir o Delegado de Saúde.
Com o incremento da telegrafia eléctrica e da rádio,
foram progressivamente substituídos os semáforos que, embora
utilizando um código reduzido, são ainda hoje adoptados em
sinalização do trânsito nas estradas e linhas férreas.
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Fig. 19 –“Telégrafo Óptico de Palhetas” que
esteve instalado em Peniche para comunicar com as Berlengas.

Telegrafia Eléctrica
A 26 de Abril de 1855, o Ministro António Maria de Fontes Pereira de Melo e Alfredo Bréguet,
representante da firma “Bréguet” de Paris, contrataram a construção das linhas telegráficas aéreas
do Terreiro do Paço, Côrtes, Palácio das Necessidades, Sintra, Mafra, Carregado, Caldas da Raínha,
Alcobaça, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Aldeia-Galega, Barreiro, Setúbal, Montemor-o-Novo, Évora,
Estremoz e Elvas.
No dia 16 de Setembro de 1855, dia da aclamação do Rei D. Pedro V, inauguram-se, com aparelhos
de quadrante de Bréguet (fig. 20), as principais Estações - Cortes, Necessidades e Sintra. Estabelecidos
os postos de telegrafia eléctrica, foram estes dotados de pessoal que havia prestado serviço nos postos
semafóricos.
Em 23 de Julho de 1925 foi constituída uma Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada
sob a denominação de COMPANHIA PORTUGUESA RÁDIO MARCONI, à qual foi atribuída pelo Governo
Português a concessão de exploração de todos os circuitos de telecomunicações via rádio, unindo o
território português aos restantes territórios, quer nacionais, quer estrangeiros.

Fig. 20 – Mesa operacional (1855) com Telégrafo “Bréguet”, conforme gravura apresentada em “Telecomunicações –
Sinais do Passado” de J. P. Martins Barata- Fundação das Comunicações (1995).
Fig. 21 – Aparelhos transmissor e receptor de telefotos utilizados nos circuitos da C.P. Rádio Marconi a partir dos anos 50.

Os serviços da Companhia Portuguesa Rádio Marconi iniciaram-se em 15 de Dezembro de 1926
com a inauguração dos circuitos radiotelegráficos Lisboa/Londres, Lisboa/Ponta Delgada e Lisboa/
Funchal. Foi notório o trabalho desta Companhia que sempre seguiu uma política de expansão, alargando
e melhorando a sua rede de comunicações.
As comunicações de Portugal com as suas Províncias Ultramarinas e com os países estrangeiros,
são obtidas pela Companhia Rádio Marconi a partir de 1927
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1927 – Inauguram-se os circuitos radiotelegráficos Lisboa/Paris, Lisboa/Praia (Cabo Verde), Lisboa/
Luanda, Lisboa/Lourenço Marques e Lisboa/Rio de Janeiro.
1928 – Inauguraram-se os circuitos radiotelegráficos Lisboa/Nova York e Funchal/Porto Santo.
1930 – Inaugurou-se o circuito radiotelegráfico Lisboa/Amsterdão.
1933 – Inaugurou-se a ligação das Centrais Lisboa/Porto e a Estação Costeira de Carnaxide.
1937 – Inaugurou-se o circuito radiotelefónico Lisboa/Ponta Delgada.
1938 – Inauguraram-se os circuitos radiotelefónicos Lisboa/Funchal e Lisboa/Rio de Janeiro e os
circuitos radiotelegráficos Lisboa/Macau e Lisboa/Goa.
1940 – Inaugurou-se o circuito radiotelegráfico Lisboa/Bern.
1941 – Inaugurou-se o circuito radiotelefónico Lisboa/Nova York.
1942 – Inaugurou-se o 2º circuito radiotelegráfico Lisboa/Rio de Janeiro.
1943 – Inaugurou-se o circuito radiotelegráfico Lisboa/Buenos Aires
1944 – Inaugurou-se o circuito radiotelegráfico Lisboa/Vaticano
1945 – Inaugurou-se o circuito radiotelefónico Lisboa/Buenos Aires.
1946 – Inaugurou-se o circuito radiotelefónico Lisboa/Rio de Janeiro.
1947 – Inauguraram-se os circuitos radiotelegráficos Lisboa/Bruxelas, Lisboa/Lima, 2º circuito
Lisboa/Nova York.
1948 - Inauguraram-se os circuitos radiotelegráficos Lisboa/Alemanha, Cidade da Praia (Cabo
Verde)/Bissau (Guiné), radiotelefónicos Lisboa/Lourenço Marques, rádiofototelegráficos Lisboa /
Londres – Paris – Bern – Nova York – Buenos Aires.
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•
•
•

•

1949 – Inaugurou-se o circuito radiotelegráfico Lisboa/São Tomé.
1950 – Inauguraram-se os circuitos radiotelegráficos Lisboa/Oslo, Lisboa/Timor, e o 2º radiotelefónico Lisboa/Buenos Aires.
1951 – Inauguraram-se os circuitos radiotelefónicos Lisboa/Luanda, Lisboa/Praia (Cabo Verde),
Lisboa/São Tomé, radiofototelegráficos
Lisboa/Roma, 2º Lisboa/Rio de Janeiro.
1952 – Inauguraram-se os circuitos radiotelegráficos Praia
(Cabo Verde)/Dacar,
Luanda/Leopoldville-Ponta Negra, radiofototelegráfico Lisboa/
Hamburgo, radiotelefónico Lisboa/Goa,
Luanda/Leopoldville.

Sobre as primeiras experiencias dos circuitos radiofototelegráficos (fig. 21) o jornal
“O Século” já havia publicado
em Junho de 1948 uma notícia
salientando a importância desta nova actividade para a imprensa.
Fig. 22 – Impressos de transmissão e de recepção de telegramas
SDS. O impresso de transmissão tinha a característica de
apresentar no verso os possíveis textos 11/15 para “saudades”,
21/26 para “aniversários”, 31/34 para “nascimentos”,41/43 para
“casamentos”, e 51/58 para “viagens”. O texto mais utilizado pelos
muitos expedidores foi o nr.23 “Com muitas saudades enviamos
nossos parabéns pelo dia de hoje”.

Fig. 23 – Impressos de telegramas PAX com diferentes textos fixos alusivos à Páscoa, editados e utilizados
pelos CTT, e igualmente utilizados pela Rádio Marconi
nos seus circuitos nacionais
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Fiid. 24 – Impressos de telegramas BFs com difrentes
textos fixos alusivos ao Natal e Ano Novo, editados
e utilizados pelos CTT, e igualmente utilizados pela
Rádio Marconi nos seus circuitos nacionais.

25 – Impressos de Telegramas de Serviço utilizados pela
Rádio Marconi, “A” para mensagens trocadas entre as
entidades de exploração, “RQ – BQ – XQ” para mensagens
relacionadas com o tráfego.

Tendo em consideração que os Correios de Portugal somente exploravam os circuitos via cabo
(serviço interno e Lisboa/Espanha), o grande movimento de tráfego público era, conforme determinado
no contracto de concessão, efectuado pela Companhia Portuguesa Rádio Marconi “Via Portucale”,
que a partir dos anos 40 ofereceu ao público do Continente, Ilhas, Províncias Ultramarinas e Navegação
Marítima Nacional, telegramas especiais de textos fixos de saudações, com taxas reduzidas “SDS” (fig. 22),
que tiveram uma enorme aceitação, telegramas de características semelhantes aos utilizados pelos CTT
e pela CPRM nos períodos da Páscoa “PAX” (fig. 23) e Natal “BF” (fig. 24).
Ainda a propósito dos impressos utilizados no serviço público de telecomunicações distinguem-se
os utilizados pelos serviços (fig. 25), dos impressos utilizados pelos expedidores (fig. 26). Sob o ponto de vista
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filatélico é muito interessante assinalar o facto de terem existido específicas marcas postais “telegráficas” e
que em Portugal, nos anos de 1870/1880, foram os selos de Luís I utilizados para pagamento de telegramas,
selos que se podem identificar pela perfuração em estrela, pela sua inutilização com traços de tinta
postos manualmente ou por roletes, e bem assim por obliterações “telegrapho” “telegraphia” (fig. 27).
Fig. 26 – Diferentes impressos de telegramas
da Rádio Marconi a serem utilizados pelos
expedidores, e exemplo de impressos utilizados na recepção das mensagens a serem
entregues aos destinatários.

Fig. 27 – Exemplos de selos das emissões de D. Luís
I (1870/1883) utilizados para franquear telegramas,
e assim marcados com perfuração em estrela,
inutilizados com traço de tinta postos com roletes,
ou inutilizados com específicas obliterações.

Nos anos 90 a rede telegráfica dos CTT estava dotada de 1.040 estações que mantinham a
cobertura do País utilizando principalmente sistemas de tele-impressores e de telex. É interessante assinalar
o grande desenvolvimento do Serviço Telegráfico em todo o mundo, como atesta a “Nomenclatura das
Estações Telegráficas” editada pela UIT em 1965 (fig. 28) ao mencionar nos seus três volumes 274.120
estações/circuitos (fig. 29).

Fig. 29 – Selo de Espanha, emissão “Museu
Postal e de Telecomunicações” apresentando um operador radiotelegrafista ao
circuito manipulando a Chave de Morse,
foto de um circuito telegráfico obtida em
1995 durante uma exposição do Museu
da Rádio Marconi, patente ao público no
“Edifício Marconi” em Lisboa. Fita de transmissão. código Morse (perfurador) e fita de
recepção, código Morse (ondulador).
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O telégrafo mantêm um contacto permanente com estações móveis marítimas e com estações
móveis aéreas, as primeiras por motivos de segurança e comerciais (fig. 30), as segundas por motivos de
segurança (aeroporto/aeroporto) ou acompanhando a aeronave em todo o seu percurso (aeroporto/
avião) (fig. 31).

