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Editorial
Como temos vindo a anunciar, este número do Boletim do Clube Filatélico de
Portugal, é uma homenagem ao grande filatelista Brigadeiro Cunha Lamas, que durante
muitos anos se dedicou ao estudo das emissões portuguesas de inteiros postais. Á
data não existia um estudo sistematizado das emissões portuguesas e muito menos um
catálogo especializado dos mesmos, em língua portuguesa.
Como podemos inferir do artigo intitulado “Memorial” de autoria de Cunha Lamas,
o trabalho por si desenvolvido foi hercúleo tendo em conta que, quer o Museu dos CTT,
quer a Administração dos CTT, quer as entidades que imprimiam os inteiros postais não
possuíam em arquivo todas os exemplares emitidos.
Todo o trabalho desenvolvido por Cunha Lamas teve como epílogo, a ainda
muito actual obra intitulada “Bilhetes-postais de Portugal e Ilhas Adjacentes”. Agora
que se completam 60 anos desde a sua publicação ainda continua a ser a “Bíblia” dos
inteiristas. Isto diz tudo sobre a excelência da obra editada pelo insigne filatelista.
Entendemos que dentro das nossas limitações conseguimos dar o relevo que a
obra de Cunha Lamas merece, e o sucesso, que o foi, a mostra de inteiros postais que
realizamos no dia 29 de Dezembro na sede do nosso Clube atesta essa pretensão, que
agora se complementa com este número dedicado aos inteiros postais.
Mais um ano termina e é com satisfação que vimos o nosso Clube manter um lugar
de prestígio a nível nacional e internacional. Cumprimos dentro dos condicionalismos
impostos por uma situação recessiva da economia nacional, os nossos propósitos.
Continuamos a cumprir com o nosso plano editorial mantendo a periodicidade e a
qualidade dos conteúdos do nosso Boletim, malgrado termos visto ser reduzido para
metade o valor do subsídio de literatura.
Realizamos com grande fulgor e participação elevada o VI Troféu Comendador
Dias Ferreira. Realizamos os dois leilões previstos que geraram receitas essenciais ao
normal funcionamento estrutural do nosso Clube. Colocamos o nosso Clube no Facebook
e estamos a preparar acções mais incisivas para aumentarmos o número de aderentes à
nossa página social. Mantivemos actualizada a nossa página WEB. Comemoramos com
dignidade o nosso 69.º Aniversário. Enfim conseguimos realizar o que nos foi possível.
Cada vez mais, alguns dos nossos associados sentem maior dificuldade em manter
as suas quotas em dia. A difícil situação económica em que o país está mergulhado
trás por arrasto essas dificuldades. É verdade que o valor simbólico de 20,00 € anuais
pode não ser razão plausível para esse incumprimento, mas sabemos que muitas vezes
as dificuldades económicas são tantas que esse valor por toma proporções excessivas.
Nos casos mais graves, quando os nossos associados nos manifestam as suas dificuldades
e revelam o seu interesse em manter-se como associados, a Direcção do Clube tem
procurado encontrar soluções para esses problemas. Temos que ser solidários nas horas
difíceis.
A todos os nossos associados desejamos um Bom Ano de 2013 cheio de
prosperidade e que este ano não seja tão mau como se pressagia.

Elder Manuel Pinto Correia
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Sala Golfinho - Berçário

Sala Tartaruga - 2 anos

Dia da Criança

Av. Infante D. Henrique, 286

Sala de Informática - 1º CEB

Dia da Associação

1950-421 Lisboa
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Inauguração da Biblioteca da Associação

Tel. 21 831 12 00

Memorial
O documento que a seguir reproduzimos, por
transcrição, e por entendermos ser do desconhecimento
público, faz parte do espólio que a Família do Brigadeiro Cunha Lamas doou à Biblioteca do Clube Filatélico de
Portugal.

Brig. Cunha Lamas

Este documento está assinado pelo punho do
ilustre filatelista, foi redigido à atenção do Administração
C.T.T. em 15 de Junho de 1950, e de certa forma sintetiza
todo o trabalho que ele desenvolveu para a edição da
sua obra intitulada “Bilhetes-Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes” e que agora comemora o seu 60.º Aniversário.
Este documento também é elucidativo da forma pouco organizada como funcionavam determinadas
instituições postais, mormente o Museu dos CTT e a D.S.I,
onde não existiam arquivos sistematizados que contivessem todos os espécimes filatélicos que iam sendo editados.
O Brigadeiro Cunha Lamas, para além de fazer
um levantamento de todo o espólio disponível, e arrolar
numa lista imensa as faltas detectadas, como pessoa meticulosa e entusiasta das matérias filatélicas, mormente
inteirista, propõe á Administração dos C.T.T. algumas medidas a adoptar de tal forma, que se implementasse um
processo de recolha e arquivamento de todos os exemplares emitidos para memória futura.

?
Era o seguinte o teor do documento, com o título em epígrafe, remetido pelo Brigadeiro Cunha Lamas à
Administração dos C.T.T.
“Há muitos anos que me interesso por diversos ramos da Filatelia e, ultimamente, tenho-me dedicado, em
particular, à especialidade de Bilhetes-postais, Bilhetes-cartas e Envelopes selados, de Portugal, Ilhas Adjacentes
e Colónias portuguesas.
Para classificação dos exemplares que consegui
reunir, dispunha somente de um catálogo alemão de
1928, o “Grosser Ganzsachen Katalog – 1928” do Dr. Ascher que, em tempos, traduzi, na parte que me interessa.
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Procurei, por isso, obter na Casa da Moeda e nos C.T.T. elementos que me permitissem fazer ideia
das emissões posteriores àquela data e, possivelmente, adquirir os exemplares que me faltavam.
Na Casa da Moeda, encontrei a maior boa vontade por parte do Exmo. Sr. Director e do Chefe
da Secretaria, Exmo. Dr. Basto Machado; nos CTT fui sucessivamente encaminhado pelos Exmos. Snrs.
Engenheiros Carlos Ribeiro e Óscar Saturnino para o Exmo. Snr. Engenheiro Humberto Serrão que, com o
maior interesse, foi para mim um valioso auxiliar na pesquisa das informações que pretendia e nas facilidades que me permitiram escolher as variedades que desejava e que seguidamente adquiri por intermédio
do Serviço de Informações e Reclamações dos CTT.
Aproveitei então a oportunidade de estudar a colecção deixada por Carl George, a qual me
prestei a ordenar e classificar, segundo o catálogo acima referido.
Entretanto, as facilidades por parte do Exmo. Snr. Basto Machado, foram ao ponto de mandar
fazer 4 cópias da tradução do catálogo do Dr. Ascher, guardando uma para a Casa da Moeda, destinando outra ao Exmo. Snr. Godofredo Ferreira e cedendo-me as outras duas, das quais entreguei uma ao
Exmo. Snr. Eng.º Serrão que então detinha, na Direcção dos Serviços Industriais, a seu cargo, a colecção
de Carl George.
Posteriormente o Exmo. Snr. Eng. Serrão prontificou-se a mandar fazer 4 cópias do esboço de
continuação do catálogo do Dr. Ascher (Portugal), cópias que vão até às últimas emissões de 1949 e que
tiveram o mesmo destino das da tradução do catálogo.
Como eu já esperava, a colecção Carl George pode considerar-se completa, aparte uma ou
outra falta, até 1928; mas, dessa data em deante é muito deficiente.
No prosseguimento do desejo de investigar o que haveria sobre emissões recentes, dirigi-me,
aconselhado e encaminhado pelo Exmo. Snr. Eng. Serrão, ao Museu dos CTT onde as atenções e a boa
vontade do respectivo Director, Exmo. Snr. Dr. Gonçalves Viana, foram ao ponto de me facultar para
estudo todos os exemplares das fórmulas de franquia que me interessavam e que comecei por ordenar e
classificar, sempre de acordo com o catálogo do Dr. Ascher e sua continuação.
Embora essa classificação exija ainda uma revisão cuidada, para corrigir possíveis lapsos, de forma a permitir uma arrumação metódica, parece-me de maior conveniência chamar desde já a atenção
para os seguintes detalhes:
1. Parece que, até à data em que o serviço da emissão de fórmulas de franquia passou da Casa
da Moeda para os CTT, foram reunindo um ou mais exemplares de cada modelo e o conjunto
encontra-se no Museu constituindo séries bastantes completas, aparte pequenas variedades que
quase só interessam aos filatelistas desta especialidade. Deve notar-se que os bilhetes-postais das
primeiras emissões estão representados por reimpressões feitas por ocasião do Congresso Postal
de 1885.
2. De 1926 em deante, notam-se grandes deficiências e parece que se luta com certas dificuldades
burocráticas e económicas para manter, completar e continuar a reunir no Museu exemplares
das fórmulas de franquia emitidas ou a emitir pelos CTT.
3. Segundo parece, e sem me considerar com categoria para criticar a orientação seguida pela
Administração dos CTT, julgo que a aquisição desses exemplares, para o Museu dos CTT é feita
mediante pagamento do respectivo valor à D.S.I., por intermédio da S.I.R.; para esse efeito, dispõe o Museu de uma dotação anual prevista no orçamento dos CTT, dotação que se destina
também às outras despesas próprias do mesmo Museu;
4. Salvo o devido respeito por este princípio que poderá estar certo burocrática e economicamente, parece-me que industrialmente e sob o ponto de vista da conveniência e até necessidade
absoluta de constituir e manter um verdadeiro Museu, não se justifica tal procedimento.
5. Na verdade, parece que o princípio rígido, para a regular constituição do Museu dos CTT, deve
(acima de tudo, por qualquer forma e sem preocupações administrativas ou burocráticas, no
sentido acima referido) tender a reunir nele, pelo menos, um exemplar de cada uma das fórmulas de franquia emitidas pelos CTT e certamente assim se procederia se se tratasse de um simples
arquivo da DSI, por exemplo. De outra forma, sempre que outras necessidades (de instalação, de
mobiliário e sua reparação, de expediente, etc) absorvam grande parte da dotação atribuída
ao Museu, pode este ficar privado de adquirir alguns exemplares de fórmulas de franquia que
facilmente se esgotarão. Em contra-partida, em harmonia com a Convenção Postal de Paris
de 1878, confirmada em Lisboa por ocasião do Congresso Postal de 1885, o Museu tem sempre
garantidos todos os exemplares de fórmulas de franquia emitidas pelos paízes da União Postal
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6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Universal.
E deve notar-se que na classificação dos exemplares existentes no Museu dos CTT, constatei a
falta de alguns que eu, com maior facilidade, embora por meio de compra, adquiri no S.I.R. e
alguns deles já completamente esgotados.
Assim, pelo que respeita a Bilhetes-postais de Boas Festas, verifiquei:
•
A falta absoluta dos n.ºs 1, 2, 3, 4 (casa um destes emitidos em mais de uma cor; na DSI
existe apenas um exemplar de cada número: n.ºs 1 e 4 em castanho-escuro e n.ºs 2 e 3
em castanho-amarelo);
•
Encontram-se no Museu os n.ºs 5 a 65, mas apenas um exemplar de cada um (os n.ºs 11
a 14 e 19 a 22 existem em 4 cores cada um; o n.º 20 existe com o número invertido “02”;
no Museu estão os seguintes: n.º 11 – azul, n.º 12 – castanho-amarelo, n.º 13 – verde, n.º
14 – violeta, n.º 19 – violeta-escuro, “02” – verde-escuro, n.º 21 – castanho-amarelo e n.º
22- azul; na DSI há as seguintes cores: n.ºs 11 a 14 iguais às do Museu, n.º 19 idem, n.º
20 – azul, n.º 21 – azul e n.º 22 – castanho-amarelo; julgo que no Armazém da DSI ainda
existem todas ou quase todas as cores que faltam).
•
Dos n.ºs 66 a 100, só existem exemplares com as sobrecargas aplicadas em 1946 “Novo
preço – 1$20” (felizmente, na DSI existe outra colecção completa sem essa sobrecarga,
tal como foi emitida em 1944 e 1945; de outra forma seria impossível reconstituí-la, porque
não se encontra nem um só exemplar nessas condições no Armazém);
•
Existem no Museu os n.º 101 a 142 mas faltam os n.ºs 143 a 148, emitidos em fins de 1949;
•
Os bilhetes-postais de Boas Festas n.ºs 9 e 10 receberam em 1941 a sobrecarga “NATAL
DO EXPEDICIONÁRIO – 1941 – TODOS NÃO SOMOS MUITOS PARA CONTINUAR PORTUGAL”
para serem distribuídos gratuitamente aos expedicionários nas Ilhas Adjacentes. Pois não
existem nenhum deles no Museu, nem na DSI; na colecção Carl George há dois que eu
ofereci na ocasião a esse Senhor, mas são ambos do n.º 10.
Dos bilhetes-postais ilustrados com desenhos, a lápis, de monumentos, etc, série de 50 diferentes,
existe a série completa, não numerada; mas não existe nenhuma série numerada – “Série A” –
constituída apenas por 40 diferentes, porque os n.ºs 17, 27, 28, 29, 43, 45, 46, 47, 49 e 50 não foram
julgados em condições de merecer nova tiragem. Julgo que ainda existem no Armazém da DSI
todos os exemplares da “Série A”.
Os bilhetes-postais ilustrados com cópias de aguarelas de Alberto de Sousa, de costumes portugueses, etc – “Série B” – estão representados no Museu apenas pela série, completa, com selo de
$25; mas existe outra série semelhante (39 diferentes) com selo de 1$00.
No Museu encontram-se as seguintes séries completas;
•
de propaganda “SPP” – Série “Conheça a sua Terra”;
•
de propaganda do Guia Oficial dos CTT (2 diferentes);
•
de propaganda da Cidade de Lisboa, série emitida em 1947 (com as iniciais C.M.L. por
baixo do quadro com os motivos de interesse da Capital);
•
séries “Conheça a sua Poesia” e “Conheça os seus Prosadores”, quer tais como foram
emitidos em 1948, quer com a sobretaxa de $50 aplicada em fins de 1949;
Mas falta a série de propaganda de Lisboa emitida em 1948 (com as Armas da Cidade dentro do
quadro dos motivos de interesse da Capital; 3 desenhos a 3 cores cada um).
Falta também a série de bilhetes-postais ilustrados com os desenhos, a lápis, de monumentos, etc,
numerados – “Série A” – com sobrecarga aplicada a preto sobre o selos – “ISENTO – PORTARIA
– 10509”, bilhetes postais que, pelo Natal de 1942 foram distribuídos gratuitamente aos expedicionários nas Ilhas Adjacentes (série de 40, semelhantes à Série A).
Existem no Museu os bilhetes-postais de uso corrente, com selo do tipo “Caravela”, de $30, com
sobretaxa $50, e de $50 (ambos emitidos em finais de 1949).
Mas faltam os bilhetes-postais de uso corrente seguintes;
•
com selo do tipo “TUDO PELA NAÇÃO”, frente inteira (1935)
$25 – azul da Prússia (vários tons)
$25 – azul claro
1$00 – laca vermelha
•
semelhantes aos anteriores, mas com espaço triangular separado no ângulo inferior esquerdo, para o remetente (1936)
$25 – azul claro
$25+$25 – azul claro
1$00 – laca vermelha
•
bilhete-postal anterior ($25+$25) com as folhas separadas e com tarja azul sobre “RESPOSTA” (1941)
$25 azul claro (1.ª folha – “RESPOSTA PAGA”
$25 azul claro (2.ª folha – “RESPOSTA”
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•
•

semelhantes aos da penúltima alínea (1941)
$30 laranja-castanho (há também castanho-laranja)
$30+$30 – laranja-castanho
com selo do tipo “Caravela” (1942)
$30 – castanho
1$00 – carmim
$30+$30 – castanho

15. Falta também o bilhete-postal comemorativo do Ano Santo – Nossa Senhora de Fátima, emitido
já no corrente ano.
16. Finalmente, nota-se a falta do envelope selado, destinado à correspondência por avião (3$50 –
azul) de que existem 2 modelos diferentes.
17. Em face do exposto, considerando que é do maior interesse que o Museu dos CTT contenha o
maior número de exemplares das fórmulas de franquia emitidas pelos CTT, assunto que reveste especial importância na previsão de uma exposição a realizar em 1953 por ocasião do Centenário
do 1.º selo postal português, julgo conveniente sugerir o seguinte:
•
Que a remessa de fórmulas de franquia destinadas ao Museu dos CTT se faça expontaneamente, sem estar subordinada a quaisquer possibilidades económicas do mesmo
Museu para o que bastará considerar a saída destas fórmulas de franquia do SIR em condições semelhantes às das que são remetidas ao Bureau Internationale de Berne, com
destino aos paízes da União Postal Universal.
•
Que este princípio se aplique desde já aos exemplares que ainda existam no Armazém
da DSI e estejam em falta no Museu, para o que me prontifico a auxiliar as necessárias
pesquizas;
18. Embora tivesse tratado aqui apenas de bilhetes-postais, com ligeira referência a envelopes selados, julgo que o princípio exposto deve aplicar-se a todas as fórmulas de franquia emitidas ou a
emitir pelos CTT, ou simplesmente autorizadas pelo mesmo, e ainda talvez a todos os impressos,
modelos, formulários, etc., em uso nos vários departamentos dos C.T.T.

Lisboa, 15 de Junho de 1950
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Sempre que um homem sonha...
Quem conta um conto,
aumenta um ponto.
Adágio Popular Português
Já lá vão sessenta anos

Hernâni Matos

Ex-membro do Bureau da Comissão
FIP de Inteiros Postais
hernanimatos@gmail.com

Em 1952, José da Cunha Lamas, da Comissão do
Centenário do Selo Português, dava à estampa, a obra
“Bilhetes-postais de Portugal e Ilhas Adjacentes”(1). Daí
que a Direcção do Clube Filatélico de Portugal tenha
em boa hora decidido assinalar condignamente o 60º
aniversário da efeméride, com o programa que é do
conhecimento público. O Irmão Elder Correia, Marechal
de Campo do Clube, ficou então mandatado pelo seu
Estado-Maior para fazer uma chamada às armas que
reunisse as tropas inteiristas. Qual não foi o meu espanto
quando me vejo envolvido nesse tocar a reunir, já que
sou assumidamente paisano e ainda por cima, francoatirador. Há alguns anos afastado das paradas filatélicas,
tenho deambulado por outras áreas da cultura que
muito me aquecem a alma e dão força à vida. Todavia,
o facto de ser inteirista de alma e coração, apesar de
ter de responder à chamada a múltiplos reptos que
amiúde me são lançados, levou-me por imperativo de
consciência, a responder aos acordes de clarim.
Contador de estórias incorrigível, vou contar uma
estória que já foi contada por Cunha Lamas há 60 anos
(1). Naturalmente que as estórias se reescrevem, porque
“Quem conta um conto, aumenta um ponto”.
Há 60 anos, tinha eu 6 anos e pertencia ao
bando do Largo do Espírito Santo, em Estremoz, onde
nós, os capitães da calçada à portuguesa, éramos reis
e senhores. Ali jogávamos aos amalhões, à mosca, à
pateira, à roda, ao botão, ao pião, ao berlinde, à bola,
etc., etc. Com eles, desenvolvíamos a nossa socialização
e reforçávamos o espírito colectivo. Para além disso e
duma forma individual, eu era recolector de objectos
materiais que faziam vibrar as tensas cordas de violino
da minha alma. Eu juntava cromos, banda desenhada e
bilhetes-postais ilustrados, que os meus familiares me iam
dando e cuja história desconhecia, pois o meu interesse
na época, resumia-se apenas à estampa.
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E depois?
Apesar de ser filatelista desde os dez anos de idade, só me interessei por inteiros postais nos anos
oitenta do século passado, graças ao convívio-aprendizagem com outros filatelistas, que aqui evoco. Em
primeiro lugar, o meu grande amigo e primeiro mestre-escola de Inteiros Postais, o meu camarada Aníbal
Queiroga. Foi com ele que dei os primeiros passos e comecei a partir pedra. Em segundo lugar, o grande
“marchand” de Lisboa, o meu ainda grande amigo Joaquim Lobo, que então na sua “boutique” da Rua 1º
de Dezembro, me aconselhou e a muitos outros, levando-me a inflectir a minha crónica dispersão filatélica
e a refinar os meus interesses, além de me proporcionar a aquisição de peças que hoje me orgulho de ter
nas minhas colecções. Em terceiro lugar, o meu também grande amigo Mascarenhas Pereira, igualmente
responsável por grande número de boas peças que possuo. Em quarto lugar, o meu igualmente grande
amigo Eng. David Cohen, cujas colecções que nos deu o privilégio de expor - “Sobrescritos selados de
Portugal” e “Cartões-postais de Portugal”, permanecerão sempre no meu espírito como paradigmas de
participações que foram modelos de tudo: de importância, de estudo, de raridade, de apresentação,
mas sobretudo de bom gosto e de espírito de fineza como dizem os franceses. As colecções do David,
pela sua grandiosidade, ensinaram-me humildade, que conjuntamente com ânsia de saber e dura
disciplina, são condições de êxito de qualquer aprendizagem. E que é a Filatelia senão aprendizagem,
senão um dos caminhos possíveis na busca da perfeição?
E depois?
Já com os inteiros postais na massa do sangue, o meu tirocínio como inteirista processa-se com
a indispensável leitura dos livros de Mestre Cunha Lamas (1),(2),(3), complementada com peregrinações
por “marchands” e leiloeiros. O meu “Caminho de Santiago” passou desde então a incluir a Rua do
Carmo e a Avenida Almirante Reis em Lisboa, bem como a Rua Passos Manuel no Porto. Houve também o
périplo das Mostras, Salões e Exposições Filatélicas, onde a visualização de colecções expostas e a salutar
interacção com outros coleccionadores, remataram o meu aprendizado.
Feito este balanço, necessariamente incompleto, da minha aprendizagem, há que meter mãos á obra,
que este artigo está a pedir para ser concluído, que o irmão Elder da Ordem Hospitaleira de Almirante
Reis, está à espera com a revista em meia fervura e eu não quero que ele desatine comigo.
Quando não havia bilhetes-postais
Referindo-se a Filipe II (1527-1598) de Espanha, no seu “Poema do fecho éclair”, António Gedeão
(1906-1997), diz-nos que:
(…)
Um homem tão grande
tem tudo o que quer.
O que ele não tinha
era um fecho éclair.
Entre nós, D. João V (1689-1750), O Rei-Sol Português, teve um reinado de luxo, devido ao ouro do
Brasil colonial que lhe permitia comprar tudo e mais alguma coisa. Todavia não usufruía da ventura de
utilização do bilhete-postal, forma de correspondência que ainda não tinha sido inventada.
No séc. XVIII (Século das luzes), as elites intelectuais em toda a Europa movimentam-se no sentido
de emergir de séculos de obscurantismo e ignorância e ingressar numa nova era, pautada pela Razão,
pela Ciência e pelo respeito à Humanidade. O objectivo era reformar a Sociedade nos seus múltilpos
aspectos, o que tem sido conseguido e é um movimento imparável, ainda que contra a vontade de
alguns. É António Gedeão que no seu poema “Pedra Filosofal” nos diz também que:
Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida,
que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma criança.
Foi o que aconteceu com a descoberta do bilhete-postal, que viria a revolucionar as formas de
comunicação escrita.
A invenção do bilhete-postal
A criação do bilhete-postal deve-se ao Dr. Henrich von Stephan, Conselheiro Superior dos
Correios Prussianos e fundador da União Postal Universal, que concebeu uma fórmula de franquia que
ficou a ser conhecida por aquele nome. Consistia a mesma numa folha de papel consistente, tendo
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impresso na frente o nome da Administração Postal que a emitira
e o correspondente selo de franquia, bem como um espaço para
aplicação da marca do correio a um canto e em baixo o espaço
destinado ao endereço do destinatário. O verso da folha ficava
reservado a mensagem de qualquer natureza e escrita pelos mais
diferentes meios.
A folha à venda nas estações dos Correios seria vendida
a um preço inferior ao do porte da carta, o que seria vantajoso e
simplificaria o processo de escrever numa folha que teria de ser
dobrada, inserida num sobrescrito gomado e receber um selo de
franquia que no mesmo seria colado. A ideia foi apresentada aos
representantes dos Correios dos Estados alemães reunidos numa
Conferência em Karlsruhe, em 1865. A ideia não foi bem aceite.
Na verdade, uns delegados admitiam que o abaixamento da
taxa de porte, fomentaria as comunicações e consequentemente
o aumento das receitas. Todavia outros, receavam que desse
abaixamento de taxa resultasse uma diminuição de receitas, que
faria perigar o equilíbrio económico dos serviços postais.
Caberia à Áustria a iniciativa de emitir o primeiro bilhetepostal em 1 de Outubro de 1869, na sequência de um bem
fundamentado artigo do Dr. Emmanuel Herrmann, no jornal de
Fig. 1 - Rei D. Luíz I (c. 1860). Albumina
Viena “Neue Freie Press”, de 25 de Janeiro de 1869. Tal bilhetemontada em cartão de visita (9,2 cm x 5,6
postal recebeu a designação de “Correspondenze-Karte” e foi
cm). Colecção Palácio da Ajuda, Lisboa
emitido simultaneamente para a Hungria que integrava com a
Áustria uma monarquia dualista. A emissão constituiu um êxito
retumbante, pelo que outros países do mundo seguiriam a iniciativa austro-húngara.
À época desta revolucionária invenção, no assento do trono desta ocidental praia lusitana,
encontrava-se sua Majestade Real, el-Rei D. Luiz I (1838-1889), “O Popular”1 (Fig. 1).
____________________
1

-

O reinado de D. Luiz I é um reinado extremamente rico sob um ponto de vista filatélico e histórico-postal. Senão vejamos:
1.
Há um total de 8 emissões de selos postais:
− D. Luiz I. Não denteados (1862-64);
− D. Luiz I. Fita curva, não denteados (1866-67);
− D. Luiz I. Fita curva, denteados (1867-70);
− D. Luiz I. Fita direita (1870-76);
− Jornaes (1876);
− D. Luiz I. De perfil (1880-81);
− D. Luiz l. De frente (1882-83);
− Taxa de telegramas (1884).
2.

Reimpressões de 1864, visando satisfazer requisições de Correios estrangeiros.

3.

Introdução de dentado nos selos (1867).

4.

Aplicação das sobrecargas “AÇORES” e “MADEIRA” sobre selos de D. Luiz I, fita curva (1868).

5.

Introdução das etiquetas de registo (1875).

6.

Impressão tipográfica de selos iniciada com a emissão “JORNAES” (1876).

7.

Emissão de bilhetes-postais de relevo no Continente, com a aplicação das sobrecargas “AÇORES” e “MADEIRA” aos
destinados àquelas ilhas (1878).

8.

Emissão de sobrescritos selados de relevo no Continente, com aplicação das sobrecargas “AÇORES” e “MADEIRA” aos
destinados àquelas ilhas (1879).

9.

Realização do III Congresso da União Postal Universal.

10.

Reimpressões do Congresso Postal, destinadas a satisfazer requisições de Correios estrangeiros (1885) e que consistiram em
reimpressões das fórmulas de franquia até então emitidas.

11.

Emissão de cartões postais com selo do tipo “D. Luiz I, tipo Mouchon” destinados ao Continente e com aplicação das
sobrecargas “AÇORES” e “MADEIRA” aos destinados àquelas ilhas (1886).

12.

Revalidação de selos postais com aplicação de sobrecargas e/ou sobretaxas. Emissão conhecida por “D. Luiz I, Sobrecarga
“PROVISORIO” (1892).

13.

Revalidação de bilhetes-postais com aplicação da sobrecarga “Valido 1893” (1893).

14.

Existência de marcofilia diversificada:
− Carimbos da 1ª Reforma Postal (1862-1870);
− Carimbos da 2ª Reforma Postal (1870-1878);
− Marcas nominais (1862-1878);
− Carimbos datados (1862-1878);
− Marcas nominais, marcas telegráficas, carimbos de dupla oval e marcas de registo (1878-1880);
− Marcas do dia circulares, ditas “do tipo de 188O”.
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Os primeiros bilhetes-postais portugueses
Os primeiros bilhetes-postais portugueses foram bilhetes-postais de relevo com selos do tipo D. Luiz
I, fita direita. Foram criados por Decreto de 31 de Outubro de 1877 e entraram em circulação no dia 1 de
Janeiro de 1878. Eram das taxas de 15 rs (Fig. 2) e de 25 rs (Fig. 3). O bilhete-postal de 15 reis, destinava-se
apenas à circulação no Continente, Ilhas Adjacentes e Espanha, ao passo que o de 25 rs se destinava às
comunicações com os países da União Geral dos Correios ou às Províncias Ultramarinas portuguesas.
Os primeiros bilhetes-postais de resposta paga com selo do tipo D. Luiz I, fita direita, os quais tinham folha dobrada em cima, foram criados por Portaria de 24 de Dezembro de 1877, eram de 15 rs + 15
rs e, destinavam-se tal como os de 15 rs, apenas à circulação no Continente, Ilhas Adjacentes e Espanha,
tendo entrado em circulação em 20 de Fevereiro de 1879.

Fig. 2 - 1878 - 15 rs (cunho I). Castanho vermelho. Cartolina média, creme, rugosa. Variedade normal: 4.ª linha terminando em “numero da porta”. Medidas: 9,2 cm x 13,4 cm. Colecção Hernâni Matos

Os primeiros bilhetes-postais portugueses, tinham desenho e gravura de Frederico Augusto de
Campos e foram impressos primeiro em folhas de 32 e de 24 depois, usando uma chapa composta tipograficamente, pelo que teoricamente poderiam ser 32 as variedades de composição, o que não acontecendo, não impede que haja muitas. Essas variedades têm a ver com as inscrições e com diferenças
na posição relativa dos diversos elementos da gravura.

Fig. 3 - 1878 - 25 reis (cunho VI). Carmim. Cartolina média, creme, rugosa. Erro: com parêntesis depois de “portuguezas”. Medidas: 9,2 cm x 13,4 cm. Colecção Hernâni Matos.

No caso do bilhete-postal de 15 rs e em relação às inscrições são conhecidas variedades:
• em que a 4ª linha com legenda, termina em “da porta” (variedade normal)(Fig.2);
• em que a 4ª linha com legenda, termina em “de porta”, em vez de “da porta” (erro);
• em que na 1ª linha do endereço, em vez de “Sr.” Aparece “8r” (erro).
Em relação aos bilhetes-postais de 15 rs e 15 rs + 15 rs, Cunha Lamas e Oliveira Marques (3) identificaram pelo menos 11 variedades tendo em conta a diferente posição relativa das duas linhas da frase. “Aqui o
nome da pessoa à qual se escreve, terra, rua e numero da porta, / e do outro lado o que se quer escrever.”.
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No caso do bilhete-postal de 25 rs e em relação às inscrições são conhecidas as variedades:
• Na 4ª linha com legenda, o parêntesis curvo fechado está depois de “Hespanha” (variedade normal);
• Na 4ª linha com legenda, o parêntesis curvo fechado está depois de “Hespanha”, palavra que tem o “s” invertido (erro);
• Na 4ª linha com legenda, o parêntesis curvo fechado está depois de “Hespanha” e o
“s” de “portuguezas”, está descaído (erro);
• Na 4ª linha com legenda, o parêntesis curvo fechado está depois de “portuguezas”
(erro) (Fig. 3);
• Na 4ª linha com legenda, o parêntesis curvo fechado está depois de “portuguezas” e o
“s” de Hespanha” está invertido (erro).
As folhas dos bilhetes-postais, depois de impressas eram cortadas à máquina e o formato oscila
fortemente em torno de 9,0 x 13,5 cm. Seguidamente iam para a máquina de impressão do relevo que
gravava o selo fixo, o que era conseguido, utilizando o cunho dos selos de igual taxa, variando fortemente
a posição do selo em relação à moldura e ao texto.
Os bilhetes-postais de que vimos falando apresentam, de resto várias tonalidades, que no caso
do bilhete-postal de 15 rs são castanho-vermelho claro, castanho-vermelho e castanho-vermelho escuro.
Já no caso do bilhete-postal de 25 rs, as variedades de tonalidade são carmim e carmim claro.
No bilhete-postal de 15 rs, a cartolina usada foi primeiro a cartolina média, creme, rugosa e depois, a cartolina fina, camurça, com fios de seda.
No bilhete-postal de 25 rs, a cartolina usada foi a cartolina média, creme, rugosa.
No bilhete-postal de 15 rs + 15 rs, a cartolina usada foi a cartolina fina, camurça, com fios de seda.
Quanto a cunhos, no fabrico dos bilhetes-postais de 15 rs e 15 rs + 15 rs, utilizou-se sempre o cunho
I e no de 25 rs, sempre o cunho VI.

