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Editorial
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do Clube
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clube

 Iniciamos mais um ano do nosso mandato, o segundo dos três para que fomos 
eleitos. Mandato este que será o último que assumiremos como Presidente da Direcção 
do Clube Filatélico de Portugal. Não está nos nossos propósitos continuar á frente dos 
destinos deste grande Clube porque já começa a pesar o esforço desenvolvido nestes 
vários anos que dedicamos à sua causa.

	 Este	propósito	ficou	perfeitamente	definido	quando	nos	apresentamos	a	sufrágio	
para mais um mandato de três anos. Por isso, tal decisão não é estranha aos associados 
do Clube Filatélico de Portugal. Será o momento oportuno para que outras tendências se 
possam assumir como alternativa à sua liderança, mormente aquele que sistematicamente 
se apresenta como crítico do nosso trabalho.

 Como é do conhecimento da grande maioria dos associados do Clube Filatélico 
de Portugal, o nosso associado e Presidente da Direcção da Federação Portuguesa de 
Filatelia,	Sr.	Vaz	Pereira,	tem	utilizado	o	órgão	de	comunicação	oficial	daquela	instituição	
para lançar ataques sucessivos ao Presidente e à Direcção do Clube Filatélico de Portugal, 
o maior e mais antigo clube federado, sendo seu membro fundador. Sistematicamente se 
repetem, revista após revista, os chavões e as críticas aleivosas ao trabalho desenvolvido 
pelos órgãos sociais deste Clube, democraticamente eleito pelos seus associados.

 Que saibamos, nunca a referida personagem se apresentou como alternativa às 
sucessivas direcções que foram sendo eleitas, optando antes pela tentativa de as lançar 
em descrédito.

	 Como	 sempre	 afirmamos	 não	 vamos	 utilizar	 esta	 revista	 para	 responder	 à	
personagem,	porque	acima	de	tudo	este	é	um	meio	de	divulgação	filatélica	e	não	um	
álbum de família do seu Director ou um meio de promover “a fogueira das vaidades” de 
quem quer que seja. Até porque como diz a sabedoria popular “Nunca discutas com um 
idiota. Ele rebaixa-te ao seu nível e vence-te em experiência”. Portanto, mais uma vez 
vamos deixar tão ilustre personagem a falar sozinha.

 Por razões de força maior fomos obrigados a adiar a realização do nosso 31.º Leilão 
para meados de Julho. Uma das razões prende-se com as recentes alterações ao código 
do IVA e às obrigações impostas para a emissão de facturas. Depois de esclarecidas 
algumas dúvidas que se colocaram à implementação das novas directivas sobre a 
matéria, retomaremos como habitualmente a realização dos nossos leilões. Aos nossos 
associados apresentamos as nossas desculpas pelo inconveniente.

 Como é sabido o nosso país atravessa um longo e gravoso período de recessão 
económica,	 transversal	 a	 todas	 as	 classes	 sociais.	 Tal	 estado	 calamitoso	 influência	
negativamente	 o	 consumo	e	 como	 tal	 trás	 por	 arrasto	 dificuldades	 de	 toda	a	 ordem	
às	finanças	dos	clubes,	não	escapando	a	isso	o	Clube	Filatélico	de	Portugal.	Muitos	dos	
nossos associados tem as suas quotas em atraso, manifestando por escrito, muito deles, a 
sua impossibilidade de pagamento. Em situações pontuais de manifesta impossibilidade 
de cumprimento das suas obrigações, temos vindo a dar conceder moratórias ou períodos 
de carência a alguns associados na liquidação das quotas. Por outro lado as receitas dos 
nossos leilões têm vindo a diminuir, fruto das contingências que atrás apontamos.

 Independentemente destas contrariedades temos vindo a manter a qualidade da 
nossa revista e a realizar os eventos que a nos propusemos. Porém, a continuar a situação 
vigente poderemos vir a ser obrigados, num futuro próximo, a tomar medidas restritivas no 
lado da despesa. Teremos de nos adaptar às novas realidades. 

Elder Manuel Pinto Correia
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A Minha Filatelia

Pedro Gonçalves Grade
pggrade@iol.pt

Uma fraternal prenda do último Natal trouxe 
ao meu conhecimento a descoberta de um acervo 
epistolográfico	 de	 Camilo	 Castelo	 Branco,	 graças	 aos	
acasos da fortuna, constituído por mais de 100 cartas, 
totalmente inéditas, a maior parte provindas da pena 
nosso ímpar romancista, endereçadas a Carlos Ramiro 
Coutinho, visconde de Ouguela, seu grande Amigo 
desde os tempos da escola primária, e pela mão da 
investigadora	 queirosiana	 brasileira,	 Professora	 Beatriz	
Berrini.

Em Agosto de 1955, António de Oliveira Salazar, 
entregara ao Arquivo da Universidade de Coimbra, um 
outro conjunto de 141 cartas, igualmente do punho de 
Camilo, dirigidas também ao visconde de Ouguela, as 
quais tinham sido oferecidas àquele político e antigo 
professor de Coimbra, por descendentes daquele 
aristocrata	 que	 se	 tinha	 exilado	 no	 Brasil.	 Todos	 estes	
importantíssimos documentos estavam submersos no 
esquecimento	e	nas	lonjuras	do	Brasil	e	no	bolor	das	caves	
escuras daquele Arquivo.

O período temporal das mesmas decorre 
entre 1872 a 1889, sendo que algumas não estão 
datadas. Há quase um século, uma comissão propôs-
se recuperar a casa de S. Miguel de Seide, e aí instalar 
um museu camiliano, com pertences do escritor, móveis, 
recordações, livros e, pasme-se, 1.300 cartas. Parece que 
se fez um resumo das mesmas, cujo conteúdo foi vertido 
no livro “ O Escriptor da graça e da beleza” (Famalicão, 
1921). Tudo se perdeu, excepto o conjunto que agora 
veio a público, no livro que me foi oferecido, “Camilo 
íntimo”1.

O conteúdo de tais cartas, que me foi dado ler 
na maior parte, é absolutamente fascinante, e revela 
com muita precisão a personalidade do escritor, uma 
vez que ele se abre para alguém que é um seu íntimo 
Amigo, desde os sete anos de idade, de ambos, quando 
em Lisboa usaram os mesmos bancos da escola primária, 

____________________
1 - Clube do Autor, S.A. 2012, Lisboa.
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facto	que	 impressivamente	 lhe	 inculcou	uma	durável	amizade	para	toda	a	vida,	e	uma	confiança	só	
possível entre irmãos.

Mais do que a personalidade do escritor, estes documentos desenham um conjunto de 
circunstâncias que dominaram toda a sua vida, em particular a sua constante falta de saúde de que 
ele se queixa persistentemente, e que apenas a resiliência de um heróico e persistente lutador conseguia 
superar, refugiando-se no que ele dizia serem “as suas galés” da produção literária, tanto assim que 
constantemente se obrigava a entregar aos seus editores em prazos certos determinadas obras com 
que se comprometia, numa convulsão de sobrevivência, que se traduziu como se sabe numa prodigiosa 
produção literária, de romances, novelas, polémicas, de ensaios, um mundo de produção literária que 
apenas uma imaginação sem limites poderia produzir.

E a par de tudo isto ainda o seu espírito tinha que ultrapassar as dolorosas situações familiares de 
seus	dois	filhos	que	acabaram	dementes,	sem	esquecer	a	sequência	da	questão	de	adultério	com	que	
se tinha envolvido com a sua companheira D. Ana Plácido, e que se prolongou por toda a vida, no plano 
da aceitação social, aliás numa analogia, que Lev Tolstoi tão bem descreveu com a sua personagem de 
Anna Karénina, no romance com o mesmo título.

Finalmente, no cômputo destas cartas importa pôr em grande destaque o que elas traduzem 
do conceito de amizade que Camilo foi capaz de demonstrar ao seu Amigo Carlos Coutinho, quando 
este foi preso por mais de cinco meses no Limoeiro, por uma acusação de sedição política contra o 
governo. Nesse período de tempo Camilo escreveu-lhe cartas quase diárias para dar ao seu Amigo ânimo 
para	 sobreviver	ao	 seu	 infortúnio,	 e	ainda	 teve	 tempo	para	escrever	 um	 livro	 “Biografia	do	Visconde	
de Ouguela” que publicou propositadamente para dar a conhecer aos seus perseguidores políticos a 
imagem superior do “Homem” que aqueles pretendiam destruir.

Mas, um Filatelista, “tout court”, perante este fabuloso acervo de cartas, terá a posição de 
considerar	este	“mundo”	também	como	seu,	 integrante	da	sua	paixão	filatélica,	e	como	documentos	
preciosos sobre a vida política, social, literária de uma época?

Ou, ao invés, um Filatelista, almeja apenas a posse material de tais documentos para estudar 
e apreciar as franquias postais, os seus carimbos, os seus trajectos, o seu valor como bem simplesmente 
mercantil, esquecendo a desmaterialização da “mensagem” que contêm, a sua substantividade?

Onde	está	a	linha	de	separação	entre	a	Epistolografia	e	a	Filatelia?

Eu pessoalmente gosto de pensar que estas realidades se completam mutuamente, e como 
dizem “nuestros hermanos” ambas “me encantam”.

O texto de Anachoreta

Um	 repositório	 de	 bibliografia	 filatélica	 sobre	 as	 emissões	 de	 Borja	 Freire	 surge	 em	 1907,	 por	
intermédio	dum	filatelista	de	Manchester,	de	seu	nome	R.B.	Yardley2.

Este autor, no seu importante trabalho, expressamente refere que a verdadeira descrição do 
processo empregue para a produção dos selos gravados em relevo (de Portugal) foi publicada pelo 
Dr. Anachoreta3,	e	posteriormente	amplificada	por	J.N.	Marsden,	num	exaustivo	trabalho,	“The	Adhesive	
Stamps of Portugal”, o qual se publicou sucessivamente nos volumes 12º, 13º e 14º da revista “London 
Philatelist”,	e	por	este	facto,	Yardley	diz	que	Marsden	é	justamente	reconhecido	como	a	autoridade	par	
excellence, sic, em selos de Portugal e Colónias.

Carlos Trincão4,	 considerava	 que	 tanto	 Yardley,	 como	 Marsden,	 “seguindo	 a	 corrente	 do	
seu tempo, preocuparam-se principalmente com as particularidades morfológicas que levavam à 
individualização de variedades, não cuidando dos elementos históricos que tanta luz vêm lançar sobre 
as	questões	estritamente	filatélicas”.

E prosseguia este ilustre autor, “o Dr. Henrique Anachoreta, que investigou as origens dos selos 
de D. Maria II e, depois dele, Carlos George, foram os únicos pioneiros da Filatelia em Portugal que se 
preocuparam com a história da génese dos selos do nosso país.”
____________________
2 -“The Postage Stamps of Portugal, reigns of Dona Maria II and Dom.Pedro V, London, printed by Truslove and Bray, Limited, West 

Norwood, S.E.
3 - Bulletin trimestriel de la Sociètè Lausannoise de Timbrologie, nº.10, Juin 1896.
4 - Oliveira Marques, Prefácio da História do Selo Postal Português, 1ª. Parte, Vol.1, 1954.
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E eu, pessoalmente, atrevo-me a dizer que Anachoreta procedeu como um verdadeiro 
Historiador,	porque	relatou	factos	e	fez	afirmações	que	sempre	fundamentou,	indicando	as	suas	fontes,	
nomeadamente, referindo-se às caixas de correspondência recebida ou expedida, da instituição 
responsável	 das	 emissões	 postais.	 Fazendo	 Justiça,	 afirmo	 que	 igualmente,	 Oliveira	 Marques,	 foi	 seu	
grande seguidor, e que sem estes Autores subsistiriam muitas lacunas sobre o conhecimento dos nossos 
primeiros selos.

Carlos Trincão, como igualmente Oliveira Marques, conheceram efectivamente o texto do 
trabalho de Henrique Anachoreta, como o demostram à saciedade seus escritos, mas tanto quanto sei, 
ultimamente,	aquele	texto	fundamental	da	nossa	filatelia	clássica	era	desconhecido	da	generalidade	
dos	actuais	filatelistas	portugueses..

Aliás	é	curioso	verificar	que	a	este	propósito,	Carlos	Trincão,	em	parceria	com	Oliveira	Marques,	
no texto que nos anos cinquenta aquele publicou sobre a emissão de D. Maria II5, expressamente, se 
louva	na	bibliografia	citada,	e	até	em	primeiro	lugar,	em	Henrique	Anachoreta,	como	aliás,	igualmente	
em	J.	N.	Marsden,	cujos	textos,	não	estão	ao	alcance	dos	actuais	estudiosos	da	nossa	filatelia	clássica.	
Ora, Oliveira Marques, talvez por ética de Historiador, não	citou	na	Bibliografia	da	sua	História do Selo 
Postal Português, como material de fundamentação, o texto de H. Anachoreta.

E na sequência do que está dito acima, quero enfaticamente prestar a minha homenagem ao Ilustre 
e	Competente	Filatelista,	o	Senhor	Fernando	Bernardo6,	pela	sua	compreensão	do	significado	que	tem	o	facto	
da Filatelia Portuguesa actualmente poder dispor do texto integral do trabalho de Henrique Anachoreta, o 
que se deveu não só à sua lucidez, mas também à sua perseverança. .

Resta	ter	esperança	que	os	filatelistas	britânicos	que	se	dedicam	ao	estudo	dos	selos	portugueses	e	
que	depositam	no	seu	boletim	filatélico,	o	“British	Portuguese	Society”	as	suas	pesquisas	em	belos	artigos,	pos-
sam	ter	a	oportunidade	de	oferecer	à	Filatelia	de	Portugal,	os	estudos	de	J.N.	Marsden,	a	que	acima	me	refiro.