Fig. 28 – “Nomenclature des
Bureaux Telegraphiques –
22e edition – 1 Octobre 1965
– Publie par l´Union Internationale de Telecommunications Geneve”, publicada
em três volumes com o total
de 1.248 páginas.

Fig. 31 – Selo da República do Burundi, comemorativo
da “Inauguração do Aeroporto de Bujumbura – 1967”.

Fig. 30 – Estação Costeira de Carnaxide (CUL) para contactos
com a navegação marítima, e Postal Máximo com imágem
do navio “Império”, apresentando o selo promocional da Junta
Nacional da Marinha Mercante “Ultrapassado 1 milhão de toneladas de arqueação bruta – 1973” e o selo de Moçambique
(1952) comemorativo do “IV Congresso do Turismo Africano”.

Telefone
Inventado por Alexandre
Bell (fig. 32) que patenteou o seu
invento em 10 de Março de 1876,
foi introduzido em Portugal no ano
seguinte, tendo-se feito as primeiras experiências. Em Novembro de
1877 entre o Observatório Meteorológico da Escola Politécnica de
Lisboa e o Observatório da Tapada
da Ajuda foi conseguida a primeira comunicação experimental do
telefone, utilizando-se aparelhos
do sistema Bell (fig. 33) adquiridos
na Alemanha, aparelhos que mais
tarde foram substituídos por outros
construídos em Portugal pelo hábil
electricista Hermann. A distância
entre estes primeiros postos telefónicos era de três quilómetros. Em

Fig. 33 – Postal Máximo apresentando o “Primeiro Telefone Bell, 1875 e 1876”
conforme cópia de G. H. C. Jones de Londres (1959), com selo de Portugal
da emissão de 1976 comemorativa do “Primeiro Centenário da Invenção do
Telefone por Alexandre Ghraham Bell - 1847-1922”.
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1879 o Primeiro-Oficial da Direcção-Geral dos Telégrafos, Cristiano Augusto Bramão, construiu um modelo de telefone de sua invenção (fig. 34), com o qual se estabeleceram as primeiras ligações entre Lisboa,
Bom Sucesso, Barreiro e Setúbal, obtendo-se excelentes resultados. Em 1881 foi dada concessão à firma
“Edison Gower Bell Telephone Company of Europe” para as redes telefónicas de Lisboa e Porto com
possibilidades de se estabelecerem estações suburbanas. O serviço telefónico público foi inaugurado em
Lisboa a 26 de Abril de 1882 e no Porto a 1 de Junho do mesmo ano. A primeira “Lista Telefónica” publicada em Lisboa (fig. 35), Maio de 1882, apresentava 22 assinantes e a apresentada no Porto em Junho do
mesmo ano, 19 assinantes!

Fig. 32 – Selo da República
d´Haiti com Alexandre Bell
e assinalando “Primeira
Comunicação Telefónica”.

Fig. 34 – Postal Máximo apresentando o “Telefone de Mesa inventado por Cristiano Bramão, Lisboa 1879, com selo de
Portugal da emissão comemorativa do “Primeiro Centenário do Museu dos CTT”.
Fig. 35 – Postal Máximo apresentando a “Primeira Lista Telefónica de Lisboa com os seus 22 assinantes” (1882), com
selo de Portugal da emissão de 1976 comemorativa do “Primeiro Centenário da Invenção do Telefone por Alexandre
Graham Bell – 1847-1922”.

Cabo Submarino

Fig. 36 – Gravuras ilustrando o lançamento do primeiro Cabo Submarino entre
a Grã-Bretanha e a América em 1865, e a recolha desse mesmo cabo que se
partiu durante as operações. Ao centro da primeira gravura e à direita da segunda aparece o navio “Great Eastern” que durante mais de meio século foi o
maior navio a vapor do Mundo.

Em 1850 foi lançado o
primeiro cabo submarino para
transmissão de mensagens, ligando a Inglaterra e a França
atravessando o Canal da Mancha, e em 1866 um cabo submarino de 2.000 milhas através
do Oceano Atlântico, lançado
com êxito à quarta tentativa
passando a ligar a Europa à
América (fig. 36). Porém este
cabo só permitia a transmissão
de um único canal telegráfico,
a uma velocidade de três palavras por minuto!

Acompanhando
as
evoluções técnicas (fig. 37),
Sir John Pender, fundador da
companhia inglesa “Eastern”
foi o homem que deu maior incremento ao estabelecimento das ligações por cabo submarino, conseguindo nos anos de 1866/1870 ligar a Inglaterra com grande parte dos seus territórios coloniais (Malta, Ín-
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dia, Austrália, África do Sul) e ainda com outros países (Egipto, China Portugal). Na ligação Índia/Inglaterra faltava somente Malta/Inglaterra a vencer com cabos amarrando em Gibraltar e Portugal, até que em
14 de Maio de 1870 os navios lança-cabos “Scanderia” e “Edinburgh” iniciaram o lançamento do cabo
com mais de 1.200 milhas entre Malta e Gibraltar, e o navio “Scanderia” lançava o cabo entre Gibraltar
e Carcavelos, trabalho finalmente concluído pelo navio lança-cabos “Hibernia” ao lançar o cabo entre
Carcavelos e Porthcurno, ficando assim Portugal e a Inglaterra com um novo sistema de comunicações
que foi aberto ao público em 8 de Junho de 1870.

Fig. 37 – Selo de Portugal (1970) comemorativo do “Primeiro Centenário do Lançamento do Cabo Submarino Portugal-Inglaterra) apresentando o corte do Cabo submarino, e foto tirada no Museu da Rádio Marconi mostrando o interior
de um Repetidor de Sinal de Cabo Submarino, que utilizado em espaçamentos superiores a 130 quilómetros permite
manter em longas distâncias a mesma intensidade de som.

Para se poder avaliar a enorme expansão das ligações por cabo submarino bastará comparar as
8.000 milhas de cabo lançado até ao ano de 1869 com as 350.000 milhas existentes em 1940!
No mês de Abril de 1970 a concessionária Companhia Portuguesa Rádio Marconi, co-proprietária
com os Estados Unidos da América, Itália e Espanha, do “Sistema de Cabos Submarinos Transatlântico-

Fig. 38 – Medalha apresentando o “Sistema de Cabos submarinos TransatlânticosMediterrânicos”, e fragmentos dos respectivos cabos TAT5 e MAT1.

Fig. 39 – Medalha mandada
cunhar pela CPRM comemorando o “Sistema ATLANTIS”.

Mediterrânico”, inaugurou os cabos TAT5 ligando os Estados Unidos com a Europa (3.500 milhas de cabo
com capacidade para 720 canais telefónicos), e o MAT1 (fig. 38) ligando a Itália à Espanha e a Portugal,
através de um feixe hertziano (970 milhas de comprimento e capacidade para 640 canais telefónicos).
Explorados pela mesma Companhia “CPRM” foram inaugurados os cabos submarinos do sistema
ATLANTIS (fig. 39) ligando Portugal (Burgau) ao Brasil (Recife), e o cabo submarino do sistema ATLAS ligando
Portugal (Burgau) a Marrocos (Arzila), prolongando-se este último até Tetuão onde interliga com o sistema
AMITIE até França (Marselha) (fig. 40).

Satélites
A última palavra sobre Telecomunicações reside na utilização de satélites. As Estações Terrenas
Via Satélite (fig. 41) mantêm a ligação com o satélite geoestacionário, permitindo que por meio deste
se façam perfeitas comunicações entre as estações terrenas terminais (fig. 42), que por sua vez, e
utilizando os mais diversos sistemas, servem as redes de televisão (fig. 43), telex, telefonia, telegrafia,
informática, etc., etc..
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Em 1962 foi posto em órbita
o primeiro satélite para comunicações o TELSTAR-1, e em 1974 a Companhia Portuguesa Rádio Marconi
(CPRM), terminava a construção de
três estações terrenas com o principal propósito de garantir as melhores comunicações entre o Território
do Continente, Angola e Moçambique, estações que entraram ao
serviço, respectivamente em Junho
a de Portugal “Sintra” (fig. 44), em
Julho a de Angola “Cacuaco” (fig.
45) e em Setembro a de Moçambique “Boane” (fig. 46).
Fig. 40 – Mapa com a Rede de Cabos Submarinos, mostrando a branco
os cabos amarados a Portugal e a vermelho os restantes, conforme apresentado no “Relatório e Contas da CPRM referente a 1987”.

As Estações de Cacuaco
(Angola) e de Boane (Moçambique) são actualmente propriedade
dos respectivos Estados.

Fig. 41 – Ilustração mostrando antenas de uma
Estação Terrena para Comunicações Via Satélite, e selo da República do Congo Comemorando o Centenário da UIT (1865/1965) com a evolução das telecomunicações desde o telégrafo
Breguét até às comunicações por satélite.

Fig. 42 – Selos da República do Togo e
da Grécia mostrando as Estações Terrenas e os respectivos Satélites Geoestacionários.

Fig. 43 – Selo da Costa do Marfim
exemplificando a utilização das Comunicações Via Satélite ao serviço
da Televisão.
Fig. 44 – Postal Máximo apresentando a Estação Terrena de Sintra com a
sua antena de 32 metros de diâmetro, tendo a particularidade da utilização
de um postal do radioamador Cipriano Venâncio - CT1-CJK, tipo de postal
utilizado pelos radioamadores para confirmação dos seus QSO´s (contactos), e medalha mandada cunhar pela CPRM, dedicada à referida Estação
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Fig. 45 – Postal Máximo apresentando a Estação Terrena do Cacuaco em Angola, e o selo da emissão de 1974 comemorativo da “Via Satélite – Inauguração de Estações Terrenas”.
Fig. 46 – Sobrescrito do Primeiro Dia de Circulação 25/6/74, referente à inauguração da Estação Terrena de Boane em
Moçambique.