Fig. 4 - 1877 - Prova em cartolina branca, impressa a sépia e preto. Medidas: 7,4 cm x 11,8 cm.
Colecção Paulo Sequeira

Antes de ser concretizada a primeira emissão de bilhetes-postais de relevo, com selos do tipo D.
Luiz I, fita direita, surgiram dificuldades na aplicação do relevo à cartolina, devido a ser mais espessa e
consistente que o papel. Por isso, preparou-se a emissão, admitindo mesmo não se recorrer ao relevo. Daí
que sejam conhecidas provas da primeira emissão, sem relevo (Fig.4 e Fig.5).
Da taxa de 15 rs são conhecidas as seguintes provas:
• 1877 - Em cartolina branca, impressa a sépia e preto. Medidas: 7,4 cm x 11,8 cm. Colecção
Paulo Sequeira (Fig. 4);
• 1877 - Em cartolina branca, impressa a castanho-laranja e preto. Medidas: 7,8 cm x 12,0
cm. Colecção Carlos George, legada à Casa da Moeda e referida por Cunha Lamas (1).
Quanto à taxa de 25 rs estão identificadas as provas seguintes:
• 1877 - Em cartolina branca, impressa a cinzento e preto. Medidas: 8,0 cm x 12,5 cm. Colecção Hernâni Matos (Fig. 5);
• 1877 - Em cartolina branca, impressa a azul-cinzento e preto. Medidas: 9,0 cm x 14,0 cm.
Colecção Carlos George, doada à Casa da Moeda e citada por Cunha Lamas (1).
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As dificuldades ocorridas na impressão em relevo foram entretanto superadas, pelo que a primeira emissão de bilhetes-postais portugueses, acabou por ser em relevo.

Fig. 5 - 1877 - Prova em cartolina branca, impressa a cinzento e preto. Medidas: 8,0 cm x 12,5 cm.
Colecção Hernâni Matos

Uma mudança de paradigma
Desde a sua emissão em 1878 que os bilhetes-postais portugueses vão assumindo diferentes
roupagens que passam pelas variedades de cartolina, cores de impressão, variedades de composição e
tipo de selo impresso.
Começaram por transportar vinhetas coladas com endereços e/ou publicidade comercial,
amostras de tecido e selos para complemento de franquia.
Começaram igualmente a receber na frente e no verso, repicagens privadas de índole diversa e
com funções múltiplas, no interesse próprio do comércio, da indústria, da lavoura e dos serviços.
Os bilhetes-postais circulados registam os portes de correio e as suas alterações e as marcas
postais, pelo que são jóias preciosas de História Postal.
Através da mensagem escrita, ficamos igualmente a conhecer a caligrafia e o autógrafo do
remetente, bem como recolher elementos para a História Literária, Económica, Religiosa e Militar do País,
assim como relatos de lutas sociais, sindicais e políticas. As mensagens são muitas vezes intimistas: mensagens
de amor, sentimentos de pesar, mensagens de parabéns, recados, convites de casamento, etc.
Para além de tudo isto, com a criação dos bilhetes-postais há que ressaltar:
• O custo mais baixo desta fórmula de franquia relativamente às cartas;
• A facilidade de utilização desta fórmula de franquia pelo expedidor;
• A facilidade de manipulação pelos serviços postais, devido à normalização das suas
dimensões.
É caso para dizer que com a invenção dos bilhetes-postais houve uma mudança de paradigma.
E porque falámos em sonho, terminamos com um adágio popular português:
• Sonha sem medida, alongarás a vida!
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Um bilhete-postal provisório
de Moçambique
Entendemos por Bilhete-Postal Provisório, um
bilhete postal mandado imprimir localmente num numero
reduzido de exemplares, destinado ao correio e com
autorização oficial, com o objectivo de suprir uma falta
pontual do(s) bilhetes da emissão “normal”.

Luís Frazão

FRPSL

luisvbp.frazao@netcabo.pt

Se a falta de selos postais em Lourenço Marques
e as consequentes medidas tomadas para lhes fazer face
são sobejamente conhecidas dos filatelistas, já a falta de
inteiros postais da taxa de 10 réis passou despercebida a
todos, com excepção de Robert Huggins, que na revista
PORTU-INFO Nº110 de Dezembro de 1993 escreveu uma
breve nota intitulada “ Provisional postal stationary?”
Ilustrava a nota com a imagem que se reproduz na
figura1; no verso do bilhete-postal está escrita a seguinte
mensagem:
Lourenço Marques, 10/3/900
Carte postale provisoire !
				Amarchand Natu.

Figura 1

Amarchand Natu era residente em Lourenço
Marques, e no Anuário « Delagoa Directory» consta como
tendo a caixa postal nº149.
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Trata-se de um «Bilhete-postal» da taxa de 10 réis, da província de Moçambique, franqueado em
30 réis, expedido de Lourenço Marques a 12 de Março de 1900, e destinado ao conhecido coleccionador
Saltzmann em Berna, Suiça, onde foi recebido a 12 de Abril de 1900. E assim teria ficado o assunto, não fora
a descoberta recente de 3 destes bilhetes-postais, que nos levaram a alguma procura e cujos resultados
agora se apresentam.
Comecemos com a questão da falta de valores postais em Lourenço Marques.
Em finais do século XIX, e sendo confrontada com um rápido crescimento económico e
populacional, nem a dinâmica gestão do correio, a cargo de Juvenal Elvas pode evitar a falta de selos
postais, primeiramente notada em 1896 com a falta da taxa de 50 réis, o que levou à emissão da sobretaxa
de 50 réis sobre o selo de 300 réis de D. Carlos I (figura 2), seguida pela falta das taxas de 25 e 50 réis, que
justificaram a aposição da marca PAGO (figura 3), e do recebimento do valor da franquia em dinheiro,
depois em 1899, a falta das taxas de 5, 25 e 50 réis que levaram a impressão destes valores nos selos fiscais
de Moçambique (figura 4), assim como da sobretaxa 50/75 em selos Mouchon.

Figura 2			

Figura 3			

Figura 4

E se a falta de selos postais das taxas de 5, 25 e 100 réis foi um facto indiscutível em Lourenço
Marques, tal não implica necessariamente a falta de Bilhetes-Postais, embora uma eventual falta se insira
naturalmente no contexto acima descrito.
A análise do quadro estatístico da venda de Bilhetes postais relativo ao ano de 1900, publicado
pelo Correio de Lourenço Marques, revela um nítido decréscimo da venda de estampilhas da taxa de 10
réis em Fevereiro de 1900, quando comparado com o mês de Janeiro desse mesmo ano, podendo estes
valores serem um indício de uma escassez ou esgotamento dos bilhetes postais de D. Luís.
É neste contexto que admitimos que o correio de Lourenço Marques, sob a direcção de Juvenal
Elvas, tenha tomado a decisão de mandar imprimir o Bilhete-Postal, de que se apresenta um exemplar
novo na figura 5
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Figura 5

Se admitirmos que a data de emissão destes bilhetes tenha sido em Março de 1900, e adicionarmos
os valores do numero de bilhetes vendidos de Março a Julho, chegamos a 1750 bilhetes, numero que
parece razoável para uma tiragem provisória, se pensarmos que deviam estar a chegar bilhetes da
metrópole. Do dia 13 de Março de 1900, conhecemos um bilhete-postal destinado a Quelimane, onde
chegou a 23 de Março (figura 6)

Figura 6

O terceiro bilhete de que temos conhecimento (figura 7), tem um selo adicional de 20 réis, e tem
como destino Natal. Os selos estão inutilizados pelo datador de Lourenço Marques de 15 de Junho de 1900.

Figura 7
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No verso, de novo aparece mencionado o carácter “provisório” destes postais, agora com a
mensagem
“These cards are very scarce, as no more are being issued”
Para fechar o ciclo dos bilhetes conhecidos, apresenta-se o reproduzido na figura 8.

Figura 8

Agosto.

Escrito em Lourenço Marques a 19 de Agosto de 1901, é dirigido ao Natal onde chegou a 22 de

Se temos prova da sua existência, falta-nos um documento oficial que justifique a sua existência,
ao mesmo título das portarias autorizando as sobretaxas locais sobre selos postais e a que nos referimos
acima. No entanto uma procura no B. O de Moçambique nada permitiu encontrar.
Dois comentários podem ser oportunos neste momento em relação a estes Bilhetes-Postais:
1)

Juvenal Elvas não se lhes refere nos seus relatórios anuais, assim como não refere as sobretaxas nos selos acima indicados, nem a marca PAGO. Este facto não será de estranhar, dado
que um director do correio relatar a falta de estampilhas postais equivale a reconhecer não
ter providenciado atempadamente para obviar a sua falta.

2)

Aparecem ao mesmo tempo que os primeiros bilhetes-postais ilustrados impressos em Lourenço Marques, estes sempre identificados pelo impressor/editor. No caso destes bilhetes tão
não era necessário, pois tratava-se de um bilhete para o correio, impresso por ordem do correio na imprensa Nacional de Lourenço Marques, onde o correio colava uma estampilha de
10 réis, antes de os por à venda.

Seria interessante pensar que a falta de bilhetes também se aplicava á taxa de 30 réis, e que no
correio se passaram também a vender os bilhetes de 10 réis, já com os selos de 10 e de 20 réis previamente
colados. Para perfazer o porte (figuras 7 e 8)
Que mais se pode acrescentar sobre este Bilhetes-Postais?
A sua raridade é provada pelos escassos 5 exemplares conhecidos. Resta-nos esperar pelo
aparecimento mais alguns bilhetes destes, para satisfação dos coleccionadores da classe filatélica dos
inteiros postais.

Nota final
Do conhecimento que temos vindo a adquirir da personalidade de Juvenal Elvas, não nos parece
admissível que esta emissão de Bilhetes-Postais tenha sido feita sem autorização oficial. Estamos convictos
que a seu tempo o documento - prova será descoberto, onde também constará certamente o numero
de bilhetes que foram impressos.
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Guerra Colonial 1961-1974

Aerogramas militares. Inteiros postais
isentos de franquia.
Utilização em Portugal e nas Colónias

Eduardo e Luís Barreiros
lebarreiros@netc.pt

Introdução
Neste ano, em que passam sessenta anos da publicação do catálogo “Bilhetes-postais de Portugal e Ilhas
Adjacentes” por José da Cunha Lamas, (Fig.1) um dos
mais ilustres coleccionadores de inteiros postais portugueses, não queremos deixar de participar, respondendo ao
convite que nos foi feito para escrever um artigo sobre
inteiros postais, a publicar neste número especial do Boletim do Clube Filatélico de Portugal, comemorativo do
acontecimento.
Liga-nos a Cunha Lamas o interesse comum do coleccionismo dos aerogramas militares, utilizados durante o
período da Guerra Colonial e editados oficialmente pelo
Movimento Nacional Feminino (MNF).

?
The Colonial Wars 1961-1974
Military Aerograms. Free franking postal stationary-their
utilization in Portugal and the Colonies.

Fig.1 – Brigadeiro José da Cunha Lamas
(23.8.1889 - 31.12.1975)

Introduction
In this year, in which occurred the 60th anniversary
of the printing of the postal stationary catalogue “Bilhetes
postais de Portugal e Ilhas Adjacentes”in 1952 by Jose
da Cunha Lamas, one of the most illustrious collectors
of Portuguese postal stationery, and not wanting to fail
to participate in honouring him, we responded to the
invitation which was made to us to write an article about
postal stationery to be published in the special issue of the
Bulletin of the Clube Filatélico de Portugal commemorating
this event.
We are linked to Cunha Lamas by a common
interest in collecting military aerograms which were used
during the period of the Colonial Wars and which were
issued by the Movimento Nacional Feminino (MNF)/
National Womens Movement.
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Foi em 1970, quando da nossa estadia em
Luanda, Angola, que começámos o interesse nesta área, em contacto com outros coleccionadores de história postal militar como Ruy de Gusmão
Nogueira e Marco António de Sousa, ambos já desaparecidos do nosso convívio.
São desta época os nossos primeiros contactos com Cunha Lamas, trocando correspondência e material filatélico. A sua preferência ia
para os aerogramas militares não circulados, o
que nos levantava alguns problemas para as trocas visto que, o acervo de que dispúnhamos e
a nossa preferência, centrava-se sobretudo nos
exemplares circulados, sempre que possível com
marcas postais.
Enviávamos-lhe os exemplares editados
pela Região Militar de Angola, os impressos por
outras unidades militares dispersas pelo território e
os com motivos alusivos ao Natal, Páscoa e outros. Recebíamos em troca, os exemplares que
iam sendo editados pelo MNF, com quem o Brigadeiro Cunha Lamas tinha um contacto privilegiado.
Quando do nosso regresso a Lisboa, em
Outubro de 1974, tivemos então a oportunidade
de o conhecer pessoalmente. Residia na Avenida
Guerra Junqueiro, n.º 20, e com ele passámos algumas tardes de agradável convívio filatélico. Viu
pela primeira vez a nossa colecção de aerogramas militares trazidos de Luanda, enriquecida que
fora nos últimos tempos da nossa estadia, com
vários exemplares de um arquivo de uma rádio
local, que emitia um programa especial de grande audiência, de apoio aos soldados em campanha. Recebia a Emissora Católica de Angola
centenas de aerogramas por dia, provenientes
de todo o território.
Guardamos ainda, com muito carinho, a
descrição manuscrita que Cunha Lamas fez durante alguns meses, de cada um dos nossos aerogramas militares com motivos de Natal, Páscoa, e
outros alusivos a eventos militares.
Nesta fase da sua vida, Cunha Lamas dedicava a maior parte do seu tempo ao projecto de
catálogo de inteiros postais que incluía os aerogramas militares e que, infelizmente não chegou
a ver publicado*.
Neste artigo contamos a história do aparecimento do MNF, da sua iniciativa mais importante que foi a emissão dos aerogramas militares
isentos de franquia (portaria 18 545), a serem utilizados pelos militares em campanha e suas famílias, a sua impressão em Portugal e os que foram
mandados imprimir, em situação de carência pelos comandos militares de Angola, Moçambique,
São Tomé e Príncipe, Estado da Índia e Timor.

It was in 1970 during our time in Luanda, Angola,
that we became interested in this area, in association
with other collectors of military postal history such as Ruy
de Gusmão Nogueira and Marco António de Sousa,
both of whom have since passed away.
It was during this period that we had our
earliest contacts with Cunha Lamas, exchanging
correspondence and philatelic material with him.
As it was his preference, he focused on uncirculated
examples, which caused us some problems with
our trades with him given that the accumulation
which we had at our disposal and because of our
preference, was concentred overall in circulated
examples, and always if possible, with postal
markings.
We sent him examples issued by the Military
Region of Angola, those printed by other military units
spread over the territory, and the military aerograms
with special printings for Christmas, Easter, and other
special occasions.
We received in exchange, those examples which
were issued by the MNF, with which Brigadier Cunha
Lamas had a special relationship.
When we returned to Lisbon in October,
1974, we had the opportunity to know Cunha
Lamas personally.
He resided at 20 Avenida
Guerra Junqueiro, and we passed many agreeable
afternoons with him in philatelic discussions.
He saw our collection of military aerograms
which we had brought from Luanda for the first
time, which had been enriched during the last
years of our residence in Luanda, with various rare
examples from the archive of a local radio station
which broadcast a special program to a large
military audience, in support of the soldiers in the
local military campaigns. The Angola Catholic
Broadcasting Company, received hundreds of
aerograms each day, which came from all over the
territory.
We still keep, with great pleasure, the
hand written descriptions by Cunha Lamas made
during many months, of each one of our military
aerograms with special printings for Christmas,
Easter, and other subjects as well as other military
events.
In this phase of his life, Cunha Lamas
dedicated the major part of his time to the project
of cataloguing civilian and military postal stationery
and which, unfortunately, he did not come to see
published in life.
In this article, we tell the story of the
beginning of the MNF, its most important initiative
that was the issue of military aerograms exempt
of postage (Ordinance 18,545), to be used by the
military in campaign and their families, the first copies
printed in Portugal and those printed locally, when
necessary, by the military commands of Angola,
Mozambique, São Tome and Principe, Timor and
Portuguese India.
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*Nota – faleceu em 31.12.1975 tendo o “Catálogo de Inteiros Postais Portugueses” sido publicado apenas em 1985 já sob orientação de A.H. de Oliveira Marques.

  

Aerogramas Militares

O início do conflito armado no norte de Angola, em Março de 1961, as atrocidades cometidas
contra as populações, a necessidade de apoio aos refugiados e soldados, entretanto mobilizados para
a defesa do território, fizeram despertar em Portugal um movimento patriótico de solidariedade entre as
mulheres Portuguesas.
Nascia assim, em 28 de Abril de 1961, o Movimento Nacional Feminino que conforme constava nos
seus Estatutos era independente do estado e não continha cariz político. No artigo 1º dos Estatutos do M
N F, estão definidos os seus objectivos: “O Movimento Nacional Feminino é uma Associação com personalidade jurídica, sem carácter político e independente do Estado, que se destina a congregar todas as
mulheres portuguesas interessadas em prestar auxílio moral e material aos que lutam pela integridade do
Território Pátrio”.
Esta organização, chegou a congregar cerca de 82 000 mulheres, distribuídas pelas suas estruturas
em Portugal e nas Províncias Ultramarinas. O MNF foi responsável pela edição de um jornal mensal chamado “Guerrilha”, uma revista intitulada “Presença” e a emissão radiofónica com o título “Espaço”.
Cecília Supico Pinto (Fig. 2), falecida recentemente (Cascais, 25.5.2011), foi presidente do Movimento Nacional Feminino durante os 13 anos da sua existência.

Fig. 2 - Cecília Supico Pinto em visita a uma unidade militar, no norte de Angola.

O MNF organizou, logo desde Dezembro de 1961, o “Natal do Soldado”, espectáculos para os
soldados, esteve presente nos cais de embarque a prestar apoio às tropas e fez deslocar com frequência,
as suas dirigentes em visita, aos militares em combate. Desenvolveu um serviço de madrinhas de guerra,
que em 1965 contava já com 24 000 inscrições.
O MNF, para além destas actividades, mantinha um serviço bem organizado de distribuição de
diversas lembranças aos militares expedicionários.
Cerca de um mês e meio após a formação do MNF, começaram as iniciativas desta instituição
para a concessão de isenção de franquia postal, para os militares expedicionários e suas famílias, o que
veio a ser concretizado com a publicação da Portaria 18 545, de 23 de Junho de 1961 (Fig.3,4) assinada
pelo Ministro das Comunicações e do Ultramar.
Estabelecia a referida portaria, que ficavam isentos temporariamente do pagamento de porte
e sobretaxa aérea, as cartas e bilhetes postais com correspondência de índole familiar, que fossem
expedidos para qualquer ponto do território português, pelo pessoal dos três ramos das forças armadas
ou das corporações militarizadas destacadas nas Províncias Ultramarinas, bem como, os expedidos do
continente e ilhas adjacentes para aquele pessoal, pelos seus familiares e madrinhas de guerra.
O MNF, deu assim corpo a uma das suas mais importantes e conhecidas iniciativas, a emissão dos
aerogramas militares.
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Fig. 3 - Portaria 18 545, que conferia isenção de franquia aos aerogramas
militares editados pelo MNF.

Com o acordo entre a Administração Geral dos Correios,
Telégrafos e Telefones de Portugal e do Ultramar foi distribuída a
circular número 1956 / B, de 4 de Agosto de 1961, que regulamentava
o uso dos aerogramas.
Seriam impressos carta, constituídos por uma folha de papel,
com o peso máximo de três gramas, dobrável em duas ou quatro
partes, de modo que as dimensões resultantes da dobragem dos
aerogramas não excedessem os limites máximos de 150 x 105 mm e
mínimo de 100 x 70 mm.
Fig. 4 – Notícia do jornal “Diário da
Na frente, reservada às indicações do destinatário, seriam
Manhã” de 22 de Junho de 1961.
impressas as seguintes inscrições:
- no ângulo superior direito do aerograma inscrição “CORREIO
AÉREO / ISENTO DE PORTE E DE / SOBRETAXA AÉREA / Portaria nº. 18 545 de 23-6-61”
- em baixo, “É PROIBIDO INCLUIR QUALQUER OBJECTO OU DOCUMENTO O DEPÓSITO NO CORREIO
É FEITO EM QUALQUER ESTAÇÃO DOS CTT ”.                   

No verso, seriam impressas indicações referentes ao remetente. Neste espaço era obrigatório
indicar, a seguir ao nome do militar, o seu posto e número.
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O primeiro aerograma, (Fig.5) foi impresso na Tipografia Labor, em Lisboa. A encomenda foi
efectuada a 25-7-1961, e entregue entre 2 e 8 de Agosto do mesmo ano. Foi impresso em papel azul de
50 g/m2, foi fornecido pela Fábrica da Abelheira-Tojal com filigrana em letras abertas, em duas linhas:
GRAHAMS BOND / REGISTERED 147 x 42 mm. Dimensões do aerograma 280 x 172 a 174,5 mm. Peso 2,5 a
3,0 gr. Impressão a preto. Linhas da direcção e de dobragem formadas por tracejado fino. Sem indicação
do nome da tipografia e sem data. Este primeiro aerograma apresenta um erro de ortografia em que
a palavra PROÍBIDO foi escrita com acento agudo no primeiro I. Na Tipografia Labor, de José Nogueira
Durão, situada na Rua do Barão, nº 31 foram impressos, a partir de 25 de Julho de 1961, um total de 200
000 aerogramas, entregues entre 2 e 8 de Agosto do mesmo ano.

Fig. 5 – Primeiro aerograma militar impresso na Tipografia “Labor”.

No movimento de correspondência do Ultramar para a Metrópole, os aerogramas eram entregues
nos respectivos Comandos ou em mão em qualquer estação dos CTTU e no sentido inverso eram entregues
nos CTT. Nos dois sentidos, o transporte era sempre efectuado por via aérea.
Foi também prevista a emissão de bilhetes postais, que teriam as mesmas dimensões que a frente
dos aerogramas sendo esta dividida ao meio. A metade da direita seria reservada às indicações do
destinatário e a metade esquerda reservada ao remetente.
Estes bilhetes postais, apesar de programada a sua emissão, nunca chegaram a ser emitidos. Ao
MNF foi concedida a responsabilidade da impressão e distribuição dos aerogramas militares – inteiros
postais isentos de franquia.

Fig. 6 – Primeiro dia de venda dos aerogramas militares in, “Diário Popular” de 2 de Agosto de 1961.

Com o objectivo de satisfazer rapidamente, as necessidades dos militares expedicionários em
papel de escrita isento de franquia, o MNF encomendou o fabrico de aerogramas a duas tipografias de
Lisboa.
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Na Tipografia Orbis – Edições Ilustradas Lda. situada na rua da Praia do Bom Sucesso nº. 21, em
Lisboa, foram impressos dois milhões de exemplares, a partir de 28 de Julho (Fig.7).

Fig. 7 – Aerograma encomendado pelo MNF à “Tipografia Orbis”-Edições Ilustradas Lda. Impresso de Agosto a
Novembro de 1961.

Para fazer face às despesas resultantes da emissão dos aerogramas, teve o MNF, a contribuição inicial
de várias entidades patrocinadoras das quais se destacam: Banco de Angola, Estaleiros Navais de Viana do
Castelo, José Manuel Bordalo, A Lusitânia, Companhia Portuguesa de Pesca, Manuel Rodrigues Lago, Sacor,
Cidla, Companhia Colonial de Navegação, Sociedade Central de Cervejas, Banco Borges e Irmão e Sociedade Concessionária da Doca de Pesca.
Algumas destas firmas, tiveram frases publicitárias impressas, logo nas primeiras emissões de aerogramas editados pela Orbis. Esta publicidade, repetiu-se nos aerogramas editados em Agosto de 1962, Janeiro
de 1964, Setembro de 1965 e Julho de 1966. (Fig. 8, 9)

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10 – Aerograma com
impressão de Natal editado
pelo MNF remetido de
Tite, Guiné Portuguesa em
22.12.1962.

Fig. 11 – Aerograma
com impressão de Natal
policopiada, segundo
gravura de Albrecht
Dürer (São João,
Apocalipse) editada
pela Estação Postal
Militar 6, em Luanda.
Remetido do Comando
Chefe das Forças
Armadas em Angola
para o SPM 0716 em
21.12.1973.

Fig. 11a - Descrição manuscrita de Cunha Lamas

Os primeiros aerogramas editados pelo MNF, foram impressos em papel azul pálido. A partir de
Março de 1962, passaram também a ser impressos aerogramas em papel amarelo, e que eram destinados
ao uso exclusivo no sentido Ultramar -Metrópole, enquanto que, os aerogramas impressos em papel azul,
deveriam ser utilizados no sentido inverso, Metrópole – Ultramar (Fig. 12). No entanto, devido à carência
de aerogramas nem sempre esta regra era cumprida.
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Fig. 12 – “Os aerogramas amarelos não são admitidos no sentido Metrópole – Ultramar”.

Apesar do grande esforço feito pelo MNF, para satisfazer as solicitações sempre crescentes do número de aerogramas, nem sempre este objectivo foi conseguido.
No Continente, a aquisição dos aerogramas era feita ao preço unitário de 20 centavos. Os aerogramas podiam ser vendidos ao público na sede do Movimento Nacional Feminino, Rua Presidente Arriaga nº 6, 1º em Lisboa, nas Delegações Distritais e Concelhias do MNF, nas Juntas de Freguesia, no Serviço
Nacional de Informação (S N I), nos Postos de Turismo do aeroporto e nas estações marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos e em todas as Juntas e Comissões Municipais do Turismo do País
e também estavam disponíveis em muitos estabelecimentos comerciais que os vendiam, sem aumento
de preço, sendo a contrapartida pela venda, saldada em aerogramas. Sabemos que, em alguns bairros
mais carenciados, os aerogramas chegaram a ser distribuídos gratuitamente.
A primeira entrega de aerogramas ao MNF, teve lugar no dia 2 de Agosto de 1961 e, no dia 8, seguiram 8000
exemplares para as suas Delegações Distritais, entretanto já em funcionamento. Nesse mesmo dia, e por via aérea
utilizando os Transportes Aéreos Militares – TAM, seguiram para Angola os primeiros 101 000 aerogramas.
A segunda encomenda de aerogramas foi também feita à Tipografia, Orbis. Foi usado papel azul de 50 gr/
m2, da fábrica da Abelheira com impressão a preto. Tinha dimensões semelhantes aos anteriores, e foram impressos em “off-set”. As linhas da direcção e de dobragem são formadas por um traço contínuo.
O papel apresenta filigrana GRAHAMS BOND / REGISTERED. O peso é de 2,6 a 3,1 gr. Ao contrário
do primeiro aerograma da Labor, a inscrição CORREIO AÉREO / ISENTO DE PORTE E DE / SOBRETAXA AÉREA
/ PORTARIA Nº 18545, DE 23 DE JUNHO DE 1961, está envolvida por um rectângulo. A indicação do nome
da tipografia encontra-se na aba direita ORBIS-EDIÇÕES ILUSTRADAS, LDA. – 8-61.

Fig. 13– 1961. Aerograma militar editado pelo Comando Militar de São Tomé e Príncipe.
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Os Comandos Chefes e Comandos Militares no Ultramar, estavam autorizados também, a mandar
imprimir e distribuir aerogramas, com as mesmas características dos editados pelo MNF, se disso tivessem
necessidade, o que veio a acontecer logo em Agosto de 1961 em S. Tomé e Príncipe (Fig. 13), no final
de 1961 no Estado da Índia (Fig. 14), em 1963 em Timor (Fig. 15) e por várias vezes em Angola (Fig. 16) e
Moçambique (Fig. 17).
Também, a Comissão de Assistência ao Soldado Açoreano – C.A.S.A. (Fig. 18) mandou imprimir os
seus próprios aerogramas, com modelo semelhante aos do MNF, e que distribuía aos seus soldados em
serviço no ultramar.

Fig. 14 – 1961. Aerograma militar
editado pelas Forças Armadas do
Estado Português da Índia.

Fig. 15 – 1963. Aerograma militar
editado pelo Comando Militar de Timor.

Fig. 16 – 1964. Aerograma militar
editado pelo Comando da Região
Militar de Angola. Impresso na
“Gráfica Portugal, Luanda”.
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Fig. 17 – 1971. Aerograma militar editado
pelo Comando da Região Militar de
Moçambique.

Fig. 18 – 1973. Aerograma militar editado
pelo Comissão de Assistência ao Soldado
Açoriano.

Na província de Moçambique, durante o anos de 1961 e 1962, as dificuldades de fornecimento de
aerogramas do MNF às tropas em campanha, fez com que algumas unidades militares utilizassem cartas
para a sua correspondência particular, postas a circular isentas ao abrigo da portaria 18 545, publicada
exclusivamente para conferir isenção aos aerogramas (Fig. 19).

Fig. 19 – 1962. Carta remetida de Moçambique, circulada isenta de franquia pela utilização da portaria 18 545 de 23
de Junho de 1961.

Também em Angola foi utilizado este procedimento embora em muito menor escala, sendo
conhecida unicamente uma carta nestas condições (Fig. 20).
Para obter a isenção de franquia, o militar escrevia pelo seu punho, dactilografava ou apunha
um carimbo de borracha ou metal com o texto e número da portaria, completado com o carimbo da
unidade militar e assinatura do comandante.
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O MNF, apesar de ter sempre reclamado para si a edição, em exclusivo, dos aerogramas militares,
não conseguiu impedir que ao longo dos anos, tivesse havido emissões de aerogramas sem o seu
conhecimento ou autorização.

Fig. 20 – 1962. Carta remetida de Angola, circulada isenta de franquia pela utilização da portaria 18 545 de 23
de Junho de 1961. Única carta conhecida remetida de Angola beneficiando deste tipo de isenção. De notar que o
carimbo de isenção apresenta um erro na data, 22 de Junho em vez de 23 de Junho de 1961.

A Delegação Distrital de Braga do MNF, para fazer face às inúmeras solicitações de aerogramas, e
perante a dificuldade em os receber de Lisboa, em quantidade satisfatória, tomou através da sua Presidente, Rosa Santos da Cunha a iniciativa de os mandar imprimir localmente.
Esta atitude bem intencionada da
Presidente do MNF de Braga, foi mal aceite
em Lisboa e mereceu uma severa repreensão por parte da dirigente nacional, que
para o efeito se deslocou a essa cidade.
Durante o ano de 1966 e sobretudo no
de 1968, foram impressos na Tipografia Silva
Pereira Lda, Rua D Pedro V em Braga, várias
edições de aerogramas, facilmente identificáveis pela impressão grosseira e pelos múltiplos erros ortográficos que apresentam.
Algumas destas emissões impressas
em Braga, receberam no seu interior, a impressão de mensagens alusivas à Páscoa
e Natal, destinadas ao soldado em serviço
no Ultramar. Na frente do aerograma era
aposto um carimbo linear a vermelho com
a inscrição “ MENSAGEM PARA AS FORÇAS
ARMADAS” (Fig. 21).
Em Angola, dado o maior número
de forças militares, cerca de 22 000 homens em Agosto de 1961, os aerogramas
foram distribuídos separadamente para os
comandos da 3ª Região Militar, 2ª Região
Aérea, Comando Naval e Corporações
Militarizadas. O MNF, começou a receber
ofícios dos diferentes Comandos Militares,
solicitando o fornecimento de aerogramas
de acordo com a previsão mensal, 12 por
mês e por homem, necessários para os
seus efectivos.