O “Caminha” de 7 de Julho de 1853

Recentemente	foi-nos	dado	o	ensejo	de	poder	estudar	uma	peça	filatélica	do	período	clássico	
português,	muito	interessante	a	vários	títulos,	cortesia	do	distinto	filatelista	clássico	Senhor	António	Olmos.	
(inserção nº.1) 

Inserção 1

Falamos de um selo usado, de 25 réis, azul esverdeado, de D. Maria II, tipo I, separado de 
documento postal, obliterado com um carimbo, também azul, datado, este de uma excepcional 
raridade, que até agora só conhecíamos um, que integrou a que foi uma das mais premiadas colecções 
a nível mundial, a de Gonzalez Garcia. (inserção nº. 2)

Inserção 2

____________________
5 - Carlos Trincão e Oliveira Marques, O Selo Postal de D. Maria II, capítulo II, 100 anos do Selo do Correio português, 1853-1953.
6 - Boletim do Clube Filatélico de Portugal, nº 432, de Junho de 2011.
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São conhecidos logo no período inicial a seguir à primeira emissão de D. Maria, apenas carimbos 
datados, inutilizadores desses selos, os de Lisboa, Porto, Vizeu, e Caminha, sendo este, o mais raro de 
todos eles, e a mais antiga obliteração circular conhecida sobre selos de D. Maria, segundo Gonzalez 
Garcia	afirmava	no	texto	explicativo	da	sua	preciosa	colecção.	(inserção	nº.	3	e	4)

                                                      Inserção 3                                                  Inserção 4

Sem embargo desde logo da beleza da cópia, com um carimbo perfeitamente limpo, centrado, 
de um azul esverdeado puro, mau grado a não perfeita impressão dos burilados, não muito explicável com 
um uso do cunho acabado de ser produzido, mas que possivelmente se deveu ainda ao manuseamento 
humano do aparato impressor, e datado, e logo dos primeiros sete dias após o início da emissão, algo 
mais, após um preliminar exame do exemplar que tínhamos perante nós, nos alertou, e quase nos colocou 
numa situação de incredulidade.

E esse “quid” era qualquer coisa que nunca poderíamos esperar encontrar, mas que existia 
precisamente pelo facto indesmentível da data do carimbo, o dia 7 de Julho de 1853!

Examinado o selo, que fora lavado, e expurgado de restos de goma, charneiras, ou outras 
sujidades, constatamos o impossível, o seu papel em que fora impresso em vez de ser espesso, era médio, 
o que à luz dos conhecimentos transmitidos por Anachoreta e O. Marques, não era plausível.

Medimos com o auxílio de um aparelho de precisão, o micrómetro, o papel do exemplar, nos 
seus vários pontos laterais externos à imagem, dado que as margens o permitiam, sem haver o perigo 
de que a medição fosse acrescentada, ou falseada. Na verdade, quer pelo relevo da efígie da Rainha, 
e em especial o seu toucado, ao que parece da autoria do célebre Wyon, que o desenhou, quer pelos 
burilados do quadro, aquele valor poderia não corresponder ao desejado.

O que encontrámos não ultrapassou os 70,5 microns. Por conseguinte um papel, que na escala 
internacional	de	Vinck,	tacitamente	aceite	em	filatelia,	é	considerado	como	médio,	 longe	do	espesso	
que na mesma escala varia entre os valores de 81 até 100 microns.

Se aceitarmos como boa a informação que Oliveira Marques nos dá7, aliás na esteira de H. 
Anachoreta, o primeiro que fez alusão ao facto, de que os selos de 25 réis produzidos até 7 de Julho de 
1853, inclusive, foram fabricados com o papel proveniente das primeiras 20 resmas fornecidas à Casa 
da Moeda, o qual era “espesso”, resulta daqui algo que não bate certo, considerando os factos antes 
aduzidos,	que	nos	coloca	numa	situação	de	estimulante	desafio.

Tal leva-nos a formular as duas seguintes proposições semânticas:
A – Todos os selos de 25 réis D. Maria produzidos até 7 Julho inclusive têm papel espesso.
B	–	Este	selo	de	25	réis	sob	estudo	circulou	em	7	de	Julho,	considerando	a	data	do	seu	carimbo.

Conclusão – Logo este selo com carimbo de 7 de Julho tem papel espesso.

A conclusão parece óbvia. Seria até o resultado que um “robot” produziria. Mas não é essa a 
minha	conclusão	se	é	que	quero	chegar	a	qualquer	conclusão,	porque	o	fim	desta	minha	pesquisa,	em	si	
mesmo,	é	o	aliciante	da	filatelia,	é	alcançar	um	prazer	lúdico,	que	ela	mesmo	proporciona.

A conclusão do silogismo supra, pode pura e simplesmente estar inquinada por qualquer 
imponderável que nos passou despercebido: a superfície do selo é muitíssimo pequena, em comparação 
com a área duma folha, e pode acontecer que precisamente nesse pequeno espaço, a pasta de papel 
deitada para a trama, quando da produção, não se torne homogénea relativamente aos outros espaços 

____________________
7 - História do Selo Postal Português, vol. I, 1954, pág. 67 a 69.
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circundantes, o que poderia resultar numa diminuição da espessura da pasta nesse pequeno espaço 
limitado; ou por qualquer outro imponderável impossível de determinar.

Estou	certo	que	Anachoreta,	quando	classificou	a	espessura	dos	papéis	que	serviram	à	impressão	
dos selos de D. Maria, o fez segundo o critério comparativo, entre as várias amostras de cada remessa a 
que se referiu e que lhe foi possível manipular. Não	devemos	esquecer	que,	segundo	Yardley,	ele	“had at 
one time held a position in the Lisbon Mint, where all the postage stamps of Portugal were printed”.

Um desses eventuais imponderáveis poderia muito bem ter sido a circunstância, aliás avançada 
por Carlos Trincão, de que em uma ou outra das iniciais 20 resmas acima referenciadas, bem como das 
da segunda remessa, poderiam estar misturadas folhas que não de textura uniforme.

E	a	corroborar	esta	hipótese	está	o	facto	de	Yardley,	filatelista	experiente,	afirmar	a	folhas	8	do	
seu	citado	 trabalho	que	possuía	um	exemplar	de	um	selo	de	50	 réis	de	D.	Maria,	em	papel	 fino,	que	
aliás	mostrou	a	um	 também	notável	 filatelista	da	época,	de	nome	M.	P.	Castle,	que	concordou	com	
a conclusão daquele, o que como é sabido, em principio, também não poderia ser possível, dado 
que, segundo Anachoreta não houve tiragens deste selo após 23 de Agosto de 1853, data do dito 3º 
fornecimento	de	papel	à	Casa	da	Moeda,	conjugado	com	as	classificações	das	várias	remessas,	no	que	
toca à sua espessura.

E é por força do texto de Henrique Anachoreta8, que nos é possível, face a dados concretos, fazer 
este exercício que ora vos apresento, que eventualmente poderá ter algum interesse didáctico para os 
filatelistas	que	queiram	dedicar-se	a	esta	bela	área	da	nossa	filatelia	clássica.

A sequência da aplicação da goma

Um outro aspecto no âmbito da produção dos nossos primeiros selos de relevo, aliás também 
suscitado pelo texto de Anachoreta, é o de saber se a goma que lhes foi aplicada, o foi antes ou depois 
da impressão, uma vez que tem havido algum vazio dos vários autores quanto a esta questão.

Diz este autor a folhas 18 do seu trabalho, “Le coin du timbre de 50 reis fut terminé le 16 juillet 
(C.E. juillet offº nº 16) et l’impression commença le 18 juillet, ils furent gommés le 19 et livrés le 20 au garde-
magasins (C.R. juillet, offº nº 12).

Armando Vieira9	contradiz	Anachoreta,	quando	afirma:	“Quanto	à	goma,	não	só	nesta	emissão	
(D. Maria) como em todas as restantes de relevo, foi aplicada nas folhas antes da impressão, pelo que a 
sua distribuição é uniforme”.

Considerada a urgência para colocar atempadamente nos postos de correio os novos selos face 
ao que estava previsto na lei, o que motivara a necessidade de trabalhar vinte e quatro horas seguidas, 
por dois turnos, o que não se compadecia com a espera para secagem das gomas previamente 
aplicadas à impressão, é natural que assim tivesse acontecido, ou seja a aplicação da goma ao papel 
posteriormente à impressão.

Resta saber se esta sequência de produção era ou não generalizada para as restantes taxas, ou 
mesmo se perdurou durante algum tempo, ou se foi depois abandonada.

É bastante provável que tivesse havido a preocupação de saber em que medida o método 
inicialmente	 aplicado,	 no	 que	 toca	 à	 goma,	 pudesse	 influir	 no	 produto	 final,	 considerando	 factores	
exógenos futuros como a temperatura, a humidade, e a interacção química dos vários elementos 
constitutivos de cada selo. O certo é que se considerou o factor económico, por ser a goma à base da 
geleia de peixe mais cara e por isso afastada a sua aplicação, o que de resto deu mau resultado, pois 
a	goma	escolhida	inicialmente,	era	ineficiente,	“était	faible	et	adhérait	mal”...”Elle	fut	donc	modifiée	et	
rendue plus épaisse (C.R. juillet nº 4) “ diz-nos Anachoreta.

Partindo do princípio que assim teria sido irei tentar a partir de três cópias de que disponho dizer 
algo sobre esta matéria.

____________________
8 - Fernando Bernardo, Boletim do Clube Filatélico de Portugal, nº. 432, pág. 53.
9 - Selos Clássicos de Relevo de Portugal, 1983, Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto, pág. 61.
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Apresento-vos (inserções nº. 5 e 6) um selo de 25 réis de D. Maria, com duas margens excepcionais, 
inutilizado com um carimbo de 20 barras, os primeiros da primeira reforma, da administração central do 
correio de “Vianna”, “102”. É uma cópia, com todas as probabilidades de provir do papel da primeira 
remessa de 20 resmas, uma vez que este é nitidamente “espesso”. Feitos descontos necessários da goma 
inicial que ainda ostenta, e que é a de cor castanha escura, apurei a espessuras de 80-90 microns. Sem 
descontos da goma chega-se a apurar entre 90-110.

                                                     Inserção 5                                                  Inserção 6

Examinando	mais	detidamente	o	verso	deste	 selo	 verifica-se	que	a	goma	está	perfeitamente	
distribuída por toda a sua superfície, o que me leva a supor ser ainda, na sua maior medida a original 
do próprio selo, e pelas suas aderências poderia muito bem ter sido aposta posteriormente à impressão. 
Todavia, por uma questão de honestidade intelectual não poderei defender à outrance esta tese. Será 
apenas	uma	possibilidade	em	favor	da	afirmação	de	Anachoreta.

Mas, quanto a outro exemplar, igualmente 25 réis de D. Maria, (inserções 7 e 8) tipo I, azul muito 
claro, das primeiras impressões, papel espesso, de 85 microns, já o mesmo não sucede, a goma, além de 
ser nitidamente original, apresenta cor translúcida ligeiramente amarelada, e perfeitamente homogénea, 
sem cavidades preenchidas em demasia, o que leva a supor ter sido aplicada antes da impressão. Será 
portanto de admitir ter sido alterada a sequência da aplicação da goma, e assim, tanto Anachoreta, 
como mais tarde Armando Vieira, poderão ambos ter razão.

                                                     Inserção 7                                                  Inserção 8

Noutro exemplar, agora um cem réis D. Maria, novo, (inserções 9 e 10) papel médio, apresentado 
à expertização da “Philatelic Society” de Londres, em Abril de 1896, por J. N. Marsden, com goma original, 
de cor castanha clara, aquela está perfeitamente distribuída e homogénea, concluindo-se assim que 
numa altura indeterminada a goma teria passado a ser aplicada antes das impressões.

                                                     Inserção 9                                                 Inserção 10

O “azul celeste delicadíssimo”

Para	 finalizar	 esta	 sequência,	 apresento-vos	 um	 25	 réis,	 D.	 Maria,	 por	 o	 considerar	 exemplar,	
claramente fora do contexto de um núcleo de cerca de 550 unidades da mesma taxa que até agora 
tive oportunidade de examinar.
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É um selo (inserção nº 11) tipo I, papel espesso, com cerca de 80 microns, com um carimbo 
de 20 barras, de Vila Nova de Famalicão, utilizando tinta de “choco”, com uma cor verdadeiramente 
extraordinária. É um azul impar, quase branco, mas sem ser o chamado azul leitoso, que o Senhor Fumio 
Yamazaki,	do	Japão,	exibiu	na	Exposição	Mundial	de	Filatelia,	de	Lisboa,	em	2010.

                                                                                       Inserção 11

Será mais um azul “celeste”, de tão branco que é, e cumulando com uma impressão perfeitíssima, 
onde os burilados são de nitidez inigualável. Será o tal “azul celeste delicadíssimo” de que falava o 
aguarelista Mestre Alberto de Sousa.

O “1023”10

Lembro-me ainda, no princípio da minha adolescência, ouvir na “telefonia” um Senhor a discursar 
de uma forma “sui generis”. Dizia uma frase, e parava na emissão da seguinte, por um período de tempo 
muito para além do razoável, para de seguida, proferir outra, num tom nitidamente mais baixo, para logo 
de seguida o enfatizar, suspendendo segundos intermináveis, e assim por diante.

Chamava-se o orador, Júlio Dantas, (inserção 12) 
que aliás seguia na senda de outros grandes oradores como 
António Cândido, ou António José de Almeida. O presidente 
Obama, embora não tão pronunciada, ainda usa a mesma 
técnica oratória.

Foi sócio de mérito da Academia das Ciências de 
Lisboa e era médico. Escreveu uma obra relativamente 
extensa de prosa, sobre temas sociais, históricos, viagens, 
contos, discursos, poemas, e também escreveu umas vinte e 
poucas peças de teatro.