A Companhia Portuguesa Rádio Marconi inaugurou em 1977 uma Estação Terrena na Ilha de
S. Miguel (Açores) (fig. 47), adaptando-a em 1982 com uma segunda antena parabólica. “Sintra II” e a
Estação Terrena do Funchal (fig. 48) permitiram a implantação do sistema doméstico Continente-AçoresMadeira, através do satélite de reserva da zona atlântica da INTELSAT.
Em 1983 a inauguração da Estação Terrena “Sintra III” estabelece as ligações directas com o
Oriente, através do satélite da Região do Índico da INTELSAT. A inauguração da Estação Terrena “Sintra
IV”, a funcionar exclusivamente com base em técnicas digitais de acesso múltiplo por repartição no
tempo, foi destinada às Telecomunicações Via Satélite entre os Países Europeus.

Fig. 47 – Postal Máximo apresentando a Estação Terrena de Ponta Delgada (Açores), com selo alusivo da série base
“Instrumentos de Trabalho” obliterado com a marca postal “2ª Mostra de Maximafilia – Companhia Portuguesa Rádio
Marconi - Ponta Delgada 27/5/90”.
Fig. 48– Imagem da Estação Terrena do Funchal (Madeira), inaugurada em 1982.

A importante Estação Terrena de Sintra localizada junto à povoação de Alfouvar, freguesia de
Almargem do Bispo concelho de Sintra é um Centro
de Telecomunicações por Satélite, integrado na rede
mundial INTELSAT (fig. 49) e na rede europeia EUTELSAT (fig. 50). O local escolhido obedeceu a vários critérios de selecção, nomeadamente de protecção
radioeléctrica e daí a sua implantação num vale
com uma orografia protectora. Através desta Estação Terrena, Portugal passou a estar directamente
interligado com grande parte dos países do Planeta.

75

Fig. 49 – Medalha alusiva à Rede Mundial INTELSAT, mandada cunhar pela Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

É enorme a evolução técnica nas telecomunicações, motivo pelo qual se torna praticamente
impossível prever o seu futuro. Para exemplo, no lançamento dos primeiros cabos submarinos (1850), o
principal objectivo foi vencer as distâncias entre as estações terminais, situação resolvida com a utilização
de repetidores. Posteriormente, nos anos 90, com a descoberta dos cabos de fibra óptica conseguiu-se
que um só cabo submarino admitisse 120.000 circuitos simultâneos de voz, capacidade multiplicada por
100 no ano de 2.000! Actualmente o previsto futuro das telecomunicações parece ter por base os cabos
submarinos e os satélites (fig. 51).

Fig. 50 – Medalha mandada cunhar pela CPRM e selo da emissão de Portugal “Europa-1991”, peças alusivas à Rede EUTELSAT.
Fig. 51 – Mapa Planisfério apresentando os sistemas de cabos submarinos e de satélites, existentes e/ou previstos no início
do século XXI.

A Companhia Portuguesa Rádio Marconi que desde 15 Dezembro de 1926, no desempenho das
suas funções assumiu e desenvolveu de forma exemplar as telecomunicações portuguesas durante 76
anos, foi em Setembro de 2002 integrada na empresa Portugal Telecom.
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A pesquisa em Filatelia Temática
Em filatelia temática é fundamental uma boa
pesquisa, deve-se procurar sempre por tudo o que se possa
relacionar com o tema, mesmo que a impressão inicial não
nos indique qualquer relação.
Acidentes com o correio surgem quando menos se
espera e a sua relação com uma colecção do tema Natal
pode sugerir de que não existe qualquer relação, mas os
acidentes não escolhem datas para acontecer.

Luís Manuel S. Fernandes
cocareca@sapo.pt

No dia 19 de Dezembro de 1934 o KLM Douglas DC2, PH-AJU “Uiver” descolou de Schiphol - Holanda para um
voo até Java para transportar o correio de Natal.
Após ter participado na Mac Robertson Air Race
em Outubro, era o seu primeiro voo a caminho das Índias
Holandesas.
Seria uma viagem normal, mas devido ao mau
tempo no deserto iraquiano perto de Rutbah Wells (actual
Ar Rutba), o avião despenhou-se e todos os seus tripulantes
e passageiros pereceram.

Foto do KLM PH-AJU “Uiver”
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Foto do KLM PH-AJU “Uiver” após o acidente

Parte do correio salvou-se e voou de Bagdad pelo KLM “RIJSTVOGEL” até Batavia onde chegou
em 28 Dezembro de 1934.

Sobrescrito oficial do voo
com a marca oficial a
vermelho datada de 19
de Dezembro e marca de
Roterdão de 18 de Dezembro, no verso marca de
chegada a Batavia a 28 de
Dezembro.
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Sobrescrito recuperado do acidente de um avião da Boac que voava de Londres para New York,
e que caiu no dia de Natal junto ao Aeroporto de Prestwick.
Esta carta foi enviada em 23 de Dezembro de 1954 de Londres, para Toronto, Canadá a bordo
de um Boeing 377 Stratocruiser BOAC com a matrícula G-ALSA que caiu a 25 de Dezembro de 1954 em
Prestwick, na Escócia, tendo 28 dos 36 passageiros e tripulantes perecido.
Todo o correio salvo de bordo recebeu uma marca oficial.
SALVAGED MAIL / AIRCRAFT CRASH / PRESTWICK 25-12-54.
Uma vez que a car-ta estava um pouco queimada e aberta de um dos lados, foi fechada com
uma cinta e encaminhada
para o destinatário, perdeu
também um dos selos com
que foi franqueada, pois o
porte de correio aéreo para
o Canada era de 1sh e 3d.

Reportagem publicada no
TIMES em 28/12.1954
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Sobrescrito recuperado deteriorado pelo fogo no
vagão correio no acidente ferroviário ocorrido a este de
Brantford, Ontário, em 23 de Dezembro de 1951.
Este sobrescrito enviado de Toronto para Windsor
em 21 Dez 1951 foi fortemente carbonizado, perdeu o selo
com que tinha sido franqueada e inutilizado com a flâmula
*Buy T.B.\ Christmas Seals\ Fight Tuberculosis*.
Todo o correio salvo recebeu uma marca oficial
“DAMAGED IN RAILROAD FIRE”.
O sobrescrito danificado, foi enviado ao destinatário
junto com uma nota de desculpas pelo inconveniente,
num sobrescrito oficial dos Correios do Canada. Marca de
chegada a Windsor-Ont. com data de Jan 10 1952
Sobrescrito recuperado deteriorado pelo fogo no
vagão correio no acidente ferroviário ocorrido a este de
Brantford, Ont. em 23 Dez 1951.
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Imagem de outro acidente em 1857 nos arredores de Brantford

Sobrescrito enviado de Toronto\Canada para Aveiro com a flâmula na frente *Mail Early for
Christmas* em 21 Dez 1963 e recuperado do acidente ferroviário ocorrido com o Sud-Express perto de
Salamanca

Todo o correio salvo recebeu uma marca oficial “Nota da Estação Central dos Correios / Lisboa”
- aposta no verso
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Correio Aéreo Acidentado
Salvados do Avião PA 151
Na sequência dos artigos que vimos publicando
no Boletim do Clube Filatélico de Portugal sobre correio
acidentado, trazemos agora ao vosso conhecimento
os contornos e a correspondência recuperada de um
acidente aéreo ocorrido em meados de 1951.

1 – Descrição do acidente

Carlos Pedro Santos

cfportugal@mail.telepac.pt

O avião Lockheed 049 Constellation, denominado
“Clipper Great Republic”, com a matricula N 88846 fazia
a sua normal ligação da carreira Johannesbourg a Nova
York com uma das escalas prevista em Lisboa. Pelas
08H21 saiu de Johannesbourg num voo de rotina com
escala programada em Leopoldville, chegando a Accra
às 21H25. Depois de um atraso motivado por uma ligeira
avaria mecânica que exigiu a mudança de diversas velas
e um conjunto de magnetos, o voo prosseguiu pelas 23H52,
depois de autorizado, para Monróvia, numa etapa prevista
para ser feita a 16.500 pés de altitude e numa distância de
1.124 kms.
Ás 02H20 de 22 de Junho, o comandante do voo
PA 151 solicita autorização para
baixar a altitude a que voavam
por razões climatéricas e o
controlador da torre do aeroporto
de Roberts Field autoriza a sua
descida para os 3.000 pés de
altitude. Cinco minutos depois,
atendendo às más condições
atmosféricas, o comandante
do avião é autorizado pelo dito
controlador a descer em IFR(1)
para o Aeroporto de Roberts
Field indicando-lhe a pista 05
para a aterragem do avião.
Ás 02H37, são transmitidas via rádio pela torre de
controlo, as informações sobre as condições atmosféricas,
_____________________
1
- Instrument Flight Rules (IFR) ou Regras de Voo por Instrumentos é o
conjunto de regulamentos e procedimentos que se aplicam à pilotagem
de aeronaves quando as condições de voo não asseguram que o piloto
possa ver e evitar obstáculos ou outro tráfego aéreo. Opõe-se à situação
VFR (Visual Flight Rules - Regras de Voo à Vista) em que o piloto é o principal
responsável por ver e evitar obstáculos ou tráfego.
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sendo-lhes referida a existência de nuvens a 1.000 pés de altitude, chuviscos e neblina com visibilidade
até 3 milhas. Ás 2H55, cerca de nove minutos após a hora previsível (ETA) de chegada ao Aeroporto,
a torre volta a ser contactada via rádio pelo comandante, e em resposta ao chamamento a torre de
controlo não obtém resposta do avião. Seis minutos depois o contacto é restabelecido noutra frequência.
O comandante informa que o radiofarol (1) de Dakar estava a interferir com o radiofarol de Roberts Field e
que voltaria a contactar com a torre de controlo dentro de 15 minutos. Ás 3H15 a tripulação recebe nova
informação via rádio das condições atmosféricas. Este foi o último contacto com o avião.