Fig. 21 – 1969. Aerograma militar editado pela Comissão Concelhia
do MNF de Braga, com impressão especial de mensagem alusiva
à Páscoa.

No dia 19 de Setembro de 1961,
pedia o Comando da 3ª Região Militar de
Luanda, o envio de 250.000 aerogramas para os soldados que ali prestavam serviço. Este pedido, foi satisfeito pelo MNF, logo no dia seguinte, com o embarque dos aerogramas no navio Vera Cruz.
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No endereço dos aerogramas e cartas, escritas para o Ultramar, não deveria constar em caso algum, a
referência à Província Ultramarina de destino, à localidade onde o militar se encontrava ou à unidade a que
pertencia. Além do nome, posto e número do destinatário, somente se poderia indicar no endereço, o número
do Indicativo Postal Militar respectivo, mais vulgarmente conhecido por número do SPM.
Como já foi referido, os aerogramas de cor azul, só podiam ser admitidos no sentido Metrópole
/ Ultramar, caso contrário deveriam ser devolvidos ao remetente, conforme despacho do Ministro do
Exército e da Defesa Nacional, de 1 de Junho de 1971.
Relativamente à expedição dos
aerogramas para o Ultramar, todas as
estações do País tinham rigorosas instruções
para os receber e os enviar, diariamente
para Lisboa, para a Estação Militar
Principal EPM-9 onde eram classificados
segundo os Indicativos Postais de cada
Província, colocados em malas de correio
e transportadas para o Ultramar, pelos
aviões da Força Aérea e aviões das linhas
comerciais.
Os CTT, não deveriam fazer qualquer
distinção, entre a correspondência selada
e os aerogramas isentos de franquia.
A expedição dos aerogramas do
Ultramar para a Metrópole, funcionava de
forma inversa, isto é, os militares entregavam
a correspondência nos Comandos ou em
qualquer estação dos CTTU que, por seu
turno a enviavam pelos aviões da Força
Aérea e aviões das linhas comerciais, para
Lisboa cabendo depois aos CTT a sua
distribuição pelos destinatários, dos vários
pontos do Pais.
Os aerogramas, de cor azul ou
amarela, consoante se destinavam ao
Ultramar ou à Metrópole respectivamente,
que não apresentassem o número do Indicativo Postal ou indicação de se tratar de correspondência de,
ou para um militar, seriam devolvidos ao remetente.
Fig. 22 – 1972. Aerograma militar utilizado por um elemento da
Polícia de Segurança Pública.

Como já foi referido anteriormente, os aerogramas destinavam-se a ser utilizados pelos militares dos
três ramos das Forças Armadas, Polícia de Segurança Pública (Fig. 22), Guarda Nacional Republicana,
(São Tomé e Príncipe) Organizações Para Militares como a Organização Provincial de Voluntários e Defesa Civil de
Angola (OPVDCA) e Moçambique (OPVDCM), por suas famílias e madrinhas de guerra.
Os militares expedicionários nas Províncias Ultramarinas, para satisfazerem as necessidades de
comunicação com a família, ultrapassavam frequentemente o número de aerogramas que lhe eram
mensalmente distribuídos. Encontrámos casos, em que um militar chegava a escrever três aerogramas
no mesmo dia.
No acto da aceitação do aerograma, deveria ser-lhe sempre aposta na frente, a marca de dia da
estação. Noutros casos, a carência destes isentos de franquia, obrigava os militares a usarem aerogramas,
mesmo que estivesse ausente a impressão tipográfica habitual. Nestas condições, os autores possuem
alguns aerogramas de cor azul e vários exemplares de cor amarela, de diferentes emissões, circulados
em Angola.
O exemplar que se apresenta, foi impresso na Tipografia Lito-Tipo, em Luanda, e apresenta no
seu interior uma impressão de um sino com laço a preto, alusiva ao Natal e que se torna evidente na
observação do aerograma. (Fig.23). O utilizador, perante a ausência de impressão, escreveu pelo seu
punho “Edição Exclusiva do Movimento Nacional Feminino”.
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Fig. 23 – 1968. Aerograma militar,
impresso na Tipografia “Lito Tipo,
Luanda” com impressão de Natal no
interior e em que está ausente toda
impressão da frente do aerograma.

Foi escrito por militar do
Pelotão de Intendência nº. 3044
destacado em Nambuangongo,
no Norte de Angola, para a
Delegação
do
Movimento
Nacional Feminino em Luanda.
Apresenta na frente a marca de
dia do PMC-146, localizado em
Santa Eulália. Os aerogramas,
circulavam também no interior e
entre as diferentes Províncias Ultramarinas. A isenção de franquia, estabelecida pela portaria 18 545 de
23 de Junho de 1961, para a correspondência entre os militares e suas famílias, era apenas aplicada no
território nacional, estando interdita a utilização de aerogramas para o estrangeiro. No entanto, possuímos
alguns exemplares enviados para Viena-Austria, por um militar pertencente à EPM-7, na Ilha do Sal.
Em relação aos aerogramas militares, não foi considerada a possibilidade de circularem como
correio registado. Os exemplares registados que conhecemos, foram circulados de “favor” por filatelistas,
mas à revelia dos regulamentos.
Em algumas estações dos CTT, os
aerogramas, apesar de isentos de porte e de sobretaxa aérea, e por desconhecimento ou falta de informação dos
funcionários, foram algumas vezes multados ou franquiados com a taxa normal
de correio aéreo. (Fig. 24) Os autores
possuem um aerograma, circulado com
um selo da taxa de 2$50, obliterado com
a marca de dia do Funchal e com destino a Luanda.
Exemplo diferente, é o de alguns
aerogramas militares expedidos de Macau para Lisboa, quando ultrapassassem
a dotação gratuita atribuída a cada militar. Neste caso eram franquiados com
a taxa de 30 avos. (Fig. 25).

Fig. 24 – 1968. Considerado como correspondência não isenta foi
franquiado com a taxa normal de correio aéreo.

Fig. 25 – 1969. Aerograma militar
remetido de Macau franquiado
com 30 Avos para pagamento
do respectivo porte, por ter sido
ultrapassada a dotação gratuita
de aerogramas isentos de franquia,
atribuída a este militar.

Também, os aerogramas circulados internamente em Angola
não estavam dispensados do uso
do selo do Povoamento. Possuímos
aerogramas, em que foi aplicado
o carimbo T de porte a pagar por
falta do selo do “Povoamento”,
como prova a indicação manuscrita “Pov.” 2$00, exactamente o
dobro da taxa em falta (Fig. 26, 27).
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Fig. 26 – 1964. Aerograma militar
isento de franquia, circulada em
Angola e em foi aplicada a taxa de
Povoamento.

Fig. 27 – 1964. Aerograma militar
circulado em Angola e porteado
por falta de pagamento da taxa de
Povoamento.

Os autores possuem alguns exemplares, amarelos e azuis, circulados pela Estação Postal Militar 6
(EPM-6) em 1964, devendo a marca de porte a pagar ter sido aplicada pela estação dos CTT de Luanda,
pois nenhuma EPM em Angola, possuía este tipo de carimbo. (Fig. 27)
Os aerogramas, apesar de apresentarem uma inscrição, proibindo a inclusão de qualquer objecto
ou documento, foram, durante os anos em que foram utilizados, o meio de transporte de vários objectos.
Temos conhecimento que serviram para enviar selos de correio, fotografias e notas de banco e também
folhas de papel de carta para aumentar a área de escrita a utilizar. Noutros casos, e com o mesmo
objectivo, foram dobrados dois aerogramas de modo a parecerem um só, tendo circulado desta forma.
Alguns utilizadores de aerogramas, temendo que este tipo de correspondência, aparentemente
frágil na preservação do sigilo do seu conteúdo e pensando que este correio poderia ser sujeito a censura,
utilizavam métodos destinados a “reforçar” a sua segurança.
Assim, com esse objectivo, encontrámos a assinatura do remetente sobre a pala do fecho, o
encerramento das aberturas laterais com cola, com fita adesiva ou mesmo adesivo medicinal. Pensamos
que, pelo elevado número de aerogramas que circulavam diariamente pelas estações postais militares,
estes receios seriam completamente infundados.
Logo desde o início da reocupação do Norte de Angola, se constatou a incapacidade dos Correios
de Angola e das estruturas militares existentes em efectuarem de forma eficaz a distribuição de toda a
correspondência acumulada e destinada aos militares em campanha, algures no interior da Província.
É neste contexto que se tornou indispensável criar e pôr em funcionamento um serviço militar, que
fizesse a recepção e distribuição da correspondência dos militares, mantendo por razões de segurança,
o sigilo do local das forças em operações (Fig. 28).
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Fig. 28 – 1966. Estação Postal Militar 8, em Bissau.

Surgia assim, o Serviço Postal Militar que em Angola iniciou a sua actividade em 21 de Julho de 1961.
Com a extensão do conflito a outras áreas desta Província e com o aumento dos efectivos militares,
houve necessidade de instalar uma rede de Estações Postais Militares e de Postos Militares de Correio.
Da mesma forma e com os mesmos objectivos, se procedeu à instalação do SPM na Guiné,
Moçambique e nos restantes territórios ultramarinos.
Os aerogramas militares, isentos de franquia, editados pelo Movimento Nacional Feminino tiveram
grande êxito como forma de correspondência militar, rápida e económica, encaminhados pelo SPM e
transportados, na sua maior parte pelos Transportes Aéreos Portugueses – TAP.
O Serviço Postal Militar (SPM) cumpriu, de forma exemplar, a missão de fazer chegar o correio aos
militares em campanha durante a Guerra Colonial, de 1961 a 1974.
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Isentos de Franquia Militares
“Carte-Lettre de L’Esperance”
Grande Guerra 1914/1918

Em homenagem ao Brig. Cunha Lamas
Apresentação
Conforme refiro num outro artigo publicado neste Boletim, beneficiei no início da minha colecção de Inteiros Postais do contacto pessoal e amigo do Brigadeiro
Cunha Lamas. Recordo o interesse que manifestou sobre
os Inteiros Postais Isentos de Franquia distribuídos e utilizados pelas Militares em campanha, nomeadamente na
Grande Guerra de 1914 / 1918.

António Abreu

antabreu@yahoo.com

Possuo na minha colecção de inteiros postais (IP)
usados por militares em serviço, um bilhete-carta especial,
um desses inteiros postais isentos de franquia distribuído
aos militares das Forças Armadas Francesas durante a
Grande Guerra de 1914/18, isto é, a WW I na terminologia
anglo-saxónica, e circulado de França para a Ilha de Moçambique, Moçambique, de 31 de Dezembro de 1915 a
22 de Fevereiro de 1916.
Este IP pertence a uma edição particular, constituida por um conjunto de bilhetes-cartas e de bilhetes-postais designados por “Carte - Lettre”, ou “Carte Postale”, “de l’Espérance”, distribuídos às tropas francesas e
belgas nos primeiros anos da Grande Guerra.
Résumé
J’ai dans ma collection des entiers postaux utilisés
par le service militaire, une carte - lettre spéciale, franchise
postale, distribué aux militaires des forces armées pendant
la Grande Guerre����������������������������������������
de
���������������������������������������
1914��������������������������������
/18, à
���������������������������
savoir�������������������
, �����������������
WW���������������
I�������������
��������������
dans
������������
la�����
ter����
minologie anglo-saxonne, et envoié à partir de la France
à Mozambique Island, Mozambique, en 31Décembre1915
jusqu’ a 22Février 1916.
Il s’agit d’un entier postal d’une série privées de
cartes postales������������������������������������������
�����������������������������������������
appelés����������������������������������
���������������������������������
“Carte���������������������������
��������������������������
-�������������������������
������������������������
Lettre» ou «������������
Carte Postale», “de l’Espérance», distribué aux troupes françaises et
belges dans les premières années de la Grande Guerre.
Abstrat
I have in my collection of postal stationery used by
the military, a special letter-card, free franking, distributed
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to French Armed Forces during the Great War of 1914/18, ie, WW I, and circulated from France to Mozambique Island, in Mozambique, on the 31st December 1915 until 22nd February 1916.
It’s a free franking postal item of a particular set of cards and letters-cards called “Carte - Lettre”,
or “Carte Postale”, “de l’Espérance,” distributed to French and Belgian troops in the first years of WW I.
1 – Introdução
Em 1915, as tropas Francesas mobilizadas faziam circular, diariamente, cerca de 5 milhões de
cartas! Esta actividade verificava-se especialmente com os militares em deslocação para a frente, que
em todos os pontos de paragem acorriam aos locais de venda esgotando os postais ilustrados e outros
possíveis meios de comunicação escrita, para enviar as últimas notícias aos seus familiares, amigos e
amigas.
Desde o início do conflito em Agosto de 1914, tinha sido restabelecida para os militares nas Forças
Armadas Francesas, por um decreto, a Isenção Postal para cartas e postais com um peso inferior a 20g (1º
escalão de peso). Para usufruir da isenção, a carta devia apresentar um carimbo ou marca confirmando
a situação militar do remetente.
Não tendo sido imposto qualquer outro constrangimento além desse carimbo ou marca, foram
criados inúmeros tipos de Isentos de Franquia, uns de carácter oficial e outros totalmente particulares.
Dos emitidos com carácter oficial refiro os postais com 6, 7, 8 e 9 bandeiras, no canto superior
direito ou ao centro (Fig. 1)

Com 6 bandeiras à direita
Com 8 bandeiras ao centro
Fig. 1 – Isentos de Franquia de emissões oficiais da Administração Pública

No que se refere a Isentos de Franquia particulares são conhecidas inúmeras emissões com diferentes
modelos e variedades, com e sem apelos patrióticos, com imagens da frente, com celebridades (Fig. 2), com
propaganda (Fig.2), com motivos religiosos, edições regionais, edições das ligas patrióticas, etc.
Nas emissões particulares há ainda que mencionar, em especial, as “Carte-Lettre” e as “Carte
Postale” “De l’Espérance” (Fig. 3 e 4), que a seguir se descrevem.
2 – Isentos de Franquia “De l’Espérance”
A emissão particular de Isentos de Franquia da série “De l’Espérance” constitui um dos conjuntos
mais ricos de modelos e de variedades das emissões particulares da Grande Guerra.
Esta emissão é composta por bilhetes-postais (carte postales) e por bilhetes-carta (carte-lettre).
Numa apreciação geral das variedades existentes, podemos considerar como esquema de base a
representação, na frente da carta (ou do postal) e no canto superior direito, dum medalhão com a figura
do Gen. Joffre (Fig. 3), ou duma imitação de selo com a semeadora (Fig. 3) ou com o Gen. Joffre; no
canto inferior esquerdo existe, normalmente, uma imagem alusiva ao esforço de guerra. Em alguns dos
blhetes-carta esta imagem está colocada no verso da carta (Fig. 4). Nas edições “específicas” para o
Exército Belga, no canto superior direito está representado um medalhão com o escudo de armas da
Bélgica.
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Postal com os cinco dirigentes Aliados (do início), Poicaré
Postal com 5 bandeiras no canto superior direito e com
(FR), Pedro IV (Serv), George V (GB), Rei Alberto (BE), Nicoanúncio ao “Pneu Bergougnam - Clermont Ferrand” no
lau II (Rus.). Imitação de selos com “Soldado e Alsaciana)
canto superior esquerdo.
Fig. 2 - Dois modelos das emissões de isentos de franquia particulares

Fig. 3 – Exemplares de bilhetes-carta “De l’Esperance” com uma imagem na frente.
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No que se refere aos bilhetes-carta para o Exército Francês, além das variedades resultantes das
possíveis combinações das figuras do canto superior direito com as imagens do canto inferior esquerdo
(estas são inúmeras, tendo eu referenciado 18 e algumas com variedades nas figuras ou nos dizeres),
há ainda as variedades de papel em que foram impressos (branco, creme, rosa e cinzento) e a cor da
impressão (preto, castanho-vermelho, verde seco e verde escuro). Quanto às imagens impressas no verso
registo 3 variedades (fig.4).

“En Alsace – Récompenses
Méritées”

“Attaque Repoussée”

“Notre merveilleux 75”

Fig. 4 - Bilhetes-carta “De l’Esperance” com a imagem no verso

3 – Um destino improvável: Ilha de Moçambique em 1915/16
3.1 – O bilhete carta
A “CARTE - LETTRE DE L’ ESPÉRANCE” circulada que possuo é do tipo com imitação de selo,
representando o contorno da semeadora e as palavras “FRANCHISE MILITAIRE”, e com a gravura no
canto inferior esquerdo de “UN BRAVE POILU” (Fig. 5).

Fig. 5 – “CARTE-LETTRE DE L’ ESPÉRANCE” com “UN BRAVE POILU”

Na frente tem três selos das emissões francesas da semeadora, dois dos selos de “10+5 c.”, cor
encarnado (emissão de 1914 “en profite de la Croix-Rouge”, n.º 147 do Yvert) , e um selo de “5 c.”, cor
verde (n.º 137 do Yvert), totalizando “25 c.” de taxa base, mais “10 c.” de sobretaxa para a Cruz Vermelha.
Foi enviada de “Langres, Haute Marne” (França) com marca de dia de “31-12 / 15”, para Moçambique
(Ilha de ) onde recebeu a marca do dia «22.Fev.16», após passar por Lourenço Marques em «5-02-16» (Fig. 6).
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Fig. 6 – Verso do bilhete carta da figura 6
O remetente foi “M.r Claude Gallay”, do “21e Reg.te d’ Inf.ª, 27e C.ie”, “Langres, Haute Marne”, e é dirigida a “Monsieur Victor Pereira Cardoso, Condutor Obras Públicas”, “Mosambique”, “Afrique Oriental Portugaise”.
3.2 – A taxa aplicada
Os militares franceses tinham Isenção de Franquia não só nas cartas com destino dentro Metrópole,
como também para as colónias e para o estrangeiro em geral. Dado que não tinham sido feitos acordos com os
governos estrangeiros que garantissem este regime de Isenção de Franquia (o que foi sendo acordado com os
países e governos Aliados, conforme foram entrando em campanha), foi estabelecido pelas Autoridades Governamentais com os Serviços dos Correios, que seriam aplicados, gratuitamente, na correspondência dos militares
para o exterior do país, os selos correspondentes à respectiva franquia no valor de “25 c.”.
Contudo, no caso em apreciação, foram aplicados selos com franquia adicional para a Cruz
Vermelha, no total de “10 c.”, o que não estava abrangido pelo definido pelas Autoridades Francesas. A
explicação disto está no conteúdo do bilhete-carta, pois aí está escrito (traduzindo):
“...pergunto se o que deseja são os selos da Cruz Vermelha como por exemplo estes aplicados na
carta, e se os deseja com carimbos dos sectores onde se localizam os Regimentos ou sem carimbo.”
Isto é, a utilização dos selos com sobretaxa para a Cruz Vermelha foi intencional por parte do remetente.
3.3 – O Remetente
Claude Gallay era um cidadão francês residente em Lyon, França, que está interessado, de
acordo com o conteúdo da carta, em bilhetes-postais ilustrados com vistas ou personagens indígenas
de Moçambique, dando em troca o que for do interesse do correspondente, Numa nota final, após
a sua assinatura, mais informa que fora recentemente mobilizado. No endereço de remetente indica
a Unidade mobilizadora, a 27ª Comp.ª do 21º Regimento de Infantaria, localizado em Langres, Haute
Marne, localidade donde envia o bilhete carta, conforme as marcas de dia que inutilizam os selos postais.

Estandarte
Insignia
Fig. 7 – Símbolos do “21e Régiment d’Infanterie de Ligne”
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O 21º Regimento de Infantaria era uma antiga e prestigiada unidade do Exército Francês (Fig. 7),
que na Grande Guerra (1914 – 1918) combate durante quatros anos, intervindo em diferentes frentes e
batalhas. Esta Unidade será dissolvida em 1963, após o fim da Guerra da Argélia.
		3.4 – O Destinatário
Victor Pereira Cardoso era um técnico dos Serviços de Obras Públicas da Colónia de Moçambique,
tendo iniciado o seu contrato nestes Serviços como desenhador em 1910 (Portaria de 20 de Junho da
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar, publicada a página 2163 do Diário de
Governo de 23 de Junho de 1910).
Em 1915 já tinha sido promovido a Condutor de Obras Públicas e residia na Ilha de Moçambique

Fig. 8 – Edifício dos Correios e Telégrafos da Ilha de Moçambique em 1929
(Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colónia de Moçambique, n.º 7 - Distrito de Moçambique - de José dos Santos
Rufino, 1929)

4. – Comentário Final
Possuo um conjunto de Isentos de Franquia utilizados pelos Militares Portugueses no período
da Grande Guerra, muitos deles herdados de casa dos meus Avós que participaram na guerra desde
Fevereiro de 1917 até 1919, no fim da evacuação para Portugal do Corpo Expedicionário Português.
Nesses IP/IF de família não existia nenhum da série “De l’ Espérance”, nem tive ainda a
oportunidade de ver algum deles utilizados pela tropas portuguesas. Espero que este artigo contribua
para o conhecimento desta original emissão de Isentos de Franquia da G.G.
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Literatura Filatélica e de História Postal
Inteiros Postais
(XI)
Resumo

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo,
uma apresentação e uma descrição bibliográfica
de livros e catálogos de inteiros postais de Portugal
Continental, das Ilhas Adjacentes, Macau e das antigas
colónias portuguesas até 1975.
Os livros analisados foram publicados em Portugal
Continental, Madeira, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos
da América e Hong Kong e abrangem os inteiros postais
emitidos de 1878 em diante.
Palavras-chave: Aerograma; Bilhete-Carta; Bilhete
Postal; Sobrescrito; Cartão Postal; Inteiro Postal.
Abstract
The study quoted below is, simultaneously, a
presentation and a bibliographic description of books and
catalogs of postal stationeries from Continental Portugal,
Adjacent Islands, Macao and former Portuguese colonies
until 1975.
The books presented were published in Continental
Portugal, Madeira, Germany, Belgium, United States of
America and Hong Kong and cover the stationeries issued
from 1878 on.
Keywords: Aerograme; Air Letter Sheet; Envelope;
Letter Card; Postal Card; Stationery.
Résumé
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et une
description bibliographique de livres et catalogues d’entier
postaux de Portugal Continental, des archipels des îles
adjacentes, Macau et des anciennes colonies portugaises
jusqu’à 1975.
Les livres présentés furent publiés au Portugal,
Madère, Allemagne, Bélgique, États Unis d’Amérique et
Hong Kong et couvrent des entiers postaux émis depuis
1878.
Mots-clés: Aérogramme; Enveloppe; Carte-lettre;
Carte Postale; Entier Postal.
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Introdução
O estudo que se segue é uma recensão de livros, catálogos e brochuras que sobre inteiros postais
foram surgindo no panorama editorial nacional e internacional, desde 1925 até 2010. Contém livros
publicados em Portugal Continental, na Madeira, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos da América e
Hong Kong, em português, inglês, francês, alemão e chinês. Sempre que é do conhecimento do autor a
existência de mais do que uma edição da mesma obra é a mesma recenseada, aplicando-se o mesmo
critério para suplementos e preçários.
A referência bibliográfica segue o sistema autor-data, incluindo para além dos clássicos título, local
de edição, editor e nº de edição, também o número de páginas e o tipo de capa, sendo que para os
livros mais recentes se apresenta igualmente o ISBN.
Os livros e catálogos que se apresentam, por ordem alfabética crescente de autores, correspondem
à matriz fundamental do que em Portugal e no estrangeiro foi publicado com estudo e sistematização
das emissões, arrolados por datas e tipos.
Os livros editados no estrangeiro, nomeadamente os grandes catálogos cuja publicação se fez em
edições avulso, foram aparecendo no mercado ao longo de muitos anos, por vezes com variações no
título e no editor. Apresentam-se os ditos destacando os que a Portugal ou às ex-colónias portuguesas se
reportam.
Não constam deste estudo os artigos da especialidade que sobre estas matérias foram surgindo
em inúmeras revistas, catálogos e boletins de exposições e mostras ao longo dos anos, ficando o seu
arrolamento para uma próxima oportunidade.
Este estudo não equaciona nem problematiza o conceito de inteiro postal, por um lado porque o
seu intuito é o de apresentar o panorama editorial de relevo sobre a matéria e por outro porque alguns
dos conceitos que nos chegaram sobre este assunto carecem de uma análise mais aprofundada à luz da
terminologia, nomenclatura e funções provenientes da história postal e dos correios.
As fontes de informação relativas a este assunto constam dos mesmos locais e emanam das mesmas
entidades que superintendem nas matérias postais analisadas em artigos anteriores, na circunstância
sobre correio aéreo e correio ferroviário. Por essa razão são agora remetidas para os textos em questão,
já publicados neste boletim em números anteriores.
I

-

Fontes

As fontes primárias e secundárias relativas aos inteiros postais encontram-se publicadas nos locais
de uso e costume, i.e., no Diário do Governo, Diário da República, Colecção Oficial de Legislação
Portuguesa, edições da UPU relativas às convenções postais universais, publicações autónomas dos
tratados e convenções internacionais, boletins oficiais das ex-colónias, circulares e boletins dos correios
de Portugal e das ex-colónias, com variantes no título, guias e anuários comerciais e dos correios, índices
e textos da formação profissional dos correios, documentos manuscritos e dactilografados constantes de
arquivos de documentação, etc.
A descrição e caracterização de várias das fontes impressas atrás citadas é possível de ver em LUZ
(Setembro de 2011) e (Março de 2012) no Boletim do Clube Filatélico de Portugal Nº433 e Nº435.
II

-

Estudos publicados em Portugal Continental

BARATA, Paulo Rui (1976). Aerogramas de Portugal. Lisboa: Publifil. 66 páginas + 1 na face interior
da contracapa. Brochura agrafada. Texto em português com uma introdução em inglês, acompanhados
de imagens a p/b.
A publicação em questão contém uma lista ordenada cronologicamente de aerogramas e de
aerogramas militares de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné, Índia, Macau, Moçambique, S. Tomé e
Príncipe e Timor, apesar de o título só fazer referência a Portugal. Inclui a referência à legislação relativa
às emissões das ex-colónias, tiragens de inúmeros aerogramas e preços.
BARREIROS, Eduardo, BARREIROS, Luís (2004). História do Serviço Postal Militar / History of Portuguese
Military Postal Service / Aerogramas Militares / Catálogo. SL: SE [Eduardo Barreiros e Luís Barreiros]. ISBN 9729119-65-1. 460 páginas. Capa dura com sobrecapa. Bilingue português-inglês. O catálogo de aerogramas
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militares consta da página 217 até à 396.
O livro em apreço abre com um índice estruturado por assuntos, contém uma introdução histórica
com a cronologia dos acontecimentos relativos à guerra colonial, enquadra o papel desempenhado na
época pelo Movimento Nacional Feminino, descreve e caracteriza os aerogramas militares, apresenta a
acção da Cruz Vermelha Portuguesa nos acontecimentos, caracteriza o Serviço Postal Militar em Portugal
e nas ex-colónias portuguesas em português e em inglês e apresenta um catálogo de aerogramas
militares de Portugal e das ex-colónias portuguesas.
Ao longo das páginas deste livro são apresentadas fotografias e desenhos contendo imagens a
cores e a preto e branco em elevado número, incluindo marcas de dia, de registo, carimbos e etiquetas.
O catálogo de aerogramas é especializado com reproduções a cores e descrição de muitos detalhes,
incluindo tiragens e graus de raridade.
A terminar contém, em anexos, a legislação relativa ao SPM, listas com indicativos postais militares,
agradecimentos e uma extensa bibliografia.

FERREIRA, Jaime M. M., NEVES, L. M. Barata das (Colaboração de Miguel Pessanha) (1989). Bilhetes
Postais e Cartões de Boas Festas. I Volume. Lisboa: Filatelia Barata das Neves. 224 páginas. Capa mole.
O livro acima citado apresenta índice, introdução, uma nota explicativa dos critérios utilizados
na catalogação dos espécimes, o catálogo dos bilhetes postais de boas festas de 1936/37 em diante,
introdução relativa aos cartões postais e catálogo dos
mesmos desde 1979 até 1988, terminando com uma
bibliografia. Os dados apresentados para os bilhetes
postais são o número de ordem, dados técnicos e preços.
FERREIRA, Jaime M. M., NEVES, L. M. Barata das
(Colaboração de Miguel Pessanha) (1989). Bilhetes
Postais e Cartões de Boas Festas. Cotações. I Volume.
Lisboa: Filatelia Barata das Neves. 35 páginas. Brochura
agrafada.
A brochura em análise contém o índice,
introdução, relação de abreviaturas, legendas, símbolos
e graus de raridade, períodos de transição, classificação
e distinção dos estados de conservação dos bilhetes
postais e algumas noções importantes, seguindo-se-lhe
listas com tiragens e preços.
Introdução aos Inteiros Postais. (1977). Lisboa:
Publifil. 8 páginas. Brochura agrafada.
A brochura em questão contém 3 artigos de
iniciação à matéria em apreço com a caracterização
de diferentes tipos de inteiros postais.
LAMAS, José da Cunha (1952). Bilhetes-Postais
de Portugal e Ilhas Adjacentes. SL: Administração-Geral
dos Correios, Telégrafos e Telefones Portugal. Edição dos
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Serviços Culturais dos C.T.T. 267 págs+3 (Índice)+1 (errata). Capa mole.
O estudo acima referido apresenta um prefácio, a história dos bilhetes postais, convenções e
congressos postais desde 1874 até 1952, bilhetes postais de Portugal Continental desde 1878 até 1948, das
Ilhas adjacentes, bilhetes postais isentos de franquia, bilhetes postais de uso particular, reimpressões de
bilhetes postais e o bilhete postal não emitido da Monarquia do Norte.
Para os inteiros em apreço são apresentados dados históricos, legislativos, tiragens, entradas e
retiradas de circulação e bem assim a relação dos mesmos com as tarifas postais em vigor.
LAMAS, José da Cunha (1969). Inteiros Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes. SL: AdministraçãoGeral dos Correios, Telégrafos e Telefones Portugal. Edição dos Serviços Culturais dos C.T.T. 250 + 2 págs.
Capa mole.
O livro em análise apresenta um prefácio, a história dos inteiros postais, bilhetes postais de Portugal
Continental, bilhetes postais das ilhas adjacentes, sobrescritos selados, cartões-postais e bilhetes-postais,
reimpressões de inteiros-postais, bilhetes-cartas-avião (aerogramas) isentos de franquia, telegramas
“directos” e autógrafos e impressos oficiais selados.
A estrutura de apresentação é semelhante à do livro editado em 1952, afirmando o autor no
prefácio que este estudo é a continuação do anterior no que aos bilhetes postais se reporta. Incide o
mesmo essencialmente em dados históricos, legislativos, tiragens e bem assim na relação dos inteiros com
as tarifas postais em vigor.