Numas delas aborda um tema bastante interessante 
e que tem a ver com um delicioso diálogo, em maravilhosos 
versos alexandrinos, entre um “carteiro”, no activo, e outro 
antigo “carteiro” que se transformara em “cauteleiro”. 
Exactamente,	os	mesmos	profissionais	que	na	sequência	da	
antiga “Regulação para o estabelecimento da pequena 
posta, caixas e portadores de cartas em Lisboa”, de 1801, os 
chamados “portadores” e também “correios-volantes” ou 
“carteiros-volantes”.

Dizia o “carteiro” para o seu antigo colega:
“Mas você, porque foi que deixou o serviço?
Que diabo! Isto já foi peor do que é agora.
Deitar oito tostões pela janela fora!
O pão certo, - e depois, o amparo da velhice...
Ou eu me engano muito, ou você fez tolice”.

Prosseguia	o	carteiro,	intrigado	com	as	razões	que	levaram	ao	abandono	duma	profissão	com	
garantias, por outra cheia de incertezas, e de delgadesas de rendimentos. Ofensas, castigo, nomearam 
outro supra. Não.

Inserção 12

____________________
10 - Julio Dantas, 1023, Portugal Brasil, Lda, 1914, Lisboa.
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“Eu já era efectivo.
Não. A coisa foi outra. Olhe: quer que lhe diga?
A minha demissão deu-ma uma rapariga”.
“Não devia ir-me embora; ele as razões são boas;
Mas isto, a gente cria afeição às pessoas,
E depois custa muito... A vida é uma cadela!
Isto ter coração...”

Insistia o “carteiro”, “Mas que demónio foi que ela lhe fez? Companheira? Irmã? Noiva?
“Sim, ela ia casar, - mas não era comigo”

Ripostava então o “carteiro”.
“Nem companheira, nem irmã, nem namorada...
Que se importa você, se ela não lhe era nada?
E que fosse! As paixões – ainda as que mais consomem? –
Não valem o futuro e a carreira dum homem”.

E prosseguia o “cauteleiro”, nesse tempo, quando distribuía na zona “3”, morava na rua da 
Barroca	uma	pequena,	de	olhos	grandes,	airosa,	que	engomava	para	fora	e	se	chamava	Rosa.

“Nunca vi uma cor de pele tão bonita!”
Chegando a “Mala Real Inglesa”, lá vinha uma carta do Brasil, “amores concerteza”.
Quarta-feira era certo: “esperava-me à janela”, “ria, batia as mãos, par’cia uma criança!”

Para o antigo carteiro, “uma escada tão alta”, dizia ele: “nunca me cansou!”

Mas uma quarta-feira não veio carta, e outras se lhe seguiram sem que o “Avon” deixasse correio 
para	a	rua	da	Barroca.	Até	que	um	dia	o	carteiro	perguntou	pela	menina	Rosa	que	nunca	mais	vira	à	
janela, e a vizinha informou: “Está doente”.

Até que uma quarta-feira chegou carta.
“Uma carta, um papel, um nada, e o que valia!
“Não o dava a ninguém por todo oiro do mundo!
“Entregaram-me a mala e abalei, num segundo.”

Ninguém respondeu. Do andar de baixo: “A Rosinha? “ – “Morreu”. Enterrou-se ontem. Estava 
doente	 há	 um	mês.	Mandaram	 lá	 dizer	 para	 o	 noivo	 no	 Brasil	 que	 ela	 tinha	 um	 homem	em	 Lisboa.	
“Falsidade maior”.

Esclarecido o noivo da insídia logo este se apressou a dizer que seguia imediatamente para 
Lisboa para se casarem. Mas a carta chegou no dia a seguir ao seu passamento e foi o “carteiro” que a 
foi deixar na sua campa de morte.

“Lá lhe deixei a carta entre as flôres da cova,
Escondida na terra, ao pé do coração...
Duas horas depois, pedi a demissão.”

Uma desgraça nunca vem só e quando o velho “carteiro” tirando do bolso uma cautela que 
tinha comprado na esperança vaga de uma segurança para a sua petiza órfã, sua netinha, a entregou 
ao “cauteleiro” para ver a lista, este, iluminando-se o rosto diz:

“É o mil e vinte e três! É a sorte, Romão!
“São seiscentos mil réis!”

O velho carteiro Romão não aguentou a comoção e faleceu ali mesmo. O “cauteleiro”, olhando 
tristemente o vigésimo diz:

“E é a primeira vez que eu dou a sorte grande!”.

ooo O ooo

Uma	história	simples	e	ingénua	dirão	hoje	os	meus	confrades	filatelistas,	mas	que	para	mim	é	uma	
merecida	homenagem	aos	sentimentos	de	uma	classe	profissional	que	ao	longo	de	mais	de	dois	séculos	
tem mostrado o seu valor em dignidade humana perante a sua comunidade que tem servido.

ooo O ooo

Encerro estas linhas, dedicando-as ao meu Amigo Dr. Elder Manuel Pinto Correia, como preito de 
homenagem que lhe presto por mór de todo o labor e dedicação em favor da Filatelia de Portugal, prestigiando 
de uma forma ímpar o nosso Clube Filatélico de Portugal, dentro das nossas fronteiras e no estrangeiro.
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Dois apontamentos histórico-postais
da Índia Portuguesa

Luís Frazão * RDP FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

1. Os selos Coroa da emissão de 1877, 
utilizados como selos de Porteado.

É sabido que com a adesão das províncias 
ultramarinas	 portuguesas	 ao	 tratado	 de	 Berna	 de	 9	 de	
Outubro de 1874, e posterior alteração de 27 de Janeiro 
de 1876, foi determinado que a partir de 1 de Julho de 
1877 começasse a vigorar uma nova tabela de portes 
para a correspondência trocada entre as províncias 
ultramarinas portuguesas e os países limítrofes, assim 
como mais duas tabelas, a vigorar entre as províncias ul-
tramarinas portuguesas e qualquer estado da União Pos-
tal quando houvesse ou não transmissão de correspon-
dência por via marítima.

Para melhor entendimento do que se vai seguir 
transcreve-se o despacho de Maio de 1877, publicado no 
Boletim	Oficial	do	Governo	da	Índia	nº 51 a 3 de Julho de 
1877 (transcrição 1).

Para além dos valores dos portes da correspon-
dência, importa destacar que:

a) Cada província ultramarina portuguesa 
é considerada provisoriamente como 
um país pertencente à União postal

b) Aos governadores ultramarinos foi dada 
autorização para corresponderem direc-
tamente em assuntos ligados ao serviço 
postal com as administrações postais dos 
países da União.

c) As estampilhas necessárias à franquia da 
correspondência já tinham chegado á 
India, conforme se pode ler nos 2 primei-
ros parágrafos da Portaria Provincial nº 
144, datada de 25 de Junho desse mes-
mo ano de 1877       
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Transcrição 1
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Transcrição 2

É neste contexto que é publicado um Edital pela Administração Geral dos Correios em Nova Goa, 
datado de 25 de Junho 1877, no qual vem posto em questão tudo o que foi determinado a respeito da 
franquia	com	selos	portugueses,	assim	como	dos	portes	a	aplicar,	“pois	que	para	o	governo	da	Índia	bri-pois	que	para	o	governo	da	Índia	bri-
tânica,	o	Estado	da	Índia	portuguesa	não	se	acha	incluída	na	respectiva	lei.”,	justificando	“que	as	malas	
de	Goa	são	remetidas	para	Bombaím,	e	d’esta	maneira	consideradas	como	originárias	da	Índia	Britânica,	
e como taes mandadas tratar pela direcção geral do seu correio” 

Transcrição 3

	 A	esta	determinação	do	Correio	de	Bombaím,	limitou-se	o	Correio	de	Goa	a	«pedir as devidas 
explicações». Do ponto de vista da franquia das cartas para as províncias ultramarinas portuguesas este 
ofício diz:

1) Que entra em vigor a 1 de Julho de 1877.

2) Que o porte das cartas é facultativo ou obrigatório, em função do destino das mesmas.

3) Que as cartas franqueadas o serão com selos da India inglesa, para pagar o porte inglês, 
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e que todas são sujeitas ao porte integral português; e as registadas ao respectivo prémio 
de registo.

4) Tudo se mantinha inalterado na expedição de cartas para a India Inglesa, ou seja eram 
franqueadas com o selo de 20 réis da India Portuguesa acrescido do de ½ anna da India 
britânica

É portanto somente entre o dia 1 de Julho de 1877 e (como veremos) o dia 1 de Janeiro de 1878, 
que	podem	aparecer	 franquias	mistas	entre	 selos	da	 India	 Tipo	Coroa	 (valor	em	 réis)	e	 selos	da	 Índia	
britânica. (Figura1)1

Figura 1

As	 explicações	 pedidas	 ao	 Correio	 de	 Bombaím,	 assim	 como	 a	 autorização	 dada	 aos	
governadores ultramarinos para corresponderem directamente em assuntos ligados ao serviço postal 
com as administrações postais dos países da União surtiram efeito como o prova o texto do Edital dos 
Correios	de	Goa,	publicado	a	26	de	Dezembro	de	1877	no	número	101	do	Boletim	Oficial.

Pela sua leitura (e em particular o §3) se pode constatar que as estampilhas de Goa passavam 
a ser as únicas que se utilizavam na franquia das cartas expedidas daquele território, cessando assim a 
franquia	mista	com	selos	da	Índia	Britânica,	em	vigor	desde	1871.	(Transcrição	4.1	e	4.2)

                                             
Pelo	 apreciável	 trânsito	 postal	 com	 e	 da	 Índia	 Britânica	 era	 dada	 uma	 tabela	 preferencial	 a	 este	

intercâmbio, com uma tarifa básica de 50 réis por cada 4/8 de onça, ao contrário do que se aplicava para os 
restantes países da União, no qual estavam incluídos Portugal e as restantes províncias ultramarinas, para as quais 
o valor básico era de 100 réis. É	neste	contexto	que	se	apresenta	as	duas	cartas	que	se	ilustram	nas	figuras	2	e	3.

a) A carta de Registada de Peshawar para Goa.

Figura 2

1 - Vitorino Godinho. Um anacronismo. Singelo devaneio a propósito de uma «franquia mista» Lisboa 1954 
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Transcrição 4.1
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Trata-se de uma missiva expedida de Peshawar onde foi registada com o número 580 a 8 de Maio 
de 1878 e franquiada em 5 annas. No seu trânsito para Goa, passou por Lahore e por Loodhiana, tendo 
ainda a marca de chegada a Pangim, mas sem data legível. O que a torna especialmente interessante do 
ponto	de	vista	da	história	postal	da	Índia	Portuguesa,	é	o	facto	de	lhe	ter	sido	aplicada	um	selo	de	50	réis	
Coroa	por	cima	dos	selos	da	Índia	Britânica,	e	que	este	foi	inutilizado	com	o	carimbo	de	barras	1	de	Goa.	
Mas esta carta tem motivos acrescidos de interesse.

Sendo uma carta registada, foi entregue no correio da estação de origem, facto comprovado 
pela marca de Registo, batida em tinta vermelha, assim como pela inutilização dos selos de franquia com 
o duplex de Peshawar/47, pelo que temos de admitir que o porte da carta estqva correcto. No entanto, 
observando o que foi inscrito na caixa do Registo, a seguir à letra W (eight) encontramos 15/ (8) de onça 
que seria o peso da carta. Ora para uma carta deste peso, enviada registada dentro do território da India, 
corresponderia além da taxa de registo de 2 annas, um porte devido ao peso de 1 anna por cada 4/8 de 
onça, potanto de 4 annas para o peso, num total de 6 annas e não de 5 annas com que foi franqueada. 

O erro deve ter sido detectado em Lahore ou em Loodhiana, pois que foi inscrito Due 1 Anna, em 
tinta violeta, parcialmente encoberta pela aplicação do selo Coroa. Assim sendo, e à chegada a Goa 

Transcrição 4.1
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foi aplicado o porte em falta de 1 anna=50 réis, que tiveram que ser pagos pelo destinatário no momento 
em que foi levantar a carta. 

Voltamos assim a ter uma franquia mista, mas por uma razão diferente daquelas que até 
então eram expectáveis. A este caso vamos juntar um outro, conhecido numa emblemática carta de 
Moçambique	para	Goa,	ilustrada	na	figura	3.

b) A carta de Moçambique para Bombaím, e daí expedida para Goa.

Figura 3

A descrição desta carta é simples. Foi escrita em Moçambique (Ilha de), franqueada em 100 réis 
e	lançada	no	correio,	tendo	os	selos	sido	 inutilizados	a	23	de	Junho	de	1878.	Seguiu	para	Bombaím,	e	
tendo-se	verificado	que	o	destinatário	se	encon-
trava em Goa, que foi necessário reencaminhar 
a carta. E muito embora o porte de uma carta de 
Moçambique	para	Bombaím	ou	para	Goa	fosse	o	
mesmo,	-100	réis-,	entendeu	o	correio	de	Bomba-
ím que esta carta, provavelmente por ter sido en-
tregue e voltar agora ao correio, devia ser consi-
derada	como	uma	carta	de	Bombaím	para	Goa,	
e como tal foi enviada não franqueada. Este tam-
bém foi o entendimento do correio de Goa, que 
aplicou o §5 do edital de 1 de Janeiro de 1878 e 
que determinava que:

“ pela carta não franqueadas recebidas 
da Índia britannica em Goa cobrar-se-há o porte 
de 100 réis provinciais por cada 15 gramas”, o que 
foi feito pela aplicação de um par do selo de 50 
réis coroa.

A duas cartas que se apresentam são as 
únicas que conhecemos com um selo coroa a 
servir de selo de porteado.

2. A falta de selos da taxa de 1 ½ réis 
em 1895.

No	Boletim	Oficial	nº 31 com data de 19 
de Março de 1895, vem publicada a Portaria Pro-
vincial nº 233, que se transcreve abaixo.

