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Editorial
No passado dia 31 de Março teve lugar, na nossa sede, mais uma assembleia-geral eleitoral
da qual resultou a nossa eleição para mais um mandato de 3 anos. Como era previsível, e disso demos
conta nos nossos últimos editoriais, não se apresentou a concurso ao acto eleitoral mais nenhuma
lista candidata a assumir a liderança do Clube.
A falta de alternativa credível à liderança do Clube é muito preocupante, tendo em conta
que este será o nosso último mandato à frente dos destinos do Clube. Quando nos propusemos
recandidatar foi no pressuposto de que durante este mandato se procuraria encontrar no universo
da massa associativa do nosso Clube alguém que garanta a continuidade do trabalho que se
vem desenvolvendo até agora. Não será tarefa fácil, pois a assunção dessa tarefa, exige sacrifícios
pessoais que muitos não estão disponíveis a aceitá-los.
Contudo, continuamos a acreditar que será possível uma transição serena e credível.
Esta alternância na gestão do Clube é necessária, pois continuamos a afirmar, porque estamos
convictos na afirmação, de que a permanência por longos períodos dos mesmos dirigentes à frente
duma instituição é perniciosa em todos os aspectos. Criam-se rotinas pouco aconselháveis ao
desenvolvimento da instituição, mas acima de tudo pode levar a tomarem-se decisões com laivos
ditatoriais porque muitas vezes se assume que estamos num feudo em que tudo nos é permitido.
É por essas razões não queremos perpetuarmo-nos neste cargo e se torna necessário que outros
associados assumam a direcção desta instituição, que pela sua importância no panorama da filatelia
portuguesa, se pretende que seja cada vez mais forte e seja um ponto de referência na filatelia.
O último ano foi dedicado à restauração das instalações da nossa sede social. Para
terminarmos esses trabalhos falta-nos apenas executar a climatização das mesmas. É uma benfeitoria
necessária, tendo como finalidade torná-las mais confortáveis para os associados que nos visitam.
Aos dias muito frios de Inverno sucedem-se os dias tórridos de Verão em que a nossa sede mais
parece uma sauna. Vamos fazer mais um esforço financeiro e teremos por fim a nossa sede com as
condições óptimas de utilização.
Dentro dos inúmeros eventos filatélicos que vamos levar a efeito este ano, e dos quais
oportunamente serão dados a conhecer aos nossos associados, destacamos a homenagem que
pretendemos fazer durante o mês de Dezembro ao nosso saudoso associado e ilustre inteirista José da
Cunha Lamas. Comemora-se este ano o 60.º aniversário da publicação da obra “Bilhetes-postais de
Portugal e Ilhas Adjacentes” de sua autoria, obra de referência para os amantes desta modalidade
filatélica.
Pela incomensurável obra literária legada à filatelia pelo eminente filatelista, e por todo
empenho que sempre dedicou à filatelia é de toda a justiça que se dê a conhece-la a todos os
filatelistas menos atentos. Assim num programa ainda embrionário pretendemos que a nossa revista a
editar em Dezembro seja ela toda dedicada aos inteiros postais, lançando-se desde já um repto aos
nossos associados para que participem activamente com trabalhos da sua autoria. Vamos realizar
na nossa sede uma mostra filatélica dedicada aos inteiros postais, para além de uma conferência
sobre a obra de Cunha Lamas, assim como sobre a importância e futuro desta classe na Filatelia
Portuguesa e Internacional. Estamos abertos a acolher ideias de outras actividades a englobar na
agenda do evento, de forma a torná-lo tão importante quanto merece a obra de Cunha Lamas.
Para os nossos associados fica o nosso compromisso, neste mandato que agora se inicia, de
tudo fazermos para que o nosso Clube seja cada vez mais forte e maior. Um bom ano para todos
vós, malgrado a crise económica que grassa neste País.

Elder Manuel Pinto Correia
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Sobre a raridade relativa dos carimbos
pequenos , conhecidos por “Thimble”,
da Índia Portuguesa
(1)

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabo.pt

“Enquanto que nas estações de maior movimento
estavam em uso carimbos do tipo D4, as estações
secundárias serviam-se de carimbos do tipo D5 que, quanto
a nós, são os mais interessantes que no Estado da Índia
estiveram em uso. Tendo por esqueleto um círculo com
19mm de diâmetro, têm as dimensões bem adequadas à
obliteração e frequentemente se encontram inteiras sobre
o selo. Apresentam-se em diferentes variantes, desde a
data completa, e a maneira inglesa, até á ausência de
qualquer dos seus três elementos, podem ver-se variadas
representações impressas, manuscritas ou mistas.”
Guedes de Magalhães. Marcas postais do Estado da Índia

As primeiras marcas thimble -1884

Dia /mês

Mês/dia

Só nome

____________________
1 - Tipo D5 Guedes de Magalhães
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Só mês

Mês / dia / 1ºdig ano

Marcas tardias

Mês/dia

Erros

Dia/mês

Data invertida

Ano errado

1 - Breve introdução à marcofilia da Índia Portuguesa no período 1871 a 1884.
Em consequência do Regulamento postal de 1871 passam a existir no território de Goa as seguintes
estações postais, localizadas no mapa 1.

Mapa 1 - Historia e evolução dos CTT do Estado da Índia, por Caetano Duarte Catulo
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No quadro 1, alem da identificação dos números e letras atribuídos a cada correio, resume-se os
datas de extinção e de reabertura de algumas estações postais.
Adm. ou Direcção
Administração Geral
Direcção Mapuçá

Direcção Margão

Direcção de Pondá

Direcção de Bicholim
Praça de Angediva

Estação

Carimbo

Extinções

Aberturas e transferências

Pagim

1

Goa Velha

H

Mapuça

2

Perném

A

Colvalle

B

Extinta 23.07.1874

Calangute

C

Extinta 23.07.1874

Aguada2

D

Extinta 23.07.1874

Margão

5

Chinchinim

J

Sanguém

L

Extinta 23.07.1874

Canacona

M

Extinta 23.07.1874

Reabert. 17.01.18813 (01.02.81)

Quepem

K

Extinta 23.07.1874

Reabertura 06.10.79

Vernã

I

Extinta 23.07.1874

Mormugão

F

Extinta 01.03.1872

Ponda

4

Mardol

G

Bicholim

3

Sanquelim

E

Extinta 01.03.1872

Extinta 01.03.1872

Reabertura 06.10.79

D passou em 1884 para Damão

Reabertura 24.02.1880 (início
06.03.804)

G passou para Damão Grande
(13.05.1892)

Extinta 23.07.1874

Angediva
Sanvordém

Abertura 21.02.1883
Quadro 1

A única abertura de uma nova estação postal neste período foi a de Sanvordém.

____________________

Figura 1 - Chinchinim 10.05.1883, obliterador J

2 - Portaria Provincial de 23.07.1874 publicada no B. Oficial
3 - Portaria Provincial de 17.01.1881
4 - Ver Edital a seguir
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A 1 de Março de 1872, foi publicada a P.P. Nº 370, que extinguia as estações postais de Goa Velha,
Mormugão e Mardol. (Inserção 1)

Inserção 1

Passados dois anos, e no seguimento de ordens
emanadas do reino, visando um equilíbrio financeiro
nos correios ultramarinos, foi publicada a P.P.79 de
23.07.74, que entre outras determinações extinguiu várias
direcções1 e 8 delegações do correio.(Inserção 2).
Inserção 2

No quadro abaixo, apresenta-se as receitas das
estações postais existentes no último trimestre de 1876, onde se pode constatar que as estações postais
no território de Goa eram apenas sete.

Inserção 3

5 - Que passaram a delegações

8

O progressivo aumento de tráfego postal, aliada à necessidade de dar cobertura postal a
determinadas localidades, determinou que algumas das estações extintas fossem reabertas, o que foi
legislado pelas portarias de 06.10.1879 (inserção 4), 24.01.80 (inserção 5) e 17.01.81 (inserção 6).

Inserção 4

				

Inserção 5

9

			

Inserção 6

O mapa de rendimentos que se mostra na Inserção 7 dá-nos agora conta de 11 estações assim
como dos seus rendimentos postais.

Inserção 7
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Conforme já referido, neste período temporal (1871 a 1884) a única estação postal criada foi a
de Sanvordém, o que foi dado a conhecer ao público pelo aviso da Administração Geral dos Correios.
(Inserção 8)

				

Inserção 8

			

Chegamos assim a 1884, e á nova reforma postal, onde vão surgir as marcas que são o objecto
deste estudo.

2 - As marcas do tipo “thimble”
O seu aparecimento foi consequência da reforma dos correios de 1884, tendo sido encomendados
na Índia britânica, fabricados no mesmo estilo dos que por lá estavam em uso (ver as marcas de COCHIM
e de GADAG na figura 2)

Figura 2
Estas marcas são conhecidas desde 1884 (data mais antiga sobre selo é de 18.03.84 de Sanguém
e sobre carta em Maio de 1884 de Quepem) e continuam a ser utilizados até pelo menos 1898, com
excepção de Mormugão Porto e Cuncolim, que aparecem em data posterior.

Figura 3 - A marca de Chinchinim
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Mapa 22 com a localização das estações postais que utilizaram marcas thimble

6 - Relatório sobre os Correios e Telégrafos do Estado da India- Juvenal Elvas. 1918
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Para simplificação da apresentação deste trabalho, consideramos 4 períodos de utilização destas
marcas, que correspondem a alterações significativas na lista das estações apresentadas nos quadros
mensais de rendimento das estações postais

3 - Os diversos períodos de utilização dos thimble

		
pontos:
•

•

3.1 - De 1884 a 1888.

Neste intervalo de tempo, que é limitado pelas duas reformas postais, convém realçar alguns

Até Dezembro de 1884, não houve publicação de rendimento dos correios, com excepção dos que
referiam aos vales postais, que eram apresentados num quadro com o rendimento da administração
geral de NOVA GOA, de cada uma das 4 direcções do correio em MARGÃO, MAPUÇÁ, MORMUGÃO
e DAMÃO3.
Em Janeiro de 1885, passaram a ser publicados mensalmente as receitas de cada estação postal, o
que permite saber quais as que estavam em funcionamento e os seus respectivos rendimentos4.

Figure 4. A marca de Pondá

Na inserção 9 mostra-se o mapa do rendimento relativo ao mês de Janeiro de 1885.
Dele constam as importâncias relativas à venda de selos, de bilhetes-postais, assim como da
correspondência não franqueada, que tem um valor significativo de portes a cobrar ao destinatário.

7 - Damão, cuja abertura teve lugar a 1 de Abril de 1884. É conheçido um Inteiro, datado 25 de Abril de 1884, ainda obliterado
DAMAN

.
8 - Excepção para Junho a Dezembro de 1886, em que nada aparece no B. Oficial.
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Inserção 1

•
•

Vamos fazer alguns comentários a veste quadro:
BILHETES POSTAIS:
Em relação aos bilhetes-postais vendidos é notável o valor de Damão, superior ao de Nova Goa, assim
como valores equivalentes para Mapuçá, Margão e Mormugão
O valor de Diu é superior ao de Mapuçá, Margão e Mormugão.
Todas as outras estações postais têm um valor diminuto, inferior a 1 Xerafim

•

CORRESPONDENCIA COM PORTE A COBRAR:
Valor elevado de “correspondências com porte a cobrar” em todas as estações postais.

•

O regulamento de 1884, na parte respeitante aos portes, diz claramente que a franquia não è
obrigatória, e nesse caso é cobrado o dobro do porte em falta ao destinatário.
•

ESTAMPILHAS VENDIDAS:
Uma enorme variação de valores, com os maiores rendimentos na Administração e nas direcções,
assim como em Damão e Diu.

De salientar ainda os valores de Pondá e de Chinchinim, que não sendo direcção têm valores
elevados, maiores que a direcção de Mormugão.
As outras estações têm valores baixos ou muito baixos e vamos dividi-las em 4 categorias, conforme
o seu rendimento em Xerafins:
•
•
•
•

Rendimento de 7 a 10.
Rendimento de 4 a 7.
Rendimento de 1 a 4.
Abaixo de 1.

Bicholim, Quepem e Colvalle
Sanquelim, Canacona, Calangute e Perném
Piedade, Sanguém, Porvorim e Praganã
Goa Velha e Vernã
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É ainda de salientar que da tabela constam localidades que não têm rendimento de vendas, mas
somente de portes cobrados, como por exemplo Vernã.
A lista de estações que consta desta tabela, corresponde à que vem enunciada na reforma de
1884, com excepção de Angediva, que consta do regulamento de 1884, mas não dos mapas de rendimento
no período de 1884/1888.
Analisando os valores apresentados nos mapas e no período que decorre de 1885 a 1888, podemse tirar algumas conclusões:
VERNÃ: Não teve qualquer rendimento em 1885, 1886, 1887 e até Fevereiro de 1888, altura em
que foi extinta; são excepção os meses de Julho a Dezembro de 1885 e o de Março de 1887, com valores
embora diminutos. TEVE MARCA TIMBLE , MUITO RARA

Figura 5 - Velcão 23.09.86 para Vernã 25.09.84 (erro data). Marca F de Mormugão

GOA VELHA: deixou de ter rendimentos em Setembro de 1885, mantendo-se assim até a sua
extinção em Março de 1888. (inserção 10).
Estas duas extinções nada têm de surpreendente, dado que estas estações não tinham qualquer
rendimento. Goa Velha se teve marca, esta só foi utilizada de 1884 a Setembro de 1885. PODE (DEVE) TER
TIDO MARCA THIMBLE
PORTARIAS DE EXTINÇÃO de VERNÃ e de GOA VELHA, em Fevereiro / Março 1888, não
foram encontradas, tendo provavelmente resultado da aplicação do regulamento de
24 de Fevereiro 1888
PRAGANÃ: Sempre teve muito baixos rendimentos mensais (da ordem de 1 Xerafim), e em Março
de 1888, passou a estação postal a ser em Nagar-Avely, que continuou com esses valores baixos. PODE
(DEVE) TER TIDO MARCA THIMBLE
PIEDADE: Teve valores baixos em todo o ano de 1885, nulos de Janeiro a Maio de 1886, (portanto
impossível no 1º semestre de 1886) passando depois a valores um pouco superiores. MARCA DIFICIL EM
1884 e 1885.
COLVALLE: Valores muito baixos ou nulos, até Maio de 1888, altura em que se deu um aumento
mensal assinalável, que se manteve. MUITO DIFICIL ATÉ 1888
COLLEM: Abriu em Março de 1888, como estação de 2ª classe da direcção de Margão e até ao
fim desse ano TEVE valores muito baixos. PODE (DEVE), TER TIDO MARCA, MAS MUITO RARA
SANVORDEM: de Fevereiro de 1887 a Dezembro de 1888, teve valores muito baixos. Não teve
thimble. TEM MARCA D7
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CALANGUTE: valores nulos de Janeiro a Julho de 1887, baixos no resto do ano de1887,altura em
que se deu um incremento notável, e que se manteve até Fevereiro de 1888, altura em que foi extinta.
A extinção de uma estação com considerável movimento postal, e rendimento superior a 20X mensais,
carece de explicação, ainda não encontrada.
A PORTARIA DA EXTINÇÃO DE CALANGUTE em Fevereiro de 1888 não foi encontrada

Figura 6 - A marca de Calangute

Na Inserção 10 (Mapa do rendimento dos correios durante o mês de Maio de 1886)podemos verificar
que as estações postais são as mesmas que a inserção 9, porém apresentadas por ordem diferente.
		

Inserção 10

Deste período temporal (1884-1888),
conhecemos “marcas postais Thimble”
de todas as localidades indicadas, com
excepção de Praganã e Goa Velha, de
acordo com o Quadro 2 que apresentamos
na página seguinte
As estações principais de Nova Goa,
Mapuçá, Margão, Mormugão e Sanvordem
nunca tiveram thimble.
Das restantes localidades indica-se o
ponto da situação: na 2ª coluna o primeiro
ano conhecido com thimble, na 3ª coluna
refere-se outro tipo de marca utilizada.
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Estação

Carimbo Thimble

Outro tipo

Nova Goa

D7

Mapuça

D7

Margão

D7

Damão

1884

9

Diu

1885

Mormugão

D7

Chinchinin

1884

Sanvordem

D7

Calangute

1885

Colvalle

1885/86

Sanquelim

1884

Vernã

1886

Pondá

1884

Bicholim

1884

Quepem

1884

Samguém

1884

Canácona

Conhecida
Impossível datar10

Preném

1887

Porvorim

1885

Goa Velha

Não conhecido

Piedade

1884/85

Praganã

Não conhecido

					
		
3.2 - O regulamento postal de 1888

Quadro 2

		
A entrada em vigor do Regulamento Postal de Fevereiro de 1888, levou a algumas alterações.
A lista das estações postais que constam do diploma (inserção 11) passou a ser a seguinte:

Inserção 11

____________________
9 - Abriu em 01.04.1884
10 - O caso de Canacona é especial, pois a estação existia e tinha rendimento postal. Conhece-se a marca, mas a ausência de
documento datado ou de data no carimbo, faz com que somente em 1890 se possa datar.
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As alterações nas estações postais são as seguintes: (ver Mapa 2)
a) Foram extintas: Calangute, Porvorim, Goa Velha e Vernã.
b) Foram abertas: Saligão, Collém (junto a linha férrea), Aldona e Cansaulim.(junto a linha férrea)
c) Mudaram de nome: Pragana passa a Nagar-Avely

Figura 7 - A marca de Saligão

Se a extinção de Goa Velha e de Vernã parecem justificadas face à quase total ausência de
rendimento, já o caso de Calangute e de Porvorim, cuja localização se pode ver no mapa 2, justificam
alguma interpretação, que não sabemos dar. A abertura de Collém e de Cansaulim, localidades situadas
na via-férrea de Mormugão, também parece normal.
Os mapas de rendimento, de que se mostra exemplo na inserção 12, mantiveram-se sem alteração
de estações postais de Fevereiro de 1888 até Outubro de 1890.

Inserção 12
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Em relação ao rendimento das
estações postais constata-se:
COLLEM: foi aberta em Março
1888, teve um muito pequeno rendimento
até Julho, e a partir daí não teve
qualquer rendimento até finais de 1889,
pontualmente rendimentos diminutos
em 1890. Pela data da primeira data de
Collem CA, parece razoável admitir que
COLLÉM NÃO deve ter tido THIMBLE

Figura 8 - A marca de Collém C.A.

NAGAR AVELY: continuou (tal
como Praganã) com rendimentos
mínimos

Figure 9. A marca de Nagar Avely

Em 1890 foi publicado o «Guia postal da Índia Portugueza», de onde retiramos a Tabela que se
apresenta na inserção 13

Inserção 13 - Lista das estações constantes do Guia Postal, publicado em
Goa em Janeiro de 1890
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As estações postais listadas no Guia são as mesmas que constam no regulamento postal de 1888.
È ainda de salientar que nas duas listas figura ANGEDIVA, mas que esta não aparece em nenhum dos
mapas de rendimento, certamente por não ter qualquer rendimento
		

Para as 4 novas estações indica-se esquematicamente
Estação
Cansaulim
Collém

Carimbo Thimble

Outro tipo

1888
Não conhecida

Saligão

1888

Aldona

1888

Conhece-se Collém CA
desde 02.05.1888

Quadro 3

		

3.3 - Novembro de 1890 a Dezembro de 1892
Neste intervalo de dois anos, de novo se fecham estações e se abrem outras:

Inserção 14

Foram abertas:
Rachol em 03.02.1891 pela Portaria Provincial nº81 (Inserção n.º 15) e extinta a 05.10.1891, pela
Portaria 608;
Damão-Pequeno criada pela Portaria Provincial n.º 222 de 30.03.1891, e extinta a 13.05.1892, pela
Portaria Provincial 232. (passa para Damão Praça - Damão Grande)
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Inserção 15

Inserção 16

Inserção 17

Foram extintas: Cançaulim pela Portaria Provincial n.º 222 de 30.03.1891 (inserção 16 e 17)
Collém pela Portaria Provincial n.º 81 de 03.02.1891 (Inserção 18)

21

Inserção 18

RACHOL: Começa em Abril 1891, cresce o
rendimento em Julho, Agosto, Setembro, em
Outubro já não tem qualquer rendimento, e em
Novembro já não figura.
NOS QUATRO MESES DE EXISTÊNCIA TERÁ TIDO
MARCA1?
DAMÂO PEQUENO: Começa também em
Abril de 1891, começa com valores elevados que
mantém, extinto em 1892.
TERÁ TIDO THIMBLE?
Durante 1891/2 SANGUEM, PIEDADE, SANVORDEM,
CANÁCONA, tem os mais baixos rendimentos.
NAGAR AVELY: Sempre teve rendimentos entre 2
a 3 Xerafins, mas em Novembro e Dezembro 1892,
baixa para 0:01:00
ANGEDIVA: pela 1ª vez aparece rendimento DA VENDA DE ESTAMPILHAS, em Julho, Outubro, Novembro e
Dezembro de 1892 mas com valores muito baixos (0:01:00). TERA TIDO MARCA2 THIMBLE?
O mapa que se apresenta na página seguinte (Inserção 19), publicado pela administração geral
dos correios de Goa a 12 de Maio de 1892, enumera as estações postais do Estado da Índia, assim como
as localidades servidas por cada correio.
Estas aberturas foram porém de curta duração, pois o director dos correios propôs, conforme
aparece referido no relatório datado de Maio de 1892, a supressão das estações de Rachol e Cansaulim3,
assim como de Damão Pequeno4, esta ultima ainda á espera de aprovação.
Para além do que já foi referido, em 1892
São extintas: Damão Pequeno (já não consta em Junho de 1892)
		
Rachol (já não consta em Novembro de 1891)
		
Sanvordém (já não consta em Dezembro 1892)

3.4 - Julho 1893 a Outubro 1896
Em Dezembro de 1894 passou a constar da lista das estações uma nova estação postal designada
por “Correio Ambulante”.

12 - Gordon é referido como tendo tido (ou conheçido) o thimble de Angediva, assim como de Rachol.
13 - Que entretanto já tinham sido extintas
14 - No caso de Damão Pequeno, não houve supressão, mas sim a passagem a estação de 2ª classe, passando a de Damão Grande
(Praça) a ser de 1ªclasse.
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Inserção 19

A verba referida na rubrica “ Correio Ambulante” refere-se ao total mensal de receita obtida pela
repartição ambulante – carruagem do Comboio – assim como ao somatório de todas as receitas parciais
das estações ambulantes situadas nas estações de caminho-de-ferro.
No preâmbulo do relatório relativo à abertura da linha férrea de Mormugão para a Índia inglesa,
diz o relator: “Foram criadas novas estações postais ao longo da linha férrea, e extinguiram-se outras por
inúteis.”
No relatório também é feita referência à Repartição Ambulante, assim como aos “ locais que
servem cada um dos correios para a permutação de correspondência”
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Inserção 20

Ainda com respeito ao correio transportado pelo caminho-de-ferro, fazia-se saber ao utilizador
que: “ Nas estações de caminho de ferro podem ser lançadas correspondências nas caixas ali colocadas
permanentemente até 5 minutos antes da partida do comboio e na caixa da carruagem repartição postal
ambulante, durante todo o tempo que o comboio estiver na estação.”
No que respeita às restantes estações postais, verifica-se que:
NAGAR AVELY: manteve um nível à volta de 5 X até Maio 1895, altura em que baixou para quase
zero, mantendo-se depois com um valor médio de 2X até finais de 1896
ANGEDIVA: manteve um valor mínimo, mas sempre presente na rubrica de venda de estampilhas,
até pelo menos Outubro 1896
SANQUELIM: Manteve-se sempre em torno de 10X, até que em Setembro e Outubro de 1895 passa
a ZERO, para no mês seguinte passa para 17, continuando assim, para Janeiro 1896 passar acima de 100!!,
mantendo este valor em Fevereiro e Março, para depois voltar aos valores de 20X
PIEDADE, PERNEM, CANACONA, e SANGUEM, mantiveram-se a volta de 10X, até finais de 1896
CORREIO AMBULANTE fez a sua entrada em Dezembro de 1894, com um nível médio de 30X, que
aos poucos vai aumentando

Figura 10 - A marca de Mormugão C.A.