LAMAS, José da Cunha, MARQUES, A. H. de Oliveira (1981). Catálogo de Inteiros Postais Portugueses.
Lisboa: Correios e Telecomunicações de Portugal. 20 páginas. Brochura agrafada.
A brochura em questão contém os bilhetes postais de D. Luís, nº1 a 12, até 1884-87.
LAMAS, José da Cunha, MARQUES, A. H. de Oliveira (1985). Catálogo de Inteiros Postais Portugueses.
Vol. I Portugal. SL: Correios e Telecomunicações de Portugal. 183 páginas. Capa mole.
O catálogo acima referido começa com um prefácio dando conta da génese do mesmo, seguindose-lhe o arrolamento de bilhetes postais, bilhetes postais isentos de franquia, bilhetes postais particulares,
bilhetes postais não emitidos, sobrescritos, sobrescritos de correio aéreo, sobrescritos isentos de franquia,
sobrescritos particulares, cartões postais e bilhetes-cartas, bilhetes-cartas de correio aéreo (aerogramas),
bilhetes-cartas isentos de franquia/correio aéreo (aerogramas), bilhetes-cartas particulares, impressos
selados, impressos de telegramas directos e autógrafos.
Os espécimes referidos são apresentados pela classificação atrás enunciada e dentro desta por
ordem cronológica , contendo, em regra, imagens, tabelas e dados relativos às datas de emissão e
algumas retiradas de circulação, dimensões, tiragens e autores.
LAMAS, José da Cunha, MARQUES, A. H. de Oliveira (1985). Catálogo de Inteiros Postais Portugueses.
Vol. II Ilhas Adjacentes; Antigas Colónias; Macau. SL: Correios e Telecomunicações de Portugal. 210
páginas. Capa mole.
O 2º volume do catálogo ora em análise apresenta uma estrutura de organização da informação
semelhante à do 1º volume, contendo, em regra, imagens, tabelas e dados relativos às datas de emissão
e de algumas retiradas de circulação, dimensões, tiragens e alguns autores. Contém informações dos
inteiros postais dos Açores, África, Angola, Cabo Verde, Funchal, Guiné, Horta, Índia, Macau e Timor,
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Macau, Madeira, Moçambique, Companhia de Moçambique, Companhia do Niassa, Ponta Delgada, S.
Tomé e Príncipe, Timor e Ultramar.

LÊDO, Joaquim (Coordenação de) (SD) [1978]. Inteiros postais Portugueses. Porto: Victor Simarro. 104 páginas. Capa mole.
Este catálogo abrange as emissões de 1878 até 1968, contém uma nota introdutória e o catálogo de bilhetes postais base,
ilustrados, comemorativos e de propaganda e de boas-festas.
LÊDO, Joaquim (Coordenação de) (SD). Inteiros postais Portugueses 2º Volume. Porto: Victor Simarro. 64 páginas. Capa mole.
O livro referido abrange as emissões de 1962 até 1989, contém o catálogo de bilhetes postais base, ilustrados, comemorativos
e de propaganda, de boas-festas e aerogramas.
LÊDO, Joaquim (Coordenação de) (Setembro de 1978). Preçário do Catálogo de Inteiros Postais. Porto: Victor Simarro. 16 páginas. Folhas agrafadas. Texto a preto sobre folhas cor-de-rosa.
LÊDO, Joaquim (Coordenação de) (Junho de 1980). Suplemento e Preçário do Catálogo de Inteiros Postais. Porto: Victor Simarro. 16 páginas. Incluído na revista Estampilha e Vintém, nº 10
de Junho de 1980, Porto: Victor Simarro. Folhas agrafadas. Texto e
imagens a preto sobre folhas amarelo claro.
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MACHADO, Paulo Sá (1984). Companhia de Moçambique Catálogo de Inteiros Postais. Separata
da revista Filatelia Temática Nº121 de Setembro de 1983 – Catálogo da II Exposição Filatélica Nacional
de Inteiros Postais – Interpor 83. SL: SE. 27 páginas. Folhas agrafadas e capa mole com nervuras, colada.
A brochura acima citada contém uma nota de abertura, prólogo, notas e o arrolamento de
bilhetes postais e de cartões postais. Inclui igualmente imagens a p/b. Termina com uma relação de
publicações do autor.
MACHADO, Paulo Sá (1986). “Macau / Catálogo de Inteiros Postais”. In revista Filatelia Temática
Nº135 de Outubro de 1986, Páginas 47-79, editada no Porto pela Associação Portuguesa de Filatelia
Temática. Capa mole.
O estudo em análise, inserto na revista acima descrita, apresenta folha de rosto, uma resenha
histórica, uma caracterização do governo e administração do território, prólogo, notas relativas aos
inteiros postais, o catálogo de bilhetes e cartões postais (bilhetes cartas) e de aerogramas. Termina com
uma relação de publicações do autor.
PEREIRA, Américo Mascarenhas (1976). Catálogo de Bilhetes Postais de Portugal Continental. SL
[Porto]: SE. 88 págs + 71 impressas mas não numeradas, com gravuras a p/b. Capa mole.
O livro acima citado contém um intróito seguindo-se notas explicativas e o catálogo de bilhetes
postais de Portugal. A terminar apresentam-se gravuras a p/b de bilhetes postais.
PEREIRA, Américo Mascarenhas (1979). Catálogo de Bilhetes Postais de Portugal Ultramarino. Porto:
Américo Mascarenhas Pereira. 89 págs + 100 impressas mas não numeradas, com gravuras. Capa mole.
O catálogo em questão contém um intróito seguindo-se o catálogo de bilhetes postais de África,
Angola, Cabo Verde, Guiné, Índia, Macau, Moçambique, Cª de Moçambique, Cª do Nyassa, S. Tomé e
Príncipe e Timor. A terminar apresentam-se gravuras a p/b de bilhetes postais.

PINTO, Oliveira (2003). A história postal do SPM / 1961-1981 / Aerogramas / Movimento Nacional
Feminino. SL: SE. 206 páginas. Capa mole.
O livro em apreço contém um índice organizado em XIV capítulos, imagens a cores e a p/b, tabelas,
carimbos e marcas de dia, indicativos postais, legislação de matérias relacionadas com o SPM (Serviço
Postal Militar), isenções de franquia, emissões, consumos e condições de circulação de aerogramas, o
papel desempenhado pelo Movimento Nacional Feminino e pela TAP e bem assim a caracterização do
serviço postal na Índia, S. Tomé e Príncipe, Macau, Moçambique, Timor, Angola, Cabo Verde, Guiné e
Portugal Continental. Termina com conclusões e bibliografia.
SANCHES, A. Bordalo (1986). Inteiros Postais Inéditos. Cadernos da Associação Portuguesa de
Filatelia Temática. Separata do Catálogo da Interpor 86. SL: SE. 8 páginas. Brochura agrafada. Consta
igualmente das páginas 31-38 da revista Filatelia Temática Nº135 de Outubro de 1986, editada no Porto
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pela Associação Portuguesa de Filatelia Temática.
A brochura em apreço começa com uma Introdução
seguindo-se a apresentação e análise de três inteiros
postais emitidos por entidades privadas acompanhados
da respectiva reprodução, a p/b e legislação de suporte
da emissão. Na revista Filatelia Temática nº135 as imagens
encontram-se reproduzidas a cores.
III -

Estudos publicados na Madeira

VIEIRA, Engº Armando M. O. (Orientação técnica)
(1990). Catálogo de Selos da Madeira. Marcas PréAdesivas Selos Postais Adesivos Inteiros Postais. Funchal:
Filatelia e Numismática Madeira. 88 págs + 1(Índice) + 1
(mapa). Capa mole. Texto em português contendo um
sumário em inglês.
O catálogo acima referido contém marcas préadesivas, selos postais adesivos e inteiros postais.
Existe uma “Edição para 1999”, com 116 págs +
1(Índice) + 1 (mapa) publicada em 1998 e com o ISBN 972731-018-4. Capa mole. Admite-se que seja a 2ª porquanto
consta do prefácio a referência ao bom acolhimento
dado à 1ª edição.

IV -

Estudos publicados no Estrangeiro

As edições de catálogos internacionais de inteiros postais porventura mais conhecidas no meio
filatélico português aparentam ser o Higgins & Gage e o Michel, sendo no entanto referidos em alguns
círculos pelo menos também o Grosser Ganzsachen-Katalog do Dr. Ascher, editado na Alemanha em
1925, o Catalogue Mondial des Entiers Aéropostaux de François Godinas, bilingue francês-inglês, editado
na Bélgica nas décadas de 1960-70, o Kessler’s Catalogue of Aerogrammes editado nos Estados Unidos
da América em 1961-1969(?) e o Aerogramme von Europa de J. Greiner e H. Greiner, publicado na
Alemanha, com uma 3ª ed. em 1993.
Apresentam-se a seguir, por ordem alfabética crescente, descrições relativas a diversas edições
do Higgins & Gage e do Michel, a que acrescem mais dois catálogos específicos editados no estrangeiro,
sendo um sobre Macau e outro sobre a Companhia de Moçambique.
CHOI, Cheong-Too (1998). Yang’s Postage Stamp & Postal Stationery Catalogue of Macau. Hong
Kong: Yang’s Stamp & Coin Co. Editor: Nai-Chiang Yang. 2nd edition. 112 páginas + 2. Capa mole. Bilingue
inglês-chinês. Os inteiros postais constam das páginas 102-112.
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O catálogo Higgins & Gagge foi publicado nos Estados Unidos da América, entre 1964 e 1991(?) em
várias secções de forma avulsa, com mais do que uma edição, mais do que uma impressão, actualizações
e diversos suplementos com preços, editados ao longo dos anos. É formado por folhas avulsas, furadas,
destinadas a serem incluídas em capas de argolas.
O título desta obra apresenta ligeiras variações ao longo da edição conhecendo-se, entre as suas
inúmeras publicações, pelo menos os seguintes exemplos diferentes (ordem alfabética):
Higgins and Gage World Postal Stationery Catalog Section 9/I 1990-91 Price Supplement (1990).
California, Huntington Beach: Published by Classic Philatelics. Editor: Melvin Feiner.
Higgins & Gage World Postal Stationery Catalog Section 14 Pakistan to Queensland. (First Edition
1969, second printing 1979). California, Huntington Beach: Published by Classic Philatelics. Editor: Edward
G. Fladung.
Higgins & Gage World Postal Stationery Catalog Section 14/PQ 1981 Price Supplement (1981).
California, Huntington Beach: Published by Classic Philatelics. [Editor]: Melvin Feiner.
Priced Catalogue of Postal Stationery of the World Section I Aden to Azores (1964). California,
Pasadena: Higgins & Gage Incorporated, First Edition.

The World Postal Stationery Catalogue   Section 2 Baden to Bushire (Second edition 1977). Calif.,
Pasadena: Published by Higgins & Gage Incorporated. [Conhecido também com etiqueta adesiva com
California, Huntington Beach: Published by Classic Philatelics]. Editor: Edward G. Fladung.
O último suplemento visto pelo autor destas linhas é o Section 9/I 1990-91 Price Supplement,
devendo no entanto salvaguardar-se que, devido à circunstância de entre o princípio e o fim das inúmeras
publicações mediarem mais de 25 anos, o autor destas linhas não viu até à data um conjunto completo
de todas as actualizações e de todos os suplementos com preços.
A estrutura geral da distribuição de países por secções, contendo a discriminação das que se
referem aos inteiros postais de Portugal e das antigas colónias portuguesas é a seguinte, para as respectivas
edições/impressões:
Section 1 Abu Dhabi to Azores (Second edition 1977. Second printing 1984). Contém Angola, Angra e Açores.
Section 1/A 1982 Listing Update (1982). Contém Angola.
Section 2 Baden to Bushire.
Section 3 Cameroons to Czechoslovakia (First edition 1974. Second printing 1982). Contém Cape Verde [sic].
Section 4 Dahomey to Dutch New Guinea.
Section 5 East Africa & Uganda to Ethiopia.
Section 6 Falkland Islands to Funchal (First edition 1967. Second printing 1978). Contém o Funchal.
Section 7 Gabon to Guyana.
Section 8 Haiti to Hungary (First edition 1967. Second printing 1979). Contém a Horta.
Section 9 Iceland to Ivory Cost.
Section 10 Jamaica to Koweit.
Section 11 Lagos to Luxembourg.
Section 12 Macao to Muscat (1966. Third printing 1979). Contém Macau, Madeira, Moçambique e a
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Companhia de Moçambique.
Section 13 Natal to Orange Free State. (1966. Second printing 1979). Contém o Nyassa
Section 14 Pakistan to Queensland (First edition 1969. Second printing 1979). Contém Ponta Delgada,
Portugal, Portuguese Africa, Portuguese Guinea e Portuguese India.
Section 15  Reunion Islands to Ryukyu Islands.
Section 16 Saar to Syria (1971. Second printing 1978). Contém St. Thomas and Prince Islands.
Section 17 Tahiti to Turks & Caicos Islands (First edition 1972. Second printing 1980). Contém Timor.
Section 18 Ubangi to Uruguay.
Section 19 Vatican City to Zululand.
Michel Ganzsachen-Katalog Europa West 2003/04 (2003). Unterschleissheim: Schwaneberger Verlag
GmbH. ISBN 3-87858-638-2. 976 páginas. Capa mole.
Texto em alemão contendo os países da Europa ocidental até 1960.
Michel Ganzsachen-Katalog Europa bis 1960 (2008). Unterschleissheim: Schwaneberger Verlag
GmbH. ISBN 978-3-87858-870-2. 896 páginas. Capa mole.
Texto em alemão contendo os países da Europa ocidental e oriental até 1960.
Michel Ganzsachen Europa ab 1960 Westliches Europa 2011 (2010). Unterschleissheim:
Schwaneberger Verlag GmbH. ISBN 978-3-87858-056-0. 864 páginas. Capa mole.
Texto em alemão contendo os países da Europa Ocidental a partir de 1960. É a continuação da
edição até 1960. Inclui alterações face à edição anterior.
PERNES, Rufino R. (1983). Mozambique Company Postal Stationery. PA, Philadelphia: ISPP Publications.
20 páginas. Brochura agrafada. Texto em inglês.
A brochura em análise contém um índice, notas explicativas relativas a bilhetes e cartões postais,
imagens a p/b, seguindo-se-lhes o respectivo catálogo. Termina com uma nota relativa ao autor e com
uma relação de publicações da ISPP.

Conclusão
As fontes primárias e secundárias relativas aos inteiros postais encontram-se publicadas nos
documentos acima mencionados descrevendo-se de forma pormenorizada os mesmos no Boletim do
Clube Filatélico de Portugal nº433 e nº435.
Os diferentes títulos de estudos e catálogos apresentados são, na sua maioria, edições portuguesas,
de que a primeira de relevo editada em Portugal data de 1952 e a segunda de 1969, sendo ambas
da autoria de Cunha Lamas. O catálogo português mais pormenorizado até à data é também da sua
autoria, em parceria com Oliveira Marques, tendo sido editado em 1985.
No que se refere aos aerogramas militares o livro de Eduardo e Luís Barreiros e o livro de Oliveira
Pinto constituem os estudos mais desenvolvidos até ao momento, na medida em que para além do

49

arrolamento de espécimes enquadram do ponto de vista da história postal quer as emissões quer a sua
utilização.
As grandes edições de catálogos internacionais que desde a década de 20 com a obra do Dr.
Ascher se fizeram conhecer em todo o mundo, abrangem as matérias constantes deste estudo, tal e qual
como a que será porventura a mais conhecida internacionalmente – o catálogo Higgins & Gage – e bem
assim aquela que é a mais recente do género, o catálogo alemão Michel.
Colecções observadas, colaboração e respectivos agradecimentos:
Acácio Luz, Clube Filatélico de Portugal, Francisco Simões, Guilherme Rodrigues, Horácio Novais,
Jorge Cirne, José Correia, Matthias Günther e Miranda da Mota.
		

Situação do pagamento das quotas
Caro Associado
A partir do Boletim nº 416 passou a haver, permanentemente, a informação da
situação de pagamento da sua quota. Para isso, deverá consultar a etiqueta de endereçamento colada no envelope em que foi enviado o Boletim. Abaixo, reproduz-se
uma etiqueta de endereçamento cujo significado dos campos relevantes é o seguinte:
NNNN – Nº de Sócio * AAAA – Ano da última quota paga * XX999 – Código de endereçamento
Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ano 2007 já se encontra paga.
Caso tenha regularizado a sua quota muito recentemente é possível que esta indicação não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergência agradecemos que nos contactem.
				
NNNN AAAA
XX999
				
				
Exº Sr.(ª) Nome
				
				Morada
				
				
CPostal Localidade
Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publicado no Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do
pagamento da quota ( Artº 3.1 ).
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Inteiros Postais Publibel
Foi só depois de me ter aposentado que, a reiterado convite do Dr. Lage Cardoso, amigo de longa data
e então presidente da direcção do CFP, me arrisquei no
exigente universo da Literatura Filatélica.

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

A difícil mas atraente “aventura” teve início em
1997 com a publicação de dois artigos dedicados, precisamente, a inteiros postais, classe filatélica que, na altura,
prendia a minha atenção, em especial. Estes dois artigos
foram: “O Mais Pequeno Inteiro Postal” (revista nº 376) e
“Os Inteiros Postais Publibels” (revista nº 377), cuja matéria é, aqui e agora, retomada, fugindo, quanto possível,
a repetições eventualmente enfadonhas, mas com a finalidade primeira de assinalar e destacar a sua notável
contribuição para valorizar as mais diversas e variadas temáticas.
Sabendo nós que existem temáticas de um único documento filatélico, a título meramente recreativo,
podemos adiantar que, neste aspecto, os Publibel são
fecundos. Adiantamos, a título exemplificativo, os nºs 658
e 1 853, onde, respectivamente, surgem ilustrados um colchão de molas e um bidé (fig. 1 e 2).

Miss Publibel - 1954
Fig. 1 - Publibel nº 658. Tipo 12 (1938).

Neste artigo vamos pois fixar a nossa atenção
numa colecção de inteiros postais belgas, extensa e variada, iniciada em 1933 e terminada em 1984, conhecida por
Publibel. Caracterizam-se estes inteiros postais pelo facto
de inserirem publicidade comercial e, em casos raros, pro-
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paganda de índole diversa (fig. 3 e 4), na parte esquerda do anverso. A responsabilidade da impressão
pertencia a uma agência belga de publicidade postal – a “PUBLIBEL” – detentora do respectivo monopólio. O papel cartonado utilizado era cedido pelo Gabinete do Selo de Malines, às firmas interessadas
em publicitar os seus produtos ou serviços, o qual, após a impressão dos anúncios/reclames ou mesmo
mensagens, o devolvia àquele Gabinete que então imprimia o selo base em vigor.

Fig. 2 - Publibel nº 1 853. Tipo 21 (1954).

Fig. 3 - Publibel nº 849, alertando para os perigos de
fumar na cama.

Fig. 4 - Publibel nº 943, promovendo o Museu Postal.

Verifica-se assim que, ao contrário do que afirmam certos membros de júris, estes documentos
filatélicos, não são repicagens mas sim autênticos
inteiros postais selados por encomenda.
É particularmente significativo enfatizar (não
esquecer que, em 1933, sofria-se ainda as consequências do craque de 1929) o facto dos lucros da venda dos
Publibel, de início, serem depositados num fundo destinado a apoiar os desempregados (ver, por todos, a legenda assinalada na fig. 5). No fim da Segunda Guerra
Mundial, os referidos lucros foram atribuídos a um fundo
especialmente constituído nos correios belgas.
Na Bélgica, inteiros postais inserindo publicidade, têm interessantes antecedentes históricos cujo início
remonta a 1873, com cartas inteiras contendo anúncios
(1). Estas cartas, muito raras actualmente, só estão ao alcance de filatelistas de carteiras bem recheadas.
____________________
(1)

Fig. 5 - Publibel nº 1. Tipo 1 (1933).
.

A publicidade na Filatelia, ou melhor, na pré-Filatelia, remonta ao ano de 1661 (ver meu artigo na revista do CFP, nº 377, de
Setembro de 1997).
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A numeração completa destes singulares inteiros postais encontra-se no catálogo “LES ENTIERS
POSTAUX DE BELGIQUE”, editado pela Société Belge de L’Entier Postal. A última edição que conhecemos
é de 2009. Os primeiros Publibel não eram numerados (2). Passaram a ser numerados a partir do número
209 (fig. 6). A sua tiragem, por motivos que se nos afiguram óbvios, varia entre os 500 exemplares para o
número 94 (fig. 7) e os dois milhões para o número 1 309.

Fig. 6 - Publibel nº 209. Tipo 6 (1935).

Fig. 7 - Publibel nº 94. Tipo 3 (1935).

Um dos aspectos mais surpreendente destas emissões reside no facto de ser o anunciante quem
determinava as estações de correio onde estes inteiros deveriam ser postos à venda. Daqui resultava
uma original e singular vertente que os vocacionou para a publicidade comercial localizada e para a
propaganda turística.
Por razões do contexto político belga – que são do conhecimento geral – as legendas foram
impressas em cinco versões linguísticas, a saber: francês, neerlandês, francês/neerlandês, neerlandês/
francês, e alemão/francês. Em relação a esta última versão, apenas existe um único exemplo. Referimonos ao Publibel nº 2 201, exibindo publicidade aos móveis “Adler” (fig. 8).

Fig. 8 - Publibel nº 2 201- Tipo 22 (1967).

Os Publibel classificam-se em dois grandes grupos: para o interior (2 789) e para o estrangeiro
(apenas 10/12, todos com publicidade turística). O extenso primeiro grupo, subdivide-se em 32 tipos,
conforme as suas dimensões (140x90 mm e 147x103 mm) ou o tipo de selo ou ainda o valor impressos.
____________________
(2)

Estes inteiros postais estão numerados por ordem cronológica do seu lançamento em circulação, salvo os primeiros 209 que
foram dispostos por ordem alfabética.

(3)

Até 1984, data aproximada da dissolução da Agence Belge de Publicité Postale “Publibel”, foram impressos 2 790 inteiros
postais para o serviço interno. Este número, porém, não pode corresponder à realidade, em virtude de se considerarem,
por vezes, as diferentes versões linguísticas com o mesmo número, as numerosas sobretaxas realizadas ao longo de vários
anos, os inteiros contendo diversas franquias mecânicas complementares, as emissões para o estrangeiro, numerações
repetidas por erro administrativo, etc. Na verdade, segundo diversos autores belgas, o seu total deverá rondar os 5 000.
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* * *
Tendo presente que a linha de rumo deste apontamento é evidenciar o forte contributo (quase pioneiro)
destes inteiros postais belgas no desenvolvimento e enriquecimento das colecções temáticas, em especial, nos
anos 40/80 do século passado, importa desde já salientar que o número de temáticas em colecções filatélicas
não é pacífico e cremos, sinceramente, que encontrar tal número é missão impossível. A título meramente
exemplificativo, temos que, em 1975, uma importante associação filatélica norte-americana (ATA), estimava que
já existiam várias centenas de variedades de colecções temáticas. Isto há cerca de 40 anos … quando os correios
dos mais diversos países ainda não exploravam os nossos bolsos com emissões “semanais” de selos temáticos.
Circunscrevendo agora a nossa atenção para estes inteiros belgas, de que somos fãs, em data
que infelizmente não nos é possível garantir, mas que presumo rondar o ano de 1985, Thomassetti Ludo, no
seu livro “THEMATIEK OP PUBLIBEL / THEMATIQUE SUR PUBLIBEL”, uma publicação em neerlandês, francês,
alemão e inglês, selecionou nos Publibel 528 temas. No entanto, numa busca na Net, por nós levada a
efeito, em fins de 2008, o mesmo autor alargava aquele número para cerca de sete centenas.
Thomassetti Ludo, na obra acima referida, além de naturalmente mencionar os temas mais apreciados
pelos filatelistas (abelhas, agricultura, bicicletas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, flores, moinhos, música,
relógios, turismo, transportes vários e centenas de outros), oferece-nos um cenário inesperado, inusitado e até
surpreendente de temas, sobre os quais nos debruçaremos, embora com alguma parcimónia devido às óbvias
restrições de espaço. Vejamos pois os que se nos afiguram quase únicos no panorama filatélico. De uma maneira
geral, demos preferência a anúncios em que o tema invulgar se encontra em primeiro plano.
1. LÂMPADAS PARA RÁDIOS				

2. CHICÓRIA

Fig. 9 - Publibel nº 37. Tipo 1.
.

3. TESOURAS

Fig. 10 - Publibel nº 58. Tipo 1.
.

4. PALMILHAS PARA SAPATOS

Fig. 11 - Publibel nº 73. Tipo 2.
.

Fig. 12 - Publibel nº 270. Tipo 6.
.
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5. ESQUENTADORES DE CASA DE BANHO

6. LÂMINAS DE BARBA

Fig. 13 - Publibel nº 446. Tipo 8.
.

7. CARRINHOS DE LINHA
Fig. 14 - Publibel nº 549. Tipo 9.
.

8. BALDES

Fig. 15 - Publibel nº 729. Tipo 12.
.

9. PAPEL PARA ENROLAR TABACO

Fig. 16 - Publibel nº 751. Tipo 12.
.

10. MEIAS DE SENHORA

Fig. 17 - Publibel nº 909. Tipo 14.
.

Fig. 18 - Publibel nº 1419. Tipo 18.
.
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11. GUARDA-CHUVAS

12. ESCADOTES

Fig. 19 - Publibel nº 1432. Tipo 18.
.

13. DENTADURAS POSTIÇAS
Fig. 20 - Publibel nº 1444. Tipo 18.
.

14. ISQUEIROS

Fig. 21 - Publibel nº 1690. Tipo 21.
.

15. PASTILHAS ELÁSTICAS
Fig. 22 - Publibel nº 2232. Tipo 22.
.

16. IMANES

Fig. 23 - Publibel nº 2346. Tipo 23.
.

Fig. 24 - Publibel nº 2549. Tipo 25.
.
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17. FORMIGAS

Fig. 25 - Publibel nº 2611. Tipo 26.

Ficam, no entanto, muitos mas muitos, temas invulgares e talvez únicos nos registos da Filatelia.
Entre eles, permitimo-nos citar: conservas gourmets onde vamos encontrar um dos dois mais raros Publibel,
raro não por anunciar um delicioso paté de foie, mas por conter uma expressa referência aos escuteiros
(fig. 26), sofás cama, corta relva, berbequins, fósforos, berços, inteiros postais, papel para paredes, anti
tabaco, fantasmas, pilulas várias, bolotas, rolhas, instalações sanitárias, radiadores, máquinas de discos,
torneiras, lotarias, máquinas de costura, despertadores, toalhas, casamentos, móveis vários, mealheiros,
botijas de gás, vestidos de luto e até dois inteiros dedicados a uma das secretárias da direcção Agence
Belge de Publicité Postale “Publibel” a quem deram o nome de MISS PUBLIBEL (ver portada). Sobre as
razões que justificaram esta escolha correm maliciosos comentários …

Fig. 26 - Publibel nº 443. Tipo 8.
.

A finalizar, há que referir que Portugal
aparece recordado nestes inteiros postais a propósito do vinho do Porto. Temos assim: “ROSADA
PORTO” (nºs 604, 604a, 605 e 605a) e “PORTO
FEIST” (nºs 1905, 1906, 1945 e 1946). Podemos ainda acrescentar a estes oito inteiros o reclamo ao
sistema “ASSIMIL” (nºs 1793 e 1794) onde vislumbramos um selo português da emissão Ceres (figs.
27, 28 e 29 respectivamente).

Fig. 27 - Publibel nº 604. Tipo 11 (1938).

Fig. 28 - Publibel nº 1905. Tipo 21 (1954).
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Fig. 29: Publibel nº 1793. Tipo 21 (1954).

Este artigo é especialmente dedicado ao meu amigo Joseph Bonef, residente em Sartrouville
(França), que, nestes últimos anos, além de várias provas de simpatia, me presenteou com centenas de
Publibel – circulados, como tanto apreciamos.
BIBLIOGRAFIA: para além das obras citadas no texto do artigo, o livro de J. A. Desimpelaere
“L’UTILISATION DES ENTIERS POSTAUX & APPARENTES” (1992), bem como o artigo – que julgamos ainda
inédito – de Yves Hennekinne, “LA PETITE HISTOIRE DES PUBLIBELS” (2010), também contribuíram para a
feitura deste trabalho.
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Cartões Postais de Boas Festas
São ou não inteiros postais?
Logo que saíram, em 1979, começou a polémica
acerca dos CBFs, se seriam ou não inteiros postais. O
pomo da discórdia assentava então no facto de só serem
vendidos dentro do respectivo sobrescrito pré-franquiado.
O cartão não existia sem sobrescrito e este, o verdadeiro
inteiro postal, também não existia sem o cartão. Faziam
assim um todo que se vendia em séries de seis a oito
diferentes, conforme o ano de emissão.