	 Por	ela	ficamos	a	saber	da	falta	de	selos	
da taxa de 1 ½ réis, com que eram satisfeitos os 
portes dos jornais. Diz ainda que como medida 
provisória “os portes poderão ser pagos em di- Transcrição 5
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nheiro, e as estações postais afixarão no sobrescripto de cada periódico o carimbo =P.P.= impresso a 
tinta vermelha “.

Conhecido	este	 texto,	ficamos	á	espera	de	um	exemplo	do	que	acima	é	dito,	quando	numa	
colecção	de	referência	apareceu	o	exemplar	que	ilustramos	na	figura	4

Figura 4

Trata-se de uma cinta de jornal envia-
da de Margão a 30 de Março de (1895) para 
Nova-Goa, onde chegou no dia seguinte, os-
tentando o P.P. a vermelho. A curiosidade e o 
filatelismo	de	alguém	levou	a	 inscrever	”cinta 
de jornaes com a marca PP porte pago, en-
viada pelo Alberto de Nova Goa em Abril de 
1895”

No dia seguinte, a 20 de Março era 
publicado	um	rectificativo,	 sob	o	Nº	236,	que	
comtemplava também os impressos sujeitos à 
mesma taxa de 1 ½ réis.

O	fim	desta	 “medida	provisória”	 teve	 lu-
gar a 4 de Abril, com a publicação da Portaria Pro-
vincial	nº	280	no	Boletim	Oficial	nº	27	de	4	de	Abril:
”Constando por ofício do secretário da Fazen-
da datado de hoje, que chegaram da metró-
pole as estampilhas postaes do novo cunho, 
vindo entre ellas as de real e meio: hei por 
conveniente suspender as providências adop-
tadas pelas P.P. Nº 233 e 236 de 18 e 20 de Mar-
ço último.
As autoridades e mais pessoas a quem o co-
nheçimento e exacção d’este competir, assim 
o tenham entendido e cumpram.
Palácio do Governo Geral, 3 de Abril de 1895
O Governador Geral Visconde de Vª Nª 
D’Ourém”.

Quer isto dizer que as marcas de pa-
gamento em dinheiro, a que corresponde a 
marca P.P. só podem aparecer durante 17 
dias!

Os selos que faltavam eram os da 
emissão de D. Luís Fita direita, e os chegados 
da metrópole eram os da emissão de D. Carlos 
tipo Diogo Neto. Transcrição 6
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Inteiros Postais de Portugal

Armando Bordalo Sanches
cfportugal@mail.telepac.pt

1.- Inteiros postais anómalos

Designo anómalos, os Inteiros Postais negligente 
ou intencionalmente expedidos em notória infracção 
à Legislação Postal abaixo transcrita e sublinhada, 
independentemente, de terem sido ou não, porteados 
como Cartas (não franqueadas).

Procedo neste artigo ao estudo dos exemplares 
que possuo nas minhas colecções – conforme Figuras 1 @ 
19 -, devidamente enquadrados nos sucessivos períodos 
Regulamentares e agrupados em duas reais situações de 
facto distintas:
A)	Anómalos	Porteados;	e,	B)	Anómalos	não	Porteados.		

A)- Anómalos Porteados

Agrupa os Inteiros que em virtude de terem sido 
expedidos em notória infracção à Legislação Postal 
abaixo	transcrita	e	sublinhada,	foram	classificados	como	
Cartas (não franqueadas) e, taxados (porteados) como 
tal - de acordo com a Tabela de Portes em vigor -, no 
dobro do porte em falta.
1.1- Decreto de 31 de Outubro de 1877.
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
 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 ”.
1.2- Congresso, realizado em Paris – entre 2 de Maio e 1 
de Junho de 1878 – e, cuja Convenção Postal foi assinada 
em 1 de Junho de 1878:
“ f)- É proibido juntar ou ligar aos bilhetes-postais quaesquer 
objectos “.
1.3- Regulamento	Provisório	do	Serviço	Telegráfico,	Postal	
e de Pharoes, aprovado por Decreto de 23 de Setembro 
de 1880:
“ 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 ”.
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 “ Art.º 59.º Os bilhetes postaes deverão circular abertos, sem dobra nem cobertura de qualquer espécie; 
não será permittido ligar-se-lhes papel algum para augmentar o espaço destinado às communicações 
escriptas, nem juntar-se-lhes amostras ou objectos de qualquer espécie ”.
§ único. Os bilhetes postaes que não satisfizerem a estas condições serão taxados como cartas “. 

Figura 1
Bilhete-Postal de 10 Réis, Tipo D. Luís I. Fita 
direita e impressão em relevo. Emitido em 
21 de Setembro de 1880, entrou em circu-
lação nos primeiros dias de Outubro de 
1880.
Remetido de Portalegre -3.12.1882-, para 
o Porto -4.12.1882-, com amostra cosida 
no Verso; classificado como Carta (não 
franqueada) – nos termos da Legislação 
Postal atrás transcrita e sublinhada –. foi 
taxado (porteado) como tal, no dobro do 
porte em falta, 15 x 2 = 30 Réis (Tabela de 
Portes de 15.10.1880).

Figura 2
Bilhete-Postal de 10 Réis, Tipo D. Luís I. 
Fita direita e impressão em relevo. Emi-
tido em 21 de Setembro de 1880, entrou 
em circulação nos primeiros dias de Ou-
tubro de 1880.
Remetido - com Selo adicional de 5 
Réis - de Goes -9.02.1884-, para o Por-
to -11.02.1884-, com amostra cosida no 
Verso; classificado como Carta (não 
franqueada) - nos termos da Legislação 
Postal atrás transcrita e sublinhada -, foi 
taxado (porteado) como tal, no dobro 
do porte em falta, 10 x 2 = 20 Réis (Tabe-
la de Portes de 1510.1880). 

Figura 3
Bilhete-Postal de 10 Réis, Tipo D. Luís I (Eu-
gène Mouchon). De frente e estampado. 
Emitido em 1884, entrou em circulação 
em 15 de Março de 1884.
Remetido de Barcelos -14.10.1886-, para 
o Porto, com amostra cosida no Verso; 
classificado como Carta (não franque-
ada) – nos termos da Legislação Postal 
atrás transcrita e sublinhada -, foi taxado 
(porteado) como tal, no dobro do porte 
em falta, 15 x 2 = 30 Réis (Tabela de Portes 
de 15.10.1880).

As	5	anulações	do	Selo	fixo	numérico	correspondente	ao	porte	a	pagar	que	exibe,	evidenciam-
nos as dúvidas	e	hesitações	que	o	 funcionário	da	Estação	Postal	de	Barcelos	 teve	na	 interpretação	e	
aplicação da disposição Regulamentar adequada.
1.4 - Decreto de 27 de Janeiro de 1887:
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“ Art.º 6.º São bilhetes postaes os cartões com formato não superior a 14 centímetros de comprimento por 
9 de largura, emittidos na casa da moeda com o sêllo indicativo da respectiva taxa estampado na face 
destinada ao endereço.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4.º Os remettentes 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 destinado às comunicações escriptas, nem juntar-
se-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 aqueles que  não satisfizerem ás 
condições do paragrapho antecedente serão considerados como cartas não franqueadas ”. 

1.4 - Regulamento para o Serviço dos Correios, aprovado por Decreto de 10 de Dezembro de 1892.
 Art.º 6.º Mesma redacção do Decreto anterior (27.01.1887).
___________________________________________________________________________
§4.º Mesma redacção do Decreto anterior (27.01.1887).
§ 5.º Mesma redacção do Decreto anterior (27.01.1887).
“ § 6. 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 ”. 

Figura 4
Bilhete-Postal de 10 Réis, Tipo D. Carlos 
I (Eugène Mouchon). Emitido em 1896, 
entrou em circulação em 1.02.1896.  
Remetido - com Selo adicional de 5 Réis 
- do Porto -17.06.1897-, para Amarante 
-18.06.1897-, com amostra de fio cosida 
no Frontispício e no Verso; classificado 
como Carta não franqueada - nos ter- não franqueada - nos ter-- nos ter-
mos da Legislação Postal atrás transcrita 
e sublinhada -, foi porteado por lapso ou 
equívoco em 20 x 2 = 40 Réis (em virtude 
de não ter sido considerado o Selo de 10 
Réis do Bilhete Postal), quando só devia 
ter sido em 20 Réis, ou seja, no dobro do 
porte em falta, 10 x 2 = 20 Réis (Tabela 
de Portes de 15.10.1880).

1.5- Regulamento para o Serviço dos Correios, aprovado por Decreto de 14 de Junho de 1902: 
 “ Art.º 6.º São bilhetes postaes os cartões com formato não superior a 14 centímetros de comprimento 
por 9 de largura, emittidos na Casa da Moeda com o sêllo de 10 réis do respectivo porte, estampado na 
face destinada ao endereço.
________________________________________________________________________ 
§ 4.º Mesma redacção do Decreto de 27.01.1887. 
§ 5.º Mesma redacção do Decreto de 27.01.1887. 
§ 6.º Mesma redacção do Decreto de 27.01.1887. 
1.6-Alterações ao Regulamento para o Serviço do Correio, de 14 de Junho de 1902, aprovadas por 
Decreto de 24 de Abril de 1905.
“ 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)…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
b)- Quaesquer objectos sem valor, quando na parte dos referidos bilhetes reservada ao texto nada esteja 
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escripto ou impresso por qualquer processo.
§ 6.º Os bilhetes postaes que não estiverem nas condições dos parágrafos antecedentes serão considerados 
como cartas. ------------------------------------------------------------------------ 
§ 7.ºOs bilhetes postaes destinados à 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 à dos mesmos bilhetes postaes ou quando tenham afixados, ao lado do sêllo 
estampado, os que forem necessários para complemento da franquia competente. Em caso contrário 
serão taes bilhetes postaes considerados como insuficientemente franquiados.

Figura 5
Bilhete-Postal de 1 Centavo, Tipo Ce-
res. Emitido em 1912, entrou em circu-
lação em 27 de Julho de 1912.
Remetido de S. Tirso -17.03.1915-, para 
o Porto -18.03.1915-, com amostra de 
tecido e alfinete no Frontispício; clas-
sificado como Carta (não franqueada) 
– nos termos da Legislação Postal atrás 
transcrita e sublinhada -, foi porteado 
como tal, no dobro do porte em falta, 
15 x 2 = 30 Réis/3 Centavos (Tabela de 
Portes de 14.02.1912).

Figura 6
Bilhete-Postal de 2 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1918, entrou em circu-
lação 10 de Abril de 1918.
Remetido de Moncorvo -15.05.1919-, 
para o Porto -16.05.1919-, com amos-
tra de cartão cosida no Frontispício; 
classificado como Carta (não fran-
queada) – nos termos da Legislação 
Postal atrás transcrita e sublinhada -, 
foi porteado como tal, no dobro do 
porte em falta, 1,5 x 2 = 3 Centavos 
(Tabela de Portes de 31.10.1918).

Figura 7
Bilhete-Postal de 6 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1921, entrou em circu-
lação em Junho de 1921.
Remetido da Louza -9.01.1902 (erro do 
datador) -, para Lisboa -10.01.1922-, 
com amostra cosida no Verso; classi-
ficado como Carta (não franqueada) 
– nos termos da Legislação Postal atrás 
transcrita e sublinhada -, foi porteado 
como tal, no dobro do porte em falta, 
4 x 2 = 8 Centavos Tabela de Portes de 
1.01.1921).
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Figura 8
Bilhete-Postal de 15 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1923, entrou em circu-
lação em Março de 1923.
Remetido de Pombal -1.08.1923-, para 
o Porto -2.08.1923-, com amostra de te-
cido no Verso; classificado como Carta 
(não franqueada) - nos termos da Le-
gislação Postal atrás transcrita e subli-
nhada -, foi porteado como tal, no do-
bro do porte em falta, 10 x 2 = 20 Cen-
tavos (Tabela de Portes de 12.01.1923).

Figura 9
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1924, entrou em circula-
ção em Fevereiro de 1924.
Remetido de Tomar -9.08.1926-, para 
o Porto -10.08.1926-, com amostra de 
tecido cosida no Frontispício; classifi-
cado como Carta (não franqueada) – 
nos termos da Legislação Postal atrás 
transcrita e sublinhada -, foi porteado 
como tal, no dobro do porte em falta, 
15 x 2 = 30 Centavos (Tabela de Portes 
de 14.02.1924).

Figura 10
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1924, entrou em circu-
lação em Fevereiro de 1924.
Remetido de Chaves -8.02.1929-, para 
o Porto -8.02.1929-, com amostra cosi-
da no Verso; classificado como Carta 
(não franqueada) – nos termos da Le-
gislação Postal atrás transcrita e subli-
nhada -, foi porteado como tal, no do-
bro do porte em falta, 15 x 2 = 30 Cen-
tavos (Tabela de Portes de 14.02.1924).

Figura 11
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Ce-
res. Emitido em 1924, entrou em circu-
lação em Fevereiro de 1924.
Remetido de Portimão -5.11.1928-, 
para o Porto -5.11.1928-, com texto 
redigido fora do espaço reservado 
à correspondência (na parte central 
superior do Frontispício); classificado 
como Carta (não franqueada) – nos 
termos da Legislação Postal atrás 
transcrita e sublinhada -, foi porteado 
como tal, no dobro do porte em falta, 
15 x 2 = 30 Centavos (Tabela de Portes 
de 14.02,1924).
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Figura 12
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Lusía-
das. Emitido em 1931, entrou em circula-
ção em Setembro de 1931.
Remetido de Peso da Régua -12.08.1934-, 
para o Porto -12.08.1934-, com texto redigido 
fora do espaço reservado à correspon-
dência (no canto superior esquerdo do 
Frontispício); classificado como Carta 
(não franqueada) – nos termos da Legis-
lação Postal atrás transcrita e sublinhada 
-, foi porteado como tal, no dobro do 
porte em falta, 15 x 2 = 30 Centavos (Ta-
bela de Portes de 14.02.1924).