Figura 11 - A marca de
Sanvordem C.A.
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Mapa 3 Mapa da rede postal após abertura do C. F. Mormugão em 1888 (Caetano Duarte Catulo)

Mapa 4 Mapa da rede postal do Correio Ambulante em 1902 (Caetano Duarte Catulo)

Da comparação dos mapas 3 e 4, e dos quadros de rendimento verifica-se que:
1) - Mormugão e Margão têm marca do correio e também marca do C.A.
2) - Cansaulim, Collém e Sanvordém, que no passado tiveram marcas thimble, passaram a ter somente
marca thimble com C.A.
3) - Majorda e Chandor só têm marca de C.A
4) - Das obliterações “Thimble” conhecidas, a data mais antiga conhecida para o C. A. é de Cansaulim,
de Março de 1888.
5) Localidade

Data em carta

Data em selo

Collém CA

23.05.1893

02.05.1888

Chandor CA

20.07.1888

03.07.1888

Cansaulim CA

25.02.1890

16.03.1888

Majorda CA

26.05.1888

08.07.1888 (20.01.1888)

Margão CA

30.07.1888

Mormugão CA

03.07 1888 (02.01.1888)

05.09.1888

Sanvordem CA

17.05.1892

02.05.1888

						

Quadro 4
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No mapa do horário e partida das malas do correio, valido a partir de 1 de Outubro de 1893,
pode ler-se:
“As correspondências de Pangim, Mormugão e Margão para Quepem e Sanguém e vice-versa são trocadas
por intermédio do correio ambulante.”

Inserção 21

A publicação dos mapas de rendimento do correio mantém-se até ao fim do ano de 1897, para
depois dar lugar aos valores totais mensais,
sem serem discriminadas as estações.
A tentativa para determinar
quando apareceram as estações de
Cuncolim e Mormugão Porto não deu
resultado, pois nos resumos das notícias
publicadas no B.O. da Índia, não foi
encontrada notícia da abertura destas
estações. Somente numa relação de 1903,
publicada no B.O. Nº 51 de 30.06.1903
aparecem estas duas estações postais.
Nesta relação Angediva já não
consta como tendo correio.
					
Figura 12 - A marca de Cuncolim
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Inserção 22

			

4. Sobre a raridade relativa dos
carimbos «thimble».
O objectivo último deste trabalho
é a atribuição de um grau de raridade a
cada um destes carimbos.
Para tal, é razoável aceitar um certo número
de factos como determinantes na raridade
destas marcas:
a) O intervalo de tempo maior ou
menor no qual foram utilizadas
b) O rendimento do correio da
estação postal que utilizava
este tipo de marca,factores
determinantes na facilidade ou
dificuldade com que aparecem
selos onde estes carimbos se
encontram aplicadas
No quadro 4 apresentamos
um resumo das estações que utilizaram ou
podem ter utilizado(nomes destacados a
vermelho) as marcas thimble.
Neste quadro utilizámos as
seguintes abreviaturas ou siglas:
# - Ano em que se conhece o thimble,
# - Para as marcas do C.A.
AB - Ano de abertura da estação postal
EXT - no de extinção da estação postal
D4 - Carimbo data completa segundo
Guedes Magalhães. (flor em vez de arabesco
em Damão pequeno). Ver figura.
D6 - Carimbo Correio de Diu
D7 - Carimbo datado segundo Guedes
Magalhães. Ver figura.
D8 - Carimbo Damão Inteiro Postal
DC - Carimbo data completa

D4

D7

Figura 13 - A marca de Mormugão-Porto
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Quepem
Saligão
Sanguem
Sanquelim
Sanvordem
SanvodemCA
Vernã

Rachol

Damão Peqº
Diu
Goa Velha
Majorda CA
MargãoCA
Mormugão
Morm CA
Morm.Porto
Nagar-Avely
Pernem
Piedade
Ponda
Porvorim
Praganã

Damão

Aldona
Angediva
Bicholim
Calangute
Canacona
Cansaulim
CansaulCA
Chandor CA
Chinchinim
Collem
CollemCA
Colvalle
Cuncolim

D7

#

#

#

# Diu

#

#

1887

# ??
#
D7

#

#

#

#

#

1886

#

#

#

#

D.C

#

#

#

1885

#

#
#

#

#

#

#

1884

#
EXT

#-AB
#

EXT
EXT

AB
#

#

D6
EXT
#
#

#

# AB
#
#
#
AB
#

EXT #

#-AB

1888

#
#

#

#

#

#

1889

#

#

#

#

#
#

#

#

1890

EXT

#
#
#

#

#

#
#

EXT

#

#
#

#
#
#

#

#

1892

Quadro 5

D7

AB/
EXT
#

#

#

AB D4

#

#

#
#
EXT

#
EXT

#

1891

#

#
# D4
#

D4

#

D4

D4
D4

#

#
# D4

D4
D4

D4

D4

1893

#

#

#

Damão I.P
D8

#

1894

#

#

#

1895

#

#

Bor

#

1896

#

Bor

1897

DC
DC

# DC

# DC
DC
# DC
DC

DC

DC
DC

DC

DC

# DC

DC

1898

#

1899

1900

D4

» 1904

» 1904

+

Para a atribuição da raridade destas marcas, baseamo-nos nas colecções de Alan Herrick, David
Gordon, John Sussex, John Dahl, Roger Lawson, Bento Dias, Paulo Sequeira e na do autor, chegamos ao
resultado que se apresenta no quadro 5, com uma classificação em 5 escalões5;
RR (muito raro), R (raro), D (difícil), C (comum) e MC (muito comum), assim como Desc(onheçida)
Para testar a validade desta classificação, falta ainda a comparação com os dados que se obtêm
a partir dos rendimentos das estações, relativos a estampilhas e bilhetes vendidos6, assim como à listagem
dos anos em que cada marca esteve em uso

Estação

Raridade (obtida pelo numero de marcas
conhecidas)

Rendimento total, somatório dos
valores mensais em Xerafins, dentro
dos limites temporais indicados.

Anos em
uso, pelas
datas dos
carimbos

Media
mensal em
Xerafins

Todas as estações com rendimento,
portanto podem ter tido marca

Goa Velha

Desc.

Collem

Desc.

“

Praganã

Desc.

“

Rachol

Desc.

“

Damão Pequeno

Desc.

“

Angediva

Desc.

Calangute

RR

4

8,9

Colvalle

R/RR

1326 X (1885 a Dez 1893)

9

12,2

Diu

RR

1300 X (1885 a Mai 87)

4

46

Nagar Avely

RR

Porvorim

RR

346 X (jan85 a Fev 88)

1

9

Vernã

RR

22 X (Jan85 a Fev 88)

1

0,6

Canacona

R

642 X (jan85 a Out 93)

2

6,1

Cansaulim

R

543 X (Março 88 a Fev 91)

1

15,5

Saligão

D/R

6567 X (Março 88 a Dez 1893)

6

95

Aldona

D

2431 X (Março 88 a Dez 1896)

9

23

Cuncolim

D

866 X (jan 85 a Dez 93)

5

12,2

Pernem

D/R

505 X ( 1887 a 1891)

5

Sanguém

C/D

907 X (1885 a Dez 1895)

12

Sanquelim

C/D

223 X (Jan 1885 a Dez. 1890)

7

Bicholim

C/D

Mormugão Porto

C/MC

Piedade

C/D

1056 X(1885 a Dezº 96)

14

Pondá

C/D

2192 X (1885 a Dez 1892)

9

Quepem

C

2383 X (jan 1885 a Dez. 1892)

14

Chinchinim

MC

2432 X ( Jan 85 a Dez 89)

14

Damão

MC

10

CansaulimCA

C/D

4

Majorda CA

R

4

Margão CA

R

4

Chandor CA

R/RR

4

SanvordemCA

R/RR

4

Collem CA

D/R

4

MormugãoCA

C/D

4

“
331 X (jan1885 a Fevº 1888)

1

1447 X (1885 a Dez 1892)

8

6,8
15,0

10
7,3

40,5

Quadro 6
15 - Nalguns casos e por dificuldade em atribuir um só grau de raridade atribuímos tentativamente dois.
16 - A premissa é a de que quanto mais selos vendidos, mais comunicação postal EXPEDIDA, e portanto mais vezes a marca(s)
postais foram aplicadas. Porem nem sempre o foram nos selos, mas sim nas cartas, e como estas não abundam, pode invalidar
o raciocínio. O outro aspecto, é que a maioria das marcas conhecem-se sobre IP, de que sabemos ser diminuta a venda (em
comparação com as cartas) e portanto a circulação.
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Olhando para o tempo em que as marcas estiveram em actividade (foram aplicadas), assim
como para o rendimento total durante esse período, obteríamos a seguinte classificação, a partir do
rendimento menor.
Estaçao

Coeficiente

Vernã

Anos

Raridade

22

1

SANQUELIM

223

7

D

Calangute

331

4

RR

Porvorim

346

1

RR

Pernem

505

5

R

Cansaulim

543

1

R

Canacona

642

2

R

Cuncolim

866

5

D

Sanguém

RR

907

12

D

Piedade

1056

14

D

DIU

1300

4

RR

COLVALLE

1326

9

RR

Bicholim

1447

8

C/D

Ponda

2192

9

D

Quepem

2383

14

C

ALDONA

2431

9

D

Chinchinim

2432

14

MC

SALIGÃO

6567

6

RR

Quadro 7

As estações identificadas em maiúsculas carecem de explicação quanto à dificuldade de serem
encontrados os respectivos thimble.
			
			DIU		4 anos.
			
SALIGÂO
6 anos. ( abriu em 1888)
			
COLVALLE
9 anos. ( de 1884 a 1888 quase sem rendimento)
			
ALDONA
9 anos. (abriu em 1888)
			
Também SANQUELIM carece de explicação
Das marcas listadas acima, somente no caso de Diu se encontra uma explicação «fácil». O correio
de Diu inutilizava o selo sempre com a marca DIU dentro de linhas paralelas, pelo que a marca thimble
não aparece a inutilizar selos, a não ser em casos de excepção. Em 1888 passou a utilizar a marca Diu/
data/ I.P., desaparecendo o thimble.

Epílogo.
Este trabalho esta ainda por ser completado, mas para tal é necessária a colaboração dos
coleccionadores, pedindo que nos comuniquem marcas e datas que ajudem a completar o quadro 5.
Para já é este o estado dos nossos conhecimentos.
Um agradecimento especial a Bento Dias e Paulo Sequeira, que em muito colaboraram fornecendo
dados das suas colecções.

Lisboa, Abril de 2012
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Compilação dos Sobrescritos Inteiros Modernos
3.ª Parte
Estudo de Variedades e Actualização para 2011

José Manuel M. Cardia Lopes
Horácio M. Novais
hora.nova@hotmail.com

Em artigos anteriores 1, 2 apresentou-se uma
compilação dos Sobrescritos Inteiros Modernos,
considerando como tal os emitidos pelos CTT desde 1977.
Nessa compilação distinguiram-se diferentes tipos de
correio (normal, de natal e festivo, azul, verde, registado
e bilhetes-carta de correio aéreo) tendo a respectiva
catalogação sido feita atendendo a características
consideradas como principais do ponto de vista filatélico:
o selo impresso, as dimensões do sobrescrito e indicações
impressas tais como código de barras, data e tiragem. No
presente artigo estudam-se algumas outras particularidades
dos sobrescritos de correio azul que não tinham ainda sido
consideradas anteriormente para não sobrecarregar a
descrição dos diferentes tipos catalogados. Apresentamse também os sobrescritos que entretanto foram emitidos
durante o ano de 2011, assim como se acrescentam alguns
sobrescritos de anos anteriores que não tinham ainda sido
catalogados.
I - ESTUDO DE VARIEDADES EM SOBRESCRITOS DE
CORREIO AZUL.
Tal como atrás referido, vamos considerar algumas
características secundárias que por vezes ocorrem em
sobrescritos de correio azul, como a largura da aba de
fecho do sobrescrito, a existência e forma de uma “linha
de abertura fácil” ou de uma fita de protecção da goma.
Trataremos dos casos em que essas características resultam
no aparecimento de variantes aos tipos catalogados.
1 - LARGURA DA ABA DE FECHO.
A aba de fecho em geral tem a mesma largura
em todos os sobrescritos de um mesmo tipo. No entanto
____________________
1 – Horácio M. Novais, “Compilação dos sobrescritos inteiros modernos.
1ª Parte – Correio Normal”, Boletim do Clube Filatélico de Portugal, nº 428,
pág 27-35, Junho 2010
2 – José Manuel M. Cardia Lopes, Horácio M. Novais, “Compilação dos
sobrescritos inteiros modernos. 2ª Parte – Tipos especiais de correio”, Boletim
do Clube Filatélico de Portugal, nº 431, pág 64-79, Março 2011
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surgem excepções em alguns tipos mais antigos, possivelmente por se tratar de tiragens distintas incluídas
num mesmo tipo. É o caso dos tipos A10b e A11b nos quais é possível encontrar sobrescritos com aba de
fecho larga (cerca de 44 mm) e com aba de fecho estreita (cerca de 30 mm). É também o caso dos
sobrescritos A10b apresentados na secção 4.

30 mm
44 mm

Figura 1 – Largura da aba de fecho no caso dos sobrescritos A11b.

2 - LINHA DE ABERTURA FÁCIL.
A partir de certa altura os sobrescritos inteiros passaram a apresentar, no verso, uma série de ranhuras
com o fim de facilitar a sua abertura, designada como “linha de abertura fácil”. Pode apresentar diversas
configurações distintas: ou uma série de traços paralelos e inclinados, ou uma linha ondulada ou em dente
de serra, ou letras repetindo o acrónimo CTT. Os sobrescritos mais antigos não apresentam qualquer linha
de abertura fácil. Crê-se que surgiram após 1999, com os sobrescritos com o selo “carta e núvens”.
A linha de abertura fácil permite distinguir as seguintes variedades:
A10b com aba de fecho estreita (30 mm): existe com e sem linha de abertura fácil com as letras CTT;
A11b com aba de fecho estreita (30 mm): existe com e sem linha de abertura fácil com as letras CTT;
A15b: existe com e sem linha de abertura fácil com as letras CTT.
3 - POSIÇÃO DO LOGÓTIPO DOS CORREIOS.
Nos sobrescritos A03 é possível encontrar exemplares nos quais o logótipo dos CTT CORREIOS surge
em posições distintas relativamente aos restantes textos (conforme Figura 2).

Figura 2 – Posição do logótipo dos CTT CORREIOS nos sobrescritos A03.

4 - FITA DE PROTECÇÃO.
A fita de protecção da goma apenas se manterá presente nos exemplares novos pelo que se
considera ser uma característica de menor interesse. São conhecidos sobrescritos com fita de protecção
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branca ou com o logótipo dos CTT CORREIOS impresso a azul. Em geral a fita de protecção é sempre a
mesma para cada subtipo / data. Contudo conhecem-se sobrescritos A10b quer com fita de protecção
branca quer com fita de protecção com o logótipo dos CTT CORREIOS desenhado a azul (Figura 3).
Também nos sobrescritos A15j é possível encontrar quer fita de protecção branca (data Mar 2003),
quer fita de protecção com o logótipo dos CTT CORREIOS desenhado a azul (data Jan 2004).

40 mm

30 mm

Figura 3 – Tira de protecção no caso de sobrescritos A10b: à esquerda tira de protecção branca; à direita tira de
protecção com o logótipo dos CTT CORREIOS impresso a azul. Notar também a largura da aba de fecho: 40mm à
esquerda, 30mm à direita.

5 - LOGÓTIPO “OPEN PLUS”.
No verso de alguns sobrescritos aparece um logótipo “OPEN PLUS” impresso à direita. Na
generalidade dos casos não dá lugar ao aparecimento de variedades: todos os sobrescritos de um
determinado tipo ou apresentam, ou não apresentam este logótipo. No entanto os sobrescritos A24a
com as datas Jul. 2005, Jan. 2006, Mar. 2006 apresentam o logotipo “OPEN PLUS” no verso, enquanto os
sobrescritos deste tipo com as restantes datas não o apresentam.

Figura 4 – Logótipo “OPEN PLUS” no caso dos sobrescritos A24a. Datas: May.2005 (à esquerda) e Jul.2005 (à direita).

6 - O CASO PARTICULAR DOS SOBRESCRITOS A18.
Para os sobrescritos A18 estão catalogados três subtipos, A18a, A18b e A18c, diferenciados com
base nas tiragens e datas indicadas no verso. No entanto, conforme se pode ver na Figura 5, a distinção
entre estes subtipos também pode fazer-se a partir das fontes dos caracteres utilizadas nas legendas, quer
nos selos, quer nas na aba de fecho do sobrescrito.
Enquanto em A18a em todos os textos é utilizada uma fonte semelhante a Verdana, em A18c
em todos os textos é utilizada a fonte Courrier New (veja-se a diferença entre as palavras “Portugal” e
“Portugal”). Em A18b são utilizadas ambas as fontes, Courrier New no selo, Verdana no verso (ver Tabela 1).
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Figura 5 - Fontes utilizadas nas legendas dos selos e no texto no verso dos sobrescritos tipo A18. Em ambas as colunas
apresentam-se, por esta ordem, os subtipos A18a, A18b e A18c.

Tabela 1 – Caracterização dos sobrescritos A18a, A18b e A18c.
Tipo

A18a

A18b

A18c

Portugal (1)

Portugal (2)

Portugal (2)

Correio Azul Nacional (1)

Correio Azul Nacional
(2)

Correio Azul Nacional (2)

Peso Limite 20 g. (1)

Peso Limite 20 g. (1)

Peso Limite 20 g.(2)

Válido para o 1º escalão do
serviço nacional (1)

Válido para o 1º escalão do
serviço nacional (1)

Válido para o 1º escalão
do serviço nacional (2)

Tiragem

380.000 ex.

400.000 ex.

-

Data

Mar 2003

Jan. 2004

Jan. 2004

Fontes nos
textos no Selo

Fontes nos
textos no verso

(1) Texto escrito com a fonte Verdana; (2) Texto escrito com a fonte Courrier New

7 – O CASO PARTICULAR DOS SOBRESCRITOS A15.
Os sobrescritos A15 (correio azul internacional com selo “carta e nuvens”) constituem um conjunto
interessante pela sua diversidade conforme se mostra na Tabela 2 e nas figuras 6 e 7.
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Tabela 2 – Resumo das características dos sobrescritos A15.
A15a

A15b

A15c

A15d

A15e

A15f

A15g

A15h

A15i

A15j

A15k

DL s/
jan

DL s/
jan

DL s/
jan

DL s/
jan

DL c/
jan

DP

C5

C5

C5

C5

C4

sim

sim

não

não

não

sim

sim

sim

sim

não

não

Nº de bandas para
leitura óptica

16

16

18

18

18

16

16

16

16

18

18

Nº de linhas da lista
de países

3

4

5

5

5

4

3

4

4

5

5

Duplo circulo com indicação do peso limite

não

não

sim

não

não

não

não

não

não

não

não

Branca

Log
CTT

Log
CTT

Log
CTT

Log
CTT

Branca

Branca

Log
CTT

Log
CTT

Branca
Log
CTT

Log
CTT

Linha de abertura fácil

não

não
CTT

///

///

///

não

não

não

CTT

///

não

Indicação da
tiragem

não

não

sim

não

não

não

não

não

não

sim
não

sim

2000
(1)

2001
(1)

Mar
2003
(2)

Jan
2004
(2)

Jan
2004
(2)

2000
(1)

2000
(1)

2001
(1)

Jan
2003
(3)

Mar
2003
Jan
2004
(2)

Mar
2003
(2)

não

não

sim

não

não

não

não

não

não

sim

sim

Formato
Indicação do
impressor no selo

Fita de protecção

Data

Logotipo EURO
2004 / UEFA

Legendas:
Log CTT – Fita de protecção da goma com o logótipo CTT Correios impresso a azul
/// - Linha de abertura fácil formada por traços paralelos
CTT - Linha de abertura fácil repetindo o acrónimo CTT
(1) Data inscrita no selo
(2) Data no verso, canto inferior esquerdo
(3) Data na aba de fecho

Conforme se referiu anteriormente os sobrescritos A15b surgem, quer sem linha de abertura fácil,
quer com linha de abertura fácil formando as letras do acrónimo CTT.
Também nos sobrescritos A15j temos duas variantes: ou sobrescritos com fita de protecção branca
e, no verso, a data Mar 2003 e a indicação da tiragem (160000 ex.); ou sobrescritos com fita de protecção
com o logótipo dos CTT CORREIOS impresso a azul e, no verso, a data Jan 2004 sem indicação da tiragem.
Nas figuras 6 e 7 notar as inscrições com a lista de países onde os sobrescritos podem circular. O
número de países com os quais os CTT estabeleceram acordos foi variando ao longo do tempo pelo que
a respectivas listas podem ocupar três, quatro ou cinco linhas.
Na figura 6, no sobrescrito A15c, notar um duplo cirulo com a inscrição “Peso limite / up to” e ao
centro 20gr. A anular a anterior inscrição “Peso limite 20 grs / up to 20grs” uma faixa azul em paralelogramo.
Na figura 7, no sobrescrito A15i, a data (Jan 2003) surge na aba de fecho, à esquerda.
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Figura 6 – Aba de fecho dos sobrescritos A15, formato DL sem janela (a partir do topo: A15a, A15b, A15c e A15d).

Figura 7 – Aba de fecho dos sobrescritos A15, formato C5 (a partir do topo: A15g, A15h, A15i e A15j).
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II - ACTUALIZAÇÃO DO CATÁLOGO
1 - CORREIO NORMAL
Acrescentar as seguintes novas entradas:
C30 – 2011 (20 Maio) Série de três sobrescritos com selos alusivos à água e à reciclagem de resíduos, design
de João Machado. À esquerda do selo “Taxa Paga”. No verso dos envelopes, à esquerda, “Peso Limite
20 g. / Válido para Correio Normal – Serviço Nacional”. Ao centro o logótipo dos CTT a vermelho. 230x110
mm. Tiragem 7500 de cada.
a.
b.
c.

Selo com a legenda “Água da torneira, água de confiança”, desenho análogo ao CE4148 mas sem
taxa e com fundo azul.
Selo com a legenda “Poupar água para ter amanhã”, desenho análogo ao CE4149 mas sem taxa
e com fundo verde.
Selo com a legenda “Separar resíduos para reciclagem”, desenho análogo ao CE4151 mas sem
taxa e com fundo castanho.

Figura 8 – Selos impressos nos sobrescritos C30.

C31 – 2011 (21 Novembro) Selo comemorativo dos 75 Anos da Ordem dos Engenheiros, com imagem da
fachada do edifício sede em Lisboa, design de Francisco Galamba. Por baixo do selo “Taxa Paga – Postage
Paid”. No verso, à esquerda, “Peso Limite 20 g. / Válido para Correio Normal – Serviço Nacional”. Ao centro
o logótipo dos CTT a vermelho. 225x115 mm. Tiragem 82000.

Figura 9 – Selo impresso no sobrescrito C31.

C23 – Eliminar esta entrada por não haver conhecimento do sobrescrito ter sido emitido.
2 - CORREIO DE NATAL E FESTIVO.
Acrescentar as datas indicadas:
N36b – Nov. 2008, Dez 2010.
3 - CORREIO AZUL
Para além dos sobrescritos nos formatos correntes os CTT também disponibilizam sobrescritos num
formato semelhante ao DL mas com dimensões ligeiramente superiores (230x115mm ou 230x110 mm em
vez de 220x110mm). Estes sobrescritos têm nos CTT a designação DL MAX e são normalmente vendidos a
empresas, só excepcionalmente aparecendo nos balcões de venda ao público. De notar que já tinham
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aparecido em 2006 (entrada A21d); os mais recentes aparecem agora catalogados em A27c, A27d e
A27e, tal como a seguir descrito.
Acrescentar as seguintes novas entradas:
• A19f. Sem os logótipos; no verso, data: Jan. 2004.
• A27c. Formato 230x115 mm. Código de barras no verso: 907 88 4. Data: Jun. 2008.
• A27d. Idem em envelope com janela. Código de barras no verso: 903 32 9. Datas: Abr. 2010,
Ago 2010, Out 2010, Fev. 2011.
• A27e. Formato 230x110 mm, em envelope com janela. Código de barras no verso: 903 32 9.
Datas: Dez.2010, Mai. 2011, Ago 2011.
Modificar:
•

A15j. Formato C5. Com os logótipos do EURO 2004 / UEFA. No verso 160.000 ex., Mar. 2003; sem
indicação de tiragem, Jan. 2004.