Paulo Rui Barata e Luís fernandes

baratap@netcabo.pt - cocareca@sapo.pt

Estes CBFs podem assim classificar-se de quasiinteiros pois a sua venda não se podia efectuar
separadamente do seu sobrescrito. O debate mantevese vivo ao longo de muitos anos, nomeadamente com
o nosso querido amigo Xapa-3 (Américo Mascarenhas
Pereira) a manter acesa a chama.
Durante vinte emissões o status quo manteve-se,
mas a partir de 1998 os cartões passaram a vender-se
separadamente dos sobrescritos, passando ambos a ter
códigos de barras distintos. Como os cartões não podem
circular sem franquia torna-se óbvio que, pelo menos de
então em diante, não são inteiros postais. A situação de
quasi-inteiros mantém-se para as emissões anteriores a esta
mudança. Muitos coleccionadores foram abandonando
os CBFs ao longo dos anos, mas alguns mantiveram-se fiéis
tendo formado grandes colecções, entre eles os nossos
estimados consócios António Areal e René Rodrigues da
Silva, além de nós próprios.
Adiante tentamos fazer uma listagem do que
conhecemos, listagem essa que é complicada pela
existência das emissões “Especiais” e “Prestígio”, que
eram publicitadas apenas junto das empresas, e também
pelas emissões conjuntas com o Hospital D. Estefânia,
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Associação
para a Promoção da Segurança Infantil. Sabemos que
pelo menos esta última continua a editar Cartões de
Boas Festas, embora sem ser em parceria com os C.T.T.,
podendo ser solicitados para a sua morada, Vila Berta,
nº 7-r/c-Esqº, 1170-400 Lisboa, ou através do e-mail apsi@
apsi.org.pt.
Poderemos também ver nesta listagem que, por
erro dos responsáveis, nem sempre a sequência dos
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motivos segue a sequência numérica dos códigos de barras, havendo alguns “saltos”; já o mesmo se
verificava nas séries de postais ilustrados turísticos postos à venda durante a Expo-98 e o Euro-2004. Veremos
também que as emissões “Especial” e “Prestígio” utilizaram por vezes motivos da emissão normal de anos
anteriores. É assim necessário tomar atenção ao número do motivo que neles se encontra inscrito, ou ao
código de barras, para não os confundir.
Aditamentos e correcções a esta despretensiosa listagem são desde já bem-vindos, podendo
ser endereçados para os nossos e-mails, baratap@netcabo.pt ou cocareca@sapo.pt. A todos os nossos
antecipados agradecimentos.
CARTÕES POSTAIS DE BOAS FESTAS

1981 (Novembro) – Sem numeração. Fornecidos
com sobrescrito selo Postilhão de Taxa Paga,
157x110mm.
13 - (n.º 1) – A Virgem, o Menino e S. José, de Vieira
Lusitano
14 - (n.º 2) – O Nascimento do Menino Jesus (Séc. XVII)
15 - (n.º 3) – Adoração dos Pastores, Capela Mariana
16 - (n.º 4) – A Virgem com o Menino, Dom. Sequeira
17 - (n.º 5) – Presépio, Adoração dos Pastores, Gaspar Machado
18 - (n.º 6) – Virgem com o Menino, de Dom. Sequeira
19 - (n.º 7) – Natividade, Escola Portuguesa, Séc. XVIII
20 - (n.º 8) – Fuga Para Egipto, Presépio Madre de Deus

1979 (Dezembro) – Numerados de 1 a 6. Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa Paga,
210x100mm.
1 - n.º 1 – Adoração dos Magos, do Mestre do Paraíso

2 - n.º 2 – A Virgem, S. José e O Menino no Presépio,
Séc. XVI

3 - n.º 3 – Fuga para o Egipto, do Mestre do Paraíso
4 - n.º 4 – Presépio, de Francisco Laborão
5 - n.º 5 – Presépio, de Francisco Laborão
6 - n.º 6 – Sagrada Família, de José Franco

1982 (Novembro) – Sem numeração. Fornecidos
com sobrescrito selo Postilhão de Taxa Paga,
157x110mm.
21 - (n.º 1) – Anunciação, Escola Portuguesa, Séc. XVI
22 - (n.º 2) – Adoração Pastores, de Pedro Alexandrino
23 - (n.º 3) – Adoração dos Magos, do Mestre de S.
Bento
24 - (n.º 4) – A Sagrada Família e Anjo, de João Glama
25 - (n.º 5) – Adoração dos Pastores, Escola Portuguesa, Séc. XVI
26 - (n.º 6) – Presépio da Madre de Deus, de Machado de Castro

1980 (Dezembro) – Numerados de 7 a 10, mais dois
sem numeração. Fornecidos com sobrescrito selo
Postilhão de Taxa Paga, 158x110mm.
7 - n.º 7 – A Virgem e o Menino, de Perugino
8 - n.º 8 – Apresentação do Menino no Templo, de
Quentin Metsys
9 - n.º 9 – Anunciação, de Frei Carlos
10 - n.º 10 – Adoração dos Magos, Esc. Portug., Séc. XVI
11 - (n.º 11) – Anjo da Vida, de Segantini
12 - (n.º 12) – Fuga para Egipto, Conv. da M. de Deus
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1983 (Novembro) – Numerados de 83/1 a 83/6.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm.
27 - n.º 1 – Adoração dos Reis Magos, de Grão Vasco
28 - n.º 2 – Presépio, de Joaquim Carneiro da Silva
29 - n.º 3 – Adoração dos Pastores, Mestre de
Santos-o-Novo
30 - n.º 4 – Apresentação do Menino no Templo,
Esc. Portuguesa, Séc. XVI
31 - n.º 5 – Anunciação, Políptico de Abrantes
32 - n.º 6 – Adoração dos Anjos, Vitral do Mosteiro
da Batalha

1984 (Novembro) – Numerados de 84/1 a 84/10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x108mm.
33 - n.º 1 – Fuga Para o Egipto, Mosteiro da Batalha
34 - n.º 2 – Boas Festas e Feliz Ano Novo
35 - n.º 3 – A Virgem com o Menino e os Anjos, Séc. XVI
36 - n.º 4 – Natal Português, de Eduardo Alarcão
37 - n.º 5 – Natal Tradicional
38 - n.º 6 – Adoração dos Magos, de Machado de
Castro
39 - n.º 7 – Presentes de Natal
40 - n.º 8 – Presépio, de Josefa d’Óbidos
41 - n.º 9 – Alegoria ao Natal, de José Luís Tinoco
42 - n.º 10 – Natal, de José Cândido

48 - n.º 6 – Presépio, de Machado de Castro
49 - n.º 7 – Natividade, Mosteiro da Batalha
50 - n.º 8 – Árvore de Natal, de H.M.
51 - n.º 9 – Natividade, do Mestre do Paraíso
52 - n.º 10 – “Pax in Terra”, de Luís Filipe Abreu

1986 (Novembro) – Numerados de 86/1 a 86/10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x108mm.
53 - n.º 1 – A Virgem e o Menino, Mestre das Meias
Figuras
54 - n.º 2 – A Virgem, o Menino e Dois Anjos, Mestre
Morrison
55 - n.º 3 – Custódia Ladeada de Anjos, Convento
da Madre de Deus
56 - n.º 4 – Apresentação Menino no Templo, de
Quentin Metsys
57 - n.º 5 – Sonhos de Natal, de H.M.
58 - n.º 6 – Santa Ana e a Virgem, de Ramón Destorrents
59 - n.º 7 – Virgem Maria Visitando Santa Isabel, Séc. XVII
60 - n.º 8 – Decoração de Natal, de H.M.
61 - n.º 9 – Reis Magos, de Acácio Santos
62 - n.º 10 – Presépio em Barro, de Machado de Castro

1985 (Novembro) – Numerados de 85/1 a 85/10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x108mm.
43 - n.º 1 – Virgem da Anunciação, de Cornelius
van Cleve
44 - n.º 2 – Presépio da Madre de Deus (Séc. XVIII)
45 - n.º 3 – Pormenor da Anunciação, de Marçal
dos Santos
46 - n.º 4 – Pomba de Natal, de H.M.
47 - n.º 5 – Fuga Para o Egipto, do Mestre do Paraíso
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1987 (Novembro) – Numerados de 1 a 10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm.
63 - n.º 1 – Visitação, do Livro das Horas de D. Manuel I
64 - n.º 2 – Virgem com o Menino e Dois Anjos, Séc. XVI
65 - n.º 3 – Presépio, de Machado de Castro
66 - n.º 4 – Anunciação, Mosteiro da Batalha
67 - n.º 5 – “Omnia Plena Pacis”, de Carlos Figueira
68 - n.º 6 – Presépio, Palácio das Necessidades
69 - n.º 7 – Fuga Para o Egipto, de Policarpo
Oliveira Bernardes
70 - n.º 8 – Natal, de Rute Alexandra dos Santos Reis
71 - n.º 9 – Avô Natal, de H.M.
72 - n.º 10 – Pintando o Natal, de H.M.

83 - n.º 1 – Fuga para o Egipto, Vitral do Mosteiro da
Batalha
84 - n.º 2 – Presépio de Estremoz, Olaria Alfacinha
85 - n.º 3 – Adoração dos Reis Magos, Séc. XVI
86 - n.º 4 – Nascimento de Cristo, Sé de Viseu
87 - n.º 5 – A Virgem e O Menino, Escola Flamenga,
Séc. XV/XVI
88 - n.º 6 – Sagrada Família, Museu Grão Vasco
89 - n.º 7 – Natividade, Livro de Horas de D. Manuel I
90 - n.º 8 – Sagrada Família, Museu Nacional do Azulejo
91 - n.º 9 – Pai Natal, de João Machado
92 - n.º 10 – Árvore de Natal, de João Machado

EMISSÃO ESPECIAL
92A - n.º 1 – motivo??
92B - n.º 2 – motivo??
92C - n.º 3 – Pai Natal, M.D. Design
92D - n.º 4 – motivo??

1988 (Novembro) – Numerados de 1 a 10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm.
73 - n.º 1 – Nossa Senhora do Menino Jesus, de Silos
Franco
74 - n.º 2 – Natividade, de Jorge Afonso
75 - n.º 3 – Fuga Para o Egipto, Convento de Jesus,
Setúbal
76 - n.º 4 – Natividade, Vitral de Almada Negreiros
77 - n.º 5 – Presépio, de Silos Franco
78 - n.º 6 – Adoração dos Magos, de Jorge Afonso
79 - n.º 7 – Anjo Orando, Vitral de Almada Negreiros
80 - n.º 8 – Presépio de Madeira, de José de Almeida
81 - n.º 9 – Pai Natal num Engarrafamento, de
António Antunes
82 - n.º 10 – Noite de Natal, de H.M.

1990 (Novembro) – Numerados de 1 a 10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
93 - n.º 1 – Bolas de Natal, de Acácio Santos
94 - n.º 2 – Nossa Senhora de Belém, Vitral de Abel
Manta
95 - n.º 3 – Criança com Rebuçados “1991”, de
João Machado
96 - n.º 4 – Pai Natal e Aviões, de João Machado
97 - n.º 5 – Retábulo da Natividade, Antuérpia, Séc. XVI
98 - n.º 6 – Presépio de Arte Popular, Domingos
Gonçalves Lima
99 - n.º 7 – Presépio, Mestre de Celas
100 - n.º 8 – Fuga para o Egipto, Azulejos da Capela
do Bispo

1989 (Novembro) – Numerados de 1 a 10.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
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101 - n.º 9 – Adoração dos Magos, Azulejos da Quinta
das Torres
102 - n.º 10 – motivo??

1991 (Novembro) – Numerados de 1 a 9.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
103 - n.º 1 – Coroação de Nossa Senhora, Sé Nova
de Coimbra
104 - n.º 2 – Anjos Cantando, de João Tinoco
105 - n.º 3 – Pai Natal com Trenó, de João Sarmento
106 - n.º 4 – Nossa Senhora com O Menino, Igreja
de St.º António dos Olivais
107 - n.º 5 – Adoração dos Magos, de António Lima
108 - n.º 6 – Pai Natal Lendo, de Margarida Moreira
109 - n.º 7 – Adoração dos Magos, de André Gonçalves
110 - n.º 8 – Mickey, Minnie e Pluto, de Walt Disney
111 - n.º 9 – Grupo de Pais Natal, de João Machado

EMISSÃO PRESTÍGIO
111A - n.º 1 – motivo??
111B - n.º 2 – Presépio de Papel, João Sarmento
111C - n.º 3 – paisagem de Papel, João Sarmento
111D - n.º 4 – motivo??
1992 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.

112 - n.º 1 – A Virgem e O Menino, de Luís de Morales
113 - n.º 2 – Adoração dos Magos, Igreja Matriz de Oiã
114 - n.º 3 – Fuga para o Egipto, Barristas de Estremoz
115 - n.º 4 – Nossa Senhora e O Menino, João de Ruão
116 - n.º 5 – Adoração dos Magos, Casa Museu de
Águeda
117 - n.º 6 – Banda de Música, Arte Popular
118 - n.º 7 – Pai Natal, Design Diagonal
119 - n.º 8 – Pai Natal, de Acácio Santos
EMISSÃO DO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA
119A - n.º 1 – motivo??
119B - n.º 2 – motivo??
119C - n.º 3 – motivo??
119D - n.º 4 – motivo??
119E - n.º 5 – motivo??
119F - n.º 6 – motivo??

1993 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
120 - n.º 1 – Presépio, Sé Velha de Coimbra
121 - n.º 2 – Adoração dos Magos, Escola Flamenga,
Séc. XVI
122 - n.º 3 – A Virgem e O Menino, Vitral da Igreja
de Ponte de Lima
123 - n.º 4 – A Virgem, O Menino e São João, de Cesare
da Siena
124 - n.º 5 – Paisagem com Boneco de Neve, de
João Sarmento
125 - n.º 6 – Menina com Presentes, Design Diagonal
126 - n.º 7 – Presépio, Igreja do Couto de Esteves
127 - n.º 8 – Pai Natal, de Rego & Associados
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EMISSÃO DO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA
127A - n.º 1 – Árvore de Natal, Desenho Infantil
127B - n.º 2 – motivo??
127C - n.º 3 – motivo??
127D - n.º 4 – motivo??
127E - n.º 5 – motivo??
127F - n.º 6 – motivo??

136 - n.º 1 – Adoração dos Pastores, de Josefa de Ayala
137 - n.º 2 – Natividade, de Bern Mitchell
138 - n.º 3 – Virgem e Menino, de Gerard David
139 - n.º 4 – Sinos, Design Enixus
140 - n.º 5 – Reis Magos, Design Enixus
141 - n.º 6 – Pai Natal, Design Enixus
142 - n.º 7 – Vitral, Design Enixus
143 - n.º 8 – A Visitação, Sé de Viseu

1994 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
128 - n.º 1 – Descanso da Fuga para o Egipto, Joan
van Cleve
129 - n.º 2 – Natividade, de Fra Angélico
130 - n.º 3 – Reis Magos, Roger Usher
131 - n.º 4 – Anunciação, de Gerard David
132 - n.º 5 – Paisagem de Inverno, Wood River Gallery
133 - n.º 6 – Pai Natal, de Hazel France
134 - n.º 7 – Janela de Natal, de Stewart Walker
135 - n.º 8 – A Virgem e o Menino, Wood River Gallery

EMISSÃO ESPECIAL
143A - n.º 1 – motivo??
143B - n.º 2 – Adoração dos Magos, de André Gonçalves
143C - n.º 3 – motivo??
143D - n.º 4 – Adoração dos Magos, de António Lima

EMISSÃO PRESTÍGIO
143E - n.º 1 – motivo??
143F - n.º 2 – Porta Decorada, Design Tinta da China
143G - n.º 3 – Centro de Mesa, Design Tinta da China
143H - n.º 4 – motivo??

EMISSÃO PRESTÍGIO
135A - n.º 1 – motivo??
135B - n.º 2 – Decorações de Natal, Rego & Associados
135C - n.º 3 – motivo??
135D - n.º 4 – motivo??

1996 (Novembro) – Numerados de 1 a 9.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.

1995 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.

144 - n.º 1 – Casa Coberta de Neve, de Christa Kieffer
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152H - n.º 4 – Bolas de Natal, Design P.G.F.

145 - n.º 2 – Árvore de Natal e Crianças, Christa Kieffer
146 - n.º 3 – Montra com Doces de Natal, Christa Kieffer
147 - n.º 4 – Fuga para o Egipto, de Vasco Fernandes
148 - n.º 5 – Cena da Visitação, Livro de Horas Francês
149 - n.º 6 – Natividade, de Vasco Fernandes
150 - n.º 7 – Pai Natal Debaixo de um Nevão, Wood
River Gallery
151 - n.º 8 – Pai Natal Voando S/ Casario, Design Masterfile
152 - n.º 9 – Pai Natal, Design Bavaria

1997 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos com sobrescrito selo Postilhão de Taxa
Paga, 157x110mm ou 210x100mm.
153 - n.º 1 – A Virgem, O Menino e Dois Anjos,
Mestre da Lourinhã
154 - n.º 2 – Presépio, Museu Nacional de Arte Antiga
155 - n.º 3 – Adoração dos Magos, de Vicente Gil e
Manuel Vicente
156 - n.º 4 – Sagrada Família, Museu Grão Vasco
157 - n.º 5 – Coro de Anjinhos, Design Bavaria
158 - n.º 6 – Decorações de Natal, Design P.W.A.
159 - n.º 7 – Pai Natal no Trenó, Wood River Gallery
160 - n.º 8 – Caixa de Correio, Wood River Gallery

EMISSÃO ESPECIAL
152A - n.º 1 – motivo??
152B - n.º 2 – Pai Natal, Design Enixus
152C - n.º 3 – motivo??
152D - n.º 4 – motivo??
EMISSÃO ESPECIAL
161 - n.º 1 – motivo??
162 - n.º 2 – motivo??
163 - n.º 3 – Cabana com Neve, Wood River Gallery
164 - n.º 4 – motivo??

EMISSÃO PRESTÍGIO
152E - n.º 1 – Presentes de Natal, de Garry Gay
152F - n.º 2 – Velas de Natal, Design Casa da Imagem
152G - n.º 3 – motivo??

65

EMISSÃO PRESTÍGIO
165 - n.º 1 – motivo??
166 - n.º 2 – motivo??
167 - n.º 3 – Decoração de Árvore de Natal, Andy
Cawfield
168 - n.º 4 – Decoração de Árvore de Natal, Larry Gatz

1998 (Novembro) – Numerados de 1 a 7.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm.
169 - n.º 1 – A Virgem e O Menino, Museu Machado
Castro (código 900 045)
170 - n.º 2 – Adoração dos Magos, Museu de Évora
(código 900 052)
171 - n.º 3 – Anunciação, de Jorge Barradas
(código 900 069)
172 - n.º 4 – O Trenó, Design Diagonal (código 900 076)
173 - n.º 5 – Uff!, Design Diagonal (código 900 083)
174 - n.º 6 – Memórias de Natal, Design Giordano Art
(código 900 106)
175 - n.º 7 – Árvore da Natal, Design Giordano Art
(código 900 090)

1999 (Novembro) – Numerados de 1 a 7.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm ou
210x100mm.
180 - n.º 1 – Adoração dos Pastores, Academia de
Ciências (código 900 748)
181 - n.º 2 – Anunciação, Museu do Funchal
(código 900 755)
182 - n.º 3 – S. Francisco, St.º António, Virgem e
Menino (código 900 762)
183 - n.º 4 – Pai Natal, Design Stuff (código 900 779)
184 - n.º 5 – Pais Natal em Nova Iorque, Design
Japack (código 900 786)
185 - n.º 6 – Noite de Natal, Design Japack (código
900 793)
186 - n.º 7 – Pai Natal na Passagem de Ano (código
900 809)

EMISSÃO ESPECIAL
176 - n.º 1 – motivo?? (código 900 229)
177 - n.º 2 – motivo?? (código 900 236)
178 - n.º 3 – Pai Natal, Design Diagonal (código
900 243)
179 - n.º 4 – motivo?? (código 900 259)
EMISSÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
176 - n.º 1 – Anunciação, Igreja de São Roque
(código 900 267)
177 - n.º 2 – motivo?? (código 900 274)
178 - n.º 3 – motivo?? (código 900 281)
179 - n.º 4 – motivo?? (código 900 298)

EMISSÃO PRESTÍGIO
187 - n.º 1 – Árvore de Natal, de Frederico Arouca
(código 900 861)
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188 - n.º 2 – motivo?? (código 900 878)
189 - n.º 3 – motivo?? (código 900 885)
190 - n.º 4 – Pai Natal, de Daniel Baptista (código
900 892)

2000 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm ou
210x100mm.
191 - n.º 1 – Quadro de Natal (código 801 052)
192 - n.º 2 – Cómoda Natalícia (código 801 069)
193 - n.º 3 – Quadros de Natal (código 801 076)
194 - n.º 4 – Quadros de Natal (código 801 083)
195 - n.º 5 – Carta de Natal (código 801 090)
196 - n.º 6 – Visitação (código 801 106)
197 - n.º 7 – Adoração dos Magos (código 801 113)
198 - n.º 8 – Adoração dos Pastores (código 801 120)

2001 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm ou
210x100mm.
199 - n.º 1 – Pentecostes, de Jorge Afonso (código
901 554)
200 - n.º 2 – Anunciação, Museu Alberto Sampaio
(código 901 578)
201 - n.º 3 – Adoração dos Pastores, de Jorge Afonso
(código 901 585)
202 - n.º 4 – Natividade, de Marçal de Matos
(código 901 561)
203 - n.º 5 – Boneco de Neve, Isabel Maria (código
901 592)
204 - n.º 6 – Pai Natal no Balão, Design Arthank
(código 901 615)
205 - n.º 7 – Paisagem Natalícia, de Isabel Maria
(código 901 608)
206 - n.º 8 – Pai Natal com Prendas, de Andrew
Lachow (código 901 622)

EMISSÃO PRESTÍGIO
207 - motivo?? (código 901 639)
208 - motivo?? (código 901 646)
209 - Bola de Natal, Design Futuro Publicidade
(código 901 653)
210 - motivo?? (código 901 660)
211 - motivo?? (código 901 676)
212 - motivo?? (código 901 683)
213 - motivo?? (código 901 690)
214 - motivo?? (código 901 707)
215 - motivo?? (código 901 714)
216 - motivo?? (código 901 721)
217 - Bola de Natal, Design Ideias a Monte (código
901 738)
218 - Azevinho, Design Ideias a Monte (código 901 745)
219 - Estrela de Natal, Design Ideias a Monte
(código 901 752)

2002 (Novembro) – Numerados de 1 a 8.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm ou
210x100mm.
220 - n.º 1 – Adoração dos Reis Magos (código 902 605)
221 - n.º 2 – Nossa Senhora da Vida (código 902 612)
222 - n.º 3 – Adoração dos Pastores (código 902 636)
223 - n.º 4 – Natividade (código 902 629)
224 - n.º 5 – Paisagem Natalícia (código 902 742)
225 - n.º 6 – Aldeia com Neve (código 902 759)
226 - n.º 7 – Pai Natal (código 902 766)
227 - n.º 8 – Missa do galo (código 902 773)
EMISSÃO PRESTÍGIO
228 - Árvore de Natal (código 902 674)

67

229 - Árvore de Natal (código 902 681)
230 - Decorações de Natal (código 903 046)
231 - motivo?? (código 903 053)
232 - Sinos de Natal (código 903 060)
233 - motivo?? (código??)

2004 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
248 - A Virgem e o Menino, de Sandro Botticelli
(código 906 986)
249 - Prenda de Natal, de Sybille Lichtenstein
(código 906 993)
250 - Anjo da Anunciação, de Fra Angelico
(código 907 006)
251 - Canção de Natal, de Mark Hill (código 907 013)
252 - Velas, de François Bournaud (código 907 020)
253 - Árvore de Natal, de François Bournaud
(código 907 037)
254 - À Espera do Pai Natal, de Luis Filetta (código
907 044)
255 - A Cidade do Natal, de Terry Ananny (código
907 051)
256 - Sino de Natal, de Mascia Manunza (código
907 068)
257 - Pomba da Paz, de David B. Fine (código 907 075)
258 - Feliz Natal, de Amanda Graham (código 907 082)
259 - A Estrela e Árvore de Natal, de Amadeus
Bachmayr (código 907 099)
260 - Estrelas de Natal, de Amadeus Bachmayr
(código 907 105)
261 - Bouquet de Natal, de Amadeus Bachmayr
(código 907 112)
262 - Símbolos Natalícios, de Amadeus Bachmayr
(código 907 129)
263 - Festas Felizes, de François Bournaud (código
907 136)
264 - Bola de Natal, Paramount Inc. (código 907 143)
265 - Árvores de Natal, Paramount Inc. (código 907 150)
266 - Reis Magos, The Art File (código 907 167)
267 - Boas Festas, de Amadeus Bachmayr (código
907 174)
268 - Símbolos de Natal, de Amadeus Bachmayr
(código 907 181)
269 - Estrela de Natal, de Mascia Manunza (código
907 198)
270 - Árvores de Natal, de Amadeus Bachmayr
(código 907 204)
271 - Árvore de Natal e Estrelas, de Amadeus
Bachmayr (código 907 211)

2003 (Novembro) – Sem numeração. Fornecidos
sem sobrescrito, 157x110mm ou 210x100mm.
234 - (n.º 1) – Repouso na Fuga para o Egipto
(código 903 213)
235 - (n.º 2) – Anunciação (código 903 220)
236 - (n.º 3) – Repouso na Fuga para o Egipto
(código 903 237)
237 - (n.º 4) – Presépio (código 903 244)
238 - (n.º 5) – Vela de Natal (código 903 251)
239 - (n.º 6) – Árvore de Natal
e Prendas (código 903 268)
240 - (n.º 7) – Pai Natal com
Pardais (código 903 275)
241 - (n.º 8) – Paisagem
Invernal (código 903 282)

EMISSÃO PRESTÍGIO
242 - Velas de Natal (código
903 688)
243 - motivo?? (código ??)
244 - motivo?? (código ??)
245 - motivo?? (código ??)
246 - motivo?? (código ??)
247 - motivo?? (código??)

68

2004 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./A.P.S.I.
Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm.
272 - Decorações de Natal (código 907 365)
273 - Azevinho (código 907 372)
274 - Ursinhos Brincando (código 907 389)
275 - Ursinhos Brincando (código 907 396)

2005 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
276 - Vela Dourada, deAmadeus Bachmayr (código
907 891)
277 - Velas Coloridas, de Susan Scott (código 907 907)
278 - Adoração do Menino, de Gherardo Giovanni
del Fora (código 907 914)
279 - A Virgem e o Menino, de Raphael (código
907 921)
280 - A Sagrada Família, The Art File (código 907 938)
281 - Boas Festas, de Amadeus Bachmayr (código
907 945)
282 - A Estrela, de Amadeus Bachmayr (código
907 952)
283 - Festas Felizes, de Amadeus Bachmayr
(código 907 969)
284 - Bola e Azevinho Verde, de Susan Zulauf
(código 907 976)
285 - Árvore de Natal com Bonecos, de Luis Filella
(código 907 983)
286 - Bonecos a Desenhar, de Luis Filella (código
907 990)
287 - Pomba da Paz, de Amadeus Bachmayr
(código 908 003)
288 - Pombas Voando, de Elisa Kleven (código 908 010)

289 - Prendas do Pai Natal, de Magda Perrett
(código 908 027)
290 - Símbolos de Natal, de Nicola Rabbett (código
908 034)
291 - Estrela de Natal, de François Bournaud
(código 908 041)
292 - Símbolos de Natal, de Nicola Rabbett (código
908 058)
293 - Árvores de Natal e Estrelas, de Amadeus
Bachmayr (código 908 065)
294 - Árvores de Natal, de François Bournau
(código 908 072)
295 - Árvores de Natal, de Amadeus Bachmayr
(código 908 089)

2006 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
296 - Estrela Cadente (código 908 225)
297 - Árvore de Natal (código 908 232)
298 - motivo?? (código 908 249)
299 - Folhas de Feto (código 908 256)
300 - motivo?? (código 908 263)
301 - motivo?? (código 908 270)
302 - motivo?? (código 908 287)
303 - motivo?? (código 908 294)
304 - motivo?? (código 908 300)
305 - motivo?? (código 908 317)
306 - motivo?? (código 908 324)
307 - motivo?? (código 908 331)
308 - motivo?? (código 908 348)
309 - motivo?? (código 908 355)
310 - Plantas Natalícias (código 908 362)
311 - motivo?? (código 908 379)
2007 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
312 - Raças do Mundo (código 908 638)
313 - motivo?? (código 908 645)
314 - motivo?? (código 908 652)
315 - motivo?? (código 908 669A)
316 - Decorações de Natal (código 908 669B)
317 - motivo?? (código 908 676)
318 - motivo?? (código 908 683)

69

344 - Todos Juntos (código 914 950)
345 - Feliz Ano de 2009 (código 914 967)
346 - Sagrada Família (código 914 974)
347 - Estrela Cadente (código 914 981)

319 - motivo?? (código 908 690)
320 - motivo?? (código 908 706)
321 - motivo?? (código 908 713)
322 - motivo?? (código 908 720)
323 - motivo?? (código 908 737)
324 - motivo?? (código 908 744)
325 - motivo?? (código 908 751)
326 - motivo?? (código 908 768)
327 - motivo?? (código 908 775)
328 - motivo?? (código 908 782)
329 - A Virgem e O Menino (código 908 799)

EMISSÃO ESPECIAL (EM CAIXAS DE 6)
348 - Bola de Natal (código 915 025-87077)
349 - Árvore de Natal (código 915 025-87078)

2009 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
350 - Estrelas de Natal (código 915 681)
351 - Estrela Carmim (código 915 698)
352 - Estrela de Natal (código 915 704)
353 - Feliz 2010 (código 915 711)
354 - Vela de Natal (código 915 728)
355 - Árvores de Natal Douradas (código 915 735)
356 - Folha de Acácia (código 915 742)
357 - Árvore Estilizada (código 915 759)
358 - Símbolo de Paz (código 915 766)
359 - Saudações do Mundo (código 915 773)
360 - Multidão à Volta do Mundo (código 915 780)
361 - Símbolos Tradicionais (código 915 797)
362 - Cor e Brilho (código 915 803)
363 - Profusão de Estrelas (código 915 810)
364 - Saudações Universais (código 915 827)
365 - Brilho Festivo (código 915 834)
366 - A Natividade (código 915 841)
367 - História de Natal (código 915 858)

2008 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.
330 - Trio de Estrelas (código 914 813)
331 - Estrelas de Natal (código 914 820)
332 - Constelações de Estrelas (código 914 837)
333 - Estrela de Natal (código 914 844)
334 - Árvore Brilhante (código 914 851)
335 - Profusão de Árvores (código 914 868)
336 - Brilho e Requinte (código 914 875)
337 - Árvore com Moldura (código 914 882)
338 - Velas Festivas (código 914 899)
339 - Vela Clássica (código 914 905)
340 - Folhagem (código 914 912)
341 - Símbolos Dourados (código 914 929)
342 - Ornamentos de Natal (código 914 936)
343 - Paz Universal (código 914 943)
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EMISSÃO ESPECIAL (EM CAIXAS DE 6)

EMISSÃO ESPECIAL (EM CAIXAS DE 6)

368 - Crianças Patinando (código 915 865A)
369 - Crianças em Trenó (código 915 865B)
370 - Árvore de Natal (código 915 872A)
371 - Lago Gelado (código 915 872B)
372 - Bolas de Natal (código 915 889A)
373 - Estrelas de Natal (código 915 889B)
374 - motivo?? (código 915 896)
375 - motivo?? (código 915 902)
376 - Boas Festas (código 915 919)

392 - Árvore de Natal (código 916 510A)
393 - Árvore de Natal (código 916 510B)
394 - Estrelas de Natal (código 916 527A)
395 - Árvores de Natal (código 916 527B)
396 - Reis Magos no Deserto (código 916 534A)
397 - Natividade no Deserto (código 916 534B)
398 - motivo?? (código 916 541A)
399 - Árvores de Natal (código 916 541B)

2010 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.

2011 (Novembro) – Emissão conjunta C.T.T./
UNICEF. Fornecidos sem sobrescrito, 157x110mm
ou 210x100mm.

377 - Saudações Globais (código 916 367)
378 - Feliz Ano 2011 (código 916 374)
379 - Árvore de Natal (código 916 381)
380 - Símbolos Dourados (código 916 398)
381 - Noite Santa (código 916 404)
382 - Luz e Brilho (código 916 411)
383 - Símbolos do Natal (código 916 428)
384 - Estrela Cintilante (código 916 435)
385 - Chuva de Estrelas (código 916 442)
386 - Árvore de Natal (código 916 459)
387 - Árvore Festiva (código 916 466)
388 - Estrela de Natal (código 916 473)
389 - Árvores de Natal (código 916 480)
390 - Pomba da Paz (código 916 497)
391 - Presépio Estilizado (código 916 503)

400 - Símbolos do Natal (código 916 718)
401 - Árvore de Natal (código 916 725)
402 - Símbolos do Natal (código 916 732)
403 - Símbolos do Natal (código 916 749)
404 - Símbolos do Natal (código 916 756)
405 - Estrela de Natal (código 916 763)
406 - Natividade (código 916 770)
407 - A Virgem e O Menino (código 916 787)
408 - Estrela Cadente (código 916 794)
409 - Estrela de Natal (código 916 800)
410 - Estrela de Natal (código 916 817)
411 - Árvore de Natal (código 916 824)
412 - Árvore de Natal (código 916 831)
413 - Árvore de Natal (código 916 848)
414 - Árvore de Natal (código 916 855)
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Inteiros Postais nulos ou inválidos
1.- A minha homenagem ao “ Mestre ”
Comemorou-se no Clube Filatélico de Portugal
em 28 e 29 de Dezembro do ano passado, com uma
exposição de Inteiros Postais na modalidade de 1 Quadro
- na qual participei com “ Isentos de Franquia Particulares
”-, a efeméride do 60º Aniversário da publicação do livro,
“ Bilhetes-Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes ”, da
autoria do Sr. José da Cunha Lamas.