Figura 13
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Lusía-
das. Emitido em 1931, entrou em circulação 
em Setembro de 1931.
Remetido das Caldas da Felgueira 
-17.09.1934-, para Lisboa -18.09.1934-, com 
texto redigido fora do espaço reservado 
à correspondência (no canto superior es-
querdo do Frontispício); classificado como 
Carta (não franqueada) – nos termos da Le-
gislação Postal atrás transcrita e sublinhada 
-, foi porteado como tal, no dobro do porte 
em falta, 15 x 2 = 30 Centavos -Selo fixo nu-
mérico de 30 C de Lisboa, batido a preto e 
Selos adesivos de Porteado “ 20 + 10 “ Cen-
tavos, em simultâneo e, a marca de duplo 
círculo “ 7 ”, batida a preto, do distribuidor/
carteiro) (Tabela de Portes de 14.02.1924).

Figura 14
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Lusí-
adas. Emitido em 1931, entrou em circu-
lação em Setembro de 1931.
Remetido da Pampilhosa do Botão 
(Mealhada) -27.05.1935-, para o Porto 
-28.05.1935-, com texto redigido fora 
da área reservada à correspondência 
(no canto superior esquerdo do Fron-
tispício); classificado como Carta (não 
franqueada) – nos termos da Legislação 
Postal atrás transcrita e sublinhada -, foi 
porteado como tal, no dobro do porte 
em falta, 15 x 2 = 30 Centavos (Tabela 
de Portes de 14.02.1924).

B)- Anómalos não porteados 

Agrupa os Inteiros que muito embora tenham sido expedidos em notória infracção à 
Legislação Postal atrás transcrita e sublinhada no Ponto 1.6, não foram - por manifesta negligência, 
erróneas interpretações ou inquestionáveis erros grosseiros dos funcionários das Estações Postais 
especificadas	-,	classificados	como	Cartas	(não	franqueadas)	e,	taxados	(porteados)	como	tal,	-,	no	
dobro do porte em falta.
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Figura 15

Frente e verso
Bilhete- Postal de 2 Centavos, Tipo Ceres. 
Emitido em 1912, entrou em circulação 
em 3 de Abril de 1912.
Remetido de Lisboa -24.09.1917 (onde foi 
visado pelo Censor n.º 14 aos 26.09.1917) 
- com Selo adicional de 1 Centavo para 
completar o porte para o Estrangei-
ro -, para Manaus (Amazonas/Brasil) 
-22.1.1917-, em notória infracção ao dis-
posto no § 5.º, atrás transcrito e sublinha-
do no Ponto 1.6, nomeadamente: Texto 
redigido fora do espaço reservado à 

correspondência (em vertical no lado es-
querdo do Frontispício); e, no Verso, texto 
horizontal sobreposto ao texto na vertical, 
não foi – por simples negligência, errónea 
interpretação ou manifesto erro grosseiro 
do funcionário da Estação Postal de Lisboa 
Central/2.ª Secção –, classificado como 
Carta (não franqueada) e porteado como 
tal – nos termos do disposto no § 6.º atrás 
transcrito e sublinhado no Ponto 1.6 -, no 
dobro do porte em falta, 4,5 x 2 = 9 Centa-
vos (Tabela de Portes de 15.09.1917).

                          

     

Figura 16
Frente e verso

Bilhete-Postal de 1 Centavo, Tipo Ceres. Emi-
tido em 1912, entrou em circulação em 27 de 
Julho de 1912.
Remetido de Lisboa -17.?.1912 -, para Lis-
boa (Benfica), em dupla e notória infracção 
ao disposto no § 5º e respectiva alínea b), 
atrás transcritos e sublinhados no ponto 1.5, 
nomeadamente: Texto redigido fora do es-
paço reservado à correspondência na parte 

central superior do Frontispício; e, no Verso, 
o desenho de uma égua com a legenda, “ 
This is favorito’s wife. How lovely ” - Este (cha-
péu) é o favorito da esposa. Que adorável!-, 
e o nome, “ Fernando ”, não foi - por simples 
negligência, errónea interpretação ou mani-
festo erro grosseiro do funcionário da Estação 
Postal de Lisboa Central/2ª Secção -, classifi-
cado como Carta (não franqueada) e porte-
ado como tal - nos termos do disposto no § 
6.º atrás transcrito e sublinhado no ponto 1.6 
-, no dobro do porte em falta, 1,5 x 2 = 3 Cen-
tavos (Tabela de Portes de 14.02.1912).
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Figura 17
Frente e verso

Bilhete-Postal de 15 Centavos, Tipo Ceres. Emi-
tido em 1923, entrou em circulação em Março 
de 1923.
Remetido de Espinho, via Ambulância Norte II 
-13.03.1924-, para Coimbra -14.03.1924-, com 
Selo adicional de 10 Centavos para completar 
o aumento de porte -, em notória infracção ao 
disposto no § 5.º atrás transcrito e sublinhado 
no Ponto 1.6, nomeadamente: Texto redigido 

em duas folhas pautadas, coladas e sobre-
postas no Verso (visando aumentar o espaço 
destinado à correspondência), não foi – por 
manifesto erro grosseiro do funcionário da ci-
tada Estação Ambulante -, classificado como 
Carta (não franqueada) e porteado como tal 
– nos termos do disposto no § 6.º atrás trans-
crito e sublinhado no Ponto 1.6 -, no dobro do 
porte em falta, 15 x 2 = 30 Centavos (Tabela 
de Portes de 14.02.1924).

Figura 18
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Ceres. Emiti-
do em 1924, entrou em circulação em Fevereiro 
de 1924.
Remetido de Sintra -14.10.1927-, para Lisboa 
-15.10.1927-, em notória infracção ao disposto 
no § 5.º atrás transcrito e sublinhado no Ponto 1.6, 
nomeadamente: Texto (endereço do Remeten-
te) redigido fora do espaço reservado à corres-
pondência (na parte central superior do Frontis-
pício), não foi – por simples negligência, errónea 
interpretação ou manifesto erro grosseiro do 
funcionário da Estação Postal Lisboa Norte/2.ª 
Secção -, classificado como Carta (não fran-
queada) e porteado como tal – nos termos do 
disposto no § 6.º atrás transcrito e sublinhado no 
Ponto 1.6 -, no dobro do porte em falta, 15 x 2 
= 30 Centavos (Tabela de Portes de 14.02.1924).    

Figura 19
Bilhete-Postal de 25 Centavos, Tipo Ceres. Emi-
tido em 1924, entrou em circulação em Feve-
reiro de 1924.
Remetido de Lisboa -15.09.1930-, para Vichy 
(França) -, em notória infracção ao disposto 
no § 5.º atrás transcrito e sublinhado no Pon-
to 1.6, nomeadamente: Texto e data redigidos 
fora do espaço reservado à correspondência 
(na parte central superior e no canto superior 
esquerdo do Frontispício), não foi – por simples 
negligência, errónea interpretação ou mani-
festo erro grosseiro do funcionário da Estação 
Postal Lisboa Central/2.ª Secção -, classifica-
do como Carta (não franqueada) e porteado 
como tal – nos termos do disposto no § 6.º atrás 
transcrito e sublinhado no Ponto 1.6 -, no dobro 
do porte em falta, 50 x 2 = 100 Centavos (Tabe-
la de Portes de 1.07.1930). 
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Decanos da Filatelia Naval
(Continuação)

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

Hoje vamos dar seguimento ao artigo que 
publicámos no nº 437, de Setembro do ano passado, sobre 
os primeiros selos emitidos ilustrados com temas ligados à 
actividade naval, no seu sentido mais abrangente.

Por lapso da nossa responsabilidade – de que, 
desde já, nos penitenciamos – não foram inseridos, na 
ordem cronológica respectiva, dois selos. Um de 1891, 
o primeiro farol,	selo	de	serviço	oficial	da	Nova	Zelândia	
(ver ampliação na portada) e o outro, do ano de 1923, 
emitido no Iraque, ilustrado com um dos barcos de rio 
mais exóticos – a gufa	do	Rio	Tigre	(fig.	37).	

Figura 37

*
*           *

O primeiro clipper	a	ser	filatelizado	foi	o	“Falcon”,	
ao qual já tivemos a oportunidade de nos referir, nesta 
revista, aquando da publicação de um artigo dedicado 
aos “galgos dos oceanos” (nº 424, de Junho de 2009). Trata-
se de um selo de Hong Kong, inserido numa série de seis 
valores, emitido em 1941, por ocasião do centenário da 
cedência	daquele	território	chinês	ao	Reino	Unido	(fig.	38).

Foi também no ano de 1941 que surgiu o primeiro 
selo ilustrado com um navio missionário. O selo em 
apreço comemora a missão de Sir Wilfred T. Grenfell 
(1865-1940) na Terra Nova e nele vemos o referido médico 
e	missionário,	bem	como	o	navio	“Strathcona”	(fig.	39).

Figura 38                                           Figura 39

1891: o primeiro farol
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A primeira vedeta armada rápida encontra-se num selo que fecha uma série (“Dia dos Heróis” – 1) 
lançada	em	circulação	em	1943,	na	Alemanha	(fig.	40).	O	mesmo	país,	no	ano	seguinte,	emitiu	um	outro	
selo com desenho de uma vedeta rápida, mas desta vez estamos na presença de uma vedeta lança 
torpedos	(fig.	41).	

                                                             Figura 40        Figura 41

Em 1944, numa série de três valores, consagrada às vítimas de torpedeamentos de navios costeiros 
noruegueses, aparecem ilustrados, pela primeira vez, navios a afundarem-se em consequência de terem 
sido	atingidos	por	torpedos	lançados	a	partir	de	submarinos.	São	eles	os	navios	mercantes	“Baruy”	(fig.	
42),	“Saint-Svithun”	e	“Irma”	(fig.	43).	

                                                            Figura 42      Figura 43

Na bonita, e dispendiosa, série destinada a evocar as embarcações típicas de Macau, de 1951, 
o selo de uma pataca é ilustrado com uma sampana	 (fig.	44).	 Trata-se	da	primeira	vez	que	este	 tipo	
de embarcação, também conhecido por tancar, surge num selo. Sampana é a designação dada no 
Extremo Oriente a uma pequena embarcação impelida por remo ou por vela, utilizada para transportar 
pessoas, cargas ou para pesca em águas pouco profundas e calmas. O nome deriva do francês sampan 
que, por sua vez, provém do cantonês san-pan (san = três + pan = tábuas).

O primeiro caiaque aparece-nos num selo canadiano de 1955. A designação desta embarcação 
vem do dialecto falado pelos Inuíteskayak (1). Na realidade, trata-se de uma canoa de pesca, comprida 
e estreita, feita de peles de foca cosidas sobre uma armação de madeira leve e movida por um remo de 
duas	pás	(fig.	45).	Não	confundir	com	uma	moderna	embarcação	desportiva	semelhante.

                                         Figura 44    Figura 45

O primeiro navio frigorífico foi desenhado num selo francês lançado em circulação no ano de 
1956	(fig.	46).	Este	navio,	muito	apropriadamente,	denominava-se	“Le	Frigorifique”.	Na	literatura	filatélica	
dedicada	aos	selos	errados,	este	selo	aparece	classificado	como	tal,	em	virtude	da	pequena	estrela	junto	
ao	retrato	de	Charles	Tellier	apresentar	oito	braços.	De	facto,	os	flocos	de	neve	naturais	apenas	mostram	
seis	braços.	No	entanto,	quando	se	trata	de	neve	artificial	–	como	é	o	caso	–	já	encontramos	oito	braços.	
Nestas circunstâncias, este selo não está incluído na nossa colecção de selos errados.
____________________

1 - Os Inuítes eram, até há poucos anos, denominados esquimós. Este tratamento actualmente é considerado politicamente incorrecto.
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Foi nos Estados Unidos da América que, durante o Festival de Jamestown, em 10 de Junho de 
1957, ocorre, pela primeira vez, o lançamento em circulação de um selo postal retratando um porta-
aviões:	o	U.S.S.	“Forrestal”	(fig.	47).	Este	porta-aviões,	líder	da	classe,	foi	vendido	em	1993	e	transformado	
em	museu	flutuante	em	1998.	Em	ano	que,	de	momento	não	nos	ocorre,	este	imponente	navio	de	guerra	
(90 aviões; 5 500 tripulantes; deslocando 80 000 toneladas; e, em velocidade de cruzeiro, atingia os 30 nós 
por hora) esteve ancorado no estuário do Rio Tejo.

                                                    Figura 46                                                                      Figura 47

O primeiro quebra-gelos nuclear	 a	 ser	 filatelizado,	 como	 já	 anteriormente	 sublinhámos,	 é	 o	
“Lenine”.	Aparece	em	1959	ilustrado	num	selo	russo	(fig.	48).	Este	emblemático	navio	tinha	como	finalidade	
principal abrir caminho aos navios na chamada Via Marítima do Norte, de oeste a leste da antiga União 
Soviética, através do Oceano Ártico. Retirado de serviço (2002), foi objecto de complexas operações no 
sentido de o transformar em museu, hotel de luxo com um restaurante, um pavilhão desportivo e duas 
salas de conferências (2).

O invulgar navio lança-cabos submarinos é, pela primeira vez, ilustrado num selo francês posto 
em	circulação	em	1960.	Segundo	o	catálogo	Yvert	&	Tellier,	o	navio	retratado	no	selo	em	referência	é	o	
“Ampère”. Mas qual? Certamente que se trata do terceiro, cuja actividade se prolongou entre 1951-1985 
(fig.	49).

                                                     Figura 48                                                                    Figura 49

Os chamados barcos voadores aparecem, pela primeira vez, em 1960, num selo da ex-União 
Soviética, integrado num série de três valores, dedicada a barcos e navios destinados à navegação 
fluvial	(fig.	50).	O	selo	de	60	k.	exibe	o	hidrofoil “Foguetão”.