Figura 1
Carta remetida registada de Kikiwit (20.06.41)
para Vila Nova de Tazem
(11.07.51) com trânsito por
Lisboa (09.07.51). Carimbo
alusivo ao acidente batido
a preto, com a respectiva
rúbrica do funcionário dos
correios, encarregue do
serviço de encaminhamento das correspondências sinistrads.

Numa área coberta de nuvens que se entendia desde Roberts Field até às colinas circundantes,
e tendo o avião descido a menos de 1.050 pés, teve como consequência o embate violento com uma
das colinas, denominada “Panoyea”. A aeronave foi dada como desaparecida às 4H10 de 22 de Junho
de 1951.
Foi de imediato lançado um alerta e equipas de busca e resgate foram colocadas no terreno,
apoiadas por aviões franceses, americanos e portugueses. A 23 de Junho um mensageiro informa as
autoridades de Sanoyie que no dia anterior um avião havia chocado contra a lateral de uma colina a
várias milhas da vila e que todas as pessoas que seguiam a bordo estavam mortas.
A 24 de Junho o “The York Times” publica uma pequena notícia, que citando o Vice-Presidente
da Pan-Americam, informa que no dia 23 de Junho foi encontrado o avião sinistrado, completamente
destruído. A primeira a chegar ao local do acidente foi uma equipa de busca da Missão Luterana de
Sanoyie (Libéria). Mais tarde um avião fretado pela Pan-American sobrevoa o local, identificando o
avião, que se situava a 4 kms a sudoeste da Vila de Sanoyie e a cerca de 45 kms a NNE de Roberts Field.
Na investigação realizada pela “Civil Aeronautics Board” foi apurado que:
1 – O local onde caiu o avião estava fora do alcance efectivo do radiofarol de Roberts Field;
____________________
2
- Radiofarol (muitas vezes referido pela sigla NDB, de Non-Directional Beacon) é uma estação transmissora especializada, instalada
numa posição geográfica fixa e precisamente conhecida, que emite sinais de radiofrequência com um formato pré-determinado que
permite a estações de rádio móveis (terrestres, aéreas ou marítimas) fazer a sua identificação e determinar a sua posição relativa face
ao ponto geográfico de emissão.
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2 – Que a frequência do radiofarol de Dakar interferia na frequência do radiofarol de Roberts
Field, propondo que as mesmas fossem alteradas de forma a proporcional uma maior separação de
frequências entre os dois radiofarol;
3 – Não foram reveladas a existência de indícios de avaria mecânica. A aeronave tinha
combustível suficiente para mais oito horas de voo, o peso e a disposição da carga estava dentro dos
limites permitidos, e o tempo estava acima dos mínimos exigíveis;
4 – A causa provável do acidente é apontada para a acção do comandante do avião, que ao
descer abaixo da altitude mínima recomendável sem ter uma referência segura da posição do avião,
colocou em perigo a aeronave.
Este acidente foi na data o 2.º maior acidente com um Lockheed L-049 e o 7.º maior acidente
com este tipo de aeronave durante o tempo em que estiveram ao serviço das diferentes companhias de
aviação. Foi ainda o seu 15.º acidente.
A título de curiosidade lembramos que os acidentes aéreos ocorridos a menos de 12 milhas da
costa são considerados como sendo em terra. A partir das 12 milhas são considerados como ocorridos
nos oceanos.

2 – Caracterização do avião e do sinistro

Figura 2 - Avião fotografado em Londres - Heatrow antes do acidente

			
Aeronave: 		
Lockheed L-049 Constellation
			Matrícula: 		N88846
			Nome:			Clipper Great Republic
			
Operador:		
Pan American World Airways
			
Voo:			
PA151
			
Origem			
Johannesbourg (África do Sul)
			
1.ª escala		
Leopoldville (Congo Belga)
			
2.ª escala		
Accra (Gold Coast – actual Gana)
			
Última escala:		
Monróvia (Libéria)
			Passageiros:		31
			
Tripulação		
9
			Mortos:			40
			
Data acidente:		
22.06.51
			Local:			Sanoyie, Bong Country, Liberia

3 – Correio acidentado
O avião transportou correio de vários países e localidades. Na sua última viagem foi transportado
correio embarcado em Johannesburg, incluindo a mala proveniente de Moçambique, em Leopoldville,
incluindo a mala proveniente de Angola e em Accra.
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A grande maioria de correio, transportada a bordo do avião, foi destruída pelo incêndio que
se deflagrou com grande intensidade, atendendo à grande quantidade de combustível existente nos
depósitos do avião (para cerca de 8 horas de voo conforme relatório da “Civil Aeronautics Bord”), pelo
são escassas as cartas recuperadas deste acidente.

Figura 3
Carta remetida registada de Moçamedes (18.06.41 - erro no datador “41”
em vez de “51”) para Lisboa (11.07.51).
Carimbo alusivo ao acidente batido a
preto, com a respectiva rúbrica do funcionário dos correios, encarregue do
serviço de encaminhamento das correspondências sinistrads.
Cortesia de Elder Correia

O único país que criou um carimbo específico para assinalar as cartas envolvidas no acidente,
segundo Henri L. Nierinck na sua obra Recovered Mail (1937-1988), foi Portugal que o utilizou nas cartas
remetidas para o território nacional. O carimbo linear batido a preto é composto por duas linhas com a
seguinte inscrição: SALVADOS DO AVIÃO / PA 151 DE 21/22-6-1951”.
Segundo o autor da obra atrás citada apenas 9 exemplares seriam conhecidos com esta marca.
Atendendo que conhecemos 5 exemplares remetidos do Congo Belga (1) figura 1, Angola (1) figura 3 e
Moçambique (3), estamos em crer que provavelmente mais alguns exemplares terão sido recuperados
do acidente, até porque Nierink não refere as fontes primárias que abalizem a sua afirmação sobre o
número de exemplares efectivamente marcados com o carimbo aludido.
Todas as cartas conhecidas, que foram marcadas com o carimbo referido, ostentam a assinatura
do responsável pelo encaminhamento da correspondência sinistrada, aposta
abaixo do carimbo.
Soeiro [João Manuel Lopes] in “Notas sobre
o Correio Aéreo Português”,
refere-se superficialmente a
este correio aéreo acidentado, não especificando
o número de exemplares
conhecidos. Ilustra a nota
com uma carta remetida
de Moçambique (19.06.51)
para Gouveia (14.07.51)
sendo a única carta que
conhecemos sem a assinatura do funcionário responsável. (Figura 4)

Figura 4
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As mal amadas ATM’s (3)
A emissão COMPRO O QUE É NOSSO, não trouxe
alguma variedade a nível de impressão no papel de
suporte, mais uma vez está de parabéns a firma “Litho
Formas Portuguesa”. Infelizmente para nós que tanto
gostamos de variedades esta firma continua a primar pela
qualidade.

Francisco Gonçalves dos Santos
fringosa@gmail.com

Continuamos a ter os quatro modelos de distribuidores a imprimir nas cores, preto e violeta nas suas várias tonalidade. Como já vem sendo hábito o distribuidor
“CROUZET” continua a ser o mais raro, logo seguido pelo
“SMD”. Nesta emissão apareceu um distribuidor “CROUZET”
a imprimir mescla! (fita similar às das antigas máquinas de
escrever) Vermelho, mescla (de preto e vermelho), e preto.
Esta emissão foi lançada para coincidir com a
“PORTUGAL 2010” em Outubro 09. Sendo sábado, foi
necessário aos CTT requisitar
um funcionário para a colocação de rolos nos distribuidores próximos do local
da exposição. Um quiosque
“AMIEL” número 52 e o distribuidor “CROUZET” número
09, Gare do Oriente, distribuidor este (já acima referido) que imprimia a mescla. Apenas a Estação dos
Restauradores (por abrir ao
sábado) tinha o novo rolo
disponível ao público. Por
este facto temos o dia 9 de
Outubro, primeiro dia efecti-

Figura 1
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vo de circulação nos distribuidores “AMIEL”, “Epost com visor”e
“CROUZET”. Quanto ao distribuidor “SMD” não existe, todos os
exemplares obliterados são da
loja de filatelia instalada no recinto da exposição.
No decorrer desta emissão uma nota interna dos CTT proibia os funcionários de obliterarem
as ATM’s, são conhecidos exemplares nestas condições. Ocorreram alguns desentendimentos
com funcionários (desentendimentos esses) que levaram a uma
nova nota, repondo a legalidade,
que alguma chefia dos CTT teima
em não respeitar. Por desconhecimento dessa chefia as ATM’s
quando não obliteradas podem
Figura 2 - Exemplar na cor vermelho
ser descoladas e novamente utilizadas nas correspondências, não podendo ser detectadas como já usadas. As ATM’s são fórmulas de
franquia iguais a todas as outras, que sendo adquiridas pelo público tem poder de franquia, como tal,
devem ser inutilizadas por marcas, retirando-lhes o poder de serem novamente usadas.
Continua a ser possível retirar de alguns distribuidores ATM’s, com valores de franquia de anos
anteriores: 0,31 e 0,54.
Sendo alterado o IVA em 01 de Janeiro de 2011 para 23%, subiu a taxa da Posta-restante de 0,69
para 0,70. Entre 09 de Outubro e 31 de Dezembro foram as seguintes taxas que vigoraram com o IVA a
21% – Correspondências até 20 gramas = 1,01. De 21 a 50 gramas = 1,22. Correio Azul até 20 gramas = 1,16.
Correio Azul de 21 a 50 gramas = 1,37. A partir de 01 de Janeiro de 2011 - Correspondências até 20 gramas
= 1,02. De 21 a 50 gramas = 1,23. Correio Azul até 20 gramas = 1,17. Correio Azul de 21 a 50 gramas = 1,38.
Ao contrário da anterior
emissão os CTT não emitiram nenhum
folheto alusivo a esta campanha.
Este distribuidor imprime a
roxo e tem a particularidade de
imprimir a taxa 0,31 no lugar da
0,32.
O selo da figura 1 foi retirado de uma papeleira, depois
do técnico para lá o ter lançado.
Não é uma ATM, mas, entrou na
circulação, e como tal, é uma
peça filatélica.
Há quem pretenda dar
um maior valor às cartas lançadas nos marcos de correio, tendo
para isso baptizado com o nome
Figura 3 - Taxa 0,54 * Impressão a violeta
de “cartas de Tráfego”. Esquecem, que a maneira mais fiável
de se conseguir peças filatélicas como a exposta acima, é mesmo usando os marcos de correios, pois, ao
balcão muito dificilmente passaria.
Esta é a prova que uma “carta filatélica” usou o sistema “cartas de tráfego” para entrar no giro
postal. Quero com isto afirmar, que é uma falácia o uso dos termos “cartas filatélicas” e “cartas de tráfego”.
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História de algumas mulheres célebres que
mais se destacaram na época da República,
vistas através da Filatelia Portuguesa
(1.ª parte)
Os Ideais republicanos foram fortemente exponenciados pela Revolução Francesa (5 de Maio de 1789 a 9 de
Dezembro de 1799). A frase emblemática desta revolução
“Liberté, Egalité, Fraternité”, de autoria de Jean-Jacques
Rousseau, logo se tornou bandeira do Partido Português
Republicano cujos princípios universais logo proclamou.