Armando Bordalo Sanches
cfportugal@mail.telepac.pt

Associo-me novamente a esta digna homenagem
à memória e ao mérito do Mestre, José da Cunha Lamas,
dedicando-lhe este artigo inédito, sobre Inteiros Postais
Nulos ou Inválidos.
Não tive o prazer de conhecer, pessoalmente,
o Homem e o Cidadão, Senhor José da Cunha Lamas.
Apesar disso posso afirmar, convictamente, que tenho
o privilégio de conhecer muito bem, o Insigne e Ilustre
Filatelista – a nível Nacional e Internacional -, Mestre José
da Cunha Lamas.
Comecei a conhece-lo, a partir de 1978, na
Associação de Filatelia Temática do Porto, por influência
directa e decisiva dos Amigos e Ilustres Filatelistas,
Senhores, Dr. Miguel Macedo Teixeira e Américo
Mascarenhas Pereira, o saudoso “ Patadas ” – ambos,
coleccionadores experientes e especializados em
Inteiros Postais -,que para além de me terem incentivado
e motivado a organizar e a estudar uma colecção de
Inteiros e explicarem e exemplificarem o ABC dos Inteiros
Postais, me aconselharam a adquirir na loja do saudoso
Amigo e prestigiado comerciante filatélico, Senhor Victor
Simarro, os dois livros sobre Inteiros do Sr. Cunha Lamas,
designadamente, “ Bilhetes – Postais de Portugal e Ilhas
Adjacentes ”, Edição dos Serviços Culturais dos C.T.T., em
1952 e “ Inteiros Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes ”,
Edição dos Serviços Culturais dos C.T.T., em 1969.
Adquiri, também, em anos posteriores, as outras
obras filatélicas do Mestre:
:- Estudos das Reimpressões de Selos portugueses
(seguido do respectivo catálogo), em colaboração com
Luís da Câmara d’Orey, edição de A. Molder, em 1948;
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:- Catálogo de Inteiros Postais Portugueses, em colaboração com o Dr. António Henrique de
Oliveira Marques, Edição dos Correios e Telecomunicações de Portugal, em 1985.
1.º Volume – PORTUGAL
2.º Volume – AÇORES E MADEIRA. ANTIGAS COLÓNIAS. MACAU.
Posso pois, afirmar, que devo sobretudo, à leitura assídua e à consulta frequente das citadas
Obras, a aquisição e interiorização, dos bons conhecimentos que possuo nesta área filatélica e a profunda
admiração que nutro por ele.
Só alguém realmente apaixonado e devotado á causa Filatélica podia conceber e publicar
estes dois inéditos livros, fruto de muitos anos de persistente e minuciosa, pesquiza, investigação,
consulta, análise e estudo de muitas centenas documentos. O teor das suas obras, – adequadamente
fundamentado, comprovado e documentado -confirma-nos que não só, tinha uma visão e um conceito
de Filatelia muito avançado para a época em que viveu mas também, um elevado grau de exigência
no que escrevia. É certamente por isso que as mesmas permanecem na sua essência e no conteúdo
perfeitamente actualizadas.
O Filatelista, Sr. José da Cunha Lamas, foi também um dedicado e diligente dirigente filatélico,
designadamente:
Na qualidade de sócio n.º 656 do Clube Filatélico de Portugal:
:- Foi eleito em 1953, para cargo de Vice-Presidente da Assembleia Geral;
:- Passou a integrar, a partir de 1954, o Conselho Directivo do Clube, onde desempenhou diversos
cargos até Outubro de 1971;
:
- Foi eleito, em 1956, para Efectivo do Conselho Fiscal da Direcção do Clube;
Federação Portuguesa de Filatelia:
:- Na eleição dos Corpos Gerentes para o ano de 1954, desempenhou o cargo de Tesoureiro na
Direcção da Federação;
:- Contribuiu decisivamente, em 1954, para a criação e o reconhecimento de existência legal da
Federação Portuguesa de Filatelia (F.P.F.), e sua filiação na “ Fedération Internationale de Philatélie (F.I.P.);
:- Foi um dinamizador e activo participante do 1.º Congresso da Federação Portuguesa de
Filatelia, realizado em 1 de Julho de 1954;
:- Foi eleito, a 13 de Julho de 1954, para a Comissão de Peritagem, prevista no art.º 28º do Estatuto
da Federação.
:- Foi lhe conferida a Medalha Especial da Federação Portuguesa de Filatelia e inscrito na lista de
Filatelistas Eminentes.
Outros cargos ou desempenhos:
:- Desempenhou o cargo de júri na Exposição Nacional do Porto, em 1955.
:- Foi membro da Comissão do Centenário do Selo Português.
Termino esta 1ª parte do artigo, apresentando na Figura 1, (Frente e Verso), um modesto e
ignorado Bilhete- Postal, com selo impressode$50, tipo “Caravela”, emitido em Novembro de 1949.

Figura 1 - Frente e verso

Correspondência Postal remetida pelo Insigne e Ilustre Filatelista, Dr. António Henrique de Oliveira
Marques (Secretário da 1.ª Direcção da Federação Portuguesa de Filatelia e, dinamizador e participante
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activo na realização do 1.º Congresso da Federação) -exibindo o carimbo alusivo ao 1.º Congresso da
Federação Portuguesa de Filatelia, realizado em 1 de Julho de 1954-para o Sr. Brigadeiro José da Cunha Lamas.
É bem visível na missiva deste histórico bilhete-postal, trocado entre dois Mestres da Filatelia
Portuguesa, a satisfação do Dr. Oliveira Marques pelos resultados alcançados no Congresso.
2.- Inteiros Postais Nulos ou Inválidos de Portugal
:-No acordo aprovado no 1.º Congresso Postal, realizado em Berne, entre 16.09 e 9.10.1874,
assinado em 9 de Outubro do mesmo ano, sob a designação de “Convenção Postal e ratificado em
Lisboa pela Lei de 18 de Março de 1875, são dignas de especial realce as seguintes disposições:
“ Art.º 1.º - Que, os 22 países participantes passavam a constituir um território postal para a
permuta recíproca de correspondência entre as respectivas Estações do Correio, sob a designação de
União Geral dos Correios;
Art.º 2.º Que, as decisões aprovadas abrangiam as “ Cartes–Correspondance ” (Bilhetes Postais),
cuja franquia passava a ser obrigatória e fixada em metade da correspondente a uma carta, com
arredondamento quando necessário;
Art.º 15º - Que, a Convenção Postal e o Regulamento para a sua execução entrariam em vigor
em 1 de Julho de 1875 e seriam válidos por três anos a contar dessa data ”.
:- Apesar do que atrás foi exposto, só em 1877, por Decreto de 31 de Outubro (publicado no D.G.
n.º 255 de 9.11.1877), é que foram criados e emitidos os primeiros Bilhetes-Postais portugueses – entraram
em circulação no dia 1.01.1878 -, nos seguintes termos:
“ Art.º 1.º É permittido o uso dos bilhetes postaes e authorizada a sua circulação pelo correio a
contar de 1 de Janeiro de 1878;
Art.º 2.º A emissão dos bilhetes postaes será de dois typos:
1.º Bilhetes postaes de 15 réis, destinados unicamente à circulação no continente do reino, ilhas
adjacentes e Hespanha;
2.º Bilhetes da taxa de 25 réis, destinados às communicações dirigidas aos paízes da União Geral
dos Correios (excepto Hespanha) ou às Províncias Ultramarinas portuguezas;
Art.º 3.º …...…………………………………………………………………………………………………………
Art.º 4.º Serão reputados os bilhetes postaes unicamente aquelles que houverem sido emitidos
pela direcção geral dos correios.
Art.º 5.º Os bilhetes postaes devem circular abertos, sem dobra ou cobertura de qualquer espécie;
a face anterior deve ter unicamente o nome e a residência do destinatário; a face posterior servirá para
os remettentes escreverem as suas communicações.
Art.º 6.º Os bilhetes postaes podem ser registados ”.
:- Do Congresso seguinte, realizado em Paris – entre 2 de Maio e 1 de Junho de 1878 – cuja Convenção
Postal foi assinada em 1 de Junho do mesmo ano, ratificada em Lisboa pela Lei de 21 de Março de
1979 e que entrou em vigor a 1 de Abril de 1979, destacamos, as seguintes alterações ou acréscimos à
Convenção de Berne:
1. A União Geral dos Correios, passou a ser designada por, União Postal Universal;
2. “Carte-Correspondance”, passou a ser denominada por “ Carte-Postale ” (Bilhete Postal);e,
ainda, que:
3. Os bilhetes-postais não podem exceder as dimensões seguintes: comprimento, 14 cm e a
largura, 9 cm.
4. Tanto quanto possível, os bilhetes-postais emitidos especialmente em vista da circulação na
União, devem ter um selo fixo e o título “ Union Postale Universelle ” seguido do nome do país
de procedência. Este título, quando não for em língua francesa, será produzido n’esta língua.
5. Apenas os bilhetes-postais emitidos pelos correios da União são admitidos à circulação no
serviço internacional.
6. É proibido juntar ou ligar aos bilhetes-postais quaesquer objectos “.
:- A Portaria de 24 de Dezembro de 1877, aprovou o Regulamento de 22 do mesmo mês, que
mandava emitir os 1.ºs sobrescritos e cintas estampilhadas.
Em virtude de as Cintas nunca terem sido emitidas, apenas os Sobrescritos Estampilhados entraram
em circulação em 1.1.1879.
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:- Transcrevo, do diploma que o Ministro das Obras Publicas, Commercio e Industria, João
Gualberto de Barros e Cunha, expediu a 4 de Dezembro de 1877, para a Direcção Geral dos Correios,
acompanhado de importantes instruções que eram um verdadeiro programa dos serviços que o novo
director geral, Guilhermino Augusto de Barros – nomeado em 30 de Outubro de 1877 – tinha de executar,
alguns trechos dos preciosos pormenores sobre os benefícios das cintas e dos sobrescritos estampilhados
(Documento n.º 1 em anexo ao Relatório Postal do ano económico de 1877/78, publicado em 1879 pela
Direcção Geral dos Correios):
“Manda Sua Majestade El-Rrei, pelo ministério das obras publicas, commercio e industria, que
director geral dos correios,  compenetrando-se bem do intuito das instruções que abaixo seguem, relativas
às reformas que devem realizar-se na repartição ao seu cargo, lhes dê inteira e prompta solução, como
cumpre a bem do serviço publico, o que Sua Magestade recomenda á sua solicitude.
6.- Sobrescriptos e cintas estampilhadas, bilhetes postaes com resposta paga……………………..
Há muito que em diversos paizes da Europa se tem adoptado alguns meios de oferecer ao povo certas
commodidades e conveniências postaes; em todos, se estuda o modo de as alargar. No primeiro caso
estão, por exemplo, os sobrescriptos estampilhados;……………………
O sobrescrito estampilhado facilita a expedição da carta, obvia ao embaraço que provém da falta de
estampilha, onde muitas vezes a não há;…………
É certa que ella não tem tido a latitude de aplicação que, por exemplo obtiveram os bilhetes-postais, mas
também isso provirá talvez da difficuldade da sua acquisição no sentido de que o maior numero receia
que, inutilisado o sobrescripto, perca a estampilha ”.
:- E, da resposta do Director Geral dos Correios (Guilhermino Augusto de Barros), de 20 de
Dezembro de 1877:
6.- (A redacção anterior).
“A direcção geral dos correios acha conveniente que sejam desde já, emitidos os sobrescriptos e as
cintas estampilhadas. O sobrescripto estampilhado previne a fraude da descolagem da estampilha ou
não imposição d’ella, além de outras conveniências que importa.
Estamos ensaiando na casa da moeda a impressão das cintas, e preparamo-nos para a emissão dos
sobrescriptos. Uns e outros são apenas meios diversos de oferecer ao público a estampilha que usa ”.
:-Bem como, ainda, sobre os referidos Sobrescritos, do Relatório do Director Geral dos Correios, Telegrapho
e Semaphoros, relativo ao ano de 1889, publicado em 1891, em Lisboa, o seguinte::
“ Principiaram a preparar-se na casa da moeda os sobrescriptos estampilhados ; para esse fim comprou
o director geral em Paris algumas machinas ao industrial Antoine, constructor privilegiado, morador na
rue Corbeau n.º 7, o qual veio, por contracto, ensinar em Lisboa, o methodo prático de trabalhar em taes
machinas, aqui desconhecidas, e, ainda, encaminhar os operários no methodo de as reparar quando
sofressem algum desarranjo”.
:- Constata-se, na Pág. 111 do Anuário Postal para 1878, publicado pela Direcção Geral dos
Correios, em 1 Julho de 1878, relativamente às “ Correspondências permutadas entre Portugal, ilhas dos
Açores ou da Madeira e os paizes estrangeiros, o seguinte:
»» “ Só podem ser expedidos bilhetes-postais para os países que fazem parte da União Geral dos Correios.
»» Só a franquia das cartas ordinárias pode ser facultativa, a franquia dos bilhetes-postais, jornaes,
impressos, papeis de commercio, amostras e correspondencias registadas é sempre obrigatória.
»» Diz-se que a franquia é obrigatória quando a correspondência não pode ser expedida sem prévio
pagamento do respectivo porte.
»» Diz-se que a franquia é facultativa quando é permitido ao remetente pagar adiantadamente o porte
ou deixar que seja satisfeito pela pessoa a quem é destinada a carta.
»» Chamam-se correspondencias não franqueadas aquellas em que não foi afixado sello algum de
franquia.
»» Denominam-se correspondências de franquia insuficiente aquelas que não tem afixados os sellos
necessários para o completo pagamento do porte ”.
:-Os Congressos de Berne e de Paris, estabeleceram, tanto quanto possível, regras uniformes para
o regime dos Correios de quase todos os países. A introdução em Portugal dessas normas aprovadas, em
1874 e 1878, ocorreu através da Carta de Lei que aprovou a Organização do Serviço Telegrapho-Postal
e de Pharoes, de 7 de Julho de 1880 e do Regulamento Provisório do Serviço Telegráfico, Postal e de
Pharoes, aprovado por Decreto de 23 de Setembro de 1880.
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Transcrevemos, do primeiro Diploma Legal as seguintes disposições:
“ Art.º 1.º O serviço telegrapho-postal e de pharoes compreende:
1.º A recepção, transmissão e distribuição de correspondencias postaes;
8.º O desempenho de funções postaes, que derivem de tratados e convenções;
Art.º 11.º O governo determina:
1.º ……………………………………………………………………………………………………………
2.º As condições de franquia das correspondências postais e telegraphicas;
3.º As condições do fabrico, emissão, venda, validade e troca de estampilhas postaes e telegráficas,
bilhetes postaes, cintas e sobrescriptos estampilhados e ouras formulas de franquia ”.
E, do segundo Diploma, as seguintes:
“ Artigo 1.º Denomina-se:
Ordinaria(particular), a correspondência trocada entre particulares por via do correio sem nenhuma
formalidade especial;
Official, a correspondência relativa a assumptos de serviço publico emanada das repartições publicas e
auctoridades.
Art.º 2.º Bilhetes postaes são cartões de determinado formato com sêllo postal, destinados a receber
n’uma face o nome do destinatário e o logar do destino, na outra o texto. O bilhete postal diz-se de
resposta paga quando tem outra formula igual destinada á resposta ”. (1)
(1)- Esta é, na verdadeira acepção do termo, a primeira definição oficial de Bilhete Postal.

“ Art.º 52.º“ Não são admitidos para franquia das correspondências lançadas no continente do reino e
ilhas adjacentes:
1.º  Os sellos postaes estrangeiros.
2.º Os sellos postaes emitidos nas províncias ultramarinas portuguesas.
3.º Os sellos que tiverem sido inutilizados em alguma repartição do correio.
4.º As estampilhas destinadas ao pagamento do imposto do sêllo.
5.º Os sêllos das cintas, sobrescriptos estampilhados ou bilhetes postais que forem cortados e aplicados a
outros sobrescriptos ou cintas.
Art.º 57.º Os bilhetes postaes marcados com a palavra Açores só são válidos nos districtos de Angra, Horta
e Ponta delgada. Os bilhetes postaes marcados com a palavra Madeira só são validos no districto do
Funchal.
§ 1.º Os bilhetes postaes de que trata este artigo, quando aparecerem nas caixas postaes do continente
do reino, serão taxados como cartas.
Art.º 59.º Os bilhetes postaes deverão circular abertos, sem dobra nem cobertura de qualquer espécie; não
será permitido ligar-lhes papel algum para augmentar o espaço destinado às comunicações escriptas,
nem juntar-lhes amostras ou objectos de qualquer espécie.
§ único. Os bilhetes postaes que não satisfizerem a estas condições serão taxados como cartas “.
Art.º 469.º Serão unicamente válidos os sellos e as fórmulas de franquia, fabricados na casa da moeda ou
no estabelecimento para isso legalmente auctorisado, e emitidos pela direcção geral.
§ 4 – Logo que se substituam umas formulas de franquia postaes ou telegráficas, dar-se-há d’isso
conhecimento ao público, indicando-se o prazo durante o qual podem ser trocadas ou utilizadas as
formulas substituídas.
:- Do Decreto de 29 de Julho de 1886, que organizou o serviço externo dos correios, telégrafos e
pharoes, transcrevemos o Art.º 11º:
Art.º 11.º O governo determina:
1.º………………………………………………………………………………………
2.º As condições de franquia das correspondências postais e telegráficas e telephonicas;
3.º As condições do fabrico, emissão, venda, validade e troca de estampilhas postaes e telegráficas,
bilhetes postaes, cintas e sobrescriptos estampilhados e outras formulas de franquia ”.
:- Por Decreto datado de 28 de Outubro de 1886, foram criados os Cartões Postais, nos seguintes moldes:
“Convindo facultar ao uso publico mais um meio commodo de correspondência epistolar, tanto para
as relações d’esta ordem no interior do paiz, como para o serviço internacional. Hei por bem decretar o
seguinte:
Artigo 1.º É auctorisada a emissão e circulação de cartões postaes desde o 1.º de abril de 1887, da taxa
de 25 réis para o reino, ilhas adjacentes e Hespanha; e 50réis para os paizes que pertencem á união postal
universal, com excepção de Hespanha.
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Art.2.º………………………………………………………………………………………………………
Art.3.º Os cartões-postaes marcados com a palavra Açores, só serão validos nos districtos de Angra do
Heroísmo, Horta e ponta Delgada.
Art.4.º………………………………………………………………………………………………………
Art.5.º………………………………………………………………………………………………………
Art.6.º Os sellos cortados dos cartões-postaes não poderão ser empregados para a franquia de qualquer
outra classe de correspondência, nem tão pouco trocados por outros sellos.
§ único. Quando seja retirado da circulação um determinado typo de cartões-postaes, será permitida a
troca d’estes cartões-postaes por sellos que estejam em circulação, uma vez que os mesmos cartões se
achem intactos.
Art.7.º Os cartões-postaes poderão ser registados e acompanhados de avisos de recepção ”.
:- Em 1887, a fim de regular os serviços relativos às correspondências postais foram aprovados e
publicados o Decreto de 27 de Janeiro e, o Decreto de 3 de Fevereiro com as “ Instruções regulamentares
sobre sellos e outras formulas de franquia”, para regular as condições de que trata o nº 3 do artigo 11º do
Decreto com força de lei de 29 de Julho de 1886.
Transcrevemos do Decreto de 27 de Janeiro de1887 as seguintes normas:
“ Art.º 6.º São bilhetes postaes os cartões com formato não superior a 14 centímetros de comprimento por
9 de largura, emitidos na casa da moeda com o sêllo indicativo da respectiva taxa estampado na face
destinada ao endereço.
§1.º………………………………………………………………………………………………………………
§2.º………………………………………………………………………………………………………………
§3.º………………………………………………………………………………………………………………
§ 4.º Os remetentes dos bilhetes postaes podem indicar, na frente dos mesmos, o seu nome e morada
por meio de etiqueta impressa, carimbo, chancela ou qualquer processo typographico, e bem assim
nos bilhetes postaes de resposta paga escrever o seu nome e morada na frente da parte destinada á
resposta.
§ 5.º Os bilhetes postaes deverão circular abertos, sem cobertura de qualquer espécie; não será permittido
ligar-se-lhes papel algum para augmentar o espaço destinadoàs comunicações escriptas, nem juntarse-lhes amostras ou objectos de qualquer espécie, salvo a etiqueta a que se refere o paragrapho
antecedente.
§ 6.º Os bilhetes postaes marcados com a palavra Açores que forem encontrados nos receptáculos
de correspondências do continente do reino e districto do Funchal e aquelles que não satisfizerem ás
condições do paragrapho antecedente serão considerados como cartas não franqueadas ”.
:- E, das Instruções do Decreto de 3 de Fevereiro de 1887, as seguintes disposições:
“ Art.º Quando se reconheça a necessidade de retirar da circulação ou substituir quaesquer sellos ou
formulas de franquia, marcar-se-há praso conveniente:
a)- Para serem recolhidos os sellos ou formulas retiradas;
b)- Para troca dos que houverem de ser substituídos;
c)- Para continuarem a ser considerados validos os sellos que houverem de ser substituídos ou retirados
da circulação.
§ 1.º Só póde substituir-se qualquer typo de sellos e mais formulas de franquia ou retiral-o da circulação,
com previa auctorisação do ministro em portaria que será publicada no Diario do governo com a
necessária antecedência.
§ 2.º Os sellos e outras formulas de franquia, que houverem de ser retirados da circulação, serão trocados
por sellos ou outras formulas de franquia em circulação.
§ 3.º Os sellos e outras formulas de franquia que forem substituídos serão trocados por sellos ou formulas
de franquia do novo typo.
§ 4.º O prazo durante o qual continuam a ser considerados validos os sellos ou outras formulas de franquia
substituídos ou retirados da circulação será de trinta dias; o praso para a troca dos sellos e mais formulas
de franquia será de sessenta dias, o máximo.
Art.º 9.º  São nullos:
1.º Os sellos e outras formulas de franquia que tenham sido retirados da circulação logo que finde o praso
marcado para que possam transitoriamente ser utilisados;
2.º Os sellos e mais formulas de franquia afixados nas correspondências retiradas dos receptáculos – sobre
os quaes se ache impresso, no todo ou em parte, qualquer marca de dia ou carimbo de inutilisação;
3.º…………………………………………………………………………………………………………
8.º Aquelles de que se tiver feito desapparecer as marcas ou carimbos de inutilisação.
Art.º 10.º As correspondências que tiverem afixados sellos nullos, nos termos do artigo antecedente,
salvo os designados no n.º 8, serão consideradas como não franqueadas, procedendo-se com ellas em
harmonia com as instruções regulamentares de 27 de janeiro do corrente anno.
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:- O Regulamento para o Serviço dos Correios foi aprovado pelo Decreto de 10 de Dezembro de 1892.
Transcrevemos, as seguintes disposições:
“ Art.º 6.ºSão bilhetes postaes os cartões com formato não superior a 14 centímetros de comprimento por
9 de largura, emitidos na casa da moeda com o sêllo indicativo do respectivo porte estampado na face
destinada ao endereço.
§ 1º……………………………………………………………………………………………………
§ 2.º……………………………………………………………………………………………………
§ 3.º……………………………………………………………………………………………………
§ 4.º……………………………………………………………………………………………………
§ 5.º Os bilhetes postaes deverão circular abertos, sem cobertura de qualquer espécie; não será permittido
ligar-se-lhes papel algum para augmentar o espaça destinado às comunicações escriptas, nem juntarse-lhes amostras ou objectos de qualquer espécie, salvo a etiqueta a que se refere o paragrapho
antecedente.
§ 6.º Os bilhetes postaes para servirem nos Açores, e que forem encontrados nos receptáculos de
correspondências do continente do reino e districto do Funchal, e aqueles que não satisfizerem ás
condições do paragrapho antecedente, serão considerados como cartas não franqueadas ”.
Art.º 34.º Quando quaisquer correspondências ordinarias não estiverem franqueadas, ou o estiverem
insuficientemente, proceder-se-ha pela seguinte forma:
a)- Se forem cartas, ou objectos considerados como taes, não franqueadas, indicar-se-há em algarismos
bem visíveis, na frente e no angulo superior esquerdo dos respectivos envoltórios a importância do dobro
da franquia que as mesmas deviam ter.
Art.º 35.º as correspondências ordinárias, em que forem afixados sellos sem valor, são consideradas para
todos os efeitos como não franqueadas, escrevendo-se nos sobrescriptos ou cintas as palavras – sello
nullo.
Titulo VIII – Dos sellos e outras formulas de franquia
Art.º 591 Quando se reconheça a necessidade de retirar da circulação ou substituir quaesquer sellos ou
formulas de franquia, marcar-se-há praso conveniente:
a)- (Redacção anterior).
b)- (Redacção anterior).
c)- (Redacção anterior).
§ 1.º Só póde substituir-se qualquer typo de sellos e outras formulas de franquia ou retiral-o da circulação,
com previa auctorisação do ministro em portaria publicada no Diario do governo com a conveniente
antecedência.
§ 2.º (Redacção anterior).
§ 3.º (Redacção anterior).
§ 4.º O prazo durante o qual continuam a ser considerados validos os sellos ou outras formulas de franquia
substituídos ou retirados da circulação será de trinta dias; o praso para a troca dos sellos e mais formulas
de franquia será de sessenta dias, contados do primeiro a seguir ao ultimo da validade.
Art.º 596 São nullos:
1.º (Redacção anterior).
2.º Os sellos e mais formulas de franquia, affixados nas correspondências retiradas dos receptáculos, sobre
os quaes se ache impresso, no todo ou em parte, qualquer marca de dia ou carimbo de inutilização;
3.º……………………………………………………………………………………………………………
9.º Aquelles que se reconhecer não terem sido emitidos pela casa da moeda e papel selado.
Art.º 598.º As correspondências que tiverem afixados sellos nullos, nos termos do artigo antecedente, salvo
os designados no n.º 9, serão consideradas como não franqueadas.
Art.º 600.º Não são admitidos para franquia das correspondências, ou para qualquer outro serviço postal
ou telegráfico no continente do reino e ilhas adjacentes:
1.º  Os sellos postaes ou telegráficos estrangeiros;
2.º Os sellos das províncias ultramarinas portuguezas;
3.º 5.º Os sêllos dos sobrescriptos estampilhados, bilhetes postais, cartões postaes ou cintas estampilhadas  
que forem cortados d’estas formulas de franquia;
4.º As estampilhas destinadas ao pagamento do imposto do sêllo.
§ único. As correspondências postaes, em que forem collados os sellos de que trata este artigo, serão
consideradas como não franqueadas.
Art.º 601.º Não são admitidos no continente do reino e no districto do Funchal os sellos ou outras formulas
de franquia que tenham a designação de serem para consumo mos districtos açorianos.
§ Único. As correspondências do continente do reino e districto do Funchal, em que se achem afixados
os sellos de que se trata, serão consideradas como não franqueadas.
:- O Regulamento para o Serviço dos Correios é aprovado por Decreto de 14 de Junho de 1902.
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Passamos a transcrever as seguintes disposições legais:
“ Titulo VI – Dos sellos a outras formulas de franquia
Art.º 383 Quando se reconheça a necessidade de retirar da circulação ou substituir quaisquer sellos ou
formulas de franquia, marcar-se-há prazo conveniente:
a)……………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………………
§ 1.º Só pode substituir-se qualquer typo de sellos e outras formulas de franquia ou retirá-lo da circulação,
com previa auctorização do Ministro das Obras publicas, Commercio e Industria, em portaria publicada
no Diario do Governo com a conveniente antecedência.
§ 2.º Os sellos e outras formulas de franquia, que houverem de ser retirados da circulação, ou que forem
substituídos, serão trocados por outros sellos ou formulas de franquia em circulação.
§ 3.º O prazo, durante o qual continuam a ser considerados validos os sellos ou outras formulas de franquia
substituídos, ou retirados da circulação, será de trinta dias; o prazo para a troca dos sello se mais formulas
de franquia será de sessenta dias, contados do primeiro a seguir ao ultimo da validade.
§ 4.º O prazo durante o qual continuam a ser considerados validos os sellos ou outras formulas de franquia
substituídos ou retirados da circulação será de trinta dias; o praso para a troca dos sellos e mais formulas
de franquia será de sessenta dias, contados do primeiro a seguir ao ultimo da validade.
Art.º 390.º São nullos.
1.º (Redacção anterior).
9.º Aquelles que se reconhecer não terem sido emitidos pela Casa da Moeda e papel selado.
Único. As correspondências que tiverem afixados sellos nullos, salvo os designados no n.º 9, serão
consideradas como não franqueadas ”.
Art.º 393.º “ Não são admitidos para franquia das correspondências, ou para qualquer outro serviço postal
ou telegráfico no continente do reino e ilhas adjacentes:
1.º ………………………………………………………………………………………………………………
2.º ………………………………………………………………………………………………………………
3.º ………………………………………………………………………………………………………………
4.º Os sellos de porteado;
5.º As estampilhas fiscaes.
§ único. As correspondencias postaes, em que forem collados os sellos de que trata este artigo, serão
consideradas como não franqueadas.
:- Por Decreto publicada em 24 de Abril de 1905, foi determinado que ao Regulamento para
o Serviço do Correio, aprovado por Decreto de 14 de Junho de 1902, fossem efectuadas as seguintes
alterações:
“ 1.º -……………………………………………………………………………………………………………
2.º -Substituir os §§ 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º do artigo 6.º pelos seguintes, e adicionar-lhe o § 11.º abaixo indicado:
§ 5.º Os bilhetes postaes deverão circular abertos, sem cobertura de qualquer espécie; não será permittido
ligar-se-lhes papel algum para augmentar o espaço destinado às comunicações escriptas ou objectos
de qualquer natureza, salvo:
a)- A estampilha do imposto do sêllo que se legalize recibo de valores devidos, passado nos mesmos
bilhetes, na intellegencia de que o correio é absolutamente estranho á fiscalização d’esse imposto;
b)- Quaesquer objectos sem valor, quando na parte dos referidos bilhetes reservada ao texto nada esteja
escripto ou impresso por qualquer processo.
§ 6.º Os bilhetes postaes que não estiverem nas condições dos parágrafos antecedentes serão
considerados como cartas. Os bilhetes postaes destinados a circular nos Açores que forem encontrados
nos receptaculos de correspondências do continente do reino, ou do districto do Funchal, serão porteados
no dobro da franquia correspondente a bilhetes postaes.
§ 7.º Os bilhetes postaes destinados á circulação no continente do reino e nas ilhas adjacentes, com
endereço para países estrangeiros, consideram-se devidamente franqueados quando a franquia para
esses países for igual á dos mesmos bilhetes postaes ou quando tenham afixados, ao lado do sêllo
estampado, os que forem necessários para complemento da franquia competente. Em caso contrario
serão taes bilhetes postaes considerados como insufficientemente franquiados.
§ 9.º Os bilhetes postaes de que trata o paragrapho 8.º poderão ter impressas na frente, ou no reverso,
vinhetas ou quaisquer ilustrações, uma vez que estas não prejudiquem a clareza do endereço nem a
competente afixação dos sellos de franquia e dos carimbos do correio. Estes bilhetes poderão ser
resguardados em envoltórios cuja perfeita transparência permita a fácil verificação dos mesmos bilhetes,
e apresentem uma abertura que deixe a descoberto o sêllo de franquia para ser inutilizado com a marca
do dia competente. Os referidos envoltórios não deverão ter indicação alguma impressa ou manuscripta;
no caso contrário serão os bilhetes postaes considerados como cartas não franqueadas.
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§ 10.º Os bilhetes postaes simples ou de resposta paga, da industria particular, destinados a circular no
interior do pais, poderão, quando satisfaçam ás condições do § 8.º, ter a frente dividida em duas partes
iguaes, por meio de um traço perpendicular á maior das suas dimensões, ficando a parte esquerda
reservada para a correspondência e a direita para o endereço do destinatário. O reverso dos mesmos
bilhetes será exclusivamente aplicado á impressão de quaisquer vinhetas ou ilustrações. Quando porem
no reverso figurem indicações manuscriptas serão os bilhetes porteados como cartas insuficientemente
franqueadas.
§ 11.º Os bilhetes postaes da industria particular que derem entrada no correio sem franquia ou insuficientemente franqueados serão porteados no dobro doa franquia que lhes faltar ”.
Da Legislação Postal e de outros dados atrás compulsados, podemos retirar, relativamente aos
Inteiros Postais, as seguintes ilações:
1.

Que, é inquestionável, a interligação existente entre as Administrações Postais (Correios) e
a Filatelia, devido essencialmente aos dois elos comuns que as unem: O Selo ou Estampilha
Postal e as outras Fórmulas de Franquia e, a Legislação Postal (Acordos e Convenções aprovadas nos Congressos Postais e, os Regulamentos das Administrações postais de cada país).

2.

Que, os vulgarmente denominados Inteiros Postais, são Regulamentarmente designados
por, Fórmulas de Franquia e Correspondências Postais;

3.

Que, muito embora os Inteiros Postais tenham o objectivo ou fim comum, de comunicar ou
transmitir uma notícia ou mensagem, divergem no que diz respeito à sua natureza e às suas
características;

4.

Que, os Inteiros e demais Correspondências Postais, no que concerne á sua natureza, se
agrupam em duas Classes: Ordinárias (particulares) e Oficiais.

5.

Que, as Ordinárias (Particulares), abrangem os Inteiros emitidos pelo Correio e os emitidos
pela Industria Privada; e que,

6.

As Oficiais, abrangem os Isentos de Franquia ou de Porte, emitidos pelos Organismos e Entidades Públicas; e, os Isentos de Franquia Particulares, equiparados, caso a caso, para todos
os efeitos postais aos Oficiais.

7.

Podendo ambas ser Registadas;

8.

Que, quanto às suas características, se denominam, uns e outros: Sobrescritos estampilhados, bilhetes-postais, cartões postais (por determinação da Portaria de 19 de Agosto de
1909, passaram a ser denominados: Bilhetes-Cartas) e impressos;

9.