Nas entradas seguintes acrescentar as datas indicadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A20 – Set. 2003.
A27a – Fev. 2011, Mai. 2011, Jun. 2011, Set. 2011, Nov. 2011, Dez. 2011.
A27b – Set. 2010, Jan. 2011, Fev. 2011, Mai. 2011, Jun. 2011, Set. 2011, Nov. 2011, Dez. 2011
A28a – Jun. 2009, Jun. 2010, Fev. 2011, Jun. 2011, Set. 2011, Nov. 2011, Dez. 2011.
A28b – Jun. 2009, Dez. 2009, Jun. 2010.
A30 – Nov. 2009, Jul. 2010, Dez. 2011.
A31a – Out. 2010, Dez. 2011
A31b – Abr. 2010, Nov. 2010.
A31c – Dez. 2011
A31d – Mar. 2009, Jul. 2010.

De notar que em relação aos sobrescritos A27b com a data de Jun. 2011 existem duas tiragens
que se podem distinguir pelas referências numéricas que antecedem a data, mas que no restante são em
tudo idênticos. São as seguintes essas indicações:
10824-4600002134-Jun.2011
204049-4600002120-Jun.2011
É também de referir que, pelo menos em alguns destes sobrescritos DL MAX aparece, por cima da
palavra “Nacional”, um rectângulo fosforescente tendo em aberto a inscrição ctt correios. O mesmo se
observa nos sobrescritos de Correio Verde impressos em papel reciclado (tipos V09 e seguintes).
4 – CORREIO VERDE.
Nas entradas seguintes acrescentar as datas indicadas:
•
•
•
•
•
•
•

V05b – Mar. 2009.
V07 – Out. 2008, Out. 2009.
V09a – Fev. 2011, Nov. 2011.
V09b – Jun. 2010, Fev. 2011.
V10 – Nov. 2010, Mai. 2011, Set. 2011, Nov. 2011.
V11 – Out. 2010, Fev. 2011, Mai. 2011, Set. 2011, Nov. 2011
V12 – Nov. 2010, Mai. 2011, Set. 2011.

Os autores agradecem a todas as pessoas que de algum modo têm manifestado interesse neste
trabalho de catalogação dos sobrescritos modernos e, em particular, aos colegas Alberto Areal, José
Nogueira e Paulo Barata pelas suas contribuições na actualização do catálogo.
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Open Classe
Duas unidades navais da Kriegsmarine
Abstract

António Abreu

antabreu@yahoo.com

Following my special interest on military postal
service, I have a germany picture postcard (ppc) with a
rectangular postal stamp “Feldpost” (military post) of III
Reich, and with a circular date stamp (cds), of 06-12-1943,
but anonymous (Fig.1), as it is supposed to be in the normal
security procedures for the Army postal marks, namely in war
time, that is “not to name” the place of the sender. But the
sender, himself, failed with that procedure as he wrote the
name of the city “Kiel”.
The picture (Fig.5) shows a battleship, in the horizon,
going in parade from left to right, with the numeral “51”
painted on the right side.
The picture was taken from another battleship with
the crew, using the summer uniform of German Navy, on
parade along the starboard rail and superstructure decks.
The enormous quantity of information related with
the place, Kiel, and the local territorial navy unities, or with
the battleships on the ppc and in the navy parade will able
us to make some pages about the Kriegsmarine, that is, the
German III Reich Navy.
Here, I have chosen, after the identification of
the military unit referred in the postal stamp “Feldpost”, to
present information about the battleships and the navy
parade related with picture on the postcard.
Apresentação

Insígnia da Kriegsmarine

No seguimento do meu interesse por correio militar
em geral, há já algum tempo adquiri um postal ilustrado
alemão com a marca postal rectangular “Felpost” do
correio militar do III Reich, e com uma outra marca de duplo
circulo, com data, 06-12-1943, mas anónima (Fig.1). Este
anonimato está de acordo com o normal procedimento
de segurança para as marcas postais utilizadas pelas Forças
Armadas, especialmente em tempo de guerra, que não
devem indicar a localização do remetente. Neste caso o
remetente quebrou a norma de segurança pois indicou o
local onde se encontrava: “Kiel”.
A ilustração do postal (Fig.5) apresenta um navio
a desfilar ao longe, da esquerda para a direita, com o
número de “51” pintado no flanco direito. Pela silhueta o
navio é identificável como um navio duma classe do tipo
“destroyer”.
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A fotografia foi tirada dum outro navio em que a tripulação, com fardamento de verão da Marinha
Alemã, se encontra perfilada para assistir a um desfile naval
A riqueza de informação possível de obter relacionada quer com o local, “Kiel”, e os estabelecimentos
navais aí existentes, quer com as unidades navais em presença e o desfile naval em causa, possibilitam a
criação de algumas páginas sobre a Kriegsmarine, isto é, a Marinha de Guerra Alemã do III Reich.
Neste artigo, após a identificação do estabelecimento militar referido no selo postal que confirma
a isenção de franquia, optei por me centrar na informação sobre as unidades navais, relacionada com
a fotografia do postal.

Fig. 1 – Postal ilustrado com marca postal “Feldpost” e marca do dia

1. As marcas postais e o remetente
1.1 “Feldpost”
Durante a 2ª Guerra Mundial, as unidades militares do III Reich, estavam dotadas com uma marca
de carácter postal que, quando aplicada na correspondência, garantia o direito do remetente à isenção
de taxa postal, comprovando que era alguém colocado no Serviço Militar. Estas marcas correspondiam,
pois, a selos fixos postais militares.
Não tendo sido normalizadas, são inúmeros os modelos e as variedades com diferentes dizeres, isto
é, poderá haver tantos quanto o número de unidades e estabelecimentos das forças Armadas do III Reich.

Fig. 2 – Selo fixo “Feldpost” e marca de dia aplicados no postal

O modelo aplicado neste postal (Fig. 2) consta de um rectângulo ao alto, de 49 x 35 mm, com
cantos arredondados, contendo no seu interior, na parte superior, a palavra “Feldpost” (= Correio de
campanha) em letras góticas; e na parte inferior, ocupando cerca de dois terços de toda a área, um
elemento circular, de 29 mm de diâmetro, com a águia alada no centro, segurando a suástica nas garras.
Inscrito no interior do círculo está a identificação do estabelecimento militar bem como o tipo de marca
postal, tudo também escrito em letras góticas.
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Dada a pouca nitidez da marca aplicada neste postal, e para facilitar e confirmar a identificação
da inscrição, apresento na Fig. 3 um exemplar mais nítido do selo fixo postal militar, obtido no “site” da
internet “http://www.militaria-datenbank.com/”.

Fig. 3 – Outro exemplar do mesmo selo fixo “Feldpost” e da marca de dia
(http://www.militaria-datenbank.com/showthread.php?p=1150285)

No conjunto das duas versões apresentadas é possível identificar os dizeres da inscrição, que
correspondem, a “Kommando 1.Schiffsstammabteilung = Comando Centro de Instrução Naval n.º1” na
parte superior; e a “Briefstempel = Carimbo postal” na parte inferior.
1.2

A marca do dia

A marca do dia é muda, de duplo circulo
com a data inserida num rectângulo inscrito no
círculo interior de 19 mm de diâmetro, sendo o
do círculo exterior de 28 mm.
A data é toda numérica do tipo “dia.
mês.ano.hora”, com dois dígitos para cada
elemento, indicando no postal em apreciação
“-6.12.43.-??” (a palavra manuscrita “Feldpost”
não permite distinguir os dígitos da hora).
1.3 O Remetente e o texto
O Remetente identifica-se (na parte
superior direita e invertido) como “Matrose Hans
Rottner“, com a direcção “3./1.S.St.A.” isto é, “3./
1. Schiffs. Stamm. Abteilung = 3.ª Companhia do
Centro de Instrução Naval n.º 1”.
O postal foi escrito de “Kiel, Fried.ort” ,isto
é, “Friedrichsort = em Friedrichs”, onde se situava o
Centro de Instrução (Fig. 4), no dia 5 (de Dezembro
de 1943), e é dirigido ao Pai, Schütze Heinz Rotter,
em Emmerich. Também manuscrito, mas fora do
texto principal (no lado direito e na vertical), é feito
o pedido “Bitte, Karte aufheben!!!” (= Por favor,
guardar o Postal!!!), o que se verificou.
2.

A ilustração do postal

Fig. 4 – Localização de Friedrdicsort, em Kiel (mapa de 1936)

2.1 Introdução
A ilustração do postal é uma fotografia que em primeiro plano apresenta um grupo de marinheiros
de costas e com fardas de verão, no convés dum navio. Estes Militares assistem, perfilados em continência,
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ao desfile, numa parada naval, da esquerda para a direita, dum navio de guerra, tipo “destroyer” que
tem pintado em branco, no flanco, o número “51”, (Fig. 5).

Fig. 5 – A tripulação perfilada, assistindo ao desfile do “Destroyer N. 51”.

Dado que o postal foi “aparado” em toda a volta, perdeu-se a, eventual, identificação própria
da imagem.
2.2 Parada naval da Kriegsmarine
Na pesquisa efectuada identifiquei a Parada Naval em 22 de Agosto de 1938, efectuada no dia
do lançamento à água do cruzador pesado Prinz Eugen. Nesta ocasião Adolf Hitler visitou o futuro navio
almirante, o couraçado ”Gneisenau” (Fig. 6).

Fig. 6 – O couraçado “Gneisenau” com o distintivo do
Führer no mastro principal

Fig. 7 – O “yacht” governamental “Grille” com o
distintivo do Führer no mastro principal
(http://www.hitlerpages.com/pagina55.html)

O distintivo do Comandante em Chefe, o Fürhre, no mastro principal, indica que este se encontra
abordo. Contudo, o Fürher assistiu ao desfile naval
a bordo do “yacht” governamental, o “Grille” (Fig.
7), que ficou ancorado num local relativamente
abrigado e menos sujeito ao incómodo de enjoos.
Estando, nesta altura, em visita oficial
à Alemanha, o regente da Hungria, Almirante
NiKolaus von Horty, foi este convidado a assistir à
Parada Naval a bordo do “Gneisenau”.
2.3 O couraçado “Gneisenau”
Para o efeito do desfile, o “Gneisenau”
fundeou no Fiorde Kieler com a bandeira da
Hungria no topo do mastro principal, em honra
do Regente (Fig. 8). Nesta fotografia é visível a
tripulação do couraçado “Gneisenau”, perfilada
ao longo das amuradas.

Fig. 8 – O couraçado “Gneisenau” com a tripulação alinhada e perfilada nas superestruturas exteriores de estibordo
(lado direito) para participar na Parada Naval, e com a bandeira da Hungria desfraldada no mastro principal
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Este couraçado foi construído, praticamente em simultâneo com couraçado “Scharnhorst” (Fig. 9),
no seguimento da aprovação da “Lei para a reconstrução das Forças Armadas Alemãs”, de Março de 1935.

Fig. 9 – O couraçado “Scharnhorst”, antes de sofrer alterações

O “Gneisenau” foi construído pelos Estaleiros “Deutsche Werke”, de Kiel, e o “Scharnhorst” pelos
Estaleiros “Kriegsmarine Werft”, de Wilhelmshaven.
Da curta e activa história destes dois couraçados regista-se o seguinte:
Gneisenau

Scharnhorst

Início const.

06 – 05 -1935

14 – 02 - 1934

Lançamento

08 – 12 - 1936

03 – 05 - 1936

Entrada ao serviço

21 - 05 - 1938

07 – 01 - 1939

Eventos

• Submetido a alterações
significativas, entre Julho Agosto 1939

• Submetido a alterações
significativas, entre Julho Agosto 1939

• Participou na invasão da
Noruega em 1940, tendo

• Participou na invasão da
Noruega em 1940 tendo

• A 8Jun 1940 afundado o
porta-aviões britânico HMS
Glorious

• A 8Jun 1940 afundado o
porta-aviões britânico HMS
Glorious

• Na noite 26/27Fev42,em
Kiel foi severamente
bombardeado, nunca sendo
concluídos os trabalhos de
recuperação
Destino final

Afundado para o bloqueio do
porto Gdynia em 03-45

Comandante inicial

KzS Friedrich Förster
De 21-05-1938 a Nov1939

Afundado pelo Inimigo em 2612-1943
KzS Otto Ciliax
De 07-01-1939 a Set1939

Durante o período de vida, os dois navios actuaram em conjunto na maior parte do tempo, tendo
realizado, com sucesso, operaçôes no Atlântico Norte e foram os únicos couraçados que afundaram um
porta-aviões em operações (o “Glorious”, da GB, em 08-06-1940).
Os nomes atribuídos a estes dois couraçados recordavam a memória de dois brilhantes oficiais
Prussianos do período das Guerras Napoleónicas:
•
August Wilhelm Anton Graf Neidhardt von Gneisenau, “Field Marshal / Comandante Supremo do
Exército Prussiano”; nasceu a 27 de Outubro de 1760, em Schildau, perto de Torgau, na actual
Alemanha; e morreu a 23 de Agosto de 1831 em Posen, na actual Polónia.
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•

Gerhard Johann von Scharnhorst, “Ministro no Departamento da Guerra / Presidente da
Organização Militar”; nasceu a 12 de Novembro de 1755, em Bordenau, Hanover na actual
Alemanha; e morreu em 28 de Junho de 1813, em Praga, capital da actual República Checa.

A. W. von Gneisenau

G. J. von Scharnhorst

2.4 O “destroyer” n.º 51
Na lista de “destroyers” da “Kriegsmarine” que participaram na Parada Naval de 22-08-1938, consta
realmente um com o número 51 pintado nos flancos: “Diether von Roeder”, “destroyer” da Classe 1936 (Fig. 10).

Fig. 10 – O “destroyer” Z17 - “Diether Von Roeder”

Contudo, o navio só entrou formalmente ao Serviço (Commissined) em 29 de Agosto de 1938, isto
é, no dia seguinte à Parada Naval.
As principais características técnicas deste “destroyer” eram as seguintes:
Dados técnicos

Diether Von Roeder

Tipo de navio

Destroyer da classe 1936

Dimensões

Desloc.- 2.762 long ton (standard),
Comp.- 123,4 m (no total),
Boca – 11,75 m;
Calado – 4,5 m

Equipamento e
velocidade

Propulsão - 2 Wagner steam turbines;
com 2 hélices;
Velocidade- 36 nós (57 km/h)

Raio de acção

2.090 mil.n. (3.870 km) a 19 nós

Armamento

5 - peças 12.7 cm
2 - peças binadas AAs de 3,7 cm
7 - metralhadoras de 2 cm
2 - tubos lança torpedos quádruplos
de 533 mm
60 minas
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Da curta e activa história deste “destroyer” regista-se o seguinte:
Diether Von Roeder
Início const.

09 – 09 -1936

Lançamento

19 – 08 - 1937

Entrada ao serviço

29 - 08 - 1938

Eventos

• Oct.1939 - Patrulhamento no
Atlântico numa flotilha conjunta
com o Couraçado Gneisenau e
outros navios.

Destino final

• 8Abr 1940 -. Participa na
invasão da Dinamarca e da
Noruega.
13Abr 1940 – É afundado por
“destroyers” Inglêses com a
perda de 16 tripulantes.
Erich Holtorf
de Ago1938 a Abr1940

Comandante (único)

O nome “Diether von Roeder” foi atribuído em honra da memória do Capitão- Tenente Diether von
Roeder, comandante da 13ª Flotilha de Torpedeiros, morto em combate a 10Jul1918, a bordo torpedeiro S66.

Bibliografia
Internet
 Wikipedia, the free encyclopedia
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Kriegsmarine_ships
 http://www.scharnhorst-class.dk/gneisenau/gallery/gallgneisefleetparade.html
 “http://www.militaria-datenbank.com/”.
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Literatura Filatélica e de História Postal
Correio Aéreo
(IX)

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

Resumo
O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo,
uma apresentação e uma análise de conteúdos de diversas fontes primárias de informação e bem assim de vários
livros sobre o correio aéreo e também sobre a história da
aviação, publicados em língua portuguesa, espanhola
e francesa.
As fontes e os livros analisados abrangem as relações do correio aéreo internacional com Portugal e bem
assim várias das suas ligações com as antigas colónias
portuguesas, através das grandes companhias aéreas
internacionais sobretudo da primeira metade do século
XX e dos primeiros anos que se lhes seguiram.
Palavras-chave: Carimbos especiais; Correio aéreo;
Estatísticas; Horários; Primeiros voos; Rotas aéreas; Sobretaxas aéreas; Tarifas postais.
Abstract
The study quoted below is, simultaneously, a
presentation and a content analysis of several primary
sources, of several books about airmail matters and also
about the history of the airways, published in Portuguese,
Spanish and French languages.
The sources and the books cover the international
airmail connections with Portugal and also several lines and
routes related to Portuguese former colonies, through the
large worldwide airways companies mainly of the first half
of the XX century and the following years.
Keywords: Air routes; Airmail; Airmail rates; Airway
services; First flights; Postal rates; Sources; Special cachets;
Statistics; Timetables.
Résumé
L’étude qui suit est, simultanément, une présentation et
une analyse de contenus de plusieurs sources d’information,
de livres sur des matières liées au service postal aérien et
aussi de livres sur l’histoire de l’aviation, publiés en portugais,
espagnol et français.
Toutes les sources d’information analysent les liaisons
du courrier aérien international avec le Portugal et aussi
plusieurs lignes et routes liées aux anciennes colonies
portugaises, par de grandes compagnies aériennes
ème
internationales, surtout de la première moitié du XIX
siècle et des années suivantes.
Mots-clé: Cachets speciaux; Courrier aérien;
Horaires; Premiers vols; Routes aériennes; Sources;
Statistiques; Surtaxes aériennes; Tarifs postaux.
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Introdução
O estudo que ora se apresenta é a continuação do que foi editado sob título idêntico, com a
numeração (VIII), publicado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº 434 de Dezembro de 2011.
As matérias contidas no artigo agora dado à estampa abordam diversas fontes primárias de
informação, alguns livros sobre especificidades próprias do correio aéreo no que à abertura de linhas se
reporta e bem assim um conjunto de obras que, embora não versando especificamente sobre correio,
são de relevo no que à história da aviação, nos seus primórdios, concerne.
No artigo anterior acima citado disse-se que:
“A circunstância de o correio aéreo da década de 30 e de 40 do século XX ter usado conexões
que por vezes abrangiam duas ou mais companhias aéreas ao longo do percurso, implica que embora
o título de um livro aparentemente não inclua Portugal ou as suas antigas colónias nos seus conteúdos,
seja no entanto necessário recorrer ao mesmo para efeitos de perceber o encaminhamento intermédio
de determinado tipo de correspondência.”.
“Portugal, devido à sua geografia e ao papel político que desempenhou ao longo da 2ª guerra
mundial, tornou-se uma plataforma de conexões aéreas que fizeram de Lisboa uma cidade de enorme
importância geo-estratégica no panorama europeu e mundial. Uma das consequências naturais das
circunstâncias atrás mencionadas implicou a possibilidade de por Lisboa terem feito escala ou efectuado
ligações companhias aéreas, marítimas, transportes ferroviários, pessoas e correio de países beligerantes,
não beligerantes e neutrais, fosse como destino fosse como plataforma de trânsito entre a Europa, a
América e a África.”.
A acepção na altura apresentada mantém-se para esta análise e, nesse sentido, os conteúdos das
obras agora em apreço abrangem essencialmente, mas não só, a primeira metade do século XX e os
primeiros anos que se lhes seguiram. Nesse mister analisam-se alguns livros cujo âmbito pertence à história
da aviação e não propriamente ao correio aéreo, abrangendo os mesmos também os séculos XVIII e XIX.
A confrontação de fontes relativas ao tratamento e encaminhamento da correspondência com
as tarifas postais, marcas de dia, carimbos, etiquetas, cintas e anotações, a par do estabelecimento de
análises com dados provenientes de outros campos da vida política, cultural, económica e social, permite
estabelecer análises e interpretações dos objectos de correspondência. Registe-se no entanto que durante
o período de tempo correspondente à 2ª guerra mundial, de 1939 a 1945, nem sempre assim é, na medida
em que a ausência de marcas que permitam perceber o que aconteceu aos objectos postais, quando
e onde, impede ou dificulta a demonstração de hipóteses ou teses.
Não constam deste estudo índices e inventários de artigos dispersos em revistas da especialidade
e catálogos de exposições, ficando essa matéria para momento mais oportuno.

I – Fontes primárias e secundárias
A distinção entre fontes primárias e secundárias nem sempre é fácil estabelecer no que aos correios
se reporta e se o Diário do Governo não oferece dúvidas neste aspecto já o mesmo não é possível dizer
de inúmeros documentos de trabalho, com indicações funcionais específicas, que não se encontram
noutros suportes. Esta acepção já tinha sido enunciada em artigo anterior, a propósito de caminhos de
ferro e é igualmente válida para este caso do correio aéreo. Um dos exemplos mais fácil de referir a este
propósito diz respeito, por exemplo, a publicações da família dos anuários, dos almanaques, dos guias,
roteiros, etc., que por vezes apresentam informações tão práticas quanto a localização de caixas de
aceitação de correio aéreo, horários de abertura das mesmas, etc.
Os exemplos que a seguir se analisam, por ordem de importância relativa, são alguns dos mais
referidos por quem estuda estas matérias.
1 - Diário do Governo até 9 de Abril de 1976.
A publicação oficial, emanada do governo, contém os principais documentos normativos,
reguladores da actividade dos correios nomeadamente leis, decretos, portarias, despachos, etc. e
inclusive, nalguns casos, matérias tão práticas para efeitos de estudos de natureza postal quanto o são
tabelas de portes das correspondências.
2 - A Colecção oficial de legislação portuguesa publicada no ano de [...], editada em Lisboa
pela Imprensa Nacional, por vezes designada abreviadamente por COLP, contém para este efeito a
compilação das leis, decretos, portarias, etc., saídos no Diário do Governo, incluindo índices temático e
cronológico (não inclui tudo o que consta do DG).
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3

-

Convenções Postais Universais.