Américo Rebelo

americobenfiquista@hotmail.com

Outro dos grandes objectivos dos Republicanos
Portugueses, era a consagração do princípio da separação de poderes entre a igreja e o estado, instituída com a
revolução do 5 de Outubro de 1910 (Implantação da República), particularmente reequacionada foi a condição
social das mulheres; em 1915 um escritor Inglês Aubrey Fitz-Gerald Bell, escreveu o seguinte sobre a mesma: «A posição das mulheres em Portugal é outro exemplo de vagos
ideais. A mulher é colocada num pedestal, mas as mulheres nem sempre são tratadas com consideração, e
nalgumas zonas do País são
pouco mais do que escravas. (…)»..
Antes da proclamação da República, já o Partido Republicano se reunira
em congresso para analisar
a condição social da mulher
portuguesa, e decretar a “
Igualdade de Direitos Políticos e Sociais para as Mulheres “. Uma minoria de republicanos, reconheciam à face da Lei e nos costumes que a
condição feminina era muito degradante, e tinha que ser
revista o mais urgente possível, mas mesmo após a revolução, foi fraca a produção legislativa que visasse corrigir
as assimetrias em matéria de direitos sociais e políticos que
discriminaram nitidamente a mulher.
A desigualdade e a descriminação, mesmo perante a lei, eram notórias, exemplos paradigmáticos são,
em matéria de direitos sociais a desigualdade salarial, e no
campo dos direitos políticos o não reconhecimento do direito ao voto. Apesar disto terem consciência, envolvidos
em lutas intensivas pela manutenção do poder, os partidos
republicanos preocupam-se mais em conquistar o apoio
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das mulheres para a sua causa, do que em tomar medidas que alterassem o seu estatuto, exemplo flagrante do que atrás foi dito, foi de facto, de apesar da situação da prostituição ser um assunto grave e
preocupante para as mulheres republicanas, numa atitude discriminatória, ter o governo convocado,
em 1914 uma reunião para debate sobre o assunto, não convidando nenhuma mulher a nele participar.
Conscientes de que a sua condição social só mudaria com uma ou mais activa participação,
luta e envolvimento no processo reivindicativo em curso, reuniu-se, numa célebre sexta-feira, a 28 de
Agosto de 1908, no centro António José de Almeida, um grupo de activistas femininas, presidido por Ana
de Castro Osório e secretariado por dois membros do Partido Republicano Português, Bernardino Machado e Magalhães de Lima. O ponto principal deste encontro era a “Fundação da Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas”, inspirada nos ideais maçónicos e ligada ao Partido Republicano Português. Dos
vários objectivos desta liga destaca-se um, que tinha como fundamento “orientar, educar e instruir nos
princípios democráticos a mulher portuguesa.
Já na época da Monarquia, várias feministas se empenharam no derrube vislumbrando na implantação da república, uma melhoria na sua condição social. A destacar registem-se os nomes emblemáticos de: Guiomar Torresão, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Angelina Vidal, Alice Pestana, Adelaide, Alice Moderno, Maria Veleda, Beatriz Pinheiro, Ana de Castro Osório, Virgínia de Castro e Almeida,
Carolina Beatriz Ângelo, Virgínia Quaresma, Deolinda Lopes Vieira, Lucinda Tavares e  Adelaide Cabete.  
Parte destas activistas ingressou posteriormente na maçonaria, provavelmente iludidas com o
que isso poderia representar em termos de igualdade com os irmãos maçons. Foram criadas algumas
lojas para as mulheres, mas ficaram “ sob alçada dos homens “, o que, para elas constitui mais um fracasso e desilusão. Em homenagem a este grupo de mulheres precursoras do activismo feminista, os CTT de
Portugal emitiram a 5 de Outubro de 2009, uma emissão de selos e um carimbo comemorativo alusivo às
“ MULHERES DA REPÚBLICA “.
05.10.2009 – MULHERES DA REPÚBLICA

Desenho: Vasco Marques
Impressão: Offset na INCM
Folhas de 50 selos: 5 X 10 Selos                                      
Circulação: Desde 5 OUT 2009
             
Tiragem:
•
Selo de € 0.32 – 330.000 – Maria Veleda
•
Selo de € 0.32 – 330.000 – Adelaide Cabete
•
Selo de € 0.57 – 200.000 – Ana de Castro Osório
•
Selo de € 0.68 – 230.000 – Angelina Vidal      
•
Selo de € 0.80 – 200.000 – Carolina Beatriz Ângelo
•
Selo de € 1.00 – 245.000 – Carolina Michaelis
•
Selo de € 1.15 – 075.000 – Virgínia Quaresma (Bloco)
•
Selo de € 1.15 – 075.000 – Emília de Sousa Costa (Bloco)
Papel: Esmalte
Denteado: 13 e “Cruz de Cristo” nos lados verticais – excepto no Bloco
ADELAIDE DE JESUS DAMAS BRASÃO CABETE
Adelaide de Jesus Damas Brasão Cabete, nasceu a 25 de Janeiro de 1867 em Alcáçovas – Elvas,
faleceu em Lisboa a 14 Setembro de 1935, filha Ezequiel Duarte Brasão e de Balbina dos Remédios Damas.
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De origem modesta só iniciou os seus estudos com 18 anos de idade, após o casamento em 1885 com
Manuel Ramos Fernandes Cabete, homem muito culto que se dedicara a vida militar desempenhando
o cargo de sargento.
Foi através do Incentivo deste autodidacta, republicano, explicador de latim e grego, que Adelaide Cabete se empenhou nos estudos e na militância republicana e feminista. Em 1889 com 22 anos
de idade, terminou a instrução primária, e em 1894 conclui o curso liceal, fixando-se em Lisboa no ano
seguinte, onde concluiu os estudos secundários e se matriculou na respectiva Escola Médico-Cirúrgica.
Terminaria o curso de medicina no ano de 1900 aos 33 anos de idade defendendo a tese “ A Protecção às Mulheres Grávidas Pobres “. Adelaide Cabete ficou na História não só pelo exemplo da acção
como médica obstetra e ginecologista, mas também e muito particularmente pela actividade cívica
desenvolvida em prol de inúmeras causas, nomeadamente o feminismo.
Esta médica, republicana, feminista, maçom, convicta dos seus direitos e ideais, abraçou diversas causas e nelas também se distinguiu e empenhou; o pacifismo, abolicionismo e a defesa dos direitos
dos animais são disso exemplo a reter e a esta tenaz e resistente lutadora que muito devem as mulheres
Portuguesas, nomeadamente o direito ao voto em 1912, e dado o reconhecimento e prestígio nacional e
internacional alcançando patente na representação em congressos que era a titulo individual ou como
representante do conselho nacional das mulheres portuguesas.
Teve o privilégio de ser a primeira e única mulher a votar a constituição Portuguesa em 1933. A
esta grande humanista e benemérita, a par do reconhecimento pela actividade desenvolvida em prol
do desenvolvimento dos direitos das mulheres, deve-se também referenciar o trabalho cientifico documentado em várias publicações no que a saúde materno – infantil diz respeito, base ou suporte de variada argumentação em favor, por exemplo da reivindicação de um mês de descanso para as mulheres,
antes do parto.
Impressionante ainda é o facto de apesar do rol de actividades atrás referidas, exercidas na sua
plenitude ter encontrado tempo para se dedicar à docência e a ser publicista. Em 192, desiludida com a
política imposta pela ditadura do estado novo após a revolução de 28 de Maio de 1926, foi residir para
Luanda (Angola), dedicando-se exclusivamente à medicina.

A carta acima reproduzida, circulou registada com o Nº RC 482825175PT de Alcáçovas, (Terra Natal de Adelaide
Cabete), para o Porto em 02.07.2010, chegando ao destinatário a 05.07.2010

ANA DE CASTRO OSÓRIO
Ana de Castro Osório nasceu em Mangualde a 18 de Junho de 1872 e faleceu em Setúbal a
23 de Março de 1935, filha única de João Baptista de Castro e Mariana Osório de Castro Cabral de
Albuquerque. Grande activista republicana distingue-se como escritora, sendo considerada uma das
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fundadoras da literatura infantil em Portugal, onde publicou imensas obras deste género literário. Pioneira
na luta pelos direitos “ entre os homens e as mulheres “, redigiu em 1905 o primeiro manifesto feminista
português “ MULHERES PORTUGUESAS “, editado em Portugal a nível associativo.
Foi responsável pela Fundação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (28 de Agosto de
1908) e da Associação de Propaganda Feminista (1911). Escreveu e publicou diversos artigos, organizou
várias conferências sempre com o intuito de defender os direitos das mulheres.
Colaboradora do Partido Republicano, integrou a comissão para a elaboração da Lei do divórcio, liderado pelo então ministro da justiça Afonso Costa, tendo sido convidada a participar no congresso
republicano que se realizou em Setúbal em 1909.
Em 1911, foi para o Brasil acompanhada do seu marido nomeado cônsul em S. Paulo, par lá exercer a actividade de professora continuando também a escrever, tendo publicado vários livros e manuais
adoptados pelas escolas Brasileiras e Portuguesas. Regressa a Portugal após a morte do seu marido em
1914, e cria a Instituição “ MADRINHAS DE GUERRA “, que existiu até a revolução do 25 de Abril de 1974.
Esta instituição tinha como objectivo dar apoio moral às tropas Portuguesas que foram combater na 1ª
Guerra Mundial e, posteriormente nas ex-colónias Portuguesas. Na cidade de Mangualde, em sua homenagem existe um agrupamento de escolas ostentando o seu nome.