O primeiro navio a vapor que participou em operações de combate naval foi o “Karteria” 
(Perseverança), que nos é mostrado num selo grego de 1969. Este navio de guerra (o mais poderoso da 
época) foi oferecido à Grécia, em 1826, país que então estava em exacerbada e patriótica luta contra 
o	império	otomano	(fig.	51).	Armava	oito	canhões	de	calibre	médio	e	navegava	sob	vela,	salvo	quando	
entrava em combate.

                                                    Figura 50      Figura 51
____________________

2 - O “Lenine” tem 134 metros de comprimento e descolava 17 810 toneladas. Nos seus tempos áureos, abrigava 243 tripulantes e de-O “Lenine” tem 134 metros de comprimento e descolava 17 810 toneladas. Nos seus tempos áureos, abrigava 243 tripulantes e de-
senvolvia uma velocidade até 18 nós (cerca de 33 km/h). Durante 30 anos de intensa actividade, o famoso quebra-gelos percorreu 
mais de 650 mil milhas marítimas e abriu caminho a 3 741 embarcações, sem acidentes de relevância.
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Um tipo raro de navio de pesca é aquele que se destina exclusivamente à captura de esponjas. 
O	primeiro	–	e	único,	por	enquanto	–	destaca-se	num	selo	de	1971	das	Ilhas	Bahamas	(fig.	52).

Já nos referimos a dois tipos de quebra-gelos (1931 e 1959). Há, porém, a acrescentar mais 
um terceiro tipo. Em 1981, a ex-República Democrática Alemã emitiu uma série de selos (seis valores) 
evocando	os	diversos	tipos	de	barcos	fluviais	que	navegavam	nos	seus	rios.	Num	deles,	o	de	35	p.,	está	
representado o quebra-gelos fluvial “Rio Oder” que, desta maneira, se tornou o decano deste tipo de 
navio	(fig.	53).

                                                                               Figura 52            Figura 53

 Finalmente um tipo de barco que nos diz muito: o dóri, indispensável companheiro dos 
bacalhoeiros.	O	selo	em	questão	(fig.	54),	oriundo	de	São	Pierre	e	Miquelon	(3),	 foi	emitido	no	ano	de	
1997. A ilustração reproduz a embarcação acima referida e o respectivo plano de construção – o que 
se	nos	afigura	um	apontamento	bastante	feliz.	Os	selos	portugueses	do	ano	2000,	dedicados	à	pesca	do	
bacalhau, também evocam este tipo de embarcação (selos nºs 2 705 e 2 707 - AFINSA).

Figura 54

____________________

3 - Esta antiga colónia francesa é, desde 16 de Julho de 1978, um Departamento  Ultramarino, e 0dfutilizou, durante dez anos, selos 
franceses. A partir de 1985/6, voltou a ter selos próprios. O Euro é a moeda corrente neste arquipélago desde 1 de Janeiro de 2002.

Faça um seu amigo associado do

Clube Filatélico de Portugal
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As etiquetas “Para Abrir”
usadas nos Telegramas de Portugal

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.pt

Todos os que temos mais de 25-30 anos conhece-
mos as vulgares etiquetas azuis que serviam para fechar 
os telegramas; o telegrama era dobrado em 6 e as duas 
pontas	que	ficavam	abertas	eram	seladas	com	essas	eti-
quetas. Tal como os aerogramas militares da Guerra do Ul-
tramar essas etiquetas eram “todas iguais”. Dos aerogra-
mas militares há mais de duzentos diferentes (apesar de 
serem “todos iguais”), e destas etiquetas há também per-
to de três dezenas, que foram aparecendo ao longo de 
cerca de 110 anos de uso, desde os 1880s até aos 1990s.

Como tenho comprado, ao longo de 40 anos, 
muitos milhares de telegramas, para aproveitar os ca-
rimbos, acabei por também poder apreciar as variações 
que estas etiquetas sofreram ao longo do tempo. Vou as-
sim tentar “catalogá-las”, indicando a data mais antiga 
que conheço para cada tipo.

 

Tipo 1 - 1888                                  Tipo 2 - 18911                                             
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Tipo 3 - 1892

 O tipo 1 é o mais antigo que conheço, não tem a legenda “Modelo nº 38”; no tipo 2 já aparece a 
legenda, mas grafada “Modelo 38” (sem “nº”); no tipo 3 a legenda está entre parêntesis. Estas etiquetas 
são todas raras, pelo menos inteiras.

                                Tipo 4 - 1918                                     Tipo 5 - 1923                                     Tipo 6 - 1923

 O tipo 4 é picotado em zig-zag, como passarão todos a ser durante vários anos (tal como as 
etiquetas de registo) sendo impresso em azul cobalto; O tipo 5 não é muito diferente do anterior, mas é 
impresso	em	azul;	o	tipo	6	tem	o	desenho	modificado,	tudo	é	maior	que	nos	anteriores,	as	letras,	os	florões,	
etc.; além disso o desenho em vez de ser aberto está orlado por um rectângulo quase completo. Os tipos 
4 e 6 são raros.

                                 Tipo 7 - 1925                                      Tipo 8 - 1925                                     Tipo 9 - 1926

 Estes três tipos são idênticos e apresentam uma novidade em relação aos anteriores, todo o 
desenho é orlado por um rectângulo completo (anteriormente o desenho era aberto). O tipo 7 é azul, o 
tipo 8 é ultramar e o tipo 9 é impresso em papel porcelana. Os tipos 8 e 9 são pouco comuns.

                                                          Tipo 10 - 1926                                      Tipo 11 - 1927

 O tipo 10 é também semelhante aos anteriores, embora mais raro, é impresso em azul cobalto, 
e	a	impressão	é	grosseira.	O	tipo	11	é	o	oposto,	desenho	refeito,	com	linhas	finas	e	delicadas,	impressão	
mais	aprimorada,	em	papel	fino.

                              Tipo 12 - 1928                                     Tipo 13 - 1929                                    Tipo 14 - 1930
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 Os tipos 12 a 14 têm de novo o desenho refeito; os quadrados dos cantos são maiores que no tipo 
11,	e	as	letras	“PARA	ABRIR”	mais	espessas.	O	tipo	12	ainda	é	picotado	em	zig-zag;	o	tipo	13	é	denteado;	
o tipo 14 tem a legenda “Modêlo nº 38” em letra bem maior. Este último é pouco comum.

                               Tipo 15 - 1933                                     Tipo 16 - 1941                                      Tipo 17 - 1941

 O tipo 15 tem os quadrados dos cantos ainda maiores que os anteriores, e não tem acento 
circunflexo	em	“Modelo	nº	38”.	Os	tipo	16	e	17	têm	esta	mesma	legenda	em	tipo	normando,	mas	no	tipo	
17 o “Nº” é em maiúsculas, e o “38” é achatado. Ambos pouco comuns.

                                                 Tipo 18 - 1945                                      Tipo 19 - 1945                                    Tipo 20 - 1945

	 Em	1945	chegou	a	simplificação;	as	etiquetas	passaram	a	ostentar	apenas	o	nº	do	modelo.	No	
tipo 18 ele está isolado; nos tipos 19 e 20 está dentro duma caixinha, sendo o nº 19 em azul-escuro, e o nº 
20 em ultramar. Só o tipo 19 é relativamente comum.

                                                                  Tipo 21 - 1946                                   Tipo 22 - 1947                                    Tipo 23 - 1952

 As caixinhas com o nº do modelo continuaram a variar, no tipo 21 é feita de pedaços de linha 
que não se tocam nos cantos; no tipo 22 é uma caixinha separada do desenho principal; no tipo 23 é 
uma caixa fechada e aderente ao desenho, como nos tipos 19 e 20, mas bem maior que a destes. Este 
último tipo é muito comum, pois foi usado durante mais de uma vintena de anos. O tipo 22 é pouco 
comum.
 

                                                                                             Tipo 24 - 1972                                         Tipo 25 - 198?

 A	simplificação	atacou	de	novo	na	época	em	que	os	tecnocratas	entravam	no	poder,	pela	mão	
do Prof. Marcello Caetano. Estes dois tipos insípidos distinguem-se bem, mas não consegui determinar 
uma data para o tipo 25, pois só vi três ou quatro telegramas com ele. São ambos comuns, o 25 quase 
sempre em novo.

 Como em todos os empreendimentos humanos nem tudo sai sempre igual, ou perfeito. O tipo 
23 teve tantas tiragens ao longo da sua vida que estas se podem distinguir pela tonalidade de azul, pela 
espessura	e	porosidade	do	papel,	pela	finura	da	impressão	e,	até,	pelas	margens	das	folhas,	que	podem	
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ser denteadas ou não. Aparecem também alguns erros, como a impressão de ambos os lados da folha, 
e o que mostramos acima à direita, resultante duma dobra do papel durante a impressão.

 Para terminar tenho também de fazer referência a duas outras etiquetas, uma inscrita “PARA 
ABRIR”	(gentileza	do	nosso	consócio	José	Correia),	como	as	dos	telegramas,	e	usada	por	uma	empresa	
que procedia à distribuição de telegramas festivos, uma espécie de precursores particulares dos 
Autógrafos	e	Telegramas	BF	que	foram	usados	nos	anos	trinta	a	sessenta.	A	outra,	inscrita	“JX”	era	uma	
etiqueta polivalente que os C.T.T. usavam em muitas coisas: para fechar telegramas, para colar os avisos 
de recepção às cartas respectivas, para tapar rasgões nas cartas encontradas em mau estado nos 
marcos de correio, etc.

Depois desta modesta abordagem, quero também solicitar a ajuda de todos os nossos estimados 
consócios, que possam ter outras variantes diferentes das referidas. Todas as sugestões, correcções ou 
aditamentos podem ser enviados directamente para o meu e-mail, baratap@netcabo.pt. A todos os 
meus antecipados agradecimentos.
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Isentos de Franquia do
Colégio Militar (1953 - 1960)

António Abreu
antabreu@yahoo.com

1. – Introdução

Tendo adquirido, em 1970, 
um conjunto de inteiros postais (IP) 
portugueses (Continente, Ilhas Adja-
centes e Ultramar Português), procu-
rei no nosso Clube obter informação 
que	me	 permitisse	 estudar	 e	 classifi-
car o referido conjunto. 

O muito estimado e saudoso 
Comendador Dias Ferreira, sempre 
pronto a ajudar-me, disse que devia 

contactar	 o	 Sr.	 Brigadeiro	 Cunha	 Lamas,	 que	 recente-
mente foi objecto de justa homenagem na nossa Revista. 
Informou-me	ainda	que	o	 facto	de	eu	ser	Oficial	de	En-
genharia	tal	como	o	Sr.	Brigadeiro,	facilitaria	o	contacto.

Facilmente consegui marcar, pelo telefone, uma 
reunião que se realizou, numa tar-
de	próxima,	na	casa	do	Sr.	Briga-
deiro. Desta reunião guardo uma 
memória muito agradável e pro-
veitosa, bem como a recordação 
da oferta do seu livro com uma 
gentil dedicatória (Fig.1).
 

Tivemos uma longa con-
versa sobre alguns dos inteiros por 
mim adquiridos, respectivas emis-
sões e principais variedades, bem 
como sobre os IP ilustrados Portu-
gueses que então ainda era possí-
vel comprar nos CTT pelo valor fa-
cial, e como fazê-lo! Muito aprendi 
e	beneficiei	desse	encontro	com	o	
Brig.	Cunha	Lamas!	

Entre os muitos temas tra-
tados lembro a referência aos 
Isentos de Franquia (I.F.) do Co-
légio Militar, de que eu sou, com 
muito orgulho, ex-aluno. O lote de Fig. 1 – Exemplar do livro com a dedicatória do Brig. Cunha Lamas.
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IP por mim adquirido não incluía nenhum desses Isentos de Franquia, mas fui alertado para a correspon-
dência	do	Colégio	com	os	meus	Pais,	relativa	às	minhas	informações	periódicas,	tais	como	as	classifica-
ções	de	fim	de	período,	o	nível	de	aproveitamento	e	o	comportamento	geral.	

Essa chamada de atenção foi oportuna e ainda atempada pois pude conservar vários tipos 
de Isentos de Franquia utilizados pelo Colégio, com a inscrição de Isenção, impressa ou aplicada pelos 
carimbos	de	borracha,	tal	como	referido	pelo	Brig.	Cunha	Lamas	num	outro	livro	que	publicara,	“Inteiros	
Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes”. Já  se passaram 42 anos após esse encontro! 

Há	alguns	anos	atrás	(só	cerca	de	doze),	A.	Bordalo	Sanches	publicou	um	desenvolvido	artigo	
sobre Isentos de Franquia (I.F.) de Portugal, ao longo de vários números da revista “A Filatelia Portuguesa”, 
que incluiu um “capítulo” (III-1.3.3) sobre os I.F. do Colégio Militar, publicado, julgo que num dos números 
de 2001.

Nesse	 estudo	 e	 no	 referente	 à	 isenção	 de	 franquia	 de	 que	 beneficiou	 o	Colégio	Militar,	 são	
apresentados e catalogados vários tipos e modelos de correspondência enviada a coberto da Portaria 
n.º 2078, de 25 de Novembro de 1919 (Fig. 2),  e a coberto do Decreto n.º 28713, de 26 de Maio de 1938 
   

Fig. 2 – Envelope (12 x 97 mm) do Colégio Militar (Secretaria), isento de franquia ao abrigo da Portaria n.º 2078 de 25-
Nov-1919, circulado a 18.11.22 (?).

A correspondência isenta de franquia, enviada pelo Colégio aos meus Pais, sobre o “aluno n.º 85, 
António João Martins de Abreu” (eu próprio), estava abrangida pelo Decreto n.º 28.713!

Essa correspondência incluiu I.F’s. dum modelo tipo bilhete carta, não mencionado no estudo 
de	A.	Bordalo	Sanches,	mas	utilizado	durante	o	período	em	que	frequentei	o	Colégio	Militar,	 isto	é,	de	
Outubro de 1953 a Julho de 1960. Apresento a seguir um breve estudo deste tipo de I.F. com base nos dez 
exemplares que possuo.