As diferentes convenções postais universais que se seguem contêm as formas de organização
do correio aéreo internacional, tendo sido publicadas em Portugal em língua francesa e portuguesa.
A publicação dos textos das convenções encontram-se no Diário do Governo, na COLP, no Boletim
Oficial Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones e também em inúmeras edições avulso
publicadas um pouco por todo o mundo e em diversas línguas. A edição que se segue apresenta-se
apenas em língua portuguesa.
Convenção, acordos e regulamentos celebrados no
Congresso Postal de Londres 1929 (1931). Lisboa: Imprensa
Nacional. 609 páginas.
Os textos das convenções que a seguir se referem constam
do D.G. e da COLP, apresentando-se bilingues, em português
e francês.
Convenção de Madrid, 1920
Carta de confirmação e ratificação [...] 29 de Março de
1921
Colecção oficial de legislação portuguesa publicada no
ano de 1921 Primeiro semestre (D. do G. nº69)
Convenção de Estocolmo, 1924
Carta de confirmação e ratificação [...] 14 de
Novembro de 1925
Colecção oficial de legislação portuguesa publicada no
ano de 1925 Segundo semestre (D. do G. nº252)
Convenção de Londres, 1929
Carta de confirmação e ratificação [...] 26 de Janeiro
de 1931
Colecção oficial de legislação portuguesa publicada
no ano de 1931 Segundo semestre (D. do G. nº168-supl.)
Convenção do Cairo, 1934
Carta de confirmação e ratificação [...] 11 de Fevereiro
de 1936
Colecção oficial de legislação portuguesa publicada no ano de 1938 Primeiro semestre (D. do G.
nº28-supl.)
Convenção de Buenos Aires, 1939
Carta de confirmação e ratificação [...] 10 de Março de 1942
Colecção oficial de legislação portuguesa publicada no ano de 1942 Segundo semestre (D. do G.
nº168-supl.)
4 - Boletim dos Correios e Telégrafos 3ª série, Nº1 Janeiro de 1920 até ao Nº13 de Julho a Dezembro
de 1923. Suspenso nesta última data conforme consta no Nº1 de Janeiro de 1929.
Boletim Oficial Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones, Nº1 em Janeiro de 1929,
Nº204 em Dezembro de 1945, etc.
O boletim dos correios é a fonte primária de informação que mais informação contém relativa
ao correio aéreo, nomeadamente datas de abertura e suspensão de linhas, rotas, sobretaxas aéreas,
instruções relativas ao tratamento da correspondência, etc.
5 - FIÚZA, CSE1 João de Oliveira com a colaboração dos Serviços Culturais dos C.T.T. (S.D.).
Ficheiro de legislação dos C.T.T. S.L.: Edição dos Serviços Culturais dos C.T.T. I Volume; II Volume.
O ficheiro em questão, formado por 2 volumes compostos por fichas soltas, contém índices das
matérias relativas à organização e funcionamento dos correios. As fichas vistas pelo autor deste texto,
intituladas “Correio aéreo”, estão numeradas de I a XI e abrangem o período que vai da Portaria nº5:470
assinada a 11 de Junho de 1928, publicada no D.G. de 23 de Julho de 1928, relativa ao “Relatório da
Conferência sobre a Posta Aérea”, da Conferência de Haia da UPU, até à Circular nº5703,17/E publicada
no boletim dos correios de 1957, com sobretaxas de correio aéreo.
Na descrição dos documentos normativos constam, de forma sumária, a designação do normativo,
as matérias sobre as quais versa e a respectiva localização nos boletins dos correios, sob a forma de
página, boletim e ano.
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6 - SOUSA, Alfredo Hermínio de (1938). Guia dos candidatos a “manipulador telégrafo-postal”.
Faro: S.E. [Composto e impresso na “Tipografia União”]. 812 páginas.
O manual de formação profissional de Sousa, já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de
Portugal nº433 de Setembro de 2011, contém nas páginas 335 a 338 o capítulo XI intitulado “Posta Aérea”.
Fazem parte do mesmo os seguintes assuntos, com referências às circulares regulamentadoras do serviço:
Objectos aceites ao transporte aéreo; taxas e condições gerais de aceitação das correspondênciasavião; Encaminhamento das correspondências-avião; Correspondências-avião com ausência ou
insuficiência de franquia; Distribuição das correspondências-avião; Reexpedição e devolução das
correspondências-avião.
7 - Estatística dos Correios Telégrafos e Telefones – 1934 (S.D.). S.L.: S.E. [Ministério das Obras Públicas
e Comunicações / Administração Geral dos Correios e Telégrafos].
A Estatística de 1934 apresenta valores para a correspondência aérea recebida, expedida e totais,
para L.C. (Lettres, Cartes) e A.O. (Autres Objects), separados por países, excepto para a Europa em que
os dados estão agrupados.
A Estatística de 1935 não apresenta valores para o correio aéreo.
8 - O Anuário dos C.T.T. 1936 (S.D.). S.L.: S.E. [Ministério das Obras Públicas e Comunicações /
Administração Geral dos Correios e Telégrafos] , com continuação nos anos seguintes, apresenta um mapa
designado por “Tráfego postal aéreo – Serviço internacional por países”, com dados de correspondência
recebida e expedida, separados por objectos postais para cada país e um outro separado por companhias
aéreas igualmente para cada país. A separação dos objectos postais é feita por correspondência ordinária
e registada, para L.C. e A.O.
9 - Correio Aéreo / Indicador geral / Destinos, sobretaxas respectivas, dias de expedição de Lisboa
e tempo de transmissão (a partir de 27 de Março de 1938) (Março de 1938). S.L.: Editado pela Publicidade
e Propaganda dos C.T.T. 11 páginas.
O conteúdo desta brochura é formado por tabelas cujas colunas têm entradas para o seguinte:
Destinos; Sobretaxas; Expedição de Lisboa (dias da semana); Tempo de transmissão (em dias e
horas); Observações (relativas à via escolhida).
O último exemplar visto pelo autor deste texto foi o de A partir de Janeiro de 1941, igualmente
Editado pela Publicidade e propaganda dos CTT e com o preço de capa de 1$00.
10 - Carte des lignes aéropostales (Avril 1940). Berne: Bureau Internationale de l’Union Postale
Universelle. 13e Édition complètement remaniée. [18e Édition, Septembre 1945].
A edição de 1940 em apreço é formada por uma 2 páginas e mapas numerados de 1 a 18.
Contém um prefácio, uma legenda, uma tabela com os diferentes países do mundo e as rotas
aéreas, que servem os mesmos. Nos mapas podem encontrar-se desenhadas de forma esquemática as
rotas em questão, associadas às companhias aéreas que nelas operavam.
11 - SANTOS, Adelino dos (coordenado por) (1936). Guia dos correios telégrafos e telefones /
Anuário 12ª publicação. Lisboa: S.E. 520 páginas.
As sucessivas edições do Guia foram aumentando de tamanho ao longo dos anos, contendo a
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edição de 1946 o total de 712+CVI+1 páginas.
O Guia dos correios contém informação relativa aos correios, telégrafos, telefones, encomendas
postais, vales e dados de natureza comercial, industrial e de serviços para todo o país, classificados por
localidades.
No que ao correio aéreo se reporta a edição de 1936 apresenta as sobretaxas a afixar nos diferentes
tipos de correspondências por via aérea, de acordo com o destino e via escolhida, para além dos portes
ordinários.

12 - TAVARES, José Corrêa (direcção de) (1936). Anuário das taxas telegráficas, telefónicas e
postais. Porto: José Corrêa Tavares. 4º ano 1936. 248 páginas.
O anuário em análise contém o que o título indica, com especial desenvolvimento das matérias
telegráficas, incluindo entre as páginas 193 e 211 uma “Lista das estações telégrafo e telefono-postais
do continente e ilhas”.
Para efeitos do correio-aéreo apresenta este anuário, das
páginas 127 até à 130, um capítulo intitulado “Posta Aérea” com
normas de funcionamento, carreiras e sobretaxas aéreas divididas
por objectos de correspondência, destino e via a utilizar.

II – Livros sobre primeiros voos
Os dois livros de F. Palma Leal que se seguem contêm o
arrolamento de carimbos de diversos tipos incluindo os comemorativos
de eventos associados à abertura de linhas aéreas. Existem
suplementos aos ditos, pelo menos em 1985, 1987 e 1994, porém sem
relação com o correio aéreo.
1 - LEAL, F. Palma (1983). Catálogo de carimbos de Portugal.
Lisboa: Filatelia Barata das Neves. Páginas = 1 não numerada + A-1
até A87 + 1 não numerada + B-1 até B-13 + 7 não numeradas + C-1
até C-3 em português.
O grupo A incide sobre carimbos comemorativos, o B de 1º dia
e o C sobre carimbos de correio aéreo.
2 - LEAL, F. Palma (1978). Catálogo de carimbos de Portugal
continental, insular e ultramarino e novos países de expressão portuguesa. Lisboa: Barata das Neves.
Páginas = 3 não numeradas + A-1 até A-48 + B-1 até B-11 + + 5 não numeradas + C-1 até C-3 + D-1 até
D-14 + E-1 até E-4 + F-1 até F-4 + G-1 até G-2 + H-1 até H-3 + 1 página não numerada + I-1 até I-9 + 1 página
não numerada + J-1 até J-4 + L-1 até L-3 + 1 página não numerada + 5 folhas amarelas com numeração
romana.
O grupo A incide sobre carimbos comemorativos, o B de 1º dia e o C sobre carimbos de correio
aéreo de Portugal.
Os carimbos de correio aéreo do ex-ultramar constam dos grupos D a L. As páginas com numeração
romana consistem numa selecção do catálogo de flâmulas de Portugal.
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3 - SAULGRAIN, Pierre, (1996). Le service postal aerien dans les pays d’expression française /
Catalogue descriptif et historique 1906-1986. Paris: Editions Roumet. 288 páginas. Inclui um conjunto em
separado formado por capa + 16 páginas com a designação de Estimations Mai 1996.
A obra em questão consiste numa história cronológica da aerofilatelia do antigo império colonial e
dos territórios conhecidos por D.O.M.-T.O.M. (Departements d’Outre Mer e Territoires d’Outre Mer).
A estrutura desta obra contém, por ordem alfabética crescente para as antigas colónias, o
arrolamento cronológico igualmente crescente dos eventos associados à abertura de linhas, primeiros
voos, carimbos comemorativos, descrições de personalidades associadas às efemérides, enumeração de
datas, descrições de locais, caracterização de contextos sociais e políticos da época, etc.
No que às relações com o antigo ultramar concerne, neste livro, refiram-se, por exemplo, as ligações
de Madagascar com Moçambique e as da Mauritânia e do Senegal com Cabo Verde. Constam também
nesta obra ligações entre Tânger/Marrocos e Portugal.
O livro apresenta-se com muitas ilustrações de cartas, postais ilustrados e mapas com rotas, incluindo
uma tábua de matérias com o seguinte:
Preface; Avant propos; Introduction; Abreviations utilisées; Classement alphabétique (desde Algérie
até Wallis et Futuna) seguindo-se-lhe a bibliografia.

III – Livros sobre História da Aviação
1 - ANGELLUCI, Enzo; MATRICARDI, Paolo (1979). Aviones de todo el mundo V Modelos civiles
desde 1935 hasta 1960. Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 320 páginas.
Os autores são conhecidos do panorama editorial internacional tendo desta obra edições pelo
menos em espanhol (Aviones de todo el mundo [...]), italiano (Guida agli aeroplani di tutto il mondo [...]),
inglês (World Aircraft [...]) e francês (Les avions [...]).
A obra em questão é formada na sua edição em espanhol por 7 volumes, correspondendo cada
um a um período histórico.
I - Desde los origenes a la P.G.M.
II - Desde 1918 a 1935
III - La segunda guerra mundial (I parte)
IV - La segunda guerra mundial (II parte).
V - Modelos civiles desde 1935 hasta 1960
VI - Modelos militares desde 1945 hasta 1960
VII - Modelos civiles y militares desde 1960 hasta nuestros dias
O livro em apreço, volume V, está organizado por países sendo que para cada um é apresentada
uma breve caracterização das suas companhias aéreas seguindo-se a descrição dos diferentes modelos
de aviões e respectivas característica técnicas, acompanhados de imagens.
O índice do livro consiste no seguinte :
Presentación; Estados Unidos; Gran Bretaña; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Francia; Italia;
Alemania; Países menores; Suecia; Japón; Holanda; Canadá; Polonia; Checoslovaquia; Rumania; España;
Argentina; Australia; Suiza; República Popular China; Aviones civiles mais importantes; Siglas nacionais de
la aviación civil hasta 1960; Distintivos de las principales compañias hasta 1960; Principales aeropuertos del
mundo en 1960; Motores; Índice analítico; Bibliografia.
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2 - CORRÊA, Pinheiro (1935). Política aérea. Lisboa Editorial Império. 22+XVII+1+277+5 páginas+30
gavuras.
O autor, em conformidade com o frontspício do livro, era piloto-aviador militar, observador-aérosteiro
e comandante do G.E.A.R. [Grupo de Esquadrilhas de Aviação « República »].
O índice deste livro apresenta diversos capítulos, com discriminação dos assuntos estudados, sendo
os fundamentais os seguintes:
Prefácio
Introdução
Capítulo I - Lisboa, aeroporto terminal da europa
I Parte		 - Generalidades
II Parte 		 - O aeroporto de Lisboa
III Parte		 - O Império português no tráfego aéreo mundial
Capítulo II - A defesa aérea do império
I Parte		 - Generalidades
II Parte		 - A aeronáutica em Portugal
III Parte		 - Notas para uma organização
Capítulo III - Coisas sobre a aviação (18 anos de propaganda)
Relação das gravuras
O 3º capítulo desta obra contém 23 artigos publicados pelo autor na imprensa da época, começando
pelo de 1917, publicado no jornal A Capital e relativo à morte de Jorge Gorgulho e acabando com o de
1935, apresentado em nome do Aero Club de Portugal no 1º Congresso de Automobilismo e Aviação Civil.
Os artigos de imprensa em questão abrangem questões de aviação relativas a Portugal, Moçambique e
Guiné, incluindo análises envolvendo a Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, Itália, Alemanha, América, etc.

3 - FERREIRA, J. Diniz (1961). Aeronáutica Portuguesa (Elementos básicos de história). Lisboa :
Edição do autor. 200+8 páginas não numeradas+ 6 folhas com fotografias a preto e branco intercaladas
no texto.
O autor, Joaquim Guilherme Diniz Ferreira de seu nome completo, era, à época, licenciado em
ciências económicas e financeiras e alferes piloto-aviador miliciano, como se encontra registado na
portada do livro.
O índice geral desta obra apresenta-se muito pormenorizado sendo que os seus capítulos
fundamentais são os seguintes :
I Parte / Balões e aeronautas
I – Inventos e experiências aerostáticas
II – Aeronautas estrangeiros em Portugal
III – Aeronautas portugueses
IV – Os balões na organização militar portuguesa
II Parte / Para-quedismo
I – Pára-quedistas estrangeiros em Portugal
II – Pára-quedistas portugueses
III – O pára-quedismo na organização portuguesa
III Parte / Pioneiros, aviadores e aviões
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I - Aviadores estrangeiros em Portugal
II - Os pioneiros e inventores portugueses
III - Os primeiros aviadores portugueses
IV - Os primeiros aviões portugueses
V - Os aviadores portugueses na guerra mundial
VI - Os aviões na organização portuguesa
IV Parte / Travessias, viagens, cruzeiros e circuitos aéreos
I - Travessias aéreas transoceânicas
II - Viagens aéreas
III - Circuitos aéreos
IV - Cruzeiros aéreos
V Parte / Meetings, rallyes e certames internacionais de aviação
I - No estrangeiro, com a participação portuguesa
II - Em Portugal, com a participação de estrangeiros
Anexos
Bibliografia
Dos XX anexos constam inúmeras listas nominais e cronológicas relativas a factos e eventos
relacionando a aeronáutica com a lapidária, toponímia, numismática, medalhística, filatelia, pintura,
canção e música ligeira, conto e poesia, relações dos 100 primeiros pilotos-aviadores civis, dos 100 primeiros
oficiais pilotos-aviadores do exército, etc. 		
4 - FERREIRA, Joaquim Guilherme Diniz (1949). Elementos de aeronáutica civil nacional e
internacional. Lisboa: Edição do autor. 204 páginas.
O livro em análise é formado por texto, tabelas, mapas e imagens, contendo uma grande quantidade
de informação de natureza factual relativa a nomes, datas, factos, eventos, legislação, estatística, etc.
O índice desta obra contém o seguinte:
Prefácio, pelo à época coronel Humberto Delgado, representante do governo português no Conselho
da Organização da Aviação Civil Internacional; Duas notas de introdução pelo autor; 1ª Parte contendo 20
capítulos relativos a política, conferências, convenções e organismos internacionais de aeronáutica civil;
2ª Parte contendo 8 capítulos sobre aeronáutica civil nacional relativos a aviões, passageiros, mercadorias,
correio, turismo, aeromodelismo e empresas de aviação de Portugal e antigo ultramar; 3ª parte sobre
aviação comercial no estrangeiro, abrangendo inúmeros países europeus, o Brasil, os Estados Unidos da
América e a União Soviética; Bibliografia; Errata e omissões.

5 - Lisboa e o Tejo na aeronáutica nacional / Exposição biblio-iconográfica e de propaganda
da aeronáutica portuguesa / Realizada sob o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa (1919). Lisboa:
Aero Club de Portugal. 194 páginas + 46 páginas com gravuras e fotografias, não numeradas.
O livro em apreço constitui o catálogo da exposição descrita no título, realizada em 1959 no Palácio
Galveias, no âmbito das comemorações do 50º aniversário do Aero Club de Portugal.
O catálogo ora apresentado contém a relação do que foi apresentado na exposição, com dados
desde 1632 até à década de 1950 e inclui inúmeros pormenores de natureza factual no que a nomes,
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locais, datas e eventos se refere. A quantidade de elementos informativos é muito grande, incidindo no
essencial sobre o seguinte:
Os precursores - 1632-1794; A primeira viagem aérea realizada em Portugal (1794); Aeronautas
estrangeiros (de 1819 em diante); Aeronautas portugueses (desde António Infante, 1883, em diante);
João Gouveia (1907-1946), Os 1ºs voos em Portugal; Aero Club de Portugal; Contribuição do Aero Club de
Portugal para a organização da aeronáutica militar portuguesa; Subscrição para a compra de aviões;
Pioneiros da aviação civil; Documentos; A vida do Aero Club; Escola de pilotos do Aero Club de Portugal;
Aviadores portugueses; Inventores e invenções – Dirigíveis, Aeroplanos; Gravuras; Medalhística; Aeronáutica
militar – subdividida em inúmeros subcapítulos; Subsecretariado de Estado da Aeronáutica; Material
aeronáutico – subdividido em inúmeros subcapítulos; Aviação desportiva; Aviação comercial; Viagens
aéreas portuguesas – subdivididas em inúmeros subcapítulos; Bibliografia / Aeronáutica / Portuguesa –
desde 1632 até 1959; Estampas.
6 - PEIXOTO, M. Lemos (1980). Homens e aviões na história da Amadora. S.L.: Câmara Municipal
da Amadora. 112 páginas + 1 errata em página solta.
O livro acima descrito contém inúmeras informações relativas a nomes, datas, factos e eventos,
incluindo largas dezenas de ilustrações e abrange a história aviação na Amadora desde 1912 até 1938.
O índice desta publicação inclui o seguinte:
Nota de abertura; Prefácio; Introdução; 1. A era do pau trapo. Os primeiros voos – com 4 subcapítulos;
2. Os anos vinte. Os grandes raids: Os portugueses entram na Amadora – com 5 subcapítulos; 3. A terceira
década. Adeus ao pioneirismo: o conforto ganha asas – com 7 subcapítulos; Cronologia; Bibliografia.
A cronologia é apresentada sob forma comparada, em 3 páginas, incluindo a Amadora, Portugal
e o estrangeiro.

Conclusão
As fontes apresentadas contêm a legislação reguladora do modus operandi do correio aéreo em
Portugal, sendo que é nas edições dos correios que se encontram as disposições fundamentais em questão,
nomeadamente as que têm implicações escritas, coladas ou carimbadas nos objectos de correspondência.
A história da aviação, nomeadamente a dos seus primórdios e a do primeiro quartel do século XX
em Portugal, é apresentada a partir de edições que, de forma muitas vezes peculiar, revelam conteúdos e
contextos pertencentes a memórias e a descrições plenas de pioneirismos associados à ciência, à técnica
e à tecnologia da época.
A conjugação de todos os elementos citados neste artigo, a que se podem e devem adicionar os
do artigo sobre a mesma matéria publicado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº434, implicou a
aceleração das relações económicas e administrativas, dos tempos de transmissão da correspondência
de cariz epistolar e bem assim do pensamento organizado. Estes elementos e as relações possíveis de
estabelecer entre eles permitem elaborar estudos, obter conclusões e efectuar interpretações com
argumentação histórico-postal sustentável ou, no domínio das hipóteses, admissível.
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Maximafilia

Uma Promessa ainda não cumprida
Li com muita atenção o artigo: “Podem realizar-se Postais Máximos com Selos Personalizados?” inserido
no Boletim Especial editado pelo Clube Filatélico de Portugal com o nº 429 e distribuído quando da realização
da Portugal 2010 da autoria dos articulistas: Dr. António
Cabral Rego e Dr. Bento Grossinho Dias.

Joaquim Cortes

cnmaximafilia@gmail.com

Embora a razão do meu escrito não seja propriamente para questionar poder-se ou não realizar postais
– máximos com selo personalizado, não devo deixar de
fazer um pequeno comentário sobre o assunto uma vez
que estou totalmente em desacordo com os argumentos
apresentados.
Aceito e respeito quem não goste de selos personalizados, já o mesmo não sucede quando se tenta fazer
prevalecer pontos de vista de apreciação individual, sobretudo quando se evoca um regulamento onde o mesmo é omisso na matéria em causa. E o meu desacordo,
começa logo por os autores misturarem regras UPU e FIP.,
sabendo-se, que a UPU rege regras para as Administrações Postais e a FIP rege regras para a filatelia.
Iniciam os autores do artigo, o seu escrito dizendo: “Os filatelistas em geral e os maximafilistas em particular têm-se vindo a interrogar sobre a possibilidade e
a validade da realização de postais-máximos com selos
personalizados.” A esta afirmação respondo assim:
“O CNM - Clube Nacional de Maximafilia que
ainda só conta com pouco mais de meia centena de
associados, faz uma média de 50 postais – máximos com
selos normais e 44 postais – máximos com selos personalizados por solicitação dos seus associados. Isto dá a ideia
de que afinal os maximafilistas “em particular” não estão
assim com tantas dúvidas face ao que está regulamentado, pois, sobre o selo personalizado como já citei, o Regulamento para a Maximafilia é omisso. Porém, em defesa
da sua tese, os autores citam o Artº 3 do Regulamento Especial da FIP para avaliação das participações de Maximafilia nas Exposições (SREV) aprovado em Setembro de
2004. Os autores ao citarem este Regulamento de 2004,
tiro como ilação, que nem o ex-Presidente da APM - As-
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sociação Portuguesa de Maximafilia, nem o Jurado em exercício da FPF para a maximafilia, são conhecedores do Regulamento aprovado em Málaga em 12 de Outubro de 2006 e pelo Bureau de Maximafilia
da FIP no Luxemburgo em Março de 2007 (em minha opinião para pior) em que o mesmo artigo passou
a ter a seguinte redacção:
– o selo postal. “O selo postal deve ser válido para porte postal e deve ser afixado somente no
lado da ilustração (o anverso ou frente) do postal. Selos de taxa (multa) pré-cancelados, selos fiscais e
selos que violem o código de ética filatélica da UPU não são permitidos, assim como selos oficiais, excepto aqueles que estão à disposição do público tais como: Nações Unidas, Unesco, Conselho da Europa. Os
selos que são retirados de um bloco são permitidos.”

Figura 1 – Postal Máximo realizado com selo personalizado e que esteve à disposição do público.

Este é o texto actual aprovado em 2006 em Málaga e posteriormente no Luxemburgo em 2007.
Ao abrigo deste artigo, (Redacção de 2004), os autores querem fazer crer que o selo personalizado viola
as normas da UPU por esta não aceitar o selo personalizado como selo postal e englobam o mesmo nos
considerados interditos, todavia, erradamente.
Uma coisa são selos interditos, outra, é a UPU dizer às Administrações Postais: “Nós não reconhecemos o selo personalizado e as etiquetas ATMs como selo postal, contudo, façam o vosso negócio segundo
versão de pessoas ligadas aos CTT com quem já falei”. Ora isto quer dizer que a UPU tem conhecimento
que várias Administrações Postais encontraram mais um meio de rentabilizar e aumentar as suas receitas.
Ainda para defender a sua tese do não ao selo personalizado argumentam os autores: “Assim, os
selos personalizados, embora tenham validade (poder de franquia), não estão à disposição do público
outrossim somente da entidade que os encomendou aos CTT., consideramos por isso que esta cláusula
invalida radicalmente a sua utilização na Maximafilia”. Também aqui o argumento não tem cabimento e
não corresponde à verdade! Os CTT têm ou já tiveram à venda em todas as suas lojas de Norte a Sul do
país e à disposição do público selos personalizados de: Amália Rodrigues, Campos de Golf, Campeonato
Mundial de WTCC, Noddy etc., etc..(Fig.1) Pelo que escreveram os autores, fica-se com a ideia que estes
selos já não são personalizados uma vez que os mesmos estão ou estiveram à disposição do público, e aqui
já não há inconveniente na sua utilização na maximafilia.