A carta acima reproduzida, circulou registada com o Nº RC 415115297PT de Mangualde, (Terra Natal de Ana de
Castro Osório), para o Porto em 07.07.2010, chegando ao destinatário a 08.07.2010.

ANGELINA CASIMIRA DO CARMO SILVA VIDAL
Angelina Casimira do Carmo Silva Vida, nasceu em Lisboa a 11 de Março de 1853, e faleceu na
mesma cidade a 1 de Agosto de 1917, filha do maestro Joaquim Casimiro Júnior, considerado pelo “Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses” “o mais inspirado músico português, a maior alma de artista que
a arte musical tem produzido no nosso país”. Herdando do seu pai o gosto pela música e pela cultura, foi
uma activista dos ideais republicanos, socialista, feminista, autodidacta, jornalista, poeta e conferencista.
Foi em Viseu que iniciou a sua vida literária sobe o pseudónimo “Republicana Viseense”, conhece com 19
anos de idade o médico diplomado pela universidade de Coimbra, Augusto Campos Vidal, com quem
viria a contrair matrimónio e dessa união resultaram cinco filhos.
Angelina Vidal, burguesa, sempre se interessou e se assumiu como uma defensora dos direitos
dos operários, especialmente das mulheres e das classes mais desfavorecidas, lutando e exercendo actividade cívica no sentido de uma maior sensibilização para a construção de uma sociedade mais justa
e liberal.
Foi proprietária das publicações “ SINDICATO “, “ JUSTIÇA DO POVO “ E “EMANCIPAÇÃO”, exercendo nelas a tarefa de redactora principal. Colaborou em diversos diários, como “ A VOZ DO OPERÁRIO
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“, “O TECIDO” E “ O TRABALHADOR “. Independentemente da política dedicou-se á poesia e ao teatro.
A sua actividade em política, exercida com paixão e dedicação à causa da república, viria a discursar
ao lado dos grandes vultos da época, sendo uma das grandes mulheres a consegui-lo. Ficaram célebres
os discursos, nos comícios republicanos de 1880, onde se assumiu como livre pensadora e depositária do
regime monárquico.
Esta sua maneira de ser, pensar e agir esteve na origem do seu divórcio, pelo facto de seu marido
ser um militante monárquico. Após o seu divórcio passou por inúmeras dificuldades financeiras, sendo
obrigada a trabalhar em diversas áreas. De notar que a sua militância oposicionista lhe valeu, como forma de retaliação, o indeferimento do pedido de pensão por morte do seu marido, tendo o governo da
altura alegado “que ela era uma inimiga das instituições do regime monárquico”.
Com o derrube da monarquia, após a revolução do 5 de Outubro de 1910, Angelina Vidal, tinha
esperança no futuro de um pais livre e democrático, fazendo jus aos princípios do Partido Republicano
com a posterior programação e consagração da universidade da liberdade, igualdade e fraternidade.
Ao invés, nada disto aconteceu o analfabetismo aumentava e as já precárias condições sociais, económicas e culturais do país agravaram-se.
Desencantada, céptica com relação ao futuro, esta mulher de fortes convicções, chegou a
conclusão que não valia apenas lutar mais. Os últimos anos da sua vida foram particularmente penosos
e ingratos, derivado a problemas de doença e económicos, chegando mesmo a passar fome. Em 1917
encetou várias diligências no sentido de lhe ser concedida a pensão de sangue por morte do seu marido, pretensão essa que lhe foi negada várias vezes, e por incrível que pareça, foi-lhe atribuída no dia
31 de Julho de 1917, quando se encontrava já em precárias condições de saúde, vindo a falecer no dia
seguinte, 1 de Agosto de 1917.
«Angelina Vidal é uma mulher fácil de admirar, difícil de amar».(Campos Vidal, bisneto de Angelina Vidal)

A carta cima reproduzida circulou registada com o Nº RC415115306PT de Lisboa, (Terra Natal de Angelina Vidal), para
o Porto em 02.07.2010, chegando ao destinatário a 05.07.2010

CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO
Nasceu na Guarda em 16 de Abril de 1877, e faleceu a 3 de Outubro de 1911 com apenas 33
anos de idade. Iniciou os seus estudos no Liceu da Guarda, transferindo-se mais tarde, para Lisboa, onde
ingressou nas escolas Politécnicas e Médico-cirúrgica, e conclui o curso de medicina no ano de 1902,
sendo a primeira mulher a especializar-se em cirurgia no nosso país.
No mesmo ano casou com Januário Gonçalves Barreto Duarte, que tinha estudado na Escola
Médica e estava também ligado ao desporto, sendo um dos fundadores do Sport Lisboa que deu origem

93

ao Sport Lisboa e Benfica da qual fez parte, e foi também um dos fundadores da Primeira Liga Portuguesa
de Futebol, tendo falecido precocemente no ano de 1910 com apenas 33 anos de idade.
Carolina Beatriz Ângelo sobreviveu pouco tempo á morte do seu marido, pois viria a falecer no
ano seguinte, a 3 de Outubro de 1911, com a mesma idade do defunto esposo. Figura muito emblemática do feminismo e do republicanismo, fundando a Associação de Propaganda Feminista. O seu nome
perdurará na história, por ter ser primeira mulher a votar nas eleições da Assembleia Constituinte de 28 de
Maio de 1911.
Naquela época só podiam votar os cidadãos portugueses, que tivesse mais de vinte e um anos,
que soubessem ler e escrever e simultaneamente fossem chefes de família. Carolina Beatriz Ângelo, dado
á sua condição de viuvez, apresentou um requerimento na Assembleia de voto do 2º bairro, solicitando
que o seu nome fosse incluído nos cadernos eleitorais, o que lhe foi negado dado o seu sexo. Recorreu
aos Tribunais deste indeferimento, provando a sua qualidade de chefe de família, pois era viúva e tinha
uma filha. O Tribunal acabou por lhe dar razão e, no ano seguinte alterou a Lei dos “Cidadãos Portugueses, Chefes de Família do Sexo Masculino”.
Graças a esta singular personalidade e à criação por ela desencadeada, viria 20 anos após, a ser
alterada a (Lei nº 19:694 de 5 de Maio 1931).
Apesar de ter falecido muito cedo, deixou alguma obra feita, nomeadamente no campo da
reflexão e participação cívica, tendo em mente a concretização de uma sociedade mais justa e harmoniosa, alicerçada nos valores da nobreza de carácter, dos valores morais, nos princípios humanistas de
solidariedade e respeito contra a descriminação e onde a pessoa humana e a sua dignidade se afirmassem, também pelo saber e pelo trabalho, independentemente da sua raça, sexo, ideologias políticas e
convicção religiosa.

A carta acima reproduzida, circulou registada com o Nº RC 365584865PT da Guarda, (Terra Natal de Carolina Beatriz
Ângelo), para o Porto em 08.04.2010, chegando a o destinatário a 09.04.2010

Continua no próximo número

Atenção
O CFP estará encerrado para férias durante o
mês de Agosto
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Página do Secretariado
Eis um novo espaço no Boletim a partir deste número.
O secretariado do C.F.P. passará a divulgar nesta página não só a lista dos novos membros, como
era feita no passado, mas também algumas recomendações e chamadas de atenção para problemas
com que nos deparamos no dia-a-dia do Clube geralmente relacionados com a situação de pagamento
das quotas. E é por aqui que iremos começar.
Como é sabido (ver “Situação do pagamento das quotas neste Boletim) a etiqueta de
endereçamento colada no envelope de envio do Boletim informa qual o último ano de quota paga.
Sabemos, contudo, haver algumas discrepâncias na base de dados pelo que solicitamos aos sócios que
nos contactem quando o ano indicado não corresponde à realidade. Para além de eventuais lapsos
nossos, temos tipificadas 2 situações de depósitos bancários não identificáveis.
O primeiro refere-se aos sócios que fazendo o depósito em dinheiro ao balcão da agência
bancária não pedem para o mesmo ser identificado com o seu nº de sócio ou nome. Como adivinhar
quem pagou?
O segundo caso refere-se aos sócios que pagam por transferência bancária mas em que não são
os 1º titulares da conta ou, inclusivamente, fazem o pagamento a partir de contas bancárias de familiares/
amigos/empresa. Como devem calcular o nome que nos aparece no extracto bancário nada nos diz e
não permite a identificação do sócio pagador. Nestas circunstâncias os sócios devem contactar-nos logo
que possível, por qualquer das vias possíveis (carta, email, telefone), dando-nos informações relevantes
que permitam identificar o pagamento.
Se leram o Relatório e Contas de 2010, entretanto divulgado, verificam que os gastos em “portes
de correio gerais” atingiram o valor de € 2.741,00, isto é, 4,67% das despesas para Fornecimentos e Serviços.
Uma forma, mas não a única, de diminuir este valor será recorrer mais intensamente ao correio
electrónico mas, para isso, é preciso que os sócios nos informem previamente do seu endereço.
Lançamos pois um apelo para que nos comuniquem os seus endereços electrónicos não se
esquecendo de nos comunicarem as alterações tal como o fazem para o endereço postal.
A partir do passado dia 3 de Junho passou-se a publicar na nossa página da Internet a lista das
publicações recebidas no Clube no período anterior, a qual pode ser acedida a partir do menu existente
à esquerda na página principal (Informações \ Publicações Recebidas) ou, então, directamente através
do seguinte link:
http://www.cfportugal.pt/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=56
No final de Março a situação dos associados era a seguinte:
Nº de associados nacionais