Que, as diversas classificações de Inteiros-Postais hoje existentes, nomeadamente: repicados, porteados, multados, isentos de franquia, registados, nulos ou inválidos, perfeitos e imperfeitos, anómalos, etc…..,se enquadram todas naquelas duas Classes;

10. Que, sendo correspondências de franquia obrigatória, não o sendo são porteadas como
cartas não franqueadas.
Sobre esta questão escreve o Mestre, Sr. J. da Cunha Lamas, na página 13 do seu livro, “Bilhetes-Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes, o seguinte:
“ A franquia foi logo considerada obrigatória e, quando assim não sucedesse, passava a ser considerado como simples carta não franquiada. Só em Congressos postais ulteriores se estabeleceu, a pouco e pouco, o princípio de aplicar aos bilhetes-postais não franquiados ou com franquia insuficiente, tal
como às outras formas de correspondência, uma taxa dupla da necessária para perfazer a taxa devida”.
Que, se conclui por conseguinte, que os Inteiros Nulos e Inválidos resultam das reais situações de
facto, previstas na Legislação Postal atrás transcrita.
Passo a apresentar e a estudar os 5 exemplares que possuo, nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6:
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Figura 2 - Bilhete-Postal tipo D. Luís I, fita direita com impressão em relevo, criado e emitido em 21 de Setembro de 1880.
Entrou em circulação nos primeiros dias de Outubro de 1880. Remetido de Coimbra -6.7.1884-, para Lisboa.

Em virtude de ter sido substituído e retirado da circulação em 31.05.1884 -nos termos do disposto
no nº 3 da Portaria de 12 de Janeiro de 1884 -, foi considerado Nulo desde 1 de Junho do mesmo ano e
como tal, porteado como carta não franqueada, ou seja, em 50 réis.

Figura 3 - Bilhete-Postal de D. Luís I (tipo Mouchon), com selo estampado e sem quadrícula no verso e, emitido em 28 de
Agosto de 1886. Começou a circular em 15 de Janeiro de 1887. Remetido da Praia das Maças (Sintra) -20.08.1892-, foi
transportado pelo Serviço da Posta Rural (marca batida a preto), para Lisboa (exibe o carimbo batido a preto, 3ª Expedição).

Em virtude de ter substituído e retirado da circulação em 1 de Junho de 1892 – nos termos do n.º
1 da Portaria de 7.05.1892 -, foi considerado Nulo (Nullo manuscrito á pena) desde 1.07.1892 do mesmo
ano e como tal, porteado como carta não franqueada, ou seja em 50 réis.

Figura 4 - Bilhete-Postal tipo D. Carlos I (Diogo Neto), com selo estampado e, emitido em 5 de Setembro de 1891, por
Portaria não publicada. Começou a circular em 1.06.1892. Remetido de Lisboa -24.03.1902-, para a Guarda -25.03.1902.
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Embora tenha sido substituído pelo novo tipo D. Carlos I (Mouchon),criado pela Portaria de
3.12.1895 e, com circulação desde 1.02.1896, não foi o bilhete tipo D. Carlos I (Diogo Neto) -, retirado da
circulação nos termos do disposto no § 4 do Art.º 591.º do Decreto de 10 de Dezembro de 1892, ou seja,
em 1.03.1896.
Continuou a circular, porque a citada Portaria de 3.12.1895, assim o impunha, nomeadamente:
“……………..devendo os typos actualmente em vigor, tanto de papel verde como amarello e ainda o
bilhete emitido para comemorar o centenário do Infante D. Henrique, continuarem em circulação até se
esgotarem ”.
Sobre esta questão, Mestre Cunha Lamas na página 78 do seu livro, “ Bilhetes-Postais de Portugal
e Ilhas Adjacentes ”, relata que:“ De acordo com o disposto na portaria de 3 de dezembro de 1895,
tanto os bilhetes postais de 10 réis de cartolina camurça, como os de cartolina verde, mesmo depois de
terem sido substituídos pelos da mesma taxa de emissão seguinte (D. Carlos I, Mouchon), continuaram em
circulação até se esgotarem ”.
Porém, se tivermos em linha de conta o teor da Portaria de 13.04.1897,“ Manda Sua Magestade
El-Rei, pela secretaria d’estado dos negócios das obras publicas, commercio e industria, que se adoptem
as providencias necessárias para que na casa da moeda e papel selado se proceda sem demora á
queima de todas as formulas de franquia do continente e ilhas adjacentes, de emissões anteriores á
actualmente em circulação, que porventura existam n’aquelle estabelecimento, ou que n’elle entrarem
depois da presente data ”; e, o que o Mestre também relata, na página 86 do referido livro, pós citação
da Portaria de 3 de Abril de 1901:
“ Ficaram, portanto, em circulação apenas os de:
- 10 reis (emissões de 1896, 1899 e 1900, isto é, cartolina camurça ou creme, cinzenta clara e verdecinzento) e 10 reis de resposta paga (cartolina camurça ou creme) para o serviço nacional ”; ou seja,
Que naquele ano, só já estariam em circulação os bilhetes-postais de 10 reis tipo D. Carlos I
(Mouchon).
Real situação de facto que a Portaria de 20 de Abril de 1899, confirma cabalmente: “ Manda Sua
Majestade de que se fabriquem com o dito cartão de côr acinzentada até que este se esgote, bilhetespostaes da taxa de 10 reis com os dizeres e impressão iguaes aos do typo actualmente em vigor, e que
entrarão em circulação com os do referido typo actual ”; ou seja, os da emissão de 1896 (D. Carlos I,
Mouchon).
Perante as ambiguidades atrás descritas e comprovadas, duvidamos forçosamente, que o
Bilhete-Postal da Figura 4, só tenha sido retirado da circulação em 1.09.1910, como consta no Catálogo
Inteiros Postais – Volume I, Portugal, de José da Cunha lamas e A.H. de Oliveira Marques.
Dúvidas que se intensificam em virtude do referido postal ter sido considerado Nulo e porteado,
como postal não franqueado em 20 réis (certamente, por lapso ou negligência, uma vez que devia ter
porteado – nos termos do disposto nos artigos 596.º e 598.º do Decreto de 10.12.1892 -, em 50 Réis.

Figura 5 - Bilhete-Postal tipo D. Carlos I (Mouchon), com selo estampado e, criado e emitido por Portaria de 28 de Junho
de 1905. Começou a circular em 1.08.1905. Remetido de Messejana -12.05.1911-, para Lisboa -13.05.1911.
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De acordo com o disposto no n.º 3 da Portaria de 19.08.1909 a sua validade (curso legal) cessava
em 30.6.1910. Porém, em virtude do referido prazo ter sido prorrogado até 31.08.1910, por Portaria de
10 Junho de 1910, foi este bilhete–postal retirado da circulação e considerado Nulo, desde 1.10.1910 e,
como tal, porteado como postal não franqueado nos termos do § único do art.º 390.º do Decreto de
14.06.1902, conjugado com o disposto no § 6.º do art.º 6.º do Decreto de 24 de Abril de 1905, em 20 réis.

Figura 6 - Bilhete-Postal tipo D. Manuel I, c/sobrecarga República e emitido por Portaria de 15 de Agosto de 1909.
Começou a circular em 12.11.1910. Remetido de Barcellos -14.07.1913-, para Villa do Conde -15.07.1913.

Em virtude de ter substituído e retirado da circulação em 30 de Março de 1913 – nos termos do disposto na portaria de 16,09.1911 -, passou a ser Nulo desde 1.05.1913 do mesmo ano e, como tal, porteado
como postal não franqueado nos termos do § único do art.º 390.º do Decreto de 14.06.1902, conjugado
com o disposto no § 6.º do art.º 6.º de Decreto de 24 de Abril de 1905, em 20 réis.
3.- Inteiros Postais Nulos ou Inválidos da Companhia do Nyassa.
Encerro o presente estudo com os dois interessantes Bilhetes-Postais do Nyassa, circulados em
Portugal como Impressos repicados e que apresento e descrevo nas Figuras 7 e 8.
Por Portaria de 27.10.1893, foi a Companhia Magestática do Nyassa autorizada a adoptar, nos
territórios de Cabo Delgado, sob a sua administração, e a título provisório, selos e outras fórmulas de franquia da Província de Moçambique, com sobrecarga “ Nyassa ”. Tendo cessado a referida concessão em
1929, com a publicação do Decreto de 27 de Abril de 1929, deixaram os referidos selos e outras fórmulas
de franquia de ter validade ou curso legal, passando como tal, a ser nulos ou inválidos nos citados territórios.
Certamente, por ter em stock, uma significativa quantidade do Bilhete-Postal de 25 Réis de D.
Carlos I (Mouchon), da emissão de 1903, da Província de Moçambique, c/ a sobrecarga “ República ”,
resolveu, o comerciante filatélico, Manuel Myre, sediado na Rua do Arsenal, em Lisboa, repicar o verso e
envia-los aos seus clientes como Impressos, utilizando para esse efeito um carimbo de borracha batido a
vermelho “ IMPRESSO ”.

Figura 7 - Bilhete-postal, tipo D. Carlos I (Mouchon) de 25 Réis, com sobrecarga “Niassa ”, repicado no verso e remetido
como “ Impresso ”, de Lisboa- 8.04.1931-, para a Parede – 9.04.1931, pagando para esse efeito o correspondente porte
de, $15 Centavos, ou seja, no estrito cumprimento da Legislação Postal vigente no Continente.
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Figura 8 - Bilhete-Postal, tipo D. Carlos I (Mouchon} de 25 Réis, com sobrecarga “ Nyassa ”, repicado no verso e remetido
como “ Impresso ”, de Lisboa -8.04.1931-, para Lisboa.

Não tendo sido pago o correspondente porte de “ Impresso ”, de $15 Centavos, devia ter sido por analogia do disposto no art.º 390.º do Decreto de 14.06, conjugado com o disposto no § 6.º do art.º
6.º do Decreto de 24 de Abril de 1905, no respeitante aos Açores e à Madeira -, considerado, Nulo ou
Inválido e, porteado como tal, no dobro da franquia correspondente aos Bilhetes-Postais, ou seja, em $50
Centavos.

Visite a nossa página e participe
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Telegramas de Boas Festas

As primeiras emissões * 1934/1935
Como se sabe, todas as referências às emissões
dos telegramas de Boas Festas, se devem à investigação
e estudo do grande inteirista José da Cunha Lamas.
Os primeiros estudos são do ano de 1952 e mais
tarde concretizados na obra Inteiros Postais de Portugal e
I. Adjacentes, de 1969 e da autoria de Cunha Lamas.
Em Dezembro de 1971 o Museu dos CTT teve
patente ao público uma exposição temporária sobre as
emissões dos telegramas de Boas Festas e sobre os artistas que os desenharam.

Luís Fernandes

cocareca@sapo.pt

Entretanto no catalogo de Inteiros Postais, editado em 1985 e de coautoria de José da Cunha Lamas e
A. H. de Oliveira Marques não lhes foi feita mais qualquer
referência.
É um facto, que são muito poucos os exemplares
que se conhecem, como também e passados que foram
todos estes anos, foi inexistente qualquer desenvolvimento sobre este tema, resolvi, então com uma pequena
e modesta contribuição dar a conhecer e acrescentar
mais alguma coisa á obra de José da Cunha Lamas e ao
que o Museu dos CTT em 1971 nos deu a apreciar.
O Serviço especial de telegramas de Boas Festas, foi estabelecido por circular de 6 de Dezembro de
1934 e iniciado nesse ano com o emprego de impressos
especiais de desenhos coloridos e alusivos à quadra do
Natal, de texto fixo e taxa reduzida. Ao remetente bastava escolher o texto que queria transmitir indicando o
número do BF pretendido, num impresso de telegrama
semelhante aos de uso corrente, reduzindo assim o custo
ao valor de uma única palavra.
Para o ano de 1934 seriam editados 3 impressos
em que os textos fixos á escolha do expedidor eram os
seguintes:
BF 1 — Boas Festas - Natal Feliz
BF 2 — Feliz Natal - Próspero Ano Novo
BF 3 — Boas Festas - Ano Novo Venturoso
Os desenhos dos mesmos, julga-se que foram
todos executados por Joaquim José Leite, os telegramas
impressos na Tipografia “A Rápida” e as quantidades
emitidas as seguintes:
BF 1 — 16.000 BF 2 — 26.000 BF 3 — 36.000
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Emissão de 1934

Fig. 1
Telegrama B F 2
Impresso em papel azul
Mensagem telegráfica enviada do Porto e recebida na
Est. C. dos Tel. de Lisboa e nos
Telégrafos de Picoas em 26
Dez.34 conforme indicam as
marcas.

Fig. 2
Telegrama B F 3
Impresso em papel azul
Mensagem telegráfica enviada do Monte Estoril e recebida na Est. de Braga em
31 Dez.34 conforme indica a
marca.

Fig. 3
Frente de Telegarama BF3

Infelizmente dos exemplares emitidos para o ano
de 1934 e ao contrário
do Museu dos CTT que
na ocasião da sua Exposição só tinham um impresso do BF1, eu só posso
apresentar impressos do
BF2 e BF3
A pouca quantidade impressa do BF1 aliada ao
pouco tempo para a sua
impressão, e entrada ao
serviço, originouque impressos normais fossem utilizados como BF1.
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Fig.4 / 5
Telegrama normal utilizado como BF1, circulado em 25. DEZ. 34 marca de Alcanena

Emissão de 1935
O serviço de telegramas para o ano de 1935, foi regulado pela circular n.º 238 de 26 de Novembro, foram editados 6 impressos diferentes com os seguintes textos fixos á escolha do expedidor.
BF 1 — boas festas — natal feliz
BF 2 — fazendo votos de feliz natal e próspero ano novo.
BF 3 — desejando boas festas e novo ano venturoso.
BF 4 — alegre natal e feliz ano novo
BF 5 — retribuindo e agradecendo gentileza seus votos boas festas
BF 6 — com iguais votos de felicidades novo ano agradecemos amabilidade seu telegrama
Estes impressos são de 3 modelos diferentes, em que o desenho do lado esquerdo é comum,
mas diferem uns dos outros no desenho do lado esquerdo e igualmente nos motivos de propaganda que
figuram na parte inferior assim como na frente, também há impressos sem publicidade.
Os desenhos dos mesmos foram todos executados por Joaquim José Leite, os telegramas foram
impressos na Tipografia Proença - Lisboa, e as quantidades emitidas foram as seguintes:
BF 1 — 30.000 BF 2 — 29.000 BF 3 — 38.000 BF 4 — 28.800 BF 5 — 29.300 BF 6 — 29.000
Os impressos BF 1 e 2 são em papel azul, os BF 3 e 4 em papel branco amarelado e os BF 5 e 6 em
papel creme.

Fig.6
Telegrama B F 1
Impresso em papel azul com
publicidade impressa
Mensagem telegráfica enviada de Picoas e recebida em
Campolide em 23 Dez.35 conforme indica a marca
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Fig. 7
Os impressos de Boas Festas eram entregues em sobrescrito especialmente criado para o efeito.

Fig. 8 - Impresso B.F.1 dobrado para entrega no
destinatário

Fig 9 - Impresso o n.º 2 por engano e depois coberto com
uma tarja

Todos os telegramas tinham o mesmo desenho do lado esquerdo “ Paisagem com arvoredo em
noite de luar
O BF 1 e BF 2 tinham como desenho comum do lado direito “ Arvore de Natal com velas e boneco
de e boneco de neve”

Fig.10
Telegrama B F 2 Impresso em
papel azul com publicidade
impressa
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Os motivos publicitários aos produtos nacionais que figuravam na parte inferior também diferiam

Fig.11 / 12

Fig.13

Telegrama B F 2

Impresso em papel azul sem
publicidade impressa no rodapé
Mensagem telegráfica enviada da Covilhã e recebida na
Est. C. dos Tel. de Lisboa em
1 Jan.36 conforme indica a
marca.

Fig. 14
Frente do impresso do B.F.2
com publicidade a Serviços
dos Correios impressa nas
abas laterais.
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Fig. 15
Frente do impresso do B.F.2
sem publicidade impressa nas
abas laterais

O BF 3 e BF 4 tinham como desenho comum do lado direito “ Pai Natal com saco de
presentes ”

Fig.16
Telegrama B F 3
Impresso em papel branco
amarelado com publicidade
impressa
Mensagem telegráfica enviada de Castelo Branco e recebida na Est. C. dos Tel. de
Lisboa em 27 Dez.35

Os motivos publicitários aos produtos nacionais que figuravam na parte inferior também diferiam
de telegrama para telegrama

Fig. 17
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Fig. 18
Frente do impresso do B.F.3
sem publicidade impressa
nas abas laterais

Fig. 19
Telegrama B F 3
Impresso em papel branco
amarelado sem publicidade
impressa no rodapé
Mensagem telegráfica enviada da Covilhã e recebida na
Est. C. dos Tel. de Lisboa em 31
Dez.35.

Fig.20
Frente do impresso do B.F.3 com
publicidade aos serviços dos
correios nas abas laterais

Fig. 21
Impresso B.F.3 dobrado para
entrega no destinatário
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Fig.22
Telegrama B F 4
Impresso em papel branco
amarelado sem publicidade
impressa no rodapé.
Mensagem telegráfica enviada da Covilhã e recebida
na Est. C. dos Tel. de Lisboa
em 1 Jan.36.

O BF 3 e BF 4 tinham como
desenho comum do lado
direito “Pai Natal com saco
de presentes ”

Fig.23
Frente do impresso do B.F.4 com
publicidade aos serviços dos
correios impressa nas abas laterais

Fig.24
Telegrama B F 4
Impresso em papel branco a-marelado com publicidade
impressa
Mensagem telegráfica enviada
do Rocio e recebida na Est. C.
dos Tel. de Lisboa em 25 Dez.35.
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Os motivos publicitários aos produtos nacionais que figuravam na parte inferior também diferiam

Fig.25

Fig.26
Frente do impresso do B.F.4
sem publicidade impressa nas
abas laterais

Fig.27
Telegrama B F 5
Impresso em papel creme com
publicidade impressa

O BF 5 e BF 6 tinham como desenho comum do lado direito “ Os Reis Magos a seguir a Estrela ”
Telegrama B F 6
É provável que os impressos BF 5 e 6 também existam sem publicidade impressa à semelhança
dos demais, no entanto só conheço os dois exemplares que se apresentam.
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Fig.28
Impresso em papel creme com publicidade impressa

Todas as imagens apresentadas estão reduzidas em 50% do seu tamanho real.
Bibliografia consultada:
•
Catálogos de Inteiros Postais de Portugal de autoria de Cunha Lamas de 1969 e 1985
•
Brochura da Exposição Temporária de Telegramas de Boas Festas do Museu dos CTT - 1971

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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Selos de Ouro 2013
patrocinados pela

Filatelia do Chiado

Inteiros Postais circulados para o

estrangeiro desde a 1.ª República até
aos anos cinquenta
1.

Horácio Maggiolly Novais
hora.nova@hotmail.com

Correio de superfície.

Desde a primeira emissão de inteiros postais em
Portugal, em Janeiro de 1878 e durante todo o período
monárquico, houve sempre o cuidado de emitir um inteiro
com porte para o serviço interno e outro para o internacional, sendo isto válido para os bilhetes-postais, para os
sobrescritos e para os cartões postais ou bilhetes-cartas.
Esta prática foi mantida ainda durante grande parte da
1ª república, mas foi abandonada a partir da década de
1920, passando então a emitir-se apenas bilhetes-postais
inteiros para o serviço interno. Durante estes anos de grande inflação, até Outubro de 1935, quando foi novamente emitido um bilhete-postal para o serviço internacional,
houve assim que recorrer, na correspondência para o
estrangeiro, aos inteiros de porte interno a que eram adicionados selos adesivos necessários para satisfazer a franquia em vigor para o serviço internacional.

Fig. 1 - Ceres, 3c, carmim, OM62, circulado de Lisboa para
França em Abril de 1919, com marca de censura.

Em relação ao envio de bilhetes-postais para o
estrangeiro, as oscilações dos portes observadas nestes
anos foram grandes. Assim, o porte para o estrangeiro
que era em 1910 de 20 reis (2c.), foi alterado em Setembro de 1917 para 3c., sofrendo depois, em Abril de 1921,
um aumento brutal para 36c. Tal aumento viria a ser algo
suavizado logo em Outubro desse mesmo ano para 24c.,
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pelo que aquele porte apenas esteve em vigor
durante cerca de 6 meses. Contudo, em Janeiro de 1923, novo aumento fixava o porte para o
estrangeiro em 60c. o qual, por sua vez, apenas
esteve em vigor durante um ano, pois em Janeiro de 1924 era alterado para 96c. Este valor viria
a sofrer um abaixamento para 75c. em Julho
de 1930, depois alterado para 95c. em Junho
de 1933, para se vir a fixar em 1$00 em Agosto
de 1934. Posteriormente este valor só viria a ser
alterado em Novembro de 1948 para 1$20 e,
logo em Maio de 1950, para 1$40, sofrendo por
fim um novo aumento para 1$50 em Abril de
1959. Mostram-se alguns exemplares (nº 01 a 06)
circulados em períodos diferentes.
Fig 2 - Ceres, 6c, rosa, OM68, circulado de Lisboa para a
Bélgica em Outubro de 1921, com adicionais Ceres 14c,
CE239 (2x) e 1c, CE208 (2x), perfazendo o porte de 36c.

foram os seguintes:
•
Abril 1912: 2c, Ceres, carmim
(também com resposta paga).
•
Janeiro 1918: 3c, Ceres, vermelho
(também com resposta paga, em
Fevereiro 1918).
•
Outubro 1935: 1$00, Tudo pela
Nação, vermelho.
•
Maio 1939: 1$00, Tudo pela Nação, vermelho (com traço oblíquo para o remetente).
•
Abril 1941: 1$00, Tudo pela Nação,
carmim. Série B com 39 postais ilustrados com costumes portugueses.
•
Maio 1943: 1$00, Caravela, vermelho.
•
Maio 1962: 1$50, Cavaleiro medieval, lilás rosa sobre amarelo
(também com resposta paga).
Em 1912 foram também emitidos sobrescritos inteiros para o serviço internacional

Quanto aos bilhetes-postais inteiros
especificamente confeccionados no período em apreço para o serviço internacional,

Fig. 3 - Ceres, 15c, preto, OM73, circulado de Lisboa para
a Alemanha em Junho de 1923, com adicionais Ceres 30c,
CE242 e 15c, CE253, perfazendo o porte de 60c.

com selo de 5c, Ceres, azul, bem como bilhetes-cartas com o mesmo selo. Em Setembro de 1917 seria ainda emitido um bilhete-carta de 7 ½ c, Ceres, azul, para o mesmo
serviço.
Especificamente para as colónias apenas foi emitido em Agosto de 1921 o bilhete-postal inteiro Ceres de 18c, verde azulado
e, mais tarde, em Fevereiro de 1922, o correspondente com resposta paga, parte dos
quais veio a ser sobrecarregado com a franquia de 12c, ainda em Fevereiro de 1922,
devido à baixa de porte para as colónias.
Na Tabela I indicam-se os portes de superfície para bilhetes-postais enviados para o
Fig 4 - Ceres, 25c, preto, OM74, “Endereço”, circulado de Lisboa
estrangeiro que estiveram em vigor no período
para a Rússia em Janeiro de 1927, com adicionais Ceres 40c,
republicano até aos anos cinquenta, indicanCE406, 15c, CE402 e 16c, CE403, perfazendo o porte de 96c.
do-se igualmente para comparação, os portes
internos e para as colónias em vigor nesse período. É de notar que, de Janeiro a Abril de 1921, o porte de bilhetes-postais para as colónias, então fixado em 8c,
era superior ao porte para o estrangeiro que ainda se mantinha em 3c. De referir também que de Junho de 1919
a Dezembro de 1920 os bilhetes-postais ilustrados pagavam 3c no correio interno e 4c para as colónias, cessando
de existir esta distinção de portes dos inteiros postais e dos postais ilustrados a partir de Janeiro de 1921.
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Fig. 5 – Lusíadas, 25c, carmim, 140x95mm, OM80,
circulado de Lisboa para a Alemanha em Outubro
de 1933, com adicionais de Santo António, 40c s/
15c, CE555 e D. Nuno Álvares Pereira, 15c s/ 40c
(2x), CE548, perfazendo o porte de 95c.

Fig. 6 - Tudo pela Nação, 1$00, vermelho, OM82,
circulado registado de Ponta Delgada para Itália em
Julho de 1939, com adicional Lusíadas, 2$00, CE528,
para pagamento da taxa de registo.

Tabela I
Portes de bilhetes-postais em vigor para o serviço interno, para as colónias e para o estrangeiro
Início do porte
Jan. 1912

Interno

Colónias

1c

1c

Set. 1917
Fev. 1918

2c
3c

2c

Jun. 1919
Jan. 1921

Estrangeiro

2c
6c

8c

Abr. 1921

18c

36c

Out. 1921

12c

24c

30c

60c

48c

96c

Jan. 1923

15c

Jan. 1924
Fev. 1924

25c

Jul. 1930

75c

Jan. 1932

50c

Jun. 1933

95c

Ago. 1934

1$00

Set. 1941

30c

Nov. 1948

50c

1$20

Mai. 1950

1$40

Abr. 1959

1$50
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2.

Correio aéreo

Em Agosto de 1934, quando no nosso país se estabeleceu oficialmente o serviço de correio
aéreo, de início a cargo da transportadora Aero Portuguesa, foi fixada a sobretaxa aérea de 1$75 para
a Europa, a adicionar à taxa corrente em vigor para o estrangeiro que, para os bilhetes-postais, era
então de 1$00. Não existindo inteiros postais com taxa apropriada para o correio aéreo, mas tão-somente
bilhetes-postais de 1$00 (a partir de Outubro de 1935) para o serviço internacional terrestre ou marítimo,
aquela sobretaxa tinha necessariamente que ser satisfeita através da aposição de selos adesivos. De
notar que, no caso dos sobrescritos, isso não aconteceu assim a partir de Abril de 1939, com a emissão de
sobrescritos inteiros para o serviço aéreo, com selo impresso do tipo “hélice” de 3$50, que estiveram em
circulação até Julho de 1956.

Fig. 7 - Tudo pela Nação, 1$00, vermelho, OM84, com
adicional de 1$75 tipo Hélice, CE2, (1$00+1$75), circulado de Lisboa para a Hungria em Fevereiro de 1941. Sobretaxa aérea em vigor desde Agosto de 1934.

Fig. 8 - Caravela, 1$00, vermelho, OM99,
com adicional de 1$75, Caravela, CE625,
(1$00+1$75), circulado de Lisboa para a Checoslováquia em Dezembro de 1943. Marcas de
censura e de chegada a Praga. Sobretaxa aérea em vigor desde Agosto de 1934.

Fig. 9 - Caravela, $30, castanho, OM98, com adicionais Caravela 2$50, CE627 e $20, CE620 e Escola Naval, $50 (x3), CE661, (1$00+3$50), circulado
de Lisboa para a Suécia em Abril de 1946. Sobretaxa aérea em vigor desde Novembro de 1945.

100

Entretanto, as sobretaxas aéreas variaram muito nos anos após o fim da IIª Grande Guerra, tendo
os CTT publicado por diversas vezes tabelas mais ou menos extensas com os respectivos valores, em
função da localização geográfica dos países a que a correspondência se destinava. Apresentam-se
alguns exemplos de bilhetes-postais inteiros circulados por via aérea para diversos destinos (nº 07 a 12),
indicando-se para cada caso a decomposição do porte pago: porte internacional + sobretaxa aérea.

Fig. 10 - Caravela, $30, castanho, 4ª Série de propaganda da CML, OM108A, sépia e preto, com
adicionais Caravela $20, CE620 e $05, CE617 e
Costumes Portugueses, 2ª emissão, 1$00, CE681,
($30+1$25), circulado da Parede para Espanha
em Agosto de 1947. Sobretaxa aérea em vigor
desde Fevereiro de 1947.

Fig. 11 - Caravela, $50, lilás-rosa, OM116, com adicionais Cavaleiro medieval, $90, CE767 e Educação Popular, 2$00, CE798, (1$40+2$00), circulado
de Lisboa para os Estados Unidos da América em
Janeiro de 1955. Sobretaxa aérea em vigor desde
Julho de 1953.

Fig. 12 - Postilhão sem taxa ($50), castanho, Defesa Civil Territorial, OM134C, com adicionais
Cavaleiro medieval, 1$00, CE768 e $90, CE767,
(1$40+1$00), circulado da Figueira da Foz para a
Áustria em Agosto de 1957. Marca de chegada
a Viena. Sobretaxa aérea em vigor desde Abril
de 1957.

Bibliografia consultada
o
o
o
o
o
o

J. da Cunha Lamas, Inteiros Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes, Serviços Culturais dos CTT, 2 volumes: 1952 e 1969.
J. da Cunha Lamas e A. H de Oliveira Marques, Catálogo de Inteiros Postais Portugueses, Correios e Telecomunicações
de Portugal, 2 volumes, Lisboa, 1985. Abreviado: OM.
H. de Oliveira Marques, História do Selo Postal Português, 2ª edição, Planeta Editora, 3 volumes, 1995.
J. M. Lopes Soeiro, Notas sobre o Correio Aéreo Português, Edições O Timbre, Évora, 1997.
INEXFIP, Catálogo de Selos Postais e Marcas Pré-adesivas, Afinsa, 26ª edição, 2010. Abreviado: CE.
Boletim Oficial dos CTT do período aqui tratado.
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Magnífico erro
A história postal de Portugal, nomeadamente a
relacionada com o período pré adesivo, está sempre em
constante actualização, devido ao aparecimento de novas marcas que a vem enriquecer. É o caso de um novo,
e até agora, único carimbo de porte pago, que foi utilizado pelo correio de Torres Novas e que passamos a apresentar.
Trata-se de uma carta remetida a 4 de Dezembro
de 1852, que pelo teor do texto é dirigida de avó para
neta, jovem noviça no Convento da Visitação, em Lisboa.

Adelino Melo Caravela

aamcaravela@gmail.com

Devido a esta circunstância, a remetente optou
por pagar previamente o porte de 25 reis, devido a carta
com peso até 2/8 de onça, numa distância de 10 a 20
léguas, segundo a tabela em vigor.
Assim, a referida carta, recebeu o carimbo nominal e o de porte, do correio expedidor, além do duplo
carimbo, que deveria ter inscrito FRANCA DE PORTE, e
que por distracção ou ignorância do gravador, saiu com
FRANCA DE POETE.
Ostenta também, manuscrito pelo correio expedidor, a referência Remeto o porte Torres Novas - 4 de Dezembro de 1852 - Almeida,
que em situação normal era pago pelo destinatário.
À chegada, recebe (a 6) o carimbo
datado do correio de Lisboa e o carimbo de
FRANCA, sobre o porte, confirmando o seu pagamento.
Este admirável carimbo, continuou em
uso por este correio, sendo conhecida outra
carta da mesma origem, escrita a 27 do mesmo
mês. Provavelmente terão dado pelo erro, não
valendo a pena corrigi-lo, pois implicaria a execução de novo carimbo. A proximidade da entrada em vigor (1.7.1853) da Reforma Postal de
27.10.1852, que introduzia o selo postal adesivo,
iria tornar inútil a utilização daquele no futuro.
Em termos de História Postal pré filatélica, não temos conhecimento de um carimbo com tamanho erro,
pelo que podemos afirmar ser, neste período, este o único
carimbo com a grafia errada.
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NotíciasBreves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva

A sala disponibilizada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, no passado
dia 27, para a cerimónia do lançamento do livro “ESTAÇÕES DOS CORREIOS DE MOÇAMBIQUE (18751975), da autoria do nosso consócio, Altino Silva Pinto, encheu completamente. De entre os presentes,
destacaremos o Adido Cultural da Embaixada de Moçambique, em representação do respectivo
embaixador.
A cerimónia, que decorreu com a dignidade que era esperada, abriu com uma pequena
intervenção do coordenador do Círculo de Estudos Filatélicos da SHIP. A apresentação do livro foi feita
pela escritora e investigadora Maria Luísa Vilarinho. Em seguida, o autor da obra em apreço prestou
interessantes explicações sobre a mesma, as quais foram muito apreciadas.
O evento integrou-se no âmbito do Protocolo assinado entre aquela Sociedade Histórica e o
Clube Filatélico de Portugal, em 24 de Maio de 2011.