Figura 2 – Postal Santo António com selo fora de circulação.
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Outras considerações poderiam ainda desenvolver-se sobre os argumentos narrados pelos autores em desfavor do selo personalizado tais como: são vendidos a um preço superior, um coleccionador
se precisar de um selo na sua temática manda fazer etc., etc.. A tudo o que diz respeito ao selo personalizado na maximafilia, respondo com interrogações e afirmações: a UPU considera as etiquetas ATMs
selo postal? Não! A UPU considera o selo personalizado postal? Não! O selo personalizado tem poder de
franquia e circulação? Sim! Tem legislação própria? Sim! É emitido pela entidade oficial CTT? Sim! Existem
selos personalizados à venda ao público? Sim! Os Regulamentos da Maximafilia proíbem? São omissos!
Enumerados as interrogações e afirmações, para os que não gostam e aconselham a abstenção
da utilização do selo personalizado na maximafilia, queiram fazer o favor de dar, aos maximafilistas, o seu
parecer sobre PMs realizados com ATMs que a UPU também não considera selo postal.
Agora sim a razão do meu escrito.
Qualquer maximafilistas, para além da leitura atenta de um texto que verse o tema que o apaixona, a sua atenção recai de imediato sobre as peças maximófilas que ilustram o mesmo!. É aqui, que em
meu entender, os autores (com responsabilidade na maximafilia), se deviam ter preocupado mais, para
benefício da modalidade, do que propriamente com os PMs realizados com selo personalizado.
Dizem os autores a certo passo do seu escrito: “No espírito dos regulamentos está o desejo de que
o postal máximo não resulte de uma “fabricação” artificial, retirando-lhe, em grande parte o carácter de
peça filatélica.”
Estou plenamente de acordo quanto a esta chamada de atenção, porém, quem aconselha são
logo os primeiros a violarem o conselho prestado: que o postal máximo não resulte de uma fabricação
artificial. Anotei os conselhos dados, analisei os postais – máximos que ilustram o artigo e logo verifiquei
que entre o escrito e as ilustrações havia uma grande contradição.

Figura 4 – Postal Máximo com carimbo da
década de 40 usado na EC de Avintes

Figura 3 – Tipo de carimbo desconhecido
à época na EC Avintes

Começo pelo postal de Santo António (Fig2). Deveriam os autores na sua legenda dar-lhe o
nome de pseudo – máximo e não postal – máximo…. e porquê? Porque como está descrito na legenda
e muito bem, o postal - maximo foi “circulado após o período oficial de circulação”. Os autores tendo conhecimento do que prescreve o Artº 3 em 3.1 (SREV) - o selo postal -, deveriam saber perfeitamente que o
selo tem de ter validade postal para que se possa realizar o postal – máximo e este princípio fundamental
não está cumprido.
Se foi intenção dos autores ilustrarem o artigo com um postal circulado e tão propagandeado
como postal – máximo circulado, aos quais o falecido Engº Furtado apelidava “acidente de percurso”
porque, dizia ele: “os postais – máximos não eram feitos para circular”, então, ao apresentarem este pos-

58

tal, deveriam os autores numa pequena nota, ter explicado que o referido postal já não podia ser considerado postal - máximo porque quando foi obliterado o selo já estava fora de circulação.
Tal como o postal de Santo António, (agora por outro motivo), também o postal da (Fig.3) baptizado de postal – máximo, também não passa de um pseudo – máximo pela razões que cito: o carimbo
que oblitera o selo, não tem esqueleto nem caracteres condizentes aos usados na década de quarenta
na EC de Avintes. É caso para interrogar: este carimbo não resultou de uma “fabricação” artificial? Com
o mesmo tipo de carimbo mas com datas diferentes do postal (Fig. 4), conheço vários postais, porém,
todos com data de 1949.
Datado de 1948 e com o tipo de carimbo que mostra a fig.3, só ainda vi o que foi apresentado
pelos autores na ilustração do seu escrito no Boletim do C.F.P. acima citado e foi esta a principal razão
porque interpelei o jurado de maximafilia da FPF Dr. Bento Grossinho Dias, aquando da realização da
Exposição Filatélica organizada pelo Clube Filatélico de Portugal evocativa do Prémio Comendador Dias
Ferreira 2010.
À minha pergunta sobre o postal “Costume de Avintes”, tive como resposta: “pois, há por aí
uma polémica, mas eu tenho legislação e peças circuladas que confirmam a existência deste carimbo”.
Como nunca quis ter o dom da verdade, solicitei, que me fossem mostradas tais provas, e a promessa
ficou. Todavia, já se passou mais de uma ano desde essa conversa e até hoje ainda nada foi mostrado nem
corrigido e daí eu intitular o meu artigo: uma promessa ainda não cumprida.
Sou um defensor da maximafilia e independentemente de quem escreve, nunca deixarei de
defender a minha dama. Em minha opinião, e com todo o respeito por todas os demais, foi uma má divulgação da maximafilia por quem tem responsabilidades na mesma.

			

A. MOLDER

- filatelia RUA 1.º DE DEZEMBRO, N.º 101, 3.º – 1200-358
LISBOA
Tel.: (00 351) 21 342 15 14 Fax: (00 351) 21 342
95 34 E-mail: a.molder@sapo.pt
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO O
MATERIAL FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DA
CONCEITUADA MARCA ALEMÃ «KABE»

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE SELOS
NO HALL DE ENTRADA E NO 3.º ANDAR
(Elevador)
Faca-nos uma visita em
“http://filateliaamolder.com.sapo.pt/”
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A Maçonaria na Filatelia Portuguesa
Aditamento

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

O presente do meu neto, pelo Natal, do livro “
Abecedário Simbiótico”, de José Adelino Maltez, e a oferta
do “Dicionário de Maçonaria Portuguesa”, da autoria do
nosso antigo sócio e maçon com especiais responsabilidades naquela singular associação, A. H. de Oliveira Marques,
por um Amigo de longa data, uma semana depois por
ocasião do meu aniversário, contribuíram de forma muito
significativa para passar a ter sobre a Maçonaria Portuguesa uma visão menos superficial como aliás acontece com
a maioria das pessoas. Por outro lado, a visita guiada que
efectuámos, em Fevereiro deste ano, ao Museu Maçónico
Português, em Lisboa, permitiu uma troca de impressões
que muito enriqueceu os nossos conhecimentos e que se
nos afigura curial partilhar, em especial, com os sócios do
C.F.P., que nos encorajaram a continuar a escrever sobre
um assunto nunca antes abordado nesta revista.
Nestes termos, parecia aconselhável preparar um
documento que fosse ao encontro daqueles estímulos. Optámos pela feitura de um “aditamento” ao artigo anterior
(revista nº 434, de Dezembro de 2011), por mais facilmente
nos permitir não só a introdução de novos elementos mas
também fazer pequenos acertos, preencher lacunas e
acrescentar à lista anterior os selos que, entretanto, foram
sendo lançados em circulação: marquês Sá da Bandeira
e Brito Camacho.

* * * * *
1923
No artigo anterior, na primeira série de selos a que
nos referimos (primeira travessia aérea do Atlântico Sul), por
desconhecimento de que, desde já, nos penitenciamos,
detectámos apenas dois maçons. Na realidade, deveríamos mencionar ainda uma terceira figura: a do Presidente
da República do Brasil, Dr. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa
(1865 – 1942). Este presidente, paraibano ilustre e maçom
de grau mais elevado, foi o único brasileiro a ocupar a
presidência dos três poderes da República do Brasil (fig. 1).
Nestas circunstâncias, o registo de que Walter Disney foi o
terceiro maçom estrangeiro a ser filatelizado em Portugal
fica prejudicado, não só pela inclusão do Dr. Epitácio
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Pessoa mas também pela introdução de mais dois estrangeiros, a saber: Dr. Sun Yat-sen, em 1986, e Verdi,
em 1993. A seu tempo voltaremos ao assunto.

Fig. 1

1951
Em 1951, em Moçambique, é posto em circulação uma série de dois valores (nºs 381 e 382),
consagrada ao centenário do nascimento de Francisco Maria Victor Cordon (1851 – 1901) que, naquela
colónia, entre 1888 e 1889, distinguiu-se na expedição de exploração ao interior daquela mesma colónia.
Era oficial do exército, tendo atingido o posto de major (fig. 2). Exerceu também funções de destaque em
Angola (governador de Ambriz e de Novo Redondo). Iniciado na loja Cavalheiros da Paz e Concórdia
(Lisboa), em 1892, adoptou o nome simbólico de “Afonso Henriques”.

Fig. 2

Fig. 3

1953
Nesta época era raro homenagearem-se os chamados “soldados da paz”. No entanto, em
Portugal, no ano de 1953, foram emitidos dois selos (nºs 780 e 781), dedicados ao primeiro centenário do
nascimento de Guilherme Gomes Fernandes (1850 – 1902). Há, porém, aqui qualquer coisa que não bate
certo. Se este benemérito e grande proprietário nasceu, de facto, em 1850, na Baía (Brasil), em 1953, não
se comemoravam cem anos mas … cento e três. Gomes Fernandes (fig. 3) viveu sobretudo no Porto onde,
em 1874, fundou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e, mais tarde, o Corpo de Salvação
Pública. Dirigiu, durante 13 anos, o jornal O Bombeiro Voluntário, e escreveu numerosos artigos sobre combate a incêndios. Foi iniciado na loja Primavera (Porto), com o nome simbólico de Marçal. Posteriormente
transitou para a loja Liberdade (também no Porto).
1964
No ano de 1964, comemorou-se em todo o Ultramar, como então se dizia, o primeiro centenário
da criação do Banco Nacional Ultramarino. O selo postal respeitante a Cabo Verde (nº 312) é ilustrado
com o logotipo do Banco em referência e com o retrato de José da Silva Mendes Leal Júnior (1818 – 1886).
Mendes Leal (fig. 4) foi escritor e político. Adepto de Costa Cabral (ver artigo anterior, fig. 9), membro do
Partido Histórico, combatente na Patuleia, deputado, par do reino, várias vezes ministro, e ministro plenipotenciário em Madrid e Paris. A data exacta da sua iniciação na Maçonaria não é pacífica mas sabe-se
que foi na loja Regeneração (Lisboa), onde tomou o nome simbólico de “Ariosto”. Mais tarde pertenceu
a outras lojas.

Fig. 4

Fig. 5

1964
Aquando do primeiro centenário do jornal “Diário de Notícias”, os correios portugueses dedicaram-lhe uma série de selos (nºs 943 e 944), ilustrados com o retrato de um dos seus fundadores: José Eduardo
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Coelho (1835 – 1889). O outro fundador deste conhecido jornal foi Tomás Quintino – que a administração
dos CTT ignorou. Eduardo Coelho (fig. 5) foi caixeiro, professor, tipógrafo, jornalista e escritor. Deixou publicada uma vasta obra de teatro, poesia, ensaio e traduções de qualidade. Dirigiu o jornal que fundou
até falecer em 1889. Não se conhecem a data e a loja onde foi iniciado. Pertenceu ao Grémio Popular
(Lisboa), de que foi sócio honorário. Este grémio foi fundado pela maçonaria em 1857, com o objectivo
de fomentar a instrução primária entre as classes operárias.

Fig. 6 				

Fig. 7

1967
Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha (1841 – 1912), mais conhecido apenas por Augusto de Castilho
(fig. 6), distinto oficial de marinha, atingiu o posto de vice-almirante. Foi governador-geral de Moçambique entre
1885 e 1889. Foi ministro da Marinha no governo de coligação saído do regicídio de 1908. O seu retrato surge num
selo de Angola (nº 517), lançado em circulação no ano de 1967, por ocasião do primeiro centenário do Clube
Militar Naval. Segundo Oliveira Marques, sabe-se que era maçom mas ignora-se a data e a loja da sua iniciação.
1967
Por ocasião do centenário do Clube Militar Naval, já acima referido, o selo nº 321 da Guiné Portuguesa, emitido para comemorar este acontecimento, é ilustrado com um contratorpedeiro e pelo retrato
do contra-almirante Afonso Júlio de Cerqueira (1872 – 1957). Este oficial de marinha (fig. 7) participou em
várias campanhas militares, tendo sido ferido numa delas. Republicano, lutou contra as incursões monárquicas de 1911 e de 1919. Após o Movimento do 28 de Maio de 1926, aderiu à oposição. Foi iniciado na
loja Portugal (Lisboa), com o nome simbólico de “Alpha”.
1969
O primeiro centenário do nascimento de José Viana da Mota (1868 – 1948), pianista e compositor,
natural da Ilha de São Tomé, foi comemorado filatelicamente com a emissão de uma pequena série de
dois valores (nºs 1 053 e 1 054). Este maçom (fig. 8), iniciado na loja Ave Labor (Porto), em 1895, com o
nome simbólico de “Bomtempo”, com o advento da 1ª Guerra Mundial, fixou-se na Suiça, onde leccionou
no Conservatório de Genebra. Regressado a Portugal, dirigiu o Conservatório de Lisboa entre 1918 e 1938.
Intérprete excepcional, compôs ainda peças de música orquestral.
1971
Em 1971, a administração dos CTT decidiu prestar homenagem aos escultores portugueses. Na série
de selos então emitida (seis valores), o valor de um escudo (nº 1 101) é consagrado ao escultor, diplomado
pela Academia Portuense de Belas Artes, António Teixeira Lopes (1860 - 1942). Este artista (fig. 9) foi iniciado
na loja Ave Labor (Porto), em 1898, com o nome simbólico “ Rude”. Residiu em Paris onde alcançou merecido êxito. Tem obra espalhada por todo o País, antigo Ultramar e Brasil. A porta monumental do Museu
do Exército, em Lisboa, é da sua autoria.

Fig. 8

Fig. 9

1974
À semelhança do que havia sucedido com os escultores, os CTT, em 1974, decidiram homenagear
outros vultos da nossa cultura, desta vez, músicos portugueses. Na série em apreço (composta por seis
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valores), o selo de dois escudos – vermelho – evoca João Domingos Bomtempo (1775 – 1842). Este músico
português (fig. 10), estudou em Lisboa e em Paris para onde partiu antes da Páscoa de 1801, distinguiu-se
pelo seu talento. Regressou definitivamente a Portugal em 1820 e converteu-se no músico principal do
Liberalismo triunfante. Com a vitória definitiva dos liberais, foi nomeado professor da rainha e director do
Conservatório de Música. A sua filiação na Maçonaria é, por vezes, posta em causa, e, consequentemente,
desconhecem-se a data e a loja.
1986
Desde 1938, que Macau não apresentava uma personalidade maçom, portuguesa ou estrangeira. No ano de 1986, surgem dois selos (nº 540 e 541) e um bloco (nº 5), comemorativos do nascimento do
Dr. Sun Yat-sen (1866 – 1925). Este médico e estadista chinês (fig. 11), fundou, em 1894, a Sociedade para
a Regeneração da China. Durante a revolução de 1911 foi eleito presidente da República em Nanquim
mas foi obrigado a abandonar o poder no ano seguinte. Eleito, de novo, presidente em 1921 impôs-se a
Pequim em 1925 – ano em que viria a falecer. Este estadista viveu diversas vezes em Macau, onde sempre
recebeu generoso acolhimento e foi apoiado, social e politicamente, pelos irmãos maçons daquele antigo território português. É pacífico que Sun Yat-sen tenha sido iniciado no rito escocês da Maçonaria em
Hong-Kong, onde também viveu na qualidade de “refugiado político”. Não há dúvida que este antigo
presidente da República da China, foi figura pioneira no lançamento das primeiras pontes entre mundos
iniciáticos do Oriente e do Ocidente.
1990
Por ocasião das comemorações do primeiro centenário de “A PORTUGUESA”, hoje nosso hino
nacional, os CTT lançaram em circulação um selo (nº 1 930), dedicado ao evento, ilustrado com duas
figuras que se presumem ser ALFREDO KEIL (1850 – 1907), o autor da marcha em questão, e Henrique Lopes
de Mendonça, autor do poema (*). Alfredo Keil (fig. 12), músico e pintor de renome, era filho de Johan
Christian Keil, alemão de Herbem, exilado político em Portugal, e proprietário da mais bem sucedida alfaiataria da capital e que vestia os reis D. Luís e D. Carlos. No campo musical, além da marcha patriótica
já referida, compôs poemas sinfónicos, trechos para orquestra e canto, bem como óperas. No domínio
das artes plásticas deixou também uma importante obra de pintura e desenho. Em 1893, foi iniciado na
loja Gomes Freire, de Lisboa, com o nome simbólico de Meyerbeer.

Fig. 10

Fig, 11

Fig. 12

1993
No artigo anterior (ver 1993 - figs. nºs 30 e 31), fizemos referência à série de selos (quatro valores)
consagrada a comemorar os 200 anos do Teatro Nacional de São Carlos. A este propósito, sinalizámos
dois músicos maçons: Wagner e Mozart. Acontece que, posteriormente, viemos a saber que na série em
apreço surge mais um maçom: Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Este compositor italiano (fig. 13), famoso em
todo mundo, em poucos anos tornou-se no compositor vivo mais célebre de Itália. O selo em questão (nº
2 137), recorda o músico e a ópera Rigoletto. Verdi fazia parte da loja Gaio Cornelio Tacito nº 740 – Oriente
Terni, talvez a mais antiga loja maçónica italiana.
1999
Neste ano de 1999, os correios de Macau celebraram os 75 anos da ligação aérea Portugal-Macau
(selo nº 992). Um dos heróis deste feito, realizado no já longínquo ano de 1924, foi José Manuel Sarmento de
Beires (1893 – 1974). Este maçom era oficial da Arma de Engenharia, escritor e piloto-aviador. Teve acção
de relevo, à semelhança de Gago Coutinho, no desenvolvimento da navegação aérea portuguesa, tendo
levado a efeito, na companhia de Brito Pais e Manuel Gouveia (fig. 14), o primeiro voo Lisboa-Macau e
iniciou, em 1927, com outros companheiros, a primeira volta aérea ao mundo, a qual, por questões técnicas, se limitou ao percurso Lisboa-Rio de Janeiro-Suriname. Republicano e democrata, fez parte do corpo
directivo da Seara Nova. Por fortes razões de discordância política, viu-se obrigado a exilar-se na China e
no Brasil. Em 1930, foi iniciado na loja Paz, de Lisboa, com o nome simbólico de Bartolomeu Dias.
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Fig. 13

Fig. 14

2006
O primeiro inteiro postal, do século XXI, consagrado a um maçom, foi lançado em circulação em
25 de Julho de 2006. Trata-se do inteiro nº 331 (numeração Horácio Novais)(**) e é ilustrado com a figura de
António Rodrigues Sampaio (1806 – 1882). Rodrigues Sampaio (fig. 15) foi clérigo de ordens menores, funcionário público e jornalista de renome tendo fundado, em 1840, o jornal diário A Revolução de Setembro,
que dirigiu até falecer. Partidário do Setembrismo, mais tarde aderiu ao movimento republicano. Esteve
asilado no estrangeiro tendo regressado a Portugal por volta de 1846 (acabando por ser preso). Exerceu,
posteriormente e de forma continuada, importantes cargos (deputado, par do reino, vice-presidente da
Câmara dos Deputados, ministro e, em 1881, presidente do Conselho de Ministros). Iniciado em data e
loja desconhecidas. A. H. de Oliveira Marques confirma que desempenhou o cargo de Grão-Mestre da
Confederação Maçónica Portuguesa nos anos de 1852 e 1853.

Fig. 15

2008
Dois anos depois, um outro inteiro postal (nº 346 na numeração Horácio Novais) é dedicado ao
representante mais genuíno do simbolismo e um dos vultos mais significativos da poesia portuguesa: Camilo
de Almeida Pessanha (1867 – 1926). Camilo Pessanha (fig. 16) era bacharel em Direito, advogado, professor
e, como já referimos, poeta, acima de tudo. Radicou-se em Macau, em 1894, na qualidade de professor
de Filosofia no liceu local. A sua obra mais conhecida Clepsidra foi publicada em 1920. Foi iniciado, com
o nome Angélico, em 1910, na loja Luís de Camões (de Macau), de que veio a ser Venerável.