673

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

59

→ Residentes no resto do Mundo

40

Saídas de associados (falecimento)

(2)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

6
776
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Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios
Portugal
4286 - Pedro Miguel Silva Rodrigues * Rua Francisco Costa, Lt 30 - 6ºB * 2635 - 584 * RIO DE MOURO *
pemrodrigues@hotmail.com * (M) 60,66,67B,73 - 1, Macau - N.- Livros CTT,mini-folhas,Quadras - 114,90
4287 - Alfredo Resende Lopes * Rua Bartolomeu Dias, 41 * Bº Tazim * 2660 - 511 * S. JULIÃO DO TOJAL *
alfjetlopes@yahoo.com * (P) V.60,66 - 1 - N.-Livros CTT - 114 - Po,In
4288 - António Manuel de Sousa Rego * Largo Trabalhador, 5 * CP 58 * 9600 - * PICO PEDRA
4289 - Ricardo Manuel Sousa Azevedo Castro Neves * Rua Porto Alexandre, 21 - 2º Dtº * 4490 - 163 * PÓVOA
DE VARZIM * nevesricardo@hotmail.com * (M) T.V.C.60 - 1,2A - N.- 114,97,90,91
4290 - Orlando Cabrita * Apartado 5 * 8501-909 * PORTIMÃO
4291 - Francisco António Almeida da Silva Neves * Rua dos Juliões s/Nº *3830 - 512 * GAFANHA DA
ENCARNAÇÃO * fneves54@gmail.com * (M) 60,73,66 - 1,2A - N.- mini-folhas ,Livros CTT

Situação do pagamento das quotas
Caro Associado
A partir do Boletim nº 416 passou a haver, permanentemente, a informação da situação
de pagamento da sua quota. Para isso, deverá consultar a etiqueta de endereçamento colada
no envelope em que foi enviado o Boletim. Abaixo, reproduz-se uma etiqueta de endereçamento cujo significado dos campos relevantes é o seguinte:
NNNN – Nº de Sócio * AAAA – Ano da última quota paga * XX999 – Código de endereçamento
Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ano 2007 já se encontra paga. Caso
tenha regularizado a sua quota muito recentemente é possível que esta indicação não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergência agradecemos que nos
contactem.
				
NNNN AAAA
XX999
				
				
Exº Sr.(ª) Nome
				
				Morada
				
				
CPostal Localidade
Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publicado no
Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do pagamento da
quota ( Artº 3.1 ).
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NotíciasBreves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva
A Filatelia portuguesa foi, mais uma vez, distinguida a nível internacional. Em 30 de Abril p.p.,
em Bruxelas, o júri dos Grandes Prémios de Arte Filatélica Belga e Europeia (27 prestigiados membros do
mundo filatélico) atribuiu o Grande Prémio do melhor selo “Juventude da União Europeia – 2010”, ao
bloco Europa, ilustrado com a “Lenda das Sete Cidades”, da autoria de Teresa Lima (Afinsa nº 420). Estão,
pois, de parabéns a Direcção dos Serviços de Filatelia dos CTT e o seu director, Dr. Raúl Moreira.
O Grande Prémio para o melhor selo gravado na União Europeia foi outorgado ao bloco eslovaco
“Sínodo de Zilina”, de facto, um bloco lindíssimo mas de um estilo bem diferente do nosso.



Na sequência de informações prestadas no número anterior desta revista, em 24 de Maio, foi
assinado um protocolo de cooperação entre este Clube e a Sociedade Histórica da Independência de
Portugal (SHIP), cujo texto integral vem publicado nesta revista (pág. 99). Também nesse mesmo dia, foi
inaugurado o Salão Filatélico “Viagem pela História de Portugal”, no decurso do qual foi disponibilizado,
pelos CTT, um carimbo evocativo do 150º Aniversário da SHIP. Durante o evento foi posto à venda – com
assinalável êxito – um bonito inteiro postal repicado (500 exemplares) alusivo à comemoração acima
referida.
Tendo em atenção o facto do referido Salão só ter sido possível levar a efeito graças à colaboração
técnica e empenhada do CFP, não admira que a maioria dos seus participantes sejam nossos consócios.
Foram eles: Carlos Silvério, Eduardo Barreiros, Elder Correia, Eurico Cardoso, Fernando Correia, Fernando
de Oliveira, Gualberto Coimbra, Horácio Novais, Isabel Sardinha, João Soeiro, Joaquim Cortes, J. Miranda
da Mota, J. Pinheiro da Silva, J. Santos Correia, Luís Barreiros, Luís Fernandes, Mª Emília Henriques, Olga Esse
e René Silva.


Nos últimos dias deste mês de Junho, na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, tem lugar
uma Mostra Iconográfica em “Homenagem à Liga Portuguesa Contra o Cancro”, promovida pela Secção
de História da Medicina e pelo Instituto Ricardo Jorge. Na referida mostra, aparece um pequeno sector
dedicado à Filatelia e o seu papel na luta contra o cancro. O coordenador destas notícias foi convidado
a participar no evento, tendo contribuído com o empréstimo de diversos selos alusivos ao assunto, entre
eles a série decana respeitante à temática em apreço (Luxemburgo – 1925).


Segundo a revista “Vale do Neiva Filatélico”, integrada nas festividades em honra de N. Srª das
Boas Novas e São José, realizou-se, entre 30.Abr. e 1.Maio, a primeira Mostra de Filatelia e Coleccionismo
de Mazarefes. Nesta mostra foi disponibilizado um selo personalizado e, pela primeira vez, um postal de N.
Srª das Boas Novas de Mazarefes.


O nosso consócio, Dr. Eurico Lage Cardoso, antigo e marcante director deste Clube, parece
ter voltado às lides filatélicas e, desta vez, em força. Na sequência do que se afirma, este conhecido
filatelista, no corrente mês, proferiu duas interessantes palestras. A primeira teve lugar, em Coimbra, no
dia 2, durante as II Jornadas de História e Filatelia, subordinada ao tema “O Selo Postal nas suas Diversas
Acepções”. A segunda, foi levada a efeito no dia 16, em Lisboa, na sede da SHIP, e versou sobre os
“Aspectos do Selo Postal em Diversos Campos” : social, económico, cultural e político, bem como o selo
postal como fonte de aproximação dos povos. Foi este último item que, no final da palestra, deu origem
a intervenções não só animadas mas também de qualidade ajustada ao tema em debate.
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Portugal é convidado de honra da exposição dos países balcãs “BALKANPHILA”, que decorrerá
entre 24 e 27 de Maio do próximo ano, em Maribor, na Eslovénia. Como convidado de honra foram
atribuídos ao nosso país 60 quadros. De acordo com informação fidedigna, a Federação Portuguesa de
Filatelia decidiu efectuar convite às melhores colecções portuguesas em cada uma das classes filatélicas.


É com um misto de mágoa e tristeza que damos a conhecer que a Associação Portuguesa de
Maximafilia, reunida no passado dia 6 de Maio, decidiu, por unanimidade, suspender a sua actividade.
As razões invocadas para tão drástica medida, assenta num conjunto de problemas com que a mesma
Associação se confrontava, há anos, a saber: dificuldade em encontrar sócios para cargos directivos;
agravamento da crise económica que nos atinge a todos e que se projectava também na diminuição
do número de pedidos de postais máximos; dificuldades em obter suportes para as suas realizações, bem
como o número de emissões de selos postais e o seu valor serem cada vez mais elevados; e, finalmente,
à previsão da privatização dos CTT com a diminuição de apoios para a Filatelia em geral.


A ASSOCIAÇÃO FILATÉLICA E COLECCIONISMO A SUL DO TEJO (Santo António da Charneca),
entre os dias 18 e 25 de Maio, levou a efeito uma mostra filatélica na biblioteca da Escola Secundária da
Quinta da Lomba. Foi a primeira vez que esta jovem colectividade realizou na referida escola, a pedido
da direcção da mesma, um evento filatélico. O tema da mostra pareceu-nos particularmente feliz: “A
Cultura através dos Selos”. O Padroeiro desta associação é S. Pedro de Alcântara e o seu director é o
empreendedor e diligente Irmão Eduardo da Rocha (filatelia.do.barreiro@gmail.com).


De 10 a 13 deste mês, Metz foi a “Capital da Filatelia”. Ao filatelista português o assunto
provavelmente diz pouco mas o facto de durante o evento que reúne, de dois em dois anos, as regiões
filatélicas do Mosela, do Sarre e do Luxemburgo, apresentar, a título vincadamente excepcional, a “Carta
de Hiroxima” é motivo para aqui evocarmos o acontecimento. Este documento é, sem a menor dúvida,
uma peça filatélica de excepção. Conservada em Bona, foi emprestada pela Associação dos Filatelistas
alemães apenas durante aqueles escassos quatro dias.
Estamos perante o único sobrescrito encontrado após o lançamento da primeira bomba atómica,
no Japão, no dia 6 de Agosto de 1945. Segundo informação extraída do nº 1 852 da revista L’Echo de la
Timbrologie, esta carta, registada, foi recuperada nas ruínas de um banco, a dois km do ponto zero da
explosão. O documento em questão apresenta-se quase intacto mas veicula radioactividade. Por este
facto, a sua apresentação foi rodeada de naturais precauções (arcos em chumbo e blindagem em vidro
especialmente preparado para o efeito).