2. – Isentos de Franquia do Colégio Militar, tipo bilhete carta

2.1 – Descrição geral

No período de Outubro de 1954 a Julho de 1960, a Secretaria do Colégio Militar enviou, 
anualmente, aos meus Pais sobre o aluno n.º 85, dois tipos de informação/avaliação global anual, uma 
de carácter pedagógico e outra de avaliação do comportamento, em I.F. do tipo bilhete carta aberto 
(Fig. 3, 4 e 5).

Conforme	definido	na	legislação	aplicável	(Art.º	1,	#	único	do	Decreto	n.º	28.713,	de	26-05-1938),	
a	correspondência	endereçada	a	particulares	“deverá	circular	normalmente	aberta”,	o	que	se	verificava	
com estes I.F. tipo bilhete carta.

A “aposição de um sêlo especial” (Art.º 2 do Decreto n.º 28.713) era necessário no caso de envio 
a particulares, de “correspondência reservada, em sobrescrito fechado”. Este selo é o conhecido “selo 
oficial”. 
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Fig. 3 – Frente e verso de Isento 
de Franquia do Colégio Militar em 
cartolina fina branca, tipo bilhete 
carta, com a isenção confirmada 

por carimbo de borracha do 
modelo II, indicado no livro do Brig. 

Cunha Lamas.

Os I.F., tipo bilhete carta, utilizados mantêm uma estrutura constante ao longo do período (Out. 54 
a	Ago.	60),	mas	variam	quanto	ao	tipo	topográfico	utilizado	no	exterior	e	interior,	ao	modelo	de	carimbo	
de borracha que garante o direito de isenção, ao tipo de papel empregue, às duas variedades de 
comunicação impressa no interior e ao conjunto de algarismos indicativos do ano (só com as centenas 
ou com as dezenas, 4 ou 5 – Fig. 4 e 5).  
   

Fig. 4 e 5 – Os dois modelo da comunicação constante no interior dos I.F. tipo bilhete carta, pedagógico e vida 
escolar; estes I.F. têm também diferença na composição numérica do ano, um até às centenas e o outro até às 

dezenas, no modelo apresentado o algarismo 4 referente aos anos quarenta.
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Nos	exemplares	que	possuo	é	possível	diferenciar	cinco	variedades	com	base	no	tipo	tipográfico	
utilizado no dizer “Ex.mo Senhor”, conforme se pode observar na Fig. 6. Também é visível a utilização das 
duas	variedades	dos	carimbos	de	borracha,	referidos	pelo	Brig.	Cunha	Lamas,	mas	nestas	peças	sempre	
associados á Secretaria do Colégio Militar.

Alguns dos exemplares não apresentam marca de dia dos Correios, podendo ter sido entregues 
em mão, embora preparados para ser enviados por esse serviços. 

2.1 – Breve descrição das cinco variedades 

Variedade n.º 1 – Letra do tipo actualmente designado como “Times New Roman” com maiúsculas 
decorativas, de tamanho de 4 mm + um arabesco de 1 mm. Possuo um só exemplar o qual tem no interior 
o texto referente à “vida escolar” (Fig. 5); e tem data com três dígitos para o ano terminando em 4 (194_), 
estando	manuscrito	“16	de	Agosto	de	19	55”.	Marca	do	dia	de	“CORREIOS	II	-	LISBOA”,	de	16-VIII-1955.	
Dimensões	(ver	Fig.4):	a=	57	mm;	b=	143	mm;	c=	74mm;	d=	72	mm.	Papel	fino	para	máquina	de	escrever.	
Carimbo	de	Isenção	do	tipo	II,	do	Brig.	Cunha	Lamas

Variedade n.º 2 – Letra do tipo cursivo com “E” fechado em cima “S” fechado em baixo, com as 
maiúsculas de tamanho de 6 mm. Possuo dois exemplares, tendo ambos no interior o texto referente à 
avaliação “pedagógica” (Fig. 4); data só com dois dígitos para o ano terminando em 9 (19 _ _ ), estando 
manuscrito, um com “14 de Outubro de 19 54”, e o outro com “23 de Agosto de 19 55”. Marca do dia de 
“CORREIOS	II	-	LISBOA”,	de14-	X	1954	e	de	25-VIII	1955.	Dimensões	(ver	Fig.4):	a=	54	mm;	b=	143	mm;	c=	
73mm;	d=	72	mm.	Papel	branco	fino	para	máquina	de	escrever.	Carimbo	de	Isenção	do	tipo	II,	do	Brig.	
Cunha Lamas.

Fig. 6 – Cinco tipo tipográficos utilizados em “Ex.mo Senhor” no exterior dos I.F. tipo bilhete carta. Também é visível 
que foram aplicados os dois tipos de carimbos já referidos pelo Brig. Cunha Lamas.
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Variedade n.º 3 -– Letra do tipo cursivo com “E” aberto e “S” fechado em cima e em baixo, com 
as maiúsculas de tamanho de 5 mm. Possuo três exemplares, um tendo no interior o texto referente à 
avaliação “pedagógica” (Fig. 4), e os outros dois o texto referente à “vida escolar” (Fig. 5); data com três 
dígitos para o ano terminando em 5 (195 _ ), estando dois (um de cada tipo de texto) manuscritos com 
“de Julho de 195 6” (sem indicação do dia), e o outro (texto sobre “vida escolar”) com “1 de Agosto de 
195 7”. Nenhum tem marca de dia. Dimensões (ver Fig.4): a= 54 e 56 (1ex) mm; b= 143 mm; c= 75/76 mm; 
d=	73/74	mm.	Papel	de	máquina	branco	e	espesso.	Carimbo	de	Isenção	do	tipo	II,	do	Brig.	Cunha	Lamas.

Variedade n.º 4 – Letra do tipo cursivo com “E” aberto e “S” fechado em cima e em baixo, com 
as maiúsculas de tamanho de 3 mm. Possuo um só exemplar o qual tem no interior o texto referente 
à avaliação “pedagógica” (Fig. 4); e tem data com três dígitos para o ano terminando em 5 (195_ ), 
estando	manuscrito	“17	de	Agosto	de	195	9”.	Marca	do	dia	circular	de	“CORREIOS	-	LISBOA”,	de	18	AGO	
59.	Dimensões	(ver	Fig.4):	a=	68	mm;	b=	138	mm;	c=	72mm;	d=	65	mm.	Papel	branco	fino	para	máquina	de	
escrever.	Carimbo	de	Isenção	do	tipo	II,	do	Brig.	Cunha	Lamas

Variedade n.º 5 – Letra do tipo cursivo com “E” aberto e “S” fechado em cima e em baixo, com as 
maiúsculas de tamanho de 5 mm. Possuo três exemplares em papel amarelo espesso, dois tendo no interior o texto 
referente à avaliação “pedagógica” (Fig. 4), e o outro o texto referente à “vida escolar” (Fig. 5); data com três 
dígitos para o ano terminando em 5 (195 _ ), estando dois com o texto interio referente à avaliação “pedagógica” 
(Fig. 4), manuscritos com “24 de Setembro de 195 7”, e com “20 de Julho de 19 60” (minha última informação do 
Colégio Militar); o outro com texto sobre “vida escolar” Fig.5), a data manuscrita de “2 de Julho de 1960”. Um tem 
marca	de	dia	“CORREIOS	-	II	LISBOA”,	de	24-	IX	1957.	Dimensões	(ver	Fig.4):	a=	53	mm;	b=	143	mm;	c=	76	mm;	d=	74	
mm. Papel amarelo espesso. Um com o carimbo de Isenção do tipo I (o que tem no interior o texto “vida escolar”, 
de	2Julho	1960)	e	os	outros	dois	com	carimbo	de	Isenção	do	tipo	II,	do	Brig.	Cunha	Lamas.

3. – Comentário Final

Desde	o	princípio	do	meu	envolvimento	com	a	Filatelia	beneficiei	de	contactos	pessoais	muito	
enriquecedores tanto no apoio como na informação para conhecer e coleccionar selos e tudo o que 
está	ligado	à	filatelia.	Embora	com	atraso	relativamente	ao	número	da	Revista	dedicado	à	memória	do	
Brigadeiro	Cunha	Lamas,	aqui	partilho	este	estudo	sobre	algumas	peças	da	minha	colecção	de	Inteiros	
Postais	e	de	Isentos	de	Franquia,	que,	no	início,	dele	recebeu	um	grande	incentivo	e	apoio.	Bem	haja!	
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As sobretaxas
“Série G - Preço incluindo franquia $50”

dos Postais Ilustrados da série G

Paulo Rui Barata
baratap@netcabo.pt

 Em 1953 a Administração dos C.T.T. decidiu 
colocar em circulação muitas centenas de postais 
ilustrados diferentes, divididos em 12 séries. A série I-M, 
dedicada a Guimarães, com 9 desenhos de António 
Lino, foi emitida em Junho; as onze restantes em Outubro.

 Uma imagem da série I-M
   

 
 Eram estas as séries I-P, com 8 desenhos de Alber-
to de Sá alusivos ao Gerês; a série III-M, com 8 desenhos 
de Júlio Resende referentes ao Porto; a série IV-M, com 10 
desenhos de Domingos Rebelo dedicados a Viseu; a sé-
rie V-C, com 8 desenhos de Ayres de Carvalho alusivos à 
Serra da Estrela; a série VI-M, com 9 desenhos de J. Con-

Uma imagem da série I-P Uma imagem da série III-M
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tente referentes à Sé Velha de Coimbra; a série VII-C, com 8 desenhos de Stuart Carvalhais dedicados às 
Vendedeiras de Lisboa; a série VII-M, com 16 desenhos de A. Taborda alusivos aos Chafarizes de Lisboa; a 
série	IX-M	(1ª	parte),	com	8	desenhos	de	Dórdio	Gomes	referentes	a	Évora;	a	série	IX-M	(2ª	parte),	com	8	
desenhos	de	J.	Contente	dedicados	a	Évora;	a	série	X-M,	com	8	desenhos	de	Alberto	de	Sousa	alusivos	a	
Beja;	e	a	série	XIII-C,	com	8	desenhos	de	Domingos	Rebelo	referentes	à	Ilha	de	São	Miguel.	A	tiragem	foi	
de 10.000 séries para todos e cada um dos 12 conjuntos acima referidos.

Uma imagem de cada uma das séries V-C, VII-C e IX-M (2ª parte)
    

Uma imagem de cada uma das séries VI-M e VII-M
   

 Em	Abril	de	1958	saiu	a	derradeira	série	deste	conjunto,	a	série	IX-M	(3ª	parte)	com	8	desenhos	de	
José Tavares referentes a Portalegre. A tiragem foi também de 10.000 séries.

 A numeração romana da série G referia-se à província a que cada série era dedicada: I, Minho; II, 
Trás-os-Montes	e	Alto-Douro;	III,	Douro	Litoral;	IV,	Beira	Alta;	V,	Beira	Baixa;	VI,	Beira	Litoral;	VII,	Estremadura;	
VIII,	Ribatejo;	IX,	Alto	Alentejo;	X,	Baixo	Alentejo;	XI,	Algarve;	XII,	Madeira;	XIII,	Açores.	As	letras	maiúsculas	
referiam-se ao tipo de série: C, Costumes; M, Monumentos; P, Paisagens. Nunca foram emitidas séries para 
Trás-os-Montes	e	Alto-Douro	(II),	Ribatejo	(VIII),	Algarve	(XI)	e	Madeira	(XII).

Em Agosto de 1963 a Administração dos C.T.T. decidiu recolocar em circulação as centenas 
de postais ilustrados diferentes da série G que vinha emitindo desde 1953, sem grande sucesso, pois 
a maioria (>90%) continuava em depósito na Direcção dos Serviços Industriais. No total havia muitas 
dezenas de milhar de postais por vender. Para tanto sobretaxaram todas as emissões então existentes 
com a sobrecarga na parte inferior: “Série G – Preço incluindo franquia $50”, e uma barra a cobrir o preço 
anterior. A tiragem foi de cerca de 9.000 séries de cada uma das colecções.

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

Uma imagem de cada uma das séries IX-M (1ª parte) e IX-M (3ª parte)
   
 

Uma imagem de cada uma das séries X-M e XIII-C
   

Os três catálogos de inteiros existentes (Cunha Lamas/Oliveira Marques, Mascarenhas Pereira 
e Joaquim Lêdo) referem que existem dois tipos de sobretaxa ligeiramente diferentes. Na verdade os 
dois tipos são muito diversos um do outro e diferenciam-se pela comprimento do texto “Preço incluindo 
franquia” em relação à barra negra que oblitera o antigo valor, em que a palavra “Preço” pode 
começar practicamente debaixo do início da barra (Tipo I), ou a legenda ser muito mais comprida, 
ficando	a	palavra	“Preço”	cerca	de	1	cm	para	a	esquerda	do	início	da	barra	(Tipo	II).	Se	cada	série	
ou número existisse só com um dos tipos isso não seria problema para o coleccionador, mas há em 
todas as séries números que existem com o tipo I, outros com o tipo II, e ainda outros com ambos os 
tipos, não há qualquer uniformidade, e quais são os números que existem com cada tipo é coisa que 
os catálogos não referem.
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Ao	fim	de	vários	anos	de	coleccionar	e	de	comprar	muitas	centenas	destes	postais,	para	poder	
observá-los, bem como com a ajuda do confrade Horácio Maggioly Novais, que me remeteu os scans de 
toda	a	sua	colecção	e	repetidos,	consegui	finalmente	ver	algum	sentido	nas	variantes	que	existem,	ou	
seja ver alguma luz ao fundo do túnel. Venho assim apresentar uma listagem destas mesmas variantes, na 
esperança de que, com a ajuda de todos, se possa vir a elaborar uma lista mais completa.