Fig. 16
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2009
No anterior artigo, tecemos, a propósito, da série de selos consagrados às mulheres da República,
algumas considerações sobre três maçonas, a saber: Maria Veleda (selo nº 3 896), Adelaide Cabete (selo
nº 3 897) e Carolina Ângelo (selo nº 3 900). Por escassa informação do autor destas linhas, para a qual,
desde já, pedimos a benevolência dos leitores, não incluímos Ana de Castro Osório (1872 – 1935). Intelectual, jornalista, escritora e criadora da literatura infantil portuguesa, conferencista, foi, em 1909, uma das
fundadoras da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (fig. 17). Iniciada na loja Humanidade (Lisboa),
em 1907, com o nome simbólico de Leonor da Fonseca Pimentel, pertenceu depois à loja Carolina Ângelo
(também de Lisboa), de que foi Venerável (selo nº 3 898).
2010
Na série de selos lançada em circulação em 22 de Abril de 2010, prestando tributo a quatro grandes
vultos da História e da Cultura, o selo nº 3 945, é dedicado a Francisco Caetano Keil do Amaral (1910 – 1975).
Arquitecto pela Escola Nacional de Belas-Artes de Lisboa, exerceu funções de arquitecto-paisagista da
C.M. de Lisboa (fig. 18). O seu nome está associado a vários edifícios e projectos de grande relevância,
tais como: Pavilhão de Portugal, na Exposição Internacional de Paris (1937), Aerogare de Lisboa, obras do
Parque Florestal do Monsanto (Lisboa) e obras do Campo Grande (também em Lisboa). O prémio Valmor
de 1962 foi-lhe atribuído. Democrata militou na oposição ao regime político da altura. Foi iniciado na loja
Revoltar, de Almada, em 1934, com o nome simbólico de Caussidière.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

2011
No ano passado, os CTT mais uma vez – e bem – voltaram a homenagear vultos da nossa História e
da nossa Cultura. Entre os escolhidos surge um selo (nº 4 057) dedicado a José Francisco Trindade Coelho
(1861 – 1908). Trindade Coelho (fig. 19) aderiu à Maçonaria em 1906, tendo sido iniciado por comunicação
e filiado na loja Solidariedade, de Lisboa, adoptando o nome simbólico de Renovador. Bacharel em Direito,
magistrado e escritor de grande mérito, exerceu as funções do Ministério Público. Todos conhecemos, pelo
menos, dois livros da sua autoria: Os Meus Amores (1891) e In illo Tempore (1902). Desempenhou papel
importante na disseminação dos ideais republicanos.
2011
Ainda neste ano de 2011, foi lançada em circulação uma série de selos consagrada a artistas do Teatro. O terceiro desta série (nº 4 128), no valor de € 0, 47, é ilustrado com o retrato de Raul Augusto de Almeida
Solnado (1929 – 2009). Raul Solnado, como ficou conhecido no mundo do espectáculo, estreou-se, como
profissional, a 14 de Fevereiro de 1953, na revista “Canta Lisboa”. No entanto, pisou o palco, como amador
e pela primeira vez, na Sociedade Guilherme Cossoul, em 1947. Foi um grande humorista, apresentador de
televisão e actor. Foi ainda – e até à sua morte – director da Casa do Artista, sociedade de apoio aos artistas,
que fundou, juntamente com Armando Cortez, entre outros. Raul Solnado (fig. 20) pertencia ao GOL desde
meados da década de 1980, mas já há muito tempo que partilhava os valores da Maçonaria.
2012
Durante o primeiro trimestre do corrente ano, os CTT já nos ofereceram dois grandes vultos da
nossa História, maçons assumidos, a saber: marquês de Sá da Bandeira e Brito Camacho. Comecemos
pelo primeiro. Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo (1795 – 1876), e, desde 1864, marquês de Sá da
Bandeira (fig. 21), era fidalgo da Casa Real, oficial do exército (atingiu o posto de marechal). Adquiriu
um nível de cultura excepcional para a época. Liberal, esteve várias vezes exilado (Espanha, Inglaterra e
Brasil). Também foi deputado, senador e par do Reino, bem como ministro inúmeras vezes. Deve-se-lhe a
abolição da escravatura no Ultramar. Foi iniciado em data e loja desconhecidas.
2012
Manuel de Brito Camacho (1862 – 1934), foi médico militar, jornalista e político (fig. 22). Dedicou-se principalmente ao jornalismo e à política. Republicano desde os tempos de estudante, teve acção
de relevo na propaganda dos seus ideais. Fundou, em 1912, o Partido da União Republicana. Foi Alto
Comissário em Moçambique (1920-23). Segundo A. H. de Oliveira Marques, Brito Camacho foi iniciado
em 1893 no “triângulo em instância de Torres Novas (RF), tendo sido elevado ao grau 3 nesse mesmo ano.
Regularizou-se em 1907 na loja Elias Garcia, nº 184, de Lisboa.”.
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

No final do artigo anterior, deixámos bem expresso que à relação nele apresentado era, por certo,
possível acrescentar mais alguns maçons. Com a lista apresentada neste aditamento, o número de maçons
retratados em selos e inteiros postais portugueses eleva-se agora de 52 para 74, o que se nos afigura um
número bastante significativo.
A finalizar esta abordagem – que pensamos ser inédita no panorama filatélico português – permitimo-nos sublinhar que não há ramo importante de conhecimento onde a Maçonaria não apresente um ou
mais representantes. Na tentativa de comprovar a afirmação e sem excessivo rigor, em virtude de muitas
das personalidades adiante referidas se poderem incluir em mais de um dos ramos de conhecimento (o
Prof. Egas Moniz é o exemplo perfeito), elaborámos a seguinte síntese:
•

•
•
•
•
•

NA POLÍTICA: António José de Almeida, Marquês de Pombal, Óscar Carmona, António Enes, Costa
Cabral, Sidónio Pais, Norton de Matos, José Bonifácio, D. Pedro IV, Magalhães Lima, Afonso Costa, Teófilo Braga, Bernardino Machado, Elias Garcia, Passos Manuel, Fontes Pereira de Melo, Oliveira Martins,
Sarmento Rodrigues, Silva Carvalho, Humberto Delgado, José Relvas, Manuel Arriaga, Tito de Morais,
Victor Cordon, Mendes Leal, Augusto Castilho, Rodrigues Sampaio, Sá da Bandeira e Brito Camacho.
NA CULTURA: Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett, Bocage, Alexandre Herculano, Jaime Cortesão,
Aquilino Ribeiro, Antero de Quental, Eça de Queiroz, João de Deus, Vitorino Nemésio, D. Fernando II,
Eduardo Coelho, Viana da Mota, Camilo Pessanha e Trindade Coelho.
NA CIÊNCIA: Avelar Brotero, Egas Moniz, Aurélio da Paz dos Reis e Miguel Bombarda.
NAS ARTES: Rafael Bordalo Pinheiro, Columbano, Viana da Mota, João Domingos Bomtempo, Alfredo
Keil, Teixeira Lopes e Raul Solnado.
NO MOVIMENTO FEMINISTA: Maria Veleda, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo e Ana de Castro
Osório.
NO HEROÍSMO: Gago Coutinho, Mouzinho de Albuquerque, Carvalho Araújo, Guilherme Gomes Fernandes, Afonso Cerqueira e Sarmento de Beires.

* * * * *
Em jeito de remate, embora um pouco fora dos parâmetros impostos pelo título dos artigos, julgamos de interesse conhecer quais foram os maçons portugueses que foram filatelizados no estrangeiro.
Aqui ficam os três primeiros que descortinámos: Gago Coutinho num selo espanhol de 1930 (fig. 23); Óscar
Carmona num selo brasileiro de 1940 (fig. 24); e Eça de Queiroz num selo brasileiro de 1995 (fig. 25).

Fig. 23

Fig. 24

Fig.25

Sugestões no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento dos artigos sobre a “Maçonaria na
Filatelia Portuguesa” serão benm-vindas.
(*) O maestro Frederico de Freitas é o autor da versão para orquestra sinfónica e o major Lourenço Alves da adaptação para grande banda marcial.
(*) H. M. Novais. Actualização do catálogo de Inteiros Postais (OM). Acessível no site do C.F.P. em www.cfportugal.pt
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A última viagem de Fernão de Magalhães
Introdução
Comecei a gostar de contar partes da história de
Portugal. O nosso país leva quase 900 anos de existência.
Portanto, há muitas estórias para contar. Aqui vai uma de
um homem persistente, convincente e intolerante. Fernão
de Magalhães morreu novo, com 42 anos de idade, mas
teve uma vida aventurosa. Metade dela foi vivida em Portugal, a outra metade em viagens, explorações e guerras.

Fernando Manuel Llach Correia
fellco@sapo.pt

Na filatelia o navegador aparece em quase quatro
dezenas de selos de três dezenas de países. Espanha tem-no representado apenas num único selo com desenho
muito estilizado e em conjunto com Sebastián del Cano.
Os países com mais selos emitidos com o retrato
do navegador são as Filipinas e São Tomé e Príncipe, com
três emissões cada país.
O primeiro selo postal ilustrado com o retrato de
Magalhães foi emitido pelos correios das Filipinas no ano
de 1906, na altura região autónoma dos Estados Unidos da
América e que conquistaram a independência em 1946.

1 – Biografia de Fernão de Magalhães
1480- Provável ano de nascimento de Fernão de
Magalhães. Os historiadores dividem-se quanto
ao local de nascimento entre vila de Sabrosa, a
cidade do Porto ou Ponte da Barca.
- Na juventude foi criado da rainha Dona Leonor,
mulher de D. João II, e fidalgo da casa real.
1505- Alista-se na Armada da Índia, numa frota
com 22 navios, organizada para transportar D.
Francisco de Almeida, primeiro Vice-Rei da Índia.
1506- Participa nas iniciativas levadas a cabo pelo
Vice-Rei na África oriental e na Índia, até que o
Vice-rei o mandou a Quíloa.
1509- Participa na batalha naval nos mares da
Índia, em frente a Diu.
1510- Salva Francisco Serrão de ser morto pelos
Malaios em Malaca.
1511- Participa na conquista de Malaca e na exploração dos arquipélagos de Banda e Molucas
(hoje Indonésia e Filipinas).
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Fig. 1 - Selo postal impresso sobre folha com
97x99, com percurso da viagem de circum-navegação. Sem denteado. AR267 (selo) e 196 (bloco)

1512- Regressa a Lisboa acompanhado de um escravo
malaio (Henrique) que participa na viagem de circum-navegação e de uma linda donzela (não confirmado).
1513- Alista-se na armada, com 400 barcos e 15.000 homens, para atacar as cidades de Azamor e de Mazagão,
em Marrocos, que ficam sobre o domínio português. Nas
batalhas perde o seu cavalo e compra outro.
1514- Regressado de Marrocos onde esteve 10 meses,
solicita ao Rei D. Manuel I que lhe pague na íntegra o
valor do cavalo e não teve resposta. D. Manuel recusa
o pedido de Magalhães de patrocínio para a volta ao
mundo.
1517- Em 20 de Outubro parte para Sevilha onde casa dois
meses depois com Beatriz Barbosa, sua parente.
1518- Dedica-se a convencer Carlos V a financiar a
viagem de circum-navegação, com o argumento de
que as Molucas estão fora do antemeridiano português
referido no tratado de Tordesilhas e portanto as ilhas das
especiarias são dos Espanhóis. Navegando para ocidente
irá atingir as Molucas sem atravessar os mares reservados
aos portugueses pelo tratado.
1519- A 20 de Setembro sai de Sanlúcar de Barrameda,
foz do Rio Guadalquivir, a Armada das Molucas para a

grande viagem de circum-navegação.
1520- Passagem do Atlântico para o Pacífico, pelo sul do continente americano.
1521- Em 27 de Abril, com 42 anos de idade, morre Fernão de Magalhães numa batalha travada
numa praia na ilha de Mactan, nas Filipinas, defronte da cidade de Cebu, dias depois de descobrir
que as Molucas estão no hemisfério português.

2 – Os Antecedentes da Viagem

2.1 – O Tratado de Tordesilhas

Fig. 2 - Rodrigo de Bórgia (1431-1503), Papa
Alexandre VI, em selo postal com vinheta e
com indicação das armas papais respectivas.
Denteado 13½ x 14. Y&T 1102.

Fig. 3 - D. João II em série de dois selos postais, para comemorar o 5.º Centenário da subida ao trono. Denteado 12 x
11½. AF 1530 e 1531

Rodrigo Bórgia, nascido em Xátiva, Valência, Reino de Aragão, nove meses após a sua eleição
como Papa, adotando o nome de Alexandre VI, assinou a bula “Inter coetera”, onde se reconhecia a
Castela e Aragão a posse das terras e ilhas, achadas ou a descobrir, a ocidente de um meridiano que
passava a 100 léguas dos Açores ou Cabo Verde.
Houve imediato protesto do rei português, D. João II, por infringir o tratado de Alcáçovas–Toledo,
de 1480, que barrava a Castela a zona atlântica ao sul das Canárias.

Fig. 4 - Série de selos postais para comemoração dos 500 anos do Tratado de Tordesilhas.
Denteado 14x13½, Y&T 2901 e 2902.
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Os reis Católicos reconheceram a justeza da reclamação portuguesa e propuseram uma
conferência em Tordesilhas para se acertar um acordo. O tratado foi assinado em 1494. Neste tratado as
terras a oriente do meridiano a 370 léguas de Santo Antão, Cabo Verde, ficariam pertença dos portugueses
e as do hemisfério a ocidente dessa linha, dos Espanhóis.

		

2.2 – Os Instrumentos Náuticos

A ciência náutica foi utilizada e desenvolvida pelos navegadores portugueses no final do Séc. XV,
através da divulgação sistemática da arte de navegar e da utilização de instrumentos, roteiros e cartografia. Os instrumentos eram simples e variados:
O Prumo para sondar o tipo do fundo dos mares e determinar a sua profundidade; a Agulha de
Marear que indica o norte; a Ampulheta para cálculo do tempo; o Nocturlábio para medição da estrela
polar; o Quadrante para medir a altura das estrelas; o Astrolábio para “pesar o sol” e outros astros; a Balestilha também para medir alturas de astros; o Quadrante de Dois Arcos para medir o Sol; o Kamal para
medição de altura da Polar; o Compasso para medição em cartas náuticas.

Fig. 5 - Série de 4 valores designada de “Instrumentos Náuticos dos Descobrimentos”.
Denteado 12x12½. AF 2119 a 2122

Com estes instrumentos conseguiam calcular a latitude e a longitude, esta com erros a longitude,
uma vez que a ampulheta dava erros enormes na medição do tempo (não havia sido ainda descoberto
o cronómetro) e, para o cálculo do meridiano de posição, é fundamental o tempo de navegação e o
caminho percorrido.
		

2.3 – Os Reis Ibéricos

Carlos I
Carlos de Habsburgo (1500 – 1558) foi Rei de Espanha (Carlos I) e Imperador do Sacro Império
Romano (Carlos V). Arquiduque de Áustria, Duque de Milão e Duque de Suábia, Conde de Flandres, foi
Rei de Nápoles e Sicília (como Carlos IV) e Príncipe dos Países Baixos. Vindo do centro da Europa chegou
a Espanha com 17 anos de idade.

Fig. 6 - O Imperador Carlos V em selo postal impresso
no bloco de 128x98mm para comemorar os 500 anos
do seu nascimento. Denteado 13½x12½. Y&T 3266
(selo) e 82 (bloco)

Fig. 7 - D. Manuel II representado em Inteiro Postal, circulado de Alcoentre para Lisboa em 14/12/1957. Postal da
série “Conheça a sua história” nr. 40. Postilhão CTT sem
taxa. JCL 137.

D. Manuel I
Com o cognome “O Venturoso” (1469-1521) e com a titulatura de “Rei de Portugal e dos Algarves,
daquém e dalém mar em África e senhor da Guiné e da conquista da navegação e comércio de Etiópia,
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Arábia, Pérsia e Índia”. Sucedeu a D. João II e foi genro, por duas vezes, dos Reis Católicos e cunhado
e genro de Carlos V. Sentindo-se traído por Fernão de Magalhães tudo faz para neutralizar a saída da
armada das Molucas. Envia também uma armada portuguesa, pelo oriente, para nas Molucas destruir a
armada de Magalhães.
		

2.4 – A Armada das Molucas

O rei espanhol Carlos I tinha a idade de 18 anos, quando, depois de ter ouvido o pedido de Fernão
de Magalhães, autorizou a viagem. Fernão de Magalhães e o cosmógrafo Rui Faleiro - mais tarde afastado
devido a doença – foram nomeados responsáveis pelo empreendimento e com autoridade absoluta no
mar. Ao Rei cabia pagar os navios da frota, a toda a tripulação e os apetrechos, mas como não havia
fundos para tal, pediu financiamento a banqueiros alemães, de Augsburgo, a Casa Fugger, que já tinha
experiência com o reino de Portugal.

Fig. 8 – Carlos I em selo postal. 13¼. Y&T 2198.

Fig. 9 – Fernão de Magalhães em selo postal. Dent.
14X13½. AF 2125.

A Armada das Molucas será composta por cinco naus que transportarão 237 homens:
Trinidad - onde viajava o capitão-general Fernão de Magalhães, o piloto Estevão Gomes e o
mestre Francisco Albo;
San Antonio - tinha como capitão Juan de Cartagena e mestre Juan de Elorriaga;
Concepción - tinha como capitão Gaspar de Quesada, João Lopes de Carvalho como piloto e
Juan Sebastián El Cano como mestre;
Victoria - Luis de Mendoza como capitão, Vasco Gomes Gallego como piloto e Antonio Salamón
como mestre;
Santiago - Juan Rodríguez Serrano como capitão e Baltasar Palla como mestre.
Antonio Pigafetta, natural de Vicenza, Itália, ajudante do diplomata do Vaticano em Sevilha, foi
integrado na viagem, a seu pedido, como cronista.

Fig. 10 - Selo postal obliterado com planisfério de
Paollo Toscanelli e nau de Magalhães. Y&T 1048.

Fig. 11 – Antonio Pigafetta, um dos cronistas da viagem em selo postal da série Europa.Dent. 14X13½.
Y&T 1418.

3 – A Viagem

3.1 – Partida e Costa Ocidental de África

O espião do rei D. Manuel I, Sebastião Álvares, mandado a Sevilha, diz da frota: “São muito
velhos e remendados. Já estão a ser reparados há 11 meses… Asseguro a Vossa Alteza que não me
inclinaria muito a navegar neles até às Canárias”.
10 de Agosto de 1519
Partida de Sevilha com a armada quase abastecida e 237 pessoas a bordo, descendo pelo Rio
Guadalquivir durante uma semana até à aconchegada cidade costeira de Sanlúcar de Barrameda,
onde acabou de se prover e aprestar-se e onde assistiram a várias missas.
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20 de Setembro de 1519
Saída para o mar. A nau “Trinidad” onde vai Magalhães navega guiando as restantes quatro
naus. Segue o rumo SW e chega a Santa Cruz de Tenerife em 26 de Setembro, onde se reabastece,
seguindo a 29 para Ponta Roxa ficando a aguardar uma remessa de pez. Zarpam na noite de 2 para 3
de Outubro.
Durante a estadia Magalhães teve duas notícias muito perturbadoras: o Rei de Portugal enviara
2 armadas de caravelas para intercetar a pequena frota de Magalhães; os capitães castelhanos planeavam amotinar-se logo na primeira oportunidade, sendo cabecilha Juan de Cartagena.

Fig. 12 – Inteiro postal não circulado com imagens da ilha de Tenerife, do arquipélago das Canárias. ED 116.

3.2 – A Travessia do Oceano Atlântico
2 de Outubro de 1519
A frota largou das canárias para atravessar
o oceano. Escreve Pigafetta:
“Navegámos na rota para o sul. Embrenhámo-nos no Mar Oceano, passámos Cabo Verde e navegámos durante muitos dias ao longo da costa da Guiné
ou Etiópia, onde existe uma montanha chamada Serra
Leoa, que fica a oito graus de latitude”.
Magalhães levou a frota para sudoeste em vez
de a levar para ocidente. Imediatamente Cartagena
pôs em causa a
ordem querendo
saber o porquê
Fig. 13 – Selo postal impresso em bloco de 107X78.
e arranjar arguDent 14¼ Y&T 351.
mentos para um
motim. Resposta
do capitão-mor: “Segui-me e não façais perguntas”.
Nos quinze dias seguintes tiveram bom tempo na navegação,
mas seguiram-se tempestades constantes e muito perigosas, às quais
ninguém pensava que conseguiria escapar e que duraram 60 dias. Durante toda aquela provação, os tubarões cercaram constantemente
os navios, aterrorizando a tripulação. “Têm dentes horríveis”, escreve
Pigafetta no seu diário.
		

Fig. 14 – Selo postal impresso em folha
de 71X100. Dent. 11X10½. Y&T 109..

3.3 – Na Costa Oriental da América do Sul

13 de Dezembro de 1519
Depois da armada passar ao largo de Cabo de São Roque,
em terras brasileiras, navegou para sul e dobrou o Cabo Frio, pelo
que na manhã deste dia chegaram à baía de Santa Luzia (Rio de
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Janeiro) onde a armada demorou alguns dias, refazendo-se de alimentos frescos e abastecendo-se de
lenha. As mulheres índias totalmente nuas foram esperá-los e apresentar as boas vindas. Quando os navios
da armada se imobilizaram, uma aglomeração de mulheres – todas elas nuas e desejosas de contactar
com os homens – veio a nadar para os cumprimentar. Privados da companhia de mulheres há meses, os
marinheiros acreditaram ter encontrado um paraíso na terra.
26 de Dezembro de 1519
Nesta data a frota saiu do Rio de Janeiro, foi para a Baía dos Reis e lá entrou; abria-se de nascente
para poente, mas não era uma passagem para outro mar. “No dia em que chegámos a chuva começou”,
observa Pigafetta, “de forma que as pessoas da terra disseram que vínhamos do céu trazendo connosco
a água”.
Após 13 dias de prazeres sensuais, Magalhães resolveu levantar ferro; ordenou uma inspeção a
todos os navios à procura de clandestinos do sexo feminino, encontrando vários.

Fig. 15 – Série de selos postais representando a costa brasileira a norte de Cabo Frio. Dent. 12X11½. Y&T 2973 a 2975.

		

3.4 – Na Costa Oriental da América do Sul

13 de Janeiro de 1520
Na tarde deste dia a armada entrou no Rio da Prata (hoje da Argentina e do Uruguai) depois de, nos
dois dias anteriores, ter sido assaltada por uma furiosa tempestade de leste.
Foi demorada a estadia no Rio
da Prata para se fazerem as explorações
em que Magalhães
sensatamente assentiu a fim de que os
espanhóis se compenetrassem bem da
convicção em que
ele já estava de que
se tratava de um rio
e não de uma passagem entre dois mares.
Fig. 16 – Quatro cartas do Rio da Prata, em selos
postais de quatro valores distintos. Dent. 13½.
Apesar das muitas inY&T 2124 e 2127.
dicações de que não
tinham descoberto
mais do que um grande rio, os outros capitães agarram-se à ideia de
que o “Río de la Plata” os conduziria às Índias e exortaram Magalhães
a não abandonar o seu reconhecimento. Magalhães não lhes deu
ouvidos e a:
3 de Fevereiro de 1520
a frota retomou a sua rota para sul à procura do verdadeiro
estreito, mas descobriu-se que a nau “San António” metia água com
alguma gravidade tendo sido necessários dois dias para a reparação.
Fernão de Magalhães adotou medidas para se certificar que não
passaria pelo estreito que procurava sem o notar. Navegava-se só
durante o dia. Os baixios de areia e corais eram o maior perigo para
a navegação. Passados 20 dias Magalhães retrocedeu para o Golfo
de San Matías onde acreditava que haveria ligação ao estreito.
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Fig. 17 – Postal impresso em cartolina,
sem indicação de fabricante, com
89X140. Circulado de Buenos Aires para
Madrid. Selo postal dobrado apanhando as duas faces e obliterado nas duas
faces com data de 8/11/1906. Dent.
11½X12. Y&T 116.

		

3.5 – A Cauda do Dragão

27 de Fevereiro de 1920
Neste dia a armada explorou um prometedor braço de mar com duas ilhas que abrigavam o que
parecia serem numerosos patos, pelo que Magalhães lhe deu o nome da “Bahía de los Patos”. Pigafetta
chamou-lhes gansos, havia muitos e eram fáceis de apanhar: “Enchemos todos os navios numa hora.
Estes pequenos gansos são pretos e têm penas do mesmo tamanho e feitio em todo o corpo, não voam
e alimentam-se de peixe. E eram tão gordos que não os depenámos, mas tirámos-lhes a pele e têm um
bico como o do corvo”.
Pigafetta maravilha-se ainda com outro animal: “Os lobos-do-mar destas ilhas são de várias cores
e do tamanho e corpulência de bezerro e tem a cabeça como de um bezerro e pequenas orelhas redondas. Têm grandes dentes e não têm pernas, mas têm pés ligados ao corpo que se assemelham a uma
mão humana”. A “Baía de los Patos” foi explorada na tentativa de descobrir a passagem para o estreito,
que um mapa inglês assinalara como sendo a “Cauda do Dragão”, muitos anos antes.

Fig. 19 – Fernão de Magalhães homenageado em
1943 pelos “Correos de Chile”, nos 450 anos da travessia do estreito. Dent. 14½. Y&T 367.

Fig. 18 – Selo postal impresso em folha de 90X105,
representando fauna da Antártida. Y&T 63.

2 de Abril de 1520
No dia seguinte, Domingo de Páscoa, se tramou entre os capitães uma séria conjura que Magalhães debelou com enorme energia e com terrível desfecho: a morte de Luiz de Mendonza e de Gaspar de
Quesada e o desterro, em terras da Patagónia, de João de Cartagena e do Padre Bernard de Calmette.
Pigafetta omitiu no seu diário todo o motim e os atos barbáricos que se lhes seguiram.
22 de Maio de 1520
O navio Santiago ao fazer uma incursão pelo Rio Santa Cruz, para descoberta da passagem,
apanhou um enorme temporal e desfez-se de encontro à margem rochosa.
21 de Outubro de 1520
Seis meses e meio após a chegada à zona é descoberta a passagem para o estreito. Neste canal
apanharam ondas de 7 m de altura e glaciares com 60m de altitude, pelo que a navegação era perigosa,
mas os marinheiros ganharam confiança no seu Almirante. Estavam prestes a sair da “Cauda do Dragão”.
A nau “San António” durante uma busca desaparece e regressa a Espanha com os amotinados. Sete dias
depois surgiu o oceano Pacífico ao dobrarem um cabo a que chamaram de “Desejoso”. Pigafetta regista:
“O capitão-general chorou de alegria”.

Fig. 20 – Selo postal de 1943 para comemorar o centenário de ocupação do
Estreito de Magalhães (1843 – 1943). Dent. 14. Y&T 209.
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3.6 – Navegando no Mar Ocidental

O Mar Ocidental, como então era chamado ao Oceano Pacífico, tem dimensões que Magalhães
não conhecia nem compreendia. Julgava que em poucos dias chegariam às ilhas das especiarias. Saíram
do estreito passando pelo Cabo do Desejo, cujo nome havia sido posto devido ao desejo de chegar ao
lado ocidental do estreito. O cabo hoje é chamado de Cabo Pilar. A armada, agora com três navios, rumou
ao norte correndo ao longo da costa do Chile, virando a oeste a uma latitude entre a dos arquipélagos
de Juan Fernández e San Félix e passando perto da Ilha de Páscoa, sem tentar aí descansar.