?
É com o maior prazer e muita simpatia que informamos que o nosso sócio Jorge Luís Pereira
Fernandes, no dia 1 de Dezembro, durante as comemorações do Dia do Selo, foi agraciado com a
Ordem de Mérito Filatélico. A sua entrega à Filatelia, desde muito jovem, e a notável contribuição dada
à mesma, justificam inteiramente a distinção que lhe foi conferida. PARABÉNS JORGE FERNANDES.

?
Também é grato informar que três sócios do CFP obtiveram, na MARIBOFILA 2012, na Eslovénia,
três medalhas de ouro. São eles: Júlio Pedroso Maia (ouro grande), Eduardo Oliveira e Sousa (igualmente
ouro grande) e Bento Grossinho Dias (ouro).

?
Decorre até 31 de Janeiro de 2013, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Rua
da Escola Politécnica, nº 56, em Lisboa), uma exposição de SELOS DA NATUREZA DE PEDRO SALGADO,
biólogo e consagrado ilustrador científico. A não perder …

?
Tendo em especial atenção as preocupações dos nossos sócios inteiristas, informamos que a
SOCIÉTÉ BELGE DE L’ENTIER POSTAL tem, desde já, embora à experiência, uma “Home Page”. É só utilizar
Users.telenet.be/sbep, sem www e ausência da quase omnipresente @.

?
No primeiro de Dezembro, o Círculo de Estudos Filatélicos da Sociedade Histórica da Independência
de Portugal emitiu um selo personalizado, o qual é ilustrado com o brasão daquela Sociedade. No topo
encontramos a sigla SHIP e, na parte inferior, a legenda “Círculo de Estudos Filatélicos”. Considerando que
o selo em questão esgotou quase de imediato, está previsto uma segunda emissão, em 2013, com ligeiras
alterações tendo em vista realçar ainda mais o brasão acima referido.
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?
Segundo informação prestada pelo nosso colaborador mais assíduo, engº Carlos Silvério, já
podemos utilizar selos por SMS. Acontece na Islândia. Se lhe interessar mais esta “modernice”, consulte:
http://www.postur.is/en/desktopdefault.aspx/tabid-422/745 read-2137/
__________________________________________________________

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.

PáginadoSecretariado
No final de Dezembro a situação dos associados era a seguinte:
Nº de associados nacionais

654

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

50

→ Residentes no resto do Mundo

39

Saídas de associados (1)

(24)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

12
743

(1) 4 Falecidos
Tal como já se tinha verificado em anos anteriores, o último trimestre é sempre pautado por um
maior nº de saídas de associados em virtude de demissões por falta de pagamento de quotas durante 2
anos consecutivos.
saúde.

Houve também sócios a pedir a demissão por terem deixado de coleccionar atendendo à idade/

Relativamente a Dez 2011 houve uma ligeira descida do nº de associados ( - 5 ) embora nada
significativa ( < 1%), atendendo ao universo de associados.
Continuamos a registar transferências bancárias não identificadas ( ou identificadas por nomes
não constantes da nossa base de dados) que, em 2012, atingiram o valor de 200 €.
Como a etiqueta de endereço de envio do Boletim contém o último ano de quota paga
solicitamos aos sócios que encontrem alguma discrepância nesta informação que nos contactem.
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Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios
Portugal
211* - João Augusto Rosário Oliveira * R. Eugénio dos Santos, 7 - 2.º esq. * 2780 - 105 * OEIRAS *
joaoaroliv@gmail.com * (M) 60,75,67,67A - 10,16,26- T34,Etiquetas novas PT - 90- Po,In,Es
*Actualização
788 - António Manuel Dias Perna * Rua de Macau, 7 - r/c *1170 - 202 * LISBOA * amdperna@gmail.com *
T.V.C.60 - 1,2 - N.U.
790 - Luís Manuel Ramos Cardoso * R. Conde Redondo, 82 - 2º Esq. *1150-109 * LISBOA *
luiscardoso@lrc-associados.pt * V.60 - 1- N.U.
791 - Eduardo Lucas Paixão * R. António Nobre, 19 - 7º Esq. * 2800-260 * ALMADA *
elucaspaixao@gmail.com * (P) 60 - 1,2A- U.- 114
792 - Bruno Custódio * Rua Sousa Viterbo, 65 - 2º Dtº *1900 - 425 * LISBOA * bdarjeeling@gmail.com *
(P) 60- 1,2A- N.U.- Po,In,Fr
793 - Carlos Alberto Pio Carapinha * Largo Frei António Chagas, 36 *7960-220 * VIDIGUEIRA *
58solrac@sapo.pt * 60,73,67B,72 - 1,2A - N.U.- Po,In,Fr
794 - Samuel António Nunes Martins * Urb. Jardim das Amendoeiras, lote 5-A * 8500-770 * PORTIMÃO *
enf.sanm@gmail.com * (P) 60 - 1- N.U.- 114
797 - Paulo Jorge Marques Horta Franca * Rua Gervásio Lobato, 1 - 3º F * 2745-783 * MASSAMÁ *
phorta100@hotmail.com * 60- N.U.- Todo Mundo
798 - António Manuel Natário dos Santos Barata * Largo Borges Carneiro, 3 - 1-E * 2610-028 * BURACA *
caixadoantonio@gmail.com * (P) 60 - 1 – 114
Alemanha
795 - Rennenberg Heinz * Seilerweg 41 * 79108 Freiburg * ALEMANHA *
heinz.rennenberg@ctp.uni-freiburg.de * (P) 60- 1-India Portuguesa,Ceres/Angola,Telegrafia- 114- In
E. U. A.
789 - Sio Fu * PO Box 90573 * 91715 City of Industry * California * USA * stamp@siofu.com *
(A) T.V.C.60 - N.U.-Macau,YangIs - In
Finlândia
799 - Juhani Pietilä * Lapiokuja 3 * 21260 RAISIO * FINLÂNDIA * juhani.pietila@dnainternet.net *
(M) 73 - História Postal Madeira - In
Grã-Bretanha
796 - José Carlos Ruiz * 45 Maryland Road * TN2 5HE Tunbridge Wells * GRÃ-BRETANHA *
vila.lisboa@hotmail.co.uk * (P) 60 - 1,2A- U.- In

Faça um seu amigo associado do

Clube Filatélico de Portugal
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Selos de Ouro 2012
Selo de Ouro – Dedicação e Excelência
João Pinheiro da Silva. Filatelista consagrado
na vertente de maximafilia, com muitos anos
dedicados à causa, distinguiu-se pela sua excelência como dirigente do Clube Filatélico
de Portugal, o clube filatélico que o marcou
profundamente, embora também dedicasse
muito do seu tempo à APM. A ele dedicou
muitos anos da sua vida como dirigente em
sucessivas Direcções, nunca regateando
esforços para o bem associativo. Actuando
sempre de forma discreta exerceu as suas
funções com zelo e eficiência imbuído de um
espírito altruísta e cooperante, nunca minimizou o seu empenho nas missões de que estava incumbido. Pela excelência desse trabalho em prol do Clube e pela grande dedicação que a ele devotava bem merece esta singela distinção.

Selo de Ouro – Filatelista do Ano
Miguel Angelo Domenech Lima Torres. Escrever sobre o filatelista
Lima Torres não se torna tarefa fácil, pois sendo um dos nossos
maiores e prestigiados filatelistas, sempre pautou a sua actuação e posicioamento no meio filatélico pela discrição e ponderação. É sobejamente conhecida dos meios filatélicos a sua
colecção do período pré-adesivo de Portugal, que para além
de outras que está desenvolvendo permite aquilatarmo-nos do
trabalho em contínuo que Lima Torres tem colocado na divulgação da filatelia, mormente do período referido. A sua colecção
foi paulatinamente atingindo um ‘patamar de excelência no
contexto da filatalia naccional e internacional. Pelo excelente
trabalho desenvolvido durante muitos anos é de insofismável
justiça a atribuição deste prémio. Não podendo comparecer à
cerimónia de outorga do galardão o homenageado, em sua
representação esteve presente D.

Selo de Ouro – Melhor Livro
Para a obra “História do Correio em Viana do
Minho” de José Manuel Miranda da Mota. mais
uma edição dos denominados “Cadernos Vianenses” a obra profusamente ilustrada é um
ralato sobre o desenvolvimento dos serviço
de correios em Viana do Minho, desde os seus
primórdios até à contemporaneidade. É uma
obra que revela o trabalho sempre meticuloso
do nosso associado José Manuel Miranda da
Mota, constituindo um marco assinalável no
panorama da literatura filatélica portuguesa,
Por tal razão esta obra merece o reconhecimento público e é de inteira justiça a atribuição
deste galardão.
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Selo de Ouro – Melhor Artigo
Cândido ou o Otimismo de Fernando Manuel
Llach Correia. Artigo publicado no nosso Boletim n.º 434 de Dezembro de 2011. Fernando
Llach Correia é um novo articulista que aparece na filatelia nacional, estreando-se com
este primeiro artigo de cariz temático, com
uma abordagem assaz diferenciada em relação à maioria dos artigos publicados nesta
área de coleccionismo. Com este artigo podemos apreciar um novo estilo literário simples
mas rigoroso. O aparecimento de Fernando
Correia como emérito escritor é uma lufada
de ar fresco na literatura portuguesa, e como
tal esperamos revê-lo em muitos outros escritos. Pela sua importância e conteúdos este artigo merece o reconhecimento público pela extraordinária
pesquisa do seu autor.

Selo de Ouro – Associado do Ano
Luís Armando Martins Barroso. Filatelista, associado e ex-dirigente do Clube Filatélico de Portugal é um grande entusiasta da causa filatélica
e do dirigismo associativo. Muitas vezes tivemos
que recorrer ao Luís Barroso para nos dar um
auxílio precioso nas múltiplas tarefas que engloba o trabalho de montagem dos nossos leilões.
Era sempre para o Luís Barroso que nos viravamos solicitando a sua prestimosa colaboração
para a recuperação e catalogação de muito
do nosso espólio histórico-filatélico. Perante estas solicitações nunca o Luís se escusou, antes
pelo contrário sempre manifestou vontade de
colaborar e executar essas tarefas nem sempre
agradáveis. É com associados desta jaez que o
Clube será melhor e maior, sendo de inteira justiça o seu reconhecimento público.

Agradecimento
Mais uma vez endereçamos os nossos agradecimentos à Filatelia do Chiado, propriedade dos nossos
associados Joaquim Sousa Lobo e Carlos Tomé, pelo continuado patrocínio que vêm atribuindo a estes
galardões. Não parece ter decorrido tanto tempo, porém há dez anos consecutivos que a Filatelia do
Chiado subsidia na integra o custo dos galardões. O nosso muito obrigado pela disponibilidade sempre
demonstrada em colaborar com o nosso Clube.

Índice Bibliográfico Ilustrado da Literatura Filatélica Portuguesa
Acabou de ser recentemente editada a obra em referência da autoria do
nosso associado Paulo Rui Barata, que pretende ser um repositório de toda a literatura filatélica portuguesa publicada, Para além das obras filatélicas propriamente ditas,
elencam-se também catálogos, livros dos CTT, dicionários corográficos, legislação postal, listas de estações, etc.
O obra, no valor de 35 euros, poderá ser adquirida directamente para o seu
autor: Paulo Barata * Apartado 455 * 4431-906 V. N. de Gaia.
O Clube Filatélico de Portugal agradece ao nosso associado o exemplar oferecido à nossa Biblioteca.
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VI Troféu Comendador Dias Ferreira
De 20 a 27 de Outubro de 2012, realizou-se na Biblioteca da Junta de Freguesia dos Anjos, a 6.ª
edição do Troféu Comendador Dias Ferreira, nos moldes que já havíamos implementado quando da realização da 5.ª edição deste prestigiado Troféu.
Efectivamente este novo formato competitivo é
mais aliciante e do agrado tanto dos expositores como dos filatelistas.
Na presente edição continuamos a implementar as duas vertentes de classificação das colecções presentes a concurso. Mantivemos a
tradicional votação pelos visitantes do certame
acrescida de uma classificação ditada pela
análise criteriosa e técnica por parte de um Corpo de Jurados com já haviamos introduzido na
anterior edição do Troféu.
O Corpo de Jurados era constituído pelo Comendador Carlos Kulberg, José Lima Correia
Panorâmica geral da exposição
e Adelino de melo Caravela, que desenvolveram um trabalho muito meritório, muito embora
como é hábito neste tipo de competição nem todos se conformem com as deliberações dos jurados. Mas
competição sem polémica é como um banquete insosso, e nada melhor que uma boa dose de pimenta para animar os convivas. Assim não podemos
deixar passar a oportunidade de agradecer aos
Jurados pelo seu excelente trabalho, assim como
aos expositores pela sua presença na competição, bem como visitantes no certame.
O nosso reconhecimento público também é direccionado à Junta de Freguesia dos
Anjos pela sua excelente colaboração na realização do evento, quer pelo seu apoio financeiro,
quer pela logística que colocou à nossa disposição. Este é o último ano de uma parceria estabelecida com a Junta de Freguesia dos Anjos para
a realização deste certame nas suas instalações.
A Junta já se prontificou a renovar o protocolo
por mais três anos, pelo que iremos analisar os termos do novo protocolo a estabelecer.

Panorâmica geral da exposição

Também queremos prestar o nosso reconhecimento público e agradecer aos CTT – Correios de Portugal, SA e especialmente ao Director
de Filatelia Dr. Raul Moreira o seu apoio a esta
iniciativa, com a cedência dos quadros, atribuição de um prémio, assim como a oferta de um
carimbo comemorativo da efeméride.
Tal como aconteceu no ano transacto os nossos associados aderiram em grande número estando presentes 44 colecções. Em relação aos
anteriores eventos reduzimos o número de participações de forma a tornar mais amplo o espaço exposional. É uma das vertentes que temos
que analisar e discutir com a Junta de fraguesia
dos Anjos no próximo protocolo a estabelecer
para os seguintes eventos. Provavelmente poderemos ter que nos debruçarmos sobre a hipótese de alargar a area de exposição para uma
sala contígua à Biblioteca.

Montra dos prémios a atribuir
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Mais importante que os prémios que possam ter sido atribuídos ou não, foi constatar o salutar intercâmbio filatélico entre expositores e público em geral, para além do sempre apetitoso debate filatélico
que se vai propiciando ao longo da competição, cada um pugnando pelas suas interpretações. Este é o
sal da filatelia…….
Não queremos de aqui deixar um agradecimento especial a todos aqueles que permitiram que
este evento fosse para além de uma realidade, um grande sucesso filatélico no nosso Clube. Porém o
Bem hajam a todos.
O VI Troféu Comendador Dias Ferreira saldou-se por um retumbante sucesso, quer pelo elevado
número de participantes com excelentes e importantes colecções abarcando todo o universo das classes filatélicas, quer pelo elevado número de visitantes que afluiram ao,local do evento.
Queremos realçar a justeza na atribuição do Grande Prémio do VI Troféu Comendador Dias Ferreira à participação do Eng.º José Miranda da Mota intitulada D. Pedro V - Cabelos anelados * 25 reis
burilagem simples,, a quem endereçamos os nossos parabéns, e agradecemos a sua presença no Jantar
de Palmarés

Classificações
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Paralelamente à classificação atribuida pelo corpo de jurados que anteriormente reproduzimos,
decorreu uma votação para atribuição do Troféu Comendador Dias Ferreira. Cada visitante recebia um
boletim de voto através do qual elegia a melhor colecção em competição. O resultado apurado foi o
seguinte:
Nome

Colecção

Classe

Luís Barreiros

Correio Marítimo das Colónias

História postal

38

Isabel Vieira

25 Réis de D. Maria II

Tradicional

29

Carlos Silvério

Os selos corporativos de Portugal

Tradicional

28

Paulo Roriz Sequeira

Marcas de Utilização Telegráfica - 1880 - 1922

História postal

28

Manuel Janz

Madeira - Primeiras Marcas

História postal

25

Círc. Estudos Filat. da SHIP

A Mulher Portuguesa na Filatelia

Temática

23

Elder Manuel P. Correia

Angola - Correio Aéreo - Escudo CTT

Aerofilatelia

23

Marisa Alex. F. Correia

1898 - Cartas da Guerra Hispano-americana

História postal

22

Inácio Miranda

Timor - Ocupação Japonesa 1942 -45

Open Class

21

João Pinheiro da Silva

Grandes Figuras da História de Portugal

Maximafilia

20

Joaquim Cortes

Trajes e Costumes de Portugal

Maximafilia

20

Luís Fernandes

Timor - Os selos de Assistência

Tradicional

20

René Rodrigues da Silva

Publicidade ao Café na Filatelia

Open Class

19

Fernando Llach Correia

Médicos na Filatelia Portuguesa

Temática

18

José Altino da Silva Pinto

Censura Postal em Moçambique (1916-1919)

História postal

18

Bento Grossinho Dias

Flâmulas de Angola

História postal

17

Fernando Llach Correia

Faróis Ibéricos em folhas miniatura

Temática

17

José Miranda da Mota

D. Pedro V - Cabelos Anelados - 25 reis linhas simples

Tradicional

17

Manuel Luís Costa

Marcofilia Privada nos C. F. L.

Open Class

17

Manuel Janz

D. Manuel - Propostas n/ aceites para a exec. do selo

Tradicional

16

Armando B. Sanches

Isentos de Franquia Particulares

Inteiros Postais

15

João Pedro Baptista

História Postal da Bósnia 1878-1918

História postal

13

Claudino Pereira

Marcas Postais de Macau

Tradicional

12

José Carlos S. Fernandes

República uma promessa não cumprida

Maximafilia

11

Luís Armando Barroso

Vilas e Castelos Alemães - Berlim

Tradicional

11

Mário Almeida Coutinho

Selos “CERES” de Portugal - A emissão de 1912

Tradicional

11

Paulo Roriz Sequeira

Marcas Nom. da 3ª Ref. em Inteiros Postais

Inteiros Postais

11

Horácio Maggiolly Novais

I. P. circulados por correio aéreo entre 1940 e os anos 60

Inteiros Postais

10

José Amaral Encarnação

Factos e Figuras da Nossa História em “Variantes”

Maximafilia

10

Luís Virgílio Frazão

Refugos de Lisboa

História postal

10

Américo Rebelo

Os Bombeiros na Filatelia Portuguesa

Temática

9

Ana Alexandra Tomé

A Flor na Filatelia Nacional e Internacional

Temática

9

José Manuel Nogueira

Selos Clássicos D. Luís - Emissão Borja Freire

Tradicional

9

José Amaral Encarnação

O Declínio do Império e a Restauração

Maximafilia

8

Américo Rebelo

Euro 2004 visto através da Filatelia Portuguesa

Tradicional

7

Joaquim Sousa Lobo

Inteiros Postais de uso militar na WW II

Inteiros Postais

7

Paulo Sá Machado

Tin Can Mail

História postal

6

João Pinheiro da Silva

Macau - A Pérola do Oriente - Emissões entre 1948/1988

Maximafilia

4

Joaq. Cachapa Maneta

Parques e Florestas

Maximafilia

4

José Alexandre

Frutos do Mar - Biologia Marinha

Maximafilia

3

Luís Virgílio Frazão

Refugos ultramarinos

História postal

3

Paulo Sá Machado

V-Mail

História postal

2

Fernando Mendonça

Durer - Pintura, Gravura e Desenho

Temática

0

Fernando Xavier Martins

Lisboa EXPO / 1998

Open Class

0
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Clas.

Conforme se pode constatar pela classificação, foram brilhantes vencedores da 6.ª edição
do Comendador Dias Ferreira, na versão popular,
os nossos associados irmãos Luís e Eduardo Barreiros
com a sua magnífica participação intitulada “Correio Marítimo das Colónias”, com uma margem sigbificativa em relação ao segundo classificado.
O Troféu foi atribuído durante o jantar comemorativo do 69.º Aniversário do Clube Filatélico
de Portugal, realizado no dia 27 de Outubro de
2012, no Hotel Roma em Lisboa. Para a entrega do
troféu contamos com a colaboração da D. Almudena Ferreira, esposa do nosso querido e saudoso
Comendador Dias Ferreira. Foi com grande emoD. Almudena fazendo a entrega do Troféu Comendador Dias
Ferreira aos irmãos Eduardo e Luís Barreiros, justos vencedores
ção e saudosismo que se fez a entrega do troféu
aos vencedores, sendo evidente a enorme a emoção sentida pela esposa do homenageado. Agradecemos sentidamente à D. Almudena a sua pronta
colaboração nesta homenagem que emociounou todos os presentes. Um bem haja.

Jantar Comemorativo do 69.º aniversário do CFP
O tradicional jantar comemorativo do
nosso 69.º aniversário teve lugar dia 27 de Outubro de 2012, pelas 20 horas, numa sala privada do Hotel Roma, sito na Avenida de Roma
n.º 33 em Lisboa. Este ano, tal como nos dois
anteriores, o nosso habitual jantar foi também
o jantar de palmarés, onde fizemos a distribuição dos prémios e medalhas aos participantes
da 6.ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira.

Armando Bordalo Sanches agradeciado com a medalha de prata
pelos 25 anos de vida associativa.

Como vem sendo hábito tem sido significativa a
participação dos nossos associados a este evento, com
a aliciante de neste estar agendada a proclamação do
vencedor da VI edição do troféu Comendador Dias Ferreira.
O repasto decorreu com muita animação e boa
disposição, devendo ser destacada a presença de D.
Almudena Ferreira, esposa do nosso saudoso Comendador
Dias Ferreira, bem como de sua filha e netos, tendo sido a
ementa do jantar do agrado dos participantes. Depois de
aconchegados pelo opíparo menu passou-se a uma longa e
morosa distribuição de prémios e galardões.
Começamos por fazer a entrega dos prémios, meAcácio Horta da Luz agradeciado com a medadalhas e diplomas de participação aos concorrentes da VI
lha de prata pelos 25 anos de vida associativa.
edição do Troféu. Os vencedores de cada classe filatélica
foram agraciados com prémios muito atraentes e que deixou todos encantados. Finalmente foram pro-
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clamados como vencedores: José Manuel Miranda da Mota
com a sua participação “D. Pedro V - Cabelos Anelados - 25 reis,
burilagem simples, atribuido pelo corpo de jurados e Luís e Eduardo Barreiros com a sua participação “Correio Marítimos das
Colónias, atribuído por votação dos visistantes.
De seguida fizeram-se entrega das medalhas de prata e
ouro aos associados que respectivamente completaram 25 e 50
anos de vida associativa. Para eles o nosso apreço pela militância filatélica.

Manuel Cunha agradeciado com a medalha
de prata pelos 25 anos de vida associativa.

Para o final, e pela importância
de que revestem, deixamos a outorga dos
prémios de mérito filatélico, denominados
“Selos de Ouro”, àqueles que mais se distinJosé Manuel Miranda da Mota recebendo o troféu como vencedor do
guiram durante o ano, em prol da filatelia e
VI Troféu Comendador Dias Ferreira, atribuído pelo corpo de jurados.
do nosso Clube. A todos os galardoados o
nosso reconhecimento público pelas obras realizadas. Todos foram enormes nos seus feitos, porém não
queriamos deixar de realçar o enorme labor e dedicação, prestados ao nosso Clube, pelo Pinheiro da
Silva e pelo Armando Barroso. É com dirigentes desta estirpe que o Clube Filatélico de Portugal continuará
sempre mais forte e a alcandorar-se ao nível dos melhores. Um bem haja para todos.
E assim comemoramos mais um aniversário, esperando que para o ano este evento se renove
com a presença de muitos mais associados.

Cinquentenário da revista Selos e Moedas
Comemorou-se no passado dia 1 de Dezembro de 2012 o cinquentenário da publicação da revista SELOS E MOEDAS, propriedade dos nossos amigos
da Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos de Aveiro. Um século
de existência é um marco importante na vida de todos e mais importante é
a efeméride quando se trata de uma revista filatélica. Só a perseverança e o
emprenho de sucessivas direcções pode tornar real tal meta numa área onde
o voluntarismo é a imagem de marca.
Para comemorar o seu cinquentenário foi editada uma revista de grande qualidade que ao longo das suas 72 páginas apresenta artigos de estraordinária valia para a filatelia, editados por grandes articullistas do nosso meio
filatélico.
Estão pois de parabéns a Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos pela efeméride, e em particular os nossos amigos João Paulo Santos e Luís
P. Fernandes, respectivamente Director e Editor da revista.
O Clube Filatélico de Portugal agradece o exemplar oferecido à sua Biblioteca e faz votos de
que a Selos de Moedas se mantenha firme na procura do engrandecimento da filatelia portuguesa.
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As Estações dos Correios de Moçambique – 1875/1975
Contributos para a sua História
No passado dia 27 de Novembro em sala disponibilizada
pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, para a
cerimónia do lançamento do livro
“ESTAÇÕES DOS CORREIOS DE MOÇAMBIQUE (1875-1975), da autoria do nosso consócio, Altino Silva
Pinto, encheu completamente. De
entre os presentes, destacamos o
Adido Cultural da Embaixada de
Moçambique, em representação
do respectivo embaixador.
A cerimónia, que decorreu
com a dignidade que era esperada, abriu com uma pequena
intervenção do coordenador do
Círculo de Estudos Filatélicos da
SHIP. A apresentação do livro foi
feita pela escritora e investigadora
Maria Luísa Vilarinho. Em seguida, o
autor da obra em apreço prestou
interessantes explicações sobre a
mesma, as quais foram muito apreciadas.
O evento integrou-se no âmbito do Protocolo assinado entre aquela Sociedade Histórica e o
Clube Filatélico de Portugal, em 24 de Maio de 2011.
Altino Silva Pinto, nasceu em Moçambique, onde viveu e fez grande parte da sua formação
académica. Licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, exerceu como Cirurgião ainda algum
tempo em Moçambique e maioritariamente já em Portugal, onde terminou a carreira profissional há
alguns anos.
Para além da vivência pessoal e familiar com os Correios do Ultramar - onde seu pai fez toda a
sua vida profissional -, há mais de 50 anos que se dedicou ao coleccionismo filatélico de Moçambique,
em especial na vertente de História Postal, tendo inclusive sido premiado em várias Exposições em que
participou com medalhas de prata e medalhas de ouro, e, em sequência da experiência acumulada,
tendo publicado desde há vários anos, em revistas da especialidade, diversos estudos e artigos sobre
História Postal de Moçambique, bem como, em 2009, o livro “Marcofilia de Moçambique 1875/1975” .
Em finais de Novembro de 2012 como atrás referimos editou esta obra sobre a História Postal dos
Correios de Moçambique intitulada - “As Estações dos Correios de Moçambique – 1875/1975 – Contributos para a sua História” -, em que descreve todas as Estações dos Correios existentes nesse período, com
indicação de variantes ortográficas, mudanças de nome ou de localização (se as houve), a localização
geográfica da povoação onde se inseriam, bem como, ainda, outras características e acontecimentos
relacionados que considerou poderem contribuir para uma melhor compreensão da evolução e identidade das Estações e da actividade dos Correios de Moçambique ao longo desse período.
Trata-se de uma monografia de pesquisa histórica com cerca de 450 páginas, encadernadas
em capa dura, com 300 imagens de Estações dos Correios, de povoações, das ambulâncias postais e,
também, de algumas peças filatélicas, escolhidas em função da raridade e especificidade das Estações
e respectivos carimbos, imagens estas que, na sua maioria nunca foram antes publicadas e são, em
grande parte, bastante antigas (anteriores mesmo a 1930), constituindo elas próprias verdadeiros documentos históricos.
Uma vez que os estudos de âmbito global sobre a História Postal de Moçambique são notoriamente raros, julgamos assim que a monografia apresentada, pelo seu objecto e pelo acervo de informações históricas, filatélicas e culturais, e das imagens que colige, um trabalho interessante na historiografia
Moçambicana em geral, e na História Postal de Moçambique em particular.
O Clube Filatélico de Portugal endereça as suas felicitações ao Altino Pinto pela excelência da
obra apresentada e agradece o exemplar que amavelmente cedeu à nossa Biblioteca.
Esta magnífica e importante obra pode ser adquirida através do Clube Filatélico de Portugal pelo
preço de € 35,00 + portes de envio.
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Literatura Filatélica
Portu-Info
Deu entrada na nossa Biblioteca mais um número, o 174 correspondente ao
trimestre de Outubro a Dezembro, da revista “PORTU-INFO”, propriedade dos
nossos amigos da International Society for Portuguese Philately. Na linha das edições anteriores apresenta um conjunto de bons artigos filatélicos, destacando
aquele que, de autoria de David Davies, faz uma continuada abordagem à
impressão e aos diversos cunhos dos selos “Nativos” da Índia Portuguesa.
O CFP agradece o exemplar oferecido à nossa Biblioteca e felecita o Director
da revista por mais este número editado.

Portuguese Philatelic Society
Recebemos para a nossa Biblioteca mais um exemplar do Boletim da Portuguese Philatelic Society, o n.º 199 da série, correspondente ao mês de Outubro
de 2012. Este é mais um número na linha dos que habitualmente e quadrimestralmente são editados pelos nossos amigos ingleses. São relevantes os artigos publicados por Dave Davies, Chris Binmore e Ron van der Holt e Elder Manuel Pinto
Correia.
O CFP agradece o exemplar oferecido à nossa Biblioteca e felicita o Director da revista por mais este número editado

Selos Postais e Marcas Pré-Adesivas 2013
Acabou de ser editado pela Afinsa Portugal o novo catálogo de Selos Postais e
Marcas Pré-Adesivas de Portugal, Açores e Madeira para o ano de 2013. O pack é
composto por dois volumes, sendo o primeiro para as emissões de selos até 1999 e
o segundo desde este ano até ao ano de 2012.
Os dois volumes são vendidos em conjunto. O CFP agradece ao seu Director
Técnico e nosso associado José Manuel Miranda da Mota a oferta de um exemplar
à nossa Biblioteca.

O Correio nas memórias Paroquiais de 1758
As actuais freguesias do Distrito de Viana do Castelo
Tivemos o grato prazer de ter recebido para a nossa Biblioteca um dos
cinco exemplares editados da obra em referência de autoria do nosso associado Francisco Inácio Gonçalves dos Santos. A obra é composta por
59 páginas encadernadas e tem como principal tema o estudo do Correio
nas actuais Freguesias do Distrito de Viana do Castelo, tendo como base as
“Memórias Paroquiais de 1758”
Podendo ser uma obra de interesse para muitos filatelistas, entendemos
que a sua tiragem poderá ser diminuta para os potenciais interessados, pois
cifra-se em apenas 5 exemplares,
O Clube Filatélico de Portigal felicita o autor pela obra agora publicada e agradece o exemplar
que teve a gentileza de ofertar à nossa Biblioteca.
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1.ª Mostra de Inteiros Postais * 11 a 17 Dezembro 1971
Há 31 anos realizou o Clube Filatélico de Portugal a sua primeira mostra de Inteiros Postais, e como
não podia ser o Brigadeiro Cunha Lamas foi convidado expressamente para participar nesse evento. Tal
como no passado relembramos tão ilustre personagem inteirista.
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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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Fado

Um património vivo

CTT/MKT-MPS /FADO/2012-10/3

Inclui
14 selos e 1 bloco
no valor de €12,18

Percorra os caminhos da alma portuguesa desde os tempos
da “Canção de Lisboa”, passando pela Canção de Portugal,
até à sua identificação universal como Canção da Saudade.

www.ctt.pt
LINHA CTT 707 26 26 26
Dias úteis e sábados das 8h às 22h