Quando da emissão do inteiro postal da Carris, em 19 de Abril passado, representando na frente
os vários ascensores de Lisboa, foi também emitido um bilhete postal com a mesma frente mas possuindo
no verso uma impressão com dados sobre o Museu da Carris e sobre os três ascensores (Lavra, Bica e
Glória) e o elevador de Santa Justa.
Acontece que esta impressão não pode ser considerada com rigor uma repicagem do inteiro
postal normal atrás referido, na medida que difere deste por não possuir o código de barras no verso,
tratando-se assim de um inteiro diferente do primeiro. De notar que este postal com impressão no verso
não é vendido pelos Correios, mas tem sido posto à venda pela Carris nas datas dos aniversários dos
ascensores, estando também à venda no Museu da Carris (32 cêntimos). As próximas efemérides são: 10
de Julho (elevador de Santa Justa) e 24 de Outubro (ascensor da Glória), tendo já sido comemorados os
aniversários dos ascensores do Lavra (19 de Abril) e da Bica (28 de Junho). Para cada data também foi
criado um carimbo comemorativo.

________________________________________________________
Uma coluna com estas características não pode, nem deve, depender unicamente da colaboração de
um ou dois sócios. Está aberta a todos. Ajude-nos a valorizá-la com a sua contribuição.
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Protocolo entre a Sociedade Histórica da Independência de
Portugal e o Clube Filatélico de Portugal
Considerando as vantagens que podem advir do estabelecimento de relações de cooperação que
vinculem ambas as instituições na prossecução de objectivos de interesse recíproco;
Atendendo à relevância de instituições da sociedade civil que visam a defesa da identidade nacional
através das áreas da cultura;
Considerando, ainda, a expressão de ambas as instituições na senda da promoção e divulgação dos
valores que melhor nos caracterizam;
Atendendo, por último, a que a ambas as instituições compete cooperar com outras associações, públicas
e privadas, designadamente estabelecendo · parcerias com vista à realização de objectivos comuns;
Entre a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, adiante designada por SHIP, representada
pelo Presidente da Direcção Central, Dr. Jorge A. H. Rangel, e o Clube Filatélico de Portugal, designado
por CFP, representado pelo Presidente da Direcção, Dr. Elder Manuel Pinto Correia, é celebrado o presente
Protocolo de cooperação, que se regerá pelas I seguintes cláusulas:
CLÁUSULA I
A SHIP e o CFP concordam, no que disser respeito à Filatelia, em desenvolver iniciativas conjuntas com
vista a:
a) Promover acções que contribuam para o aprofundamento das relações entre as duas instituições
e respectivos associados;
b) Levar a efeito colóquios, cursos e sessões de estudo, bem como investigações relacionadas com
os objectivos de ambas as instituições;
c) Facultar a utilização recíproca das suas bibliotecas e dos restantes recursos culturais;
d) Divulgar as actividades mais relevantes das duas instituições.
CLÁUSULA II
Outras formas de colaboração serão asseguradas consoante for acordado entre as partes e finalizadas
através de troca de correspondência.
CLÁUSULA III
O CFP assegurará, nas realizações de natureza filatélica, levadas a efeito pela SHIP, o apoio técnico
especializado que se mostrar necessário. A SHIP, por seu lado, facultará ao CFP a utilização de instalações
no Palácio da Independência em termos a acordar, caso a caso.
CLÁUSULA IV
As dúvidas suscitadas na aplicação deste Protocolo serão esclarecidas por acordo das partes, formalizado
em aditamento ao presente documento.
CLÁUSULA V
O presente Protocolo terá a duração de dois anos e será automaticamente prorrogado por iguais
períodos, salvo denúncia de qualquer das partes, com antecedência mínima de 90 dias ou alteração
levada a efeito por comum acordo.
CLÁUSULA VI
Este Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.
Palácio da Independência, em Lisboa, aos 24 de Maio de 2011
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Pagamentos por Transferência Bancária
Para o Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:
		

Quotas - NIB : 0010 0000 3805 4150 0018 1

		

Leilões - NIB :

0010 0000 3805 4370 0016 9

Payments by Bank Transfer
Paiement par Virement Bancaire
Pago por transferencia de banco
Per Banküberweisung
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4150 0018 1
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
Auction / Enchère / Subasta / Auktion							
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4370 0016 9
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
												

Payment / Paiement / Pago / Zahlung
PayPal®(www.paypal.com) + 6 %
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt
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Assembleia Geral do Clube Filatélico de Portugal
Conforme anunciada e convocada realizou-se no passado dia 11 de Junho a Assembleia Geral
Ordinária do Clube Filatélico de Portugal, estando presentes e representados 23 associados, tendo decorrido os trabalhos em boa ordem.
Estiveram em análise o Relatório e Contas do ano de 2010. As contas apresentadas foram as
possíveis, mas com um grau de fidelidade na ordem dos 98%, resultante do incêndio que deflagrou na
nossa sede e que provocou a perda de todos os documentos contabilísticos de 2009 e 2010. Com base
na informação informática existente, e com o suporte nos extractos bancários foi possível refazer a quase
totalidade da nossa contabilidade.
Foram dadas a conhecer aos associados as melhorias significativas e abrangentes que realizamos
na nossa sede (uma das quais muito necessária como era o caso da instalação eléctrica, que foi totalmente renovada), e que nos permite hoje
sentirmo-nos confortáveis. Actualmente,
passado o pesadelo que foi sentirmos que
se poderia ter perdido a nossa sede, dizemos que “há males que vêm por bem”,
porque tal fatalidade levou-nos a uma
intervenção de fundo na recuperação
da nossa sede, que a não faríamos numa
situação normal.
Dos Resultados Líquidos apurados
em 2010 e de acordo com a proposta da
Direcção do CFP, foi constituída uma Reserva de 16.000,00 euros para suportar os
custos das obras realizadas no exercício
económico de 2011.
O Presidente da Direcção informou também os associados presentes,
Presidente da Direcção Elder Correia, no uso da palavra, na apreque actualmente só são relevados contasentação das contas de 2010 em Assembleia Geral
bilisticamente durante os exercícios económicos as quotas realmente pagas pelos associados, de forma a tornar mais realistas as contas apresentadas anualmente.
As contas foram aprovadas por unanimidade, tendo sido também aprovado por unanimidade
um voto de louvor à Direcção e a todos os associados, que solidários com ela, colaboraram na recuperação da sede após o incêndio.
Foi também proposto e aprovado, por unanimidade, um voto de confiança para a Mesa da Assembleia Geral elaborar e assinar a acta relativa ao acto.

Renumeração de associados
No final do ano vamos proceder a uma
renumeração. Actualize a sua quotização.
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Selos & Moedas
No passado mês de Maio começou a ser distribuída a revista n.º 136 da Secção
Filatélica e Numismática do CLUBE DOS GALITOS. Como vem sendo hábito a revista
apresenta vários artigos filatélicos e numismáticos de grande qualidade técnica de
autoria de consagrados escritores filatélicos, com sejam Jorge Luís Fernandes, Hernâni
Matos, António Diogo, Adelino Caravela e Eduardo Oliveira e Sousa.
Com um design gráfico excelente, a revista continua a primar pela sua regularidade
editorial. Estão de parabéns os nossos amigos da Secção Filatélica, assim como
o Director da revista João Paulo Santos e o seu Editor Jorge Luís P. Fernandes, um
decano da filatelia, porém sempre jovem, que continua a mostrar a fibra de um
grande filatelista e dirigente associativo.

Vale do Neiva Filatélico
Em finais de Junho foi editada o n.º 5 da revista “Vale do Neiva Filatélico”.
Publicação semestral, propriedade da Associação de Filatelia e Coleccionismo
do Vale do Neiva, e com distribuição gratuita aos seus associados, esta revista
tem vindo a fixar-se no panorama da literatura filatélica portuguesa.
Estão de parabéns o Director Marcial Araújo Passos e Coordenador Eng.º José
Manuel Miranda da Mota pela edição de mais um excelente número.

Portuguese Philatelic Society
		
Em Abril de 2011 foi editada a revista n.º 193 da Portuguese Philatelic
Society, revista esta publicada quadrimestralmente e distribuída gratuitamente
aos seus associados. Com sempre a revista presenteia-nos com alguns excelentes
artigos de autoria de consagrados escritores filatélicos.
		
Como grande notícia desta edição realce para a nomeação para
Presidente do PPS da Dr. Isabel Vieira, nossa estimada associada, a quem lhe
endereçamos os nossos parabéns, e fazemos votos de uma presidência cheia de
sucessos, que bem merece, pelo seu já grande historial de dirigente filatélico.
		
Na reunião anual de Primavera do PPS esteve em disputa o troféu Urwick
Cup brilhantemente arrecadado pelos nossos associados Drs. Eduardo e Luís
Barreiros com a sua participação “Azores Internment Camp in World War I”. Estão de parabéns os nossos
associados.
Devemos igualmente realçar que, nessa reunião, foi atribuído pelo PPS o galardão “George
Pearson Literature Prize” ao artigo publicado na nossa revista n.º 429 de autoria do nosso associado Inácio
Miranda, intitulado “Carta da Timor * Correio Militar Japonês 1942-45” traduzido para inglês e republicado
na revista do PPS. Os nossos parabéns ao Inácio Miranda pelo justo reconhecimento.

Clube Filatélico de Portugal
68 anos ao serviço da Filatelia
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CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FILATELIA
CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

			

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.º DT.º — 1150-020 LISBOA
Telef.: 218 123 936 www.cfportugal.com

*

cfportugal@mail.telepac.pt

				
Expediente — Quintas-feiras e sábados, das 15 às 19 horas.
				
		Qualidades e quotizações dos sócios:
		
		
		

JUNIOR			
EFECTIVO - Portugal		
EFECTIVO - Estrangeiro		

		

7,50 Euros
20,00 Euros
30,00 Euros

								
					
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro.

Exemplar raro da Aerofilatelia Portuguesa

SABE O QUÉ É A AEROFILATELIA ?
Quer ajuda para coleccionar esta classe FIP ? Contacte o seu Clube ou o Delegado Português da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia
FERNANDO M. OLIVEIRA e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com
Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540
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