Fig. 21 – Selo de $60 na cratera do vulcão Raraku. Dent.
13½. Y&T 741. Selo de $480 com Mapa de ilha e primeiros
habitantes. Dent. 13½. Y&T 1534.

Fig. 22 – A Polinésia tem 130 ilhas e atoles distribuídos por cinco arquipélagos. Dent. 14. Y&T 17.

18 de Dezembro a 5 de Março de 1521
Durante este período de tempo a Armada das Molucas navegou sempre sem sobressaltos climatéricos e de mar. Apesar de ter passado a norte do arquipélago da polinésia, não o avistou. A má notícia
foi que morreram 29 homens da tripulação devido ao escorbuto.

Fig. 23 – Três naturais das ilhas. Dent. 13. Y&T 6, 8 e 9.

		

3.7 – Na Ilha dos Ladrões

6 de Março de 1521
“Nesta quarta-feira, 6 de Março, descobrimos
uma pequena ilha na direção noroeste e duas outras
para sudoeste”, escreve Pigafetta sobre o importante
acontecimento. “O capitão-general queria chegar à
maior destas ilhas para conseguir reabastecimentos
para as nossas provisões.” Quatro horas depois de avistar
terra, a Armada das Molucas, rodeada por um grupo
de boas–vindas em canoas, entrou numa laguna de um
turquesa intenso, de águas excecionalmente quentes
e transparentes. À medida que se aproximavam, os
marinheiros podiam ver praias, penhascos rochosos e
encostas íngremes, densamente arborizadas: tudo o
que um marinheiro que está há demasiado tempo no
mar podia desejar.
Os Chamorros – nome posto aos indígenas – em
número de centenas em cima das suas pirogas, cerca-
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Fig. 24 – Cadernetas de 10 selos postais autocolantes. De 13c e de 22c com cartas das ilhas e representação de instrumentos náuticos. Y&T 63b e C79a.

ram a frota. Os Chamorros mais altos e mais fortes do que os europeus, entraram no navio almirante e
roubaram tudo o que conseguiram levar e na segunda leva pegaram em paus e maltrataram os europeus.

Fig. 25 – Sobrescrito circulado de Agana, capital de Guam (E.U.A), para Houston . Carimbos apostos de 31AGO1977.
Selo postal denteado 11½X10½. Y&T 1074.

A Ilha dos Ladrões será hoje uma do arquipélago das Ilhas Marshal?
Ou será a hoje Guam a de então Ilha dos Ladrões. A maioria dos especialistas diz que é Guam
(uma das Ilhas Marianas), mas há outros que dizem que era uma das Ilhas Marshall.
3.8 – O fim da Viagem para Fernão de Magalhães
9 de Março de 1521
Nesta data ao fazerem a medição do ponto verificaram que tinham passado o anti meridiano do
Tratado de Tordesilhas. Estavam em zona da Coroa portuguesa. O que fazer? Voltar para trás? Assumir e
enfrentar os portugueses? Magalhães ficou muito preocupado, pois recebera instruções para evitar entrar
na zona portuguesa.
A frota deixou a Ilha dos Ladrões após manifesta falta de segurança. Chegaram às Filipinas e navegaram por entre as 3.000 ilhas do arquipélago.
16 de Março de 1521
Aportaram à ilha de Homonhon que tinha um porto seguro e onde mataram uma porca que tinham
trazido de Guam e prepararam um grande festim. “Quando estas pessoas vieram ter connosco nessa ilha,
imediatamente a que estava vestida de forma mais ornamentada se dirigiu ao capitão-general, mostrando
que estava muito contente com a nossa vinda” – escreveu Pigafetta.

Fig. 26 – Série de cinco selos postais formando um panorama. Dent. 12½. Y&T 1332 a 1336.

27 de Abril de 1521
Num desembarque efetuado na ilha de Mactan para reduzir à obediência o régulo Lapu Lapu,
a sorte das armas foi adversa aos europeus. O ínclito capitão-mor Magalhães morreu, atravessado por
várias setas envenenadas, foi esquartejado, os bocados deitados ao mar e outros levados como troféus.
Pereceram mais oito europeus.
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Ainda hoje no mês de Abril os filipinos comemoram
a batalha com figurantes assinalando a vitória do rei local.
A festa culmina com a morte do capitão-mor que cai com
armadura no mar, simbolizando a sua morte.
3.9 – Finalmente as Molucas
1 de Maio de 1521
A armada das Molucas ficou agora reduzida de
mais tripulantes, pelo que foi decidido incendiar o navio
“Concepción” e prosseguir viagem com os navios “Trinidad”
e “Victoria” e com o novo Capitão-mor Duarte Barbosa.
Este cometeu uma grande imprudência ao desembarcar
desarmado em Cebu fiado na sinceridade do régulo, que
os convidou para um banquete. Foi chacinado com mais
uns 30 homens, sendo três portugueses.

Fig. 28 – Localização da cidade de Cebu. Selo postal da
série “A segunda guerra mundial”. Dent. 14. Y&T 2212.

Fig. 27 – Mapa das Filipinas. A ilha de Mactan fica
de fronte da assinalada cidade de Cebu. Folha
numeradas com selos de 1994 e 1995. Y&T 99.

Na mesma tarde deste dia a frota fez-se ao mar capitaneada por João Lopes de Carvalho eleito
por votos, contra a opinião de El Cano.
31 de Julho de 1521
Gonçalo Gomez de Espinosa foi eleito capitão-mor e Sebastião del Cano assumiu o comando da
“Victoria”, por destituição e prisão de João de Carvalho, que pelos seus abusos deixou de ser respeitado
pelos seus subalternos.
10 de Novembro de 1521
Pela primeira vez um grupo de homens da Armada
das Molucas pisou terra das ilhas das Especiarias, depois de
mais de seis meses de procura. Durante mais de um mês
transacionaram especiarias, principalmente cravo, que
deu para encher dois navios.
21 de Dezembro de 1521
A nau “Victoria” tomou dois pilotos para a navegação até Timor e depois tomaria o mar das Índias em
demanda do Cabo da Boa Esperança. Partiu com 57 europeus a bordo, mais 13 nativos e muito cravo, iniciando
Fig. 29 – Selo postal impresso em folha 81X48
a viagem de retorno à Europa. Esta guarnição já estava
em papel com emblema fluorescente. Y&T 112.
muito indisciplinada e Sebastião del Cano não possuía
o prestígio e condições para exercer o comando. Ficou
decidido nesse dia que a nau “Trinidad” não estava em
condições de navegar pelo que ficava ancorada para reparação do casco e para guardar as especiarias
que não couberam na “Victoria”.

Fig. 30 – Selo postal com Mapa de Timor. Dent.
13½X12½ . AF 299.

Fig. 31 – Tipos indígenas. Dent. 14. AF 271 e 272
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4 – O Regresso e a chegada
9 de Julho de 1522
Contornado o continente africano, em que apanharam enormes tempestades, arribaram a Ilha
de Santiago, em Cabo Verde, com 22 tripulantes.
Não houve tempo para descansarem, para poderem recuperar dos maus tratos da viagem e proceder à aguada. Os responsáveis portugueses aperceberam-se que o navio estava carregado de cravo,
o que não era permitido e iriam proceder à apreensão do navio e dos tripulantes. Prenderam 13 homens.
Os restantes tripulantes zarparam do porto na nau “Victoria” e navegaram para Espanha.

Fig. 32 – Cidade Velha da Ilha de Santiago. Impresso em folha 81X79. Dent. 11½. Y&T Bl 15.

Fig. 33 – Bloco impresso para comemorar a 1ª Viagem de
Circum-navegação, com 105X85. Desenho com moeda
com esfinge de Carlos I sobre carta antiga. Y&T 188.

8 de Setembro de 1522
Ao longo da subida pelo rio Guadalquivir, os castelhanos viram passar um navio destroçado, com
18 homens a bordo, esfarrapados, famintos e doentes.
“O navio “Victoria” ancorou alfim junto ao molhe de Sevilha: e eis como Sebastián del Cano
conduziu a Espanha os restos da gloriosa frota magalhânica; e eis como lhe coube o mérito de ter sido o
primeiro navegador a circundar o globo” – Almirante J. Freitas Branco(1).

Epílogo
Fernão de Magalhães não concluiu a viagem a que se tinha proposto. Na verdade, a viagem
foi terminada por um dos seus subalternos, com quem não tinha grande afinidade, nem admiração. O
cronista Pigafetta e o seu criado Henrique testemunharam o feito.

Fig. 34 – Sebastián del Cano e Fernão de Magalhães homenageados em 1998. Dent. 13½. Y&T 1179 a 1181.
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Apesar da sua morte prematura, o seu nome e o seu feito, perduraram ao longo destes quase
quinhentos anos. Existe o Estreito de Magalhães, no sul do continente americano, quase no Antártico; a
Universidad de Magallanes na cidade de Punta Arenas, capital da Região de Magalhães, no Chile, com
Faculdades de Engenharia, de Ciências Sociais, de Tecnologia, de Ciências e de Direito e Economia; a
sonda Magalhães que entre 1989 e 1994 explorou o planeta Vénus. Muita fauna e flora têm o seu nome,
por exemplo Campephilus Magellanicus e Philesia Magellanica. Na astronomia existem as Nuvens de
Magalhães, duas nebulosas, bem visíveis no Hemisfério Sul. Também foi dado o seu nome a um pequeno
computador para infantes escolares, usado em Portugal e na Venezuela.
Aos restantes quinze tripulantes que concluíram a viagem de circum-navegação, entre os quais
podemos identificar dois portugueses, Francisco Rodrigues (marinheiro) e Vasco Gomes Galego (grumete),
aqui vai este texto em jeito de homenagem.

Bibliografia consultada:
(1)
Lagoa, Visconde de – Fernão de Magalhães: a Sua Vida e a Sua Viagem, 1ª ed, Lisboa, Seara Nova, 1938.
(2)
Garcia, José M. - A viagem de Fernão de Magalhães e os Portugueses, 1ª ed, Lisboa, Editorial Presença, 2007.
(3)
Bergreen, Laurence - Fernão de Magalhães para além do fim do Mundo, 3ª ed, Lisboa, Bertrand, 2005.
(4)
Cadilhe, Gonçalo - Nos passos de Magalhães, 3ª ed, Alfragide, Oficina do Livro, 2009.
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25.º Aniversário da Academia Olímpica de Portugal
No passado mês de Dezembro de 2011, a Academia Olímpica de Portugal comemorou o 25.º
Aniversário da sua fundação, cuja fundação teve lugar no dia 4 de Dezembro de 1986, mas a sua história
remonta ao início dos anos sessenta, com a participação de olímpicos portugueses, às sessões da Academia
Olímpica Internacional, na velha e antiga cidade grega de Olympia, onde em 1962 representaram o
Comité Olímpico de Portugal o Dr. Aníbal Justiniano e o Prof. Eduardo Trigo.
A história da fundação da Academia continua na cidade do Porto, onde em 1985, por iniciativa
do antigo Instituto Superior de Educação Física, hoje, Faculdade de Desporto Universitário do Porto, levou
a efeito um seminário subordinado ao tema “Olimpismo, Paz e Educação”, e é aqui que nasce a comissão
instaladora presidida pelo Presidente do COP, na altura, o Eng.º Lima Belo, actual membro honorário do
Comité Olímpico Internacional.
Para assinalar esta efeméride, os actuais dirigentes da AOP, presidida pelo seu Deão, Dr. Sílvio
Rafael, distinto médico na cidade do Porto, foi levada a efeito uma Mostra Filatélica Olímpica e Desportiva,
integrada nas suas comemorações, tendo sido emitidos dois selos personalizados “meu selo”, com as taxas
N20g e I20g com o símbolo brasonado das comemorações, desenhado por Carlos Rosa, vencedor da
edição de 2009 do Prémio Nacional de Design Sebastião Rodrigues e autor do livro, “Pictografia Olímpica,
História e Estilo Gráfico”, editado pela AOP em 2010. Foi também emitido um inteiro postal dedicado ao
evento, assim como disponibilizada pelo CTT uma marca postal comemorativa, assim como um posto móvel
de correio, que funcionou no hall de entrada do Comité Olímpico de Portugal, local onde se desenrolaram
as várias manifestações.

Fez parte integrante destas comemorações, a apresentação do Orfeão da Sociedade Imparcial
15 de Janeiro de1898, da cidade de Alcochete, dirigida pelo Maestro António Menino, actuando também
a soprano Sara Laureano, que interpretou o Hino Olímpico de uma forma magistral.
Seguiu-se a sessão solene, presidida pelo Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Dr.
Alexandre Mestre. Encerrou-se a sessão com uma lição sob o título “Os Valores de Ontem e de Hoje nos
Jogos Olímpicos da Antiguidade Clássica” ministrada pelo Professor Catedrático, Doutor José Ribeiro
Fonseca, do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Seguiu-se
um Porto de Honra.
Fernando T. Xavier Martins
fer.martins@live.com.pt
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As sobretaxas ███ $50 dos Postais
Ilustrados das séries C, D, E e F
Em Outubro de 1953 a Administração dos C.T.T.
decidiu recolocar em circulação as centenas de postais
ilustrados diferentes que vinha emitindo desde 1937, sem
grande sucesso, pois a maioria continuava em depósito
na Direcção dos Serviços Industriais. No total havia muitas
dezenas de milhar de postais por vender. Para tanto
sobretaxaram todas as emissões então existentes com o
valor de $50 sobre o selo e, na parte inferior, o custo do
postal.

Paulo Rui Barata

baratap@netcabo.pt

Foram sobretaxadas as séries A e B, emitidas em
1937 e 1941, e as C, D, E e F, que aguardavam melhor
oportunidade para serem colocadas à venda.
A série A era composta por 50 desenhos, não
numerados (Janeiro de 1937), com desenhos a carvão
de José Ribeiro e João Jorge Maltieira, sendo que 39
representavam monumentos, e 11 costumes portugueses;
a tiragem global foi de 4.000 séries. A segunda série A tinha

Alguns postais ilustrados da série A (não numerados)
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Alguns postais ilustrados da série B

apenas 42 desenhos, numerados (Abril de 1937), sendo 37 de monumentos e 5 de costumes; os desenhos
eram os mesmos da anterior e a tiragem foi de 6.900.
A série B (Abril de 1941) constituía-se de 39 belas aguarelas de Alberto de Sousa, representando
costumes portugueses, e foi emitida também em duas versões tal como a anterior: com o selo de $25 “Tudo
Pela Nação”, de Almada Negreiros, para o serviço nacional, e com o selo de 1$00 da mesma emissão,
para o serviço internacional; as tiragens foram de 7.000 e 3.000, respectivamente.

Quando foram recolocadas em circulação em Outubro de 1958 estas duas séries receberam
as sobretaxas acima mencionadas, ficando com o aspecto um pouco artesanal que as imagens acima
demonstram. As tiragens aproximadas foram de 2.380 para a série A não numerada, 2.380 para a numerada,
4.300 para a série B para o serviço nacional e 2.200 para a destinada ao serviço internacional.
O relativo fracasso das vendas destes postais levou ao sucessivo adiamento das emissões
seguintes que, apesar de mencionadas no relatório anual dos C.T.T. de 1941, só apareceram à venda em
Outubro de 1953. Muitos dos postais pertenciam a outras séries que estavam em elaboração, e foramlhes sobrecarregadas umas barras pretas para ocultar a primitiva série e número, sendo reagrupadas em
apenas quatro séries, C, D, E e F.
A série C (Monumentos) é composta de duas partes, a primeira com sete desenhos de Jaime
Martins Barata, e a segunda com sete desenhos (também) mas de Abel Manta. As tiragens globais foram
de 20.000 para cada “meia” série. A serie D (também Monumentos) tem sete desenhos de Manuel Lima,
e a tiragem global foi de 20.000. A serie E (Lisboa e Arredores) tem seis desenhos de Max Braumann, e uma
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tiragem de 20.000. Finalmente a série F (Castelos) apresenta-nos dez belíssimas fotografias de Ferrugento
Gonçalves, e tem também a tiragem de 20.000 séries.

Uma imagem de cada uma das séries C, D, E e F

Todo este conjunto de bilhetes-postais ilustrados, juntamente com a majestosa Série G, e com as
sucessivas emissões de postais e telegramas de Boas Festas, foi organizado sob a batuta do Arqt.º Jaime
Martins Barata, paciente e tenaz organizador, e além disso dotado do sentido artístico necessário para
manter o equilíbrio destas emissões. Com o seu desaparecimento bem se viu no que resultou, os “lindos”
postais BF dos anos 70s, rapidamente substituídos pelos CBFs, de que falaremos mais tarde, e os vulgaríssimos
postais ilustrados emitidos por ocasião da Expo 98 e do Euro 2004, estes afinal os mesmos, só com a omissão
do logo da Expo, e algumas mudanças no aspecto do selo.

Conforme já referi mais acima todos os postais emitidos das séries C, D, E e F apresentam a sobretaxa
“$50” sobre o selo e o custo do postal. Os pouquíssimos exemplares que se encontram sem sobretaxa são
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“provas” ou “amostras”, algumas furtadas da Casa da Moeda, outras oferecidas aos artistas. Lembro-me
de Oskar (Óscar Pinto Lobo), pioneiro da banda desenhada em Portugal (as aventuras do Capitão Tom
Migas e do seu cavalo Cara Linda, 1929) e colaborador habitual nos desenhos dos telegramas e postais
PAX e BF, ter muitas provas deste e doutros tipos, ignorando completamente onde param agora.
Os três catálogos de inteiros existentes (Cunha Lamas/Oliveira Marques, Mascarenhas Pereira e
Joaquim Lêdo) referem claramente esse facto. O que não referem é que existem dois tipos de sobretaxa
nitidamente diferentes, que se diferenciam pela posição do valor “$50” em relação à barra negra que
oblitera o antigo valor, mais acima ou mais abaixo. Se cada série ou número existisse só com um dos tipos
isso não seria problema para o coleccionador, mas há em todas as séries números que existem com o tipo
I, outros com o tipo II, e ainda outros com ambos os tipos, não há qualquer uniformidade. Ao fim de vários
anos de coleccionar e de comprar muitas centenas destes postais, para poder observá-los, bem como
com a ajuda do confrade Horácio Maggioly Novais, que me remeteu os scans de toda a sua colecção
e repetidos, consegui finalmente ver algum sentido nas variantes que existem, ou seja ver alguma luz ao
fundo do túnel. Venho assim apresentar uma listagem destas mesmas variantes, na esperança de que,
com a ajuda de todos, se possa vir a elaborar uma lista mais completa.
Séria C (1ª) – n.os 1 a 7, todos do tipo II; n.º 7 também do tipo I;
Série C (2ª) – n.os 8 a 14, todos do tipo II; n.os 11 e 14 também do tipo I;
Série D – n.os 1 a 7, todos do tipo II; n.os 2, 5, 6 e 7 também do tipo I;
Série E – n.os 1 a 6, todos do tipo I; n.os 1 e 6 também do tipo II;
Série F – n.os 1 a 6, todos do tipo I; n.os 1 a 3 também do tipo II; n.os 7 a 10 somente do tipo II.
Um conjunto “normal” será assim composto pela série C (1ª) toda do tipo II, a série C (2ª) toda do tipo
II, a série D toda do tipo II, a série E toda do tipo I, e a série F com os n.os 1 a 6 do tipo I, e os n.os 7 a 10 do tipo II.
Depois desta modesta abordagem, quero também solicitar a ajuda de todos os nossos estimados consócios, que possam ter outras variantes diferentes das referidas. Todas as sugestões, correcções
ou aditamentos podem ser enviados directamente para o meu e-mail, baratap@netcabo.pt. A todos os
meus antecipados agradecimentos.

Para a História do Correio em Viana do Minho
Integrando mais uma edição dos denominados “Cadernos Vianenses” o
nosso associado José Miranda da Mota acaba de publicar mais um dos seus valiosos estudos sobre a história postal minhota, intitulado “Para a História do Correio
em Viana do Minho.
Obra muito completa, profusamente ilustrada e com os pormenores históricos que são apanágio da escrita de Miranda da Mota, ela transporta-nos numa
viagem muito interessante sobre o desenvolvimento dos correios em Viana do Minho, desde os seus primórdios até à contemporaneidade.
Ao autor da obra endereçamos os nossos parabéns por mais este trabalho
de grande valor filatélico, assim como os nossos agradecimentos pelo exemplar
oferecido à nossa Biblioteca.

Memórias do Correio de Leiria
Da autoria de Alda Sales Machado Gonçalves foi editado pela Textiverso,
integrando com o n.º 17 a série “Tempos & Vidas”, a obra “Memórias do Correio
de Leiria”.
Esta obra dá-nos uma panorâmida de factos relevantes do desenvolvimento do Correio no Distrito de Leiria. Desde a instalção da Mala-Posta até aos
tempos mais contemporâneos, são passados em revistas os factos mais importantes do serviço postal na região.
Obra de grande valor histórico, para todos os estudiosos da filatelia e não
só, esta obra revela-se de grande interesse, pelo que parabenizamos a sua autora
pela sua edição. Endereçamos também os nossos agradecimentos pela oferta
de um exemplar desta obra à nossa Biblioteca.

84

Carimbos de oval ou de dupla oval
de
Portugal Continental e Insular
Este pequeno apontamento tem como finalidade
actualizar, acrescentando as marcas que entretanto foram
aparecendo, após a publicação em 1966, pelo Eminente
Filatelista, Coronel Alexandre Guedes da Magalhães, do
trabalho com o título: Carimbos de Data Completa do
Correio de Portugal.

José Andrade Lima Correia
guine60@gmail.com

Este arrolamento que agora apresentamos, para
além da citada actualização também pretende criar uma
nova nomenclatura para a catalogação das marcas, diferenciada à então apresentada por Guedes de Magalhães
por entendermos que esta era bastante confusa e pouco
simplista. A nova nomenclatura baseia-se na utilização
das 3 letras – CFP - seguidas de 3 caracteres numéricos
que serão sequenciais, segundo uma ordem alfabética
das localidades.
Para facilidade dos filatelistas habituados à antiga
nomenclatura criada por Guedes de Magalhães e para
que consigam estabelecer um paralelismo entre as duas
tabelas decidimos criar no esquema que apresentamos
de seguida duas colunas cada uma delas com a nova e
a antiga catalogação.
Estas marcas, foram introduzidas no segundo semestre de 1878, e não sendo utilizadas na generalidade das
estações postais do País, aparecem geralmente batidas
a preto, raramente a azul e em casos muito esporádicos
a vermelho.
Normalmente aparecem a obliterar os selos a partir
da emissão de D. Luís, fita direita até á de D. Manuel, com
excepção da marca de S. João das Lampas, que se conhece sobre selos das emissões Ceres e Lusíadas.
Nos diversos carimbos encontram-se vários erros de
grafia se nos dígitos do mês, como sejam: APR, OCT, DIZ.
Estas variedades são apresentadas num quadro específico.
Com este modesto apontamento esperamos ter
feito uma actualização completa das marcas até agora
conhecidas.
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Número

Número GM Localidades

Raridade

CFP001

9.01.01

Abrigada

5

CFP002

9.02.01

Alcacer do Sal

4

CFP003

9.03.01

De Alcontre

5

CFP004

9.04.01

De Aldeia Gallega

4

CFP005

9.05.03

Alenquer

2

CFP005A

9.05.04

De Alenquer

4

CFP006

9.06.01

De Alhandra

5

CFP007

9.07.01

De Almada

6

CFP008

N/C

Almendra

6

CFP009

9.08.01

Almoçageme

8

CFP010

9.09.01

Alvaiazere

5

CFP011

9.10.01

Amieira

6

CFP012

9.11.02

Angra do do Heroismo

3

CFP013

9.12.01

De Arraiolos

5

CFP014

9.13.01

De Arruda

5

CFP015

9.14.01

Aveiras de Baixo

8

CFP016

9.15.01

Aveiras de Cima

9

CFP017

9.16.01

Aviz

4

CFP018

9.17.01

De Azambuja

5

CFP019

9.18.01

Azinhaga

5

CFP019A

9.18.02

De Azinhaga

7

CFP020

9.19.01

Barquinha

6

CFP021

9.20.01

Do Barreiro

7

CFP022

N/C

Batalha

7

CFP023

9.21.01

Beja

8

CFP024

9.22.01

De Benavente

6

CFP025

9.23.01

Cadaval

5

CFP026

9.24.01

Das Caldas da Rainha

3

CFP027

9.25.01

Campo Maior

2

86

Número

Número GM Localidades

Raridade

CFP028

9.26.01

Do Carregado

7

CFP029

9.27.01

Do Cartaxo

4

CFP030

9.28.01

De Cascais

5

CFP031

9.29.01

Da Castanheira

6

CFP032

N/C

Celorico de Basto

9

CFP033

9.30.03

Chaves

6

CFP034

9.31.01

Collares

5

CFP035

9.32.01

Cortegana

9

CFP036

9.33.01

Crato

3

CFP037

9.34.01

Dois Portos

7

CFP038

9.35.01

Ericeira

8

CFP039

N/C

Espinho

4

CFP040

N/C

Estrada

10

CFP041

9.36.01

Estremoz

6

CFP042

9.37.01

Evora

3

CFP043

9.38.01

Felgueiras

4

CFP044

9.39.01

Figueira da Foz

3

CFP045

9.40.01

Freixo de Espada A Cinta

8

CFP046

9.41.03

Funchal (Oval Larga)

3

CFP046A

9.41.04

Funchal (Oval Estrita)

4

CFP047

9.42.01

De Grandola

6

CFP048

9.43.02

Da Horta

3

CFP049

N/C

Lagens do Pico

7

CFP050

N/C

Lazareto

10

CFP051

9.44.01

Leiria

6

CFP052

N/C

Da Lixa

9

CFP053

9.45.01

Da Lourinhã

7

CFP054

9.46.01

De Mafra

3

CFP055

9.47.01

Marinha Grande

7

CFP056

N/C

Marvão

10

87

Número

Número GM Localidades

Raridade

CFP057

9.48.01

Merciana

7

CFP058

N/C

Da Meda

10

CFP059

9.49.01

Da Moita

4

CFP060

9.50.01

Monchique

6

CFP061

9.51.01

De Montemor o Novo

3

CFP062

9.52.01

Montemor o velho

6

CFP 62A

N/C

De Monte Mor o Velho

8

CFP063

9.53.01

De Obidos

6

CFP064

9.54.01

De Oeiras

4

CFP065

9.55.01

De Palmela

7

CFP066

N/C

Paul

10

CFP067

9.56.01

De Peniche

4

CFP068

N/C

Pero Pinheiro

9

CFP069

N/C

Peso da Regua

4

CFP070

9.57.01

Portalegre

4

CFP071

9.58.01

Povoa e Meadas

10

CFP072

9.59.01

Praia da Victória

6

CFP073

9.60.01

Rabo de Peixe

6

CFP074

9.61.01

Ribeira Grande

6

CFP075

9.62.01

De Rio Maior

7

CFP076

9.63.01

S. Braz de Alportel

7

CFP077

9.64.01

S. João das Lampas

8

CFP078

9.65.01

S. Roque ( Pico)

5

CFP079

9.66.01

S. Thiago de Cacem

6

CFP080

9.67.01

De Sacavem

6

CFP081

N/C

Santarem

3

CFP082

9.68.01

De Salvaterra de Magos

7

CFP083

9.69.01

Stº Cruz (Flores)

3

CFP084

9.70.01

Stº Cruz (Gracioza)

5
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Número GM Localidades

Raridade

CFP085

9.71.01

Santa Eulalia

10

CFP086

9.72.01

Do Seixal

5

CFP087

9.73.01

De Cezimbra

7

CFP088

9.74.01

De Sines

7

CFP089

9.75.01

De Cintra

3

CFP090

9.76.01

Sobral de Monte Agraço

6

CFP091

N/C

Terrugem

10

CFP092

9.77.01

Torres Novas

7

CFP093

9.78.01

De Torres Vedras

2

CFP094

N/C

Valle de Figueira

8

CFP095

N/C

Valle de Paraiso

10

CFP096

N/C

Vallepassos

10

CFP097

9.79.01

Veiros

6

CFP098

9.80.01

Vellas (S. Jorge)

6

CFP099

N/C

De Vendas Novas

7

CFP100

9.82.01

Villa Franca do Campo

6

CFP101

9.83.01

De Villa franca de Xira

6

CFP102

9.83.02

Villa Franca de Xira

6

CFP102A

9.84.01

Villa Nova de Ourem

5

CFP103

9.85.01

Vª do Porto (stª Maria)

7

CFP104

N/C

Villa Pouca

10

CFP105

9.86.01

Villa da Povoação

5

CFP106

9.87.01

Villa Viçosa

7

CFP107

9.88.33

Lisboa / 2º Secção Postal

9

CFP108

9.88.34

Lisboa / 3º Secção Postal

8

CFP109

N/C

Lisboa / 4º Secção Postal

10

CFP110

N/C

Lisboa / 5º Secção Postal

9

CFP111

9.88.35

Lisboa / 6º Secção Postal

7

CFP112

9.89.01

Oliveira do Bairro

9

CFP113

10.01.01

R.A. Do Porto-Valença/C.C.

8
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Número GM Localidades

Raridade

CFP114

10.02.01

R.A. De Valença-Porto/C.C.

6

CFP115

10.03.01

R.A. Do Porto-Valença/C.M.

8

CFP116

10.04.01

R.A. De Valença-Porto/C.M.

9

CFP117

N/C

Beira Alta l

10

CFP118

N/C

Beira Alta l l

10

CFP119

N/C

Estação Telegrafica Principal de Lisboa/ 2ª Secção

8

CFP120

N/C

Lisboa/ Adm. Dos Correios e Tel./ 3ª Repartição

10

CFP121

N/C

Lisboa/ Adm. Dos Correios e Tel./ 4ª Repartição

10

CFP122

N/C

Lisboa/Serviços Administrativos dos Correios e Tel./ 2ª
Secção Postal

10

NOTA: As linhas coloridas referem-se a carimbos utilizados nas estações postais de Portugal Insular.

Estação

Erros na nomenclatura do datador

Abrigada

OCT em vez de OUT

Chaves

OCT em vez de OUT

Ericeira

APR em vez de ABR

Evora

APR em vez de ABR

Evora

DIZ em vez de DEZ

Monchique

DIZ em vez de DEZ

S. Braz de Alportel

APR em vez de ABR

S. Braz de Alportel

DIZ em vez de DEZ

S. João das Lampas

OCT em vez de OUT

S. Thiago de Cacem

DIZ em vez de DEZ

S. Roque ( Pico)

DIZ em vez de DEZ

Stº Cruz (Flores)

APR em vez de ABR

Stº Cruz (Flores)

DIZ em vez de DEZ

Vellas (S. Jorge)

APR em vez de ABR

Vellas (S. Jorge)

DIZ em vez de DEZ

Villa Franca do Campo

APR em vez de ABR

Villa Franca do Campo

DIZ em vez de DEZ

Villa da Povoação

APR em vez de ABR

Villa da Povoação

DIZ em vez de DEZ

Lisboa / 4º Secção Postal

APR em vez de ABR

R.A. De Valença-Porto/C.C.

APR em vez de ABR

R.A. De Valença-Porto/C.C.

DIZ em vez de DEZ
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NotíciasBreves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva
Em Fevereiro último, na Embaixada da Roménia, em Paris, o presidente da Academia Internacional
de Filatelia, Jean-Pierre Mangin, foi distinguido pelo governo romeno com o grau de Oficial da Ordem de
Mérito Romeno, em reconhecimento das suas actividades em prol da amizade filatélica entre a França
e a Roménia. De entre estas, é de salientar a fundação, em parceria com a Federação Romena de
Filatelia e o seu presidente Dr. Leonard Pascanu, da Associação de Filatelia França-Roménia. Entre os
convidados para esta cerimónia destacava-se o ministro francês da Defesa e dos Antigos Combatentes,
Gérard Longuet. Jean-Pierre Mangin exerceu, durante dois mandatos, a presidência da Academia de
Filatelia, tendo imprimido à mesma uma visibilidade e um dinamismo nunca até então verificados. Este
conhecido filatelista (com diversos e interessantes livros publicados) e dirigente filatélico invulgarmente
empreendedor, conta com vários amigos em Portugal – país de que gosta com sinceridade e visita com
regularidade.

?
De novo, e mais uma vez, os CTT estão de parabéns. É, pois, com satisfação que informamos
os sócios do CFP que o livro “A Tradição do Pão em Portugal” ganhou o Prémio Gourmand, em França,
tornando-se assim no melhor livro do mundo sobre o tema pão, em 2012. A autora, Mouette Barboff e os
designers Sofia Martins e Vasco Mendes, do Atelier Folk, necessariamente que merecem também as nossas
sinceras congratulações. A autora é filha de pais gregos, nasceu e vive em Paris, mas “apaixonou-se” pelo
nosso país. Em Portugal dedicou grande parte das suas investigações às nossas vivências tradicionais, com
especial incidência ao ciclo dos cereais e do pão caseiro. Mouette Barboff é doutorada em Etnologia e
Antropologia Social e é a presidente da associação “Europa, Civilização do Pão”, na Casa das Ciências
do Homem de Paris.

?
A LUBRAPEX 2012 está, como era de calcular, em marcha. Esta será a 21ª edição do mais
tradicional acontecimento filatélico que mobiliza portugueses e brasileiros, sendo, talvez, o mais antigo
evento deste tipo. A exposição em apreço está prevista para ser levada a efeito na cidade de São Paulo,
entre 10 e 17 de Novembro. Como quase todos sabem, esta importante exposição é continuamente
realizada, desde 1966 (Brasil) e, desde 1984, passou a ser aberta a filatelistas de qualquer país de língua
portuguesa. Já tem logótipo, criado pela designer Miriam Guimarães, do Departamento de Filatelia dos
Correios brasileiros. Segundo esta artista a marca da LUBRAPEX 2012 foi construída com base no tema da
exposição: A Força da Língua Portuguesa.

?
Para o corrente ano, estão ainda previstas as seguintes importantes exposições filatélicas:
Exposição Temática Mercosur (evento a decorrer em Itauzingó, Buenos Aires - Argentina, entre os dias
9 e 13 de Maio próximo); Planet du Timbre 2012 (Paris, entre 9 e 17 de Junho deste ano); e Jakarta 2012
(exposição mundial a levar a efeito entre 18 e 24 de Junho p.f.).

?
No dia 24 de Março, Dia do Estudante, a Secção Filatélica da Associação Académica de
Coimbra (AAC), celebrou o cinquentenário da crise académica de 1962, que teve grande impacte nas
universidades de Coimbra e de Lisboa. No referido dia, foi usado um carimbo comemorativo, editado
pelos CTT. A primeira obliteração do carimbo em questão foi feita pelo presidente da AAC, Ricardo
Morgado e por vários outros dirigentes associativos do país.
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?
Os sócios deste clube que se interessam particularmente pela Maximafilia e pelo Cinema têm, no
último número da revista “Post Max” (nº 12, de Jan/Mar 2012), editada pelo Clube Nacional de Maximafilia,
oportunidade de se informarem, de forma sucinta mas agradável, sobre a sétima arte em Portugal.
Através de breves apontamentos, ilustrados com adequados postais máximos, recolhem-se elementos
básicos e interessantes sobre Aurélio da Paz dos Reis (cujo nome vem mal grafado no respectivo selo),
Manoel de Oliveira, Leitão de Barros e António Lopes Ribeiro.

?
O Círculo de Estudos Filatélicos da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, com a
qual este Clube firmou um protocolo de cooperação (ver pág. 99, da revista nº 432, de Junho de 2011),
depois de se ter “estreado” auspiciosamente no V Troféu Comendador Dias Ferreira, foi convidado a
participar na Primeira Exposição de Filatelia e Literatura Filatélica, promovida pela Câmara Municipal do
Barreiro e pela Associação de Filatelia “Sul do Tejo”. O Círculo em questão apresentou-se com o tema “A
Mulher Portuguesa na Filatelia” no … “Dia Internacional da Mulher”. Outros sócios da SHIP e deste Clube
também foram convidados a expor na Biblioteca Municipal do Barreiro, local onde se realizou o certame
acima referido, entre 8 e 24 de Março.

?
Saudamos com manifesta satisfação o aparecimento de mais um número da revista APOSTA,
dos CTT (nº 103, de Fevereiro p.p.). Da leitura atenta que esta revista nos mereceu, ficámos a saber que
a mesma foi, em data recente, eleita, pela revista Exame, como a melhor do sector dos Transportes e
Distribuição. Também fomos informados, entre outros interessantes assuntos, que a Filatelia Portuguesa,
em 50 anos, regista já um impressionante palmarés que muito dignifica os CTT. Um estudo cuidado e
pormenorizado dos prémios alcançados pela Filatelia nacional, a partir de 1962, ano da sua primeira
distinção internacional (emissão “Arcanjo São Gabriel”), é tarefa que parece ser merecedora de ser
levada a efeito. Detivemo-nos ainda num registo que revela que, desde 1853, os correios portugueses já
executaram 1004 emissões de selos postais, entre séries base e emissões comemorativas.

?
Em Janeiro passado foi editado mais um número, o 138, da revista “Selos & Moedas correspondente
ao mês de Dezembro do ano transacto. Continuando o bom trabalho já apresentado nos números
anteriores, esta revista apresenta conteudos de grande valia filatélica. Estão de parabéns os nossos
amigos da Secção Filatélica e Numismática do Clube os Galitos por mais este belo número da sua revista.

?
Em Fevereiro recebemos também mais um número da revista Neiva Filatélico, o n.º 6 da série, que
apreciamos e agradecemos. É mais uma revista com a qualidade a que já nos habitou, pelo que estão
de parabéns o seu editor e a Associação Filatélica do Vale do Neiva.

?
Foi editado o número 196 do Boletim da Portuguese Philatelic Society referente ao mês de Janeiro
de 2012. Apresentando artigos de grande interesse filatélico, assim como profuso noticiário acerca da
sua actividade, a PPS brindou-nos com mais um excelente boletim. Os nossos parabéns ao editor pelo
trabalho desenvolvido em prol da filatelia portuguesa.
__________________________________________________________

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. No entanto, como acontece na generalidade dos
casos, esta Revista reserva-se o direito de seleccionar, ou resumir, as partes que considere mais importantes.
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PáginadoSecretariado
Com excepção dos associados mais recentes todos os restantes devem ter recebido o novo cartão
de associado com o novo número. Apenas cerca de 20% dos cartões foram levantados na secretaria
tendo os restantes (nacionais apenas) sido expedidos pelo correio na modalidade DM (Direct Mail), o que
permitiu uma poupança de 0,09 € por cartão.
Também no mesmo período expedimos apenas 210 “Relatório e Contas 2011” pelo correio. Os
restantes associados receberam-no por via electrónica o que permitiu ao Clube poupar na impressão
de cerca de 3600 páginas e na expedição de menos 450 envelopes. Os nossos associados facilmente
concluirão da vantagem em nos facultarem os respectivos endereços electrónicos. Aqueles que ainda
não o fizeram incentivamo-los a nos enviarem um email onde conste apenas o vosso nº e nome. O resto
será connosco.
Muito obrigado pela colaboração!
No final do 1º trimestre a situação do pagamento de quotas é a seguinte:
 17% ainda não regularizaram a quota de 2011;
 37% têm a quota de 2011 regularizada;
 46% têm a quota de 2012, e seguintes, já regularizada.
De referir que a distribuição do novo cartão trouxe um acréscimo na regularização das quotas
acima do que costuma ser habitual para o 1º trimestre.
A situação dos associados é a seguinte:
Nº de associados nacionais

657

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

51

→ Residentes no resto do Mundo

40

Saídas de associados (1)

( 9)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

9
748

(1) 7 por falecimento

É com alguma frequência que os nossos associados, quer telefonicamente, quer por email, nos
solicitam 2 tipos de informações importantes mas que constam dos Boletins. São elas o valor da quota
(bastará ler a última página da revista) e o NIB da conta bancária ( a página não é fixa mas, por exemplo,
no Boletim nº 434 apareceu em 2 páginas: 26 e 43). E consta também da nossa página na Internet.
Para além destas 2 informações há também uma terceira que costuma ser objecto de dúvidas:
“ Qual foi a última quota paga?”. Ora esta informação consta sempre da etiqueta de endereço quando
expedimos os Boletins. Se houver alguma divergência entre o ano indicado e o esperado agradecemos
que nos contactem.
Em 2011 detectámos 3 depósitos na conta bancária para pagamento de quotas cujos sócios
continuam por identificar apesar do apelo no Boletim nº 434. Já este ano temos 5 depósitos não identificados,
dos quais 4 foram efectuados por senhoras ( provavelmente as esposas ou familiares dos associados) e um
quinto em nome de uma firma de consultadoria. Os associados que, eventualmente, se julguem enquadrar
nestes casos é favor contactar-nos.
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Assembleia-geral do Clube Filatélico de Portugal
Decorreu no passado dia 31 de Março a Assembleia-Geral do Clube Filatélico de Portugal, na sua
Sede, estando presentes 21 associados e representado por carta mandadeira mais 23 associados.
Fazia parte da ordem de trabalhos dois pontos, conforme anúncio previamente transmitido aos nossos
associados. O primeiro ponto da ordem de trabalhos respeitava à aprovação das contas do nosso Clube. A
sessão teve início com uma apresentação das linhas gerais do Relatório e Contas de 2011 por parte do Presidente
da Direcção Dr. Elder Correia. Explicou que durante este exercício tinham sido concluídas as obras de reparação
da sede em consequência do incêndio ocorrido em 2011, a qual foi feita com a participação activa de muitos
sócios que foram incansáveis na ajuda prestada à Direcção para se conseguir essa finalidade. Referiu também
que após concluídas as obras pôde o Clube retomar as suas actividades habituais que culminaram com a
realização do Troféu Comendador Dias Ferreira e na atribuição dos prémios que foram depois conhecidos e
distribuídos durante o jantar anual do aniversário do Clube. Referiu também que inesperadamente o subsídio
de literatura atribuído pelos CTT – Correios de Portugal através da Federação Portuguesa de Filatelia ao Clube
pela publicação do seu Boletim tinha sido reduzido para metade tendo garantido que, não obstante esse
facto, a Direcção iria manter os padrões de qualidade e a regularidade na sua edição.
O Sr. Presidente da Direcção explicou também que a situação económica e financeira constante
do Balanço, dá ao Clube uma situação desafogada que permitirá à nova Direcção encarar com confiança
os próximos exercícios, tendo em conta as dificuldades económicas e financeiras por que passam os
portugueses, que inevitavelmente se irá reflectir nas receitas futuras do Clube. Finda a apreciação das
contas por parte da Direcção do Clube e dos seus associados passou-se em seguida à sua votação, tendo
o Relatório e Contas do ano de 2011 e o Parecer do Conselho Fiscal sido aprovados por unanimidade.
Foi ainda aprovada por unanimidade a outorga do título de sócio honorário ao nosso associado
n.º 53 – Eng.º Fernando Alves da Silva pela prestimosa colaboração que sempre dedicou à causa e aos
interesses do Clube Filatélico de Portugal consubstanciado no apoio que sempre dedicou às diversas
Direcções do Clube.
Passou-se seguidamente ao segundo Ponto da Ordem de Trabalhos: Eleição dos Órgãos Sociais
para o triénio 2012/2014.
Tomou a palavra o Presidente da Assembleia-Geral Dr. Claudino Pereira o qual referiu que nos
termos e prazo estatutários apenas recebeu uma lista de sócios candidatos aos Órgãos Sociais cuja
constituição era a seguinte:
Direcção:
- Presidente: Dr. Elder Manuel Pinto Correia * Sócio n.º 284
- Vice-Presidente: Eng.º Manuel José Jardim Janz * Sócio n.º 309
- Tesoureiro: José Lima Andrade dos Santos Correia * Sócio n.º 171
- Secretário: Eng.º Carlos Alberto Antunes Silvério * Sócio n.º 359
- 1.º Vogal: Eng.º Manuel Sousa Loureiro * Sócio n.º 099
- 2.ª Vogal: Fernando Marques de Oliveira * Sócio n.º 272
- 3.º Vogal: Dr. René Charles D. P. Rodrigues da Silva * Sócio n.º 265
- 1.º Vogal Suplente: Fernando Teixeira Xavier Martins * Sócio n.º 140
- 2.º Vogal Suplente: Eng.º Horácio Maggiolly Novais * Sócio n.º 216
Conselho Fiscal:
- Presidente: Armando Bordalo Sanches * Sócio n.º 205
- Relator: Dr. Eduardo Manuel Moreira Barreiros * Sócio n.º 349
- Secretário: Joaquim Manuel Cortes * Sócio n.º 366
Mesa da Assembleia Geral:
- Presidente: Dr. Claudino Pereira * Sócio n.º 283
- Vice-Presidente: Dr. Luís Manuel Moreira Barreiros * Sócio n.º 348
- 1.º Secretário: Dr. Manuel Luís Costa * Sócio n.º 427
- 2.º Secretário: João Filipe Santos Ascensão * Sócio n.º 256
Foi seguidamente posta à votação esta única lista concorrente tendo a mesma sido eleita por unanimidade
dos sócios presentes, tendo de imediato sido dada posse aos novos órgãos sociais e encerrada a sessão.
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Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios
Portugal
762 - Ricardo Jorge Caldeira Mendes * R. Dom Pedro V, 30 - 2.º esq. * Pirescoxe * 2690 - 519 STA IRIA DE
AZÓIA * r.mendes@zonmail.pt
763 - Carlos Jorge Alves Lopes * Av. Carolina Michaelis, 41 - 5ºD * 2795 - 053 * LINDA A VELHA *
cal.lopes@sapo.pt * C.N.U.- Literatura
764 - João Luís Fernades Vaz * Rua Eira da Lomba, 12 * 6090 - 343 * BENQUERENÇA * jlfv@sapo.pt *
(P) C.60 - 1 - N.- 114
765 - Maria Margarida Alarcão C.B. Monteiro de Macedo * Rua Sacadura Cabral, Bl. C r/c C * 2765 – 553
S. PEDRO DO ESTORIL
766 - José António de Zaldo Furtado * R. dos Cedros, Lote 1 - 2º Dtº * 2765 - 209 * ESTORIL
jzf@agq.mail.pt * V.60,83 – 1
767 - Arlindo Assunção Pereira * Rua da Cedofeita, 277 * 4050 - 180 * PORTO * arlindopereira@casaliris.net
768 - Ana Alexandra Tomé * R. Augusto Ferreira Lopes, 12 A * 2565 - 028 * CAMPELOS
antonio14bvtvsm@hotmail.com
769 - Miguel Ângelo Albuquerque Lemos * Rua da Verónica, 152 - 2º Dtº * 1170 * LISBOA
nuipcs@gmail.com * (P) 60 - 1 - N.
770 - José Manuel Sousa Assunção * Av. D. Luís I, 61- r/c Dtº * Alfragide * 2610 - 058 * AMADORA *
(M) T.V.60 - 3 ( desde 1956) - U.- 114,90,92

Ouro Vermelho e Filatelia
De autoria do nosso associado José Geada de Sousa acaba de ser editado
mais uma obra intitulada “Ouro Vermelho e Filatelia”.
É por demais conhecida o obra filatélica de Geada de Sousa, mas nunca
devemos deixar de lembrar aos filatelistas a sua incomesurável dimensão humanista
no desempenho da sua actividade quer profissional quer lúdica. Está de parabéns
Geada de Sousa por mais esta obra, aproveitando para endereçarmos os nossos
agradecimentos pelo exemplar oferecido à nossa Biblioteca.

QR CODE
Código de leitura em 2D
Corre em aplicações instaladas em telemóveis modernos
com acesso à Internet.
Feita a leitura deste código através de software específico,
este acede de imediato ao site do Clube Filatélico de Portugal
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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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