Série I-M – nos 1 a 9, todos do tipo I; nos 4 e 5 também do tipo II;
Série I-P – nos 1 a 8, todos do tipo I; nos 3, 4, 5 e 7 também do tipo II;
Série III-M – nos 1 a 8, todos do tipo I;
Série IV-M – nos 1 a 10, todos do tipo I; nos 8 e 9 também do tipo II;
Série V-C – nos 1 a 8, todos do tipo I; nos 5 e 6 também do tipo II;
Série VI-M – nos 1 a 9, todos do tipo I;
Série VII-C – nos 1 a 8, todos do tipo I;
Série VII-M – nos 1 a 16, todos do tipo I; nos 5, 10, 12 e 14 também do tipo II;
Série	IX-M	(1ª)	–	nos 1 a 8, todos do tipo I; nos 4 e 6 também do tipo II;
Série	IX-M	(2ª)	–	nos 9 a 16, todos do tipo I;
Série	IX-M	(3ª)	–	nos 17 a 24, todos do tipo II; nos 17 a 24 também do tipo I;
Série	X-M	–	nos 1 a 8, todos do tipo I; nos 1, 2, 3, 7 e 8 também do tipo II;
Série	XIII-C	–	nos 1 a 8, todos do tipo I; nos 2, 7 e 8 também do tipo II;

Um conjunto “normal” será assim composto pela série I-M toda do tipo I; a série I-P toda do tipo I; 
a série III-M toda do tipo I; a série IV-M toda do tipo I; a série V-C toda do tipo I; a série VI-M toda do tipo 
I;	a	série	VII-C	toda	do	tipo	I;	a	série	VII-M	toda	do	tipo	I;	a	série	IX-M	(1ª	parte)	toda	do	tipo	I;	a	série	IX-M	
(2ª	parte)	toda	do	tipo	I;	a	série	IX-M	(3ª	parte)	toda	do	tipo	II;	a	série	X-M	toda	do	tipo	I;	a	série	XIII-C	toda	
do tipo I.

Depois desta modesta abordagem, quero também solicitar a ajuda de todos os nossos estimados 
consócios, que possam ter outras variantes diferentes das referidas. Todas as sugestões, correcções ou 
aditamentos podem ser enviados directamente para o meu e-mail, baratap@netcabo.pt. A todos os 
meus antecipados agradecimentos.

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/”

Selos de Ouro 2013

patrocinados pela

Filatelia do Chiado
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Open Class
De Lisboa a Nova York no Clipper

da PAA de 1939 a 1946

António Abreu
antabreu@yahoo.com

Apresentação

            A existência dum serviço regular de correio aéreo 
entre os E.U.A e Lisboa no período de Março de 1939 e 
Novembro de 1945, é do conhecimento geral entre os 
filatelistas	portugueses,	tendo	sido	tema	de	alguns	artigos	
de especialistas do correio aéreo, publicados na nossa 
revista.

Esta ligação, designada na terminologia ameri-
cana por FAM 18 (Foreing Air Mail route 18), foi assegu-
rada,	no	destino	Lisboa,	por	hidroaviões	Boeing	314B	da	
Pan American Airways (PAA) designados por “clippers”.

O facto de estes aviões terem cumprido milhares 
de milhas transportando passageiros, despertou a minha 
curiosidade em saber como seriam essas viagens, dada 
a duração do voo e as várias paragens intermédias. 

Recentemente encontrei numa banca de livros 
em	2ª	mão,	um	livro	em	cuja	capa	está	representada	a	si-
lhueta, em voo, dum hidroavião “clipper” (Fig. 1). Era um 
livro de contos publicado em 1942, com o título “Neve 
sobre o Mar” do conhecido, mas um pouco esquecido, 
escritor Joaquim de Paço de Arcos.

A partir do primeiro conto deste livro, ”Eudóra”, 
que descreve uma viagem no “clipper” entre Lisboa e 
Nova	York,	e	consultando	algumas	páginas	da	internet,	
apresento	aspectos	específicos	que	caracterizavam	es-
tas viagens.
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Fig. 1 – Capa do livro de contos

Abstract

The existence of a regular airmail service between the U.S. and Lisbon since March 1939 to 
November 1945, is well known among the Portuguese philatelists, having been the subject of some texts of 
airmail expert, published in our magazine.

This connection, called in the American terminology for FAM 18 (Foreing Air Mail Route 18), was secured 
in	the	“Lisbon	route”	by	seaplanes	Boeing	314B	of	Pan	American	Airways	(PAA)	called	“clippers”	(Fig.	2)

Fig. 2 – Clipper Boeing 314B

The fact that these planes had accomplished thousands of miles carrying passengers, piqued my 
curiosity	in	how	these	trips	would	be,	due	the	length	of	the	flight	and	the	intermediate	stops.

I recently found, in a 2nd hand book stall, a book whose cover shows, in silhouette, a seaplane 
“clipper”	in	flight	(Fig.	1).	It	was	a	book	of	short	stories,	titled	“Neve	sobre	o	Mar”	(“Snow	on	the	Sea”),	of	the	
well-known, but somewhat forgotten, writer Joaquim de Paço de Arcos, and published in 1942. 

Based	on	the	first	 story	of	 this	book,	“Eudora,”	which	describes	a	trip	on	the	“clipper”	between	
Lisbon	and	New	York,	and	with	some	other	references	from	the	internet,	I	present	some	specific	aspects	
that characterized these trips.

1. – Introdução

A	 ligação	 FAM	 18,	 no	 conceito	 dos	Correios	Americanos,	 era	 entre	Nova	 York	 e	 a	 Europa,	 e	
comportava	duas	rotas.	A	rota	mais	a	Sul	(Southern	or	Lisbon	Route),	entre	Nova	York	–	Horta	(Açores)	
– Lisboa – Marselha e vice-versa, teve início em Maio de 1939, mas a partir de Outubro de 1941, com a 
queda	da	França	perante	o	III	Reich,	passou	a	ter	Lisboa,	como	porto	final	e	inicial	na	Europa.
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Fig.3 – Carta para a Inglaterra, voada no 1º 
voo FAM 18 de Nova York a Marselha, 

donde seguiu pelo serviço aéreo já 
existente.

Fig. 3a – Verso da carta da Fig. 3. (Nota: a 
ligação comercial da linha FAM 18 “Marselha – 
Inglaterra” não foi autorizada pelo Governo 
Inglês).

A	rota	mais	a	Norte	(Northern	Route)	ligando	Nova	York	à	Inglaterra,	com	passagem	por	Shediac	
(Canadá),	Botwood	(Terra	Nova),	Foynes	(Irlanda),	até	em	Southampton	no	Sul	da	Inglaterra,	foi	iniciada	
em Junho de 1939.

Fig. 4 – Envelope voado 
no 1º voo FAM 18 de Nova 

York à Inglaterra.

Todos estes pri-
meiros	voos	foram	filateli-
camente sinalizados com 
a emissão de envelopes 
e de marcas postais es-
pecíficas,	 bem	 conheci-
das	dos	filatelistas	interes-
sados pelo correio aéreo, 
e de que se apresentam 
alguns exemplares (Fig. 3, 
Fig. 3a, Fig. 4 e Fig. 5).

Fig. 5 – Envelope voado no 1º voo FAM 18 
de ligação à Inglaterra, desde Shediac 
(Canadá) e com ligação ao “Empire Air Mail 
Service” para a Austrália, cujo voo seguinte 
partiu em 1 de Julho.

 O Serviço de Passageiros em 
cada um dos itinerários, iniciou-se uns 
dias depois do respectivo voo inaugu-
ral. Na rota Sul, por Lisboa, este serviço 
foi	 iniciado	em	fins	de	Junho	de	1939,	
com o “Dixie Clipper” que saiu de Nova 
York	 com	 22	 passageiros,	 fazendo	 es-
cala pela Horta e Lisboa, até Marselha. 
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No	dia	8	de	Julho,	o	“Yankee	Clipper”	 iniciou	este	serviço	na	rota	norte,	 transportando	17	passageiros	
até	à	Inglaterra,	confirmando	a	era	do	serviço	aéreo	com	o	transporte	de	passageiros	por	meios	mais	
pesados que o ar, no Atlântico Norte.  

 A partir de 1 de Novembro de 1941, com a entrada dos EUA na guerra após Pearl Harbour, as 
ligações pela “Southern Route” da FAM18, registam a redução da frequência e de alguma regularidade 
que tinham tido até então, dado o empenhamento de meios aéreos da PAA no esforço de guerra,

2. – O avião

O	 Clipper	 da	 Boeing	 foi	 o	 primeiro	 avião	 que	 pode	 ser	 verdadeiramente	 classificado	 como	
“Jumbo”, podendo atingir cerca de 38 Ton de peso (máx.) ao levantar e levar até 74 passageiros e 10 
elementos de tripulação com todo o conforto. Porém na travessia do Atlântico só levava um máximo de 
25 a 30 passageiro, pois transportava uma carga extra de combustível (Fig. 2).

Em alguma da documentação consultada é referido que os dados da análise em “túnel de 
vento”,	coligidos	pela	Boeing	quando	do	estudo	e	projecto	do	Modelo	314,	terão	sido	reavaliados	30	anos	
mais	tarde	para	o	projecto	do	Boeing	747	“Jumbo	Jet”!	As	semelhanças	encontradas	na	comparação	
do	perfil	da	secção	do	nariz	dos	Boeing	314	e	747,	serão	mais	do	que	coincidências!	(si	non	è	vero	è	ben	
trovato!) (Fig. 6). 

                              Clipper Boeing 314 B                                                         Boeing 747 “Jumbo Jet”
Fig. 6 – Perfis do nariz do Clipper Boeing 314 B e do Boeing 747 “Jumbo Jet”

Viajar	nos	Clippers	da	Boeing	era	uma	experiência	única,	com	um	luxo	e	comodidade	nunca	
vistos anteriormente, e que também não se repetiram nos voos comerciais posteriores. 

Fig. 7 – Corte longitudinal do Clipper Boeing 314 B

Desde a “sala” de entrada até a sala de estar e de refeições, os passageiros eram recebidos 
com	o	conforto	semelhante	ao	da	1ª	classe	dos	navios	de	passageiros	ou	dos	comboios	de	luxo,	isto	é,	
uma qualidade bem acima dos restantes meios existentes e a uma velocidade de cerca de 200 km/h 
(fig.	7	e	8).
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Sala (lounge) de estar e de as refeições
Fig. 8 – Algumas das instalações para os passageiros

3. – O escritor

Joaquim	Paço	d’Arcos,	de	seu	nome	Joaquim	Belford	Correia	
da Silva, nasceu em 1908 e faleceu em 1979, em Lisboa. Neto do 
primeiro conde de Paço d’Arcos e irmão do segundo conde de Paço 
de Arcos. Tendo o seu pai o cargo de governador colonial, viveu em 
Angola, Moçambique e Macau, tendo ainda exercido a actividade 
de	 jornalista	no	Brasil,	entre	1928	e	1930.	Foi	director	dos	 serviços	de	
Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 1936 e 1960.

Foi	um	dos	escritores	portugueses	do	século	XX	mais	traduzidos	
no estrangeiro, tendo alcançado em vida grande notoriedade como 
ficcionista.	Um	conjunto	de	obras	que	publicou	sob	o	título	genérico	
Crónica da Vida Lisboeta foi considerado por muitos críticos, quer 
portugueses, quer brasileiros, fundamental no âmbito da literatura 
portuguesa. 

Exerceu funções de Presidente da Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Escritores e foi membro activo da Sociedade de 
Escritores e Compositores Teatrais Portugueses.

O primeiro romance (Herói Derradeiro) foi escrito em França no ano de 1933. O último volume 
das “Memórias da Minha Vida e do Meu Tempo” foi publicado (póstumo) em 1976, no ano da sua morte.

Foi praticamente votado ao esquecimento após o 25 de Abril de 1974.

Nas suas obras aproveita a vasta experiência de viajante, nomeadamente no livro de contos 
“Neve sobre o Mar”, publicado em 1942. No primeiro conto (novela), EUDÓRA, toda a história se 
desenvolve	 durante	 a	 viagem	 aérea	 de	 Lisboa	 para	 Nova	 York,	 experiência	 vivida	 pelo	 escritor	 em	
Agosto de 1941, acompanhando a sua esposa para um tratamento médico urgente e de recurso num 
hospital	em	Filadélfia.	

4. – A viagem

Em	Agosto	de	1941	os	EUA	ainda	não	tinham	entrado	na	2ª	Guerra	Mundial,	e	eram	o	local	de	
refúgio dos europeus que procuravam afastar-se do inferno da guerra que alastrava na Europa Central 
e	Ilhas	Britânicas.

 As ligações aéreas entre os EUA e toda a Europa tinham passado a ser frequentes e regulares: 
desde Junho de 1940 que a ligação da rota por Lisboa passara a ser trissemanal. 

Na época apareciam nos jornais portugueses anúncios sobre os voos da PAA, recomendando a 
reserva de lugar para o voo pretendido (Fig.9).

Joaquim Paço d’Arcos
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Fig. 9 – Do Diário de Lisboa de 24 de Maio de 1941

Na	sequência	duma	grave	situação	clínica	da	sua	esposa,	resultante	de	deficiente	intervenção	
cirúrgica	em	Lisboa,	Joaquim	Correia	da	Silva	vê-se	obrigado	a	deslocar-se	a	Filadélfia,	acompanhando-a	
ao Jefferson Hospital onde ela é submetida a nova operação.

As experiências desta viagem e da estadia, associadas aos contactos estabelecidos com pessoas 
e situações tão especiais que encontra na viagem e nos Estados Unidos, serão a fonte de inspiração para 
os contos que vêm a compor o livro “Neve sobre o Mar”.

O primeiro conto, “EUDÓRA”, descreve pormenorizadamente uma viagem aérea de Lisboa a Nova 
York,	com	interessantes	e	curiosos	detalhes.	A	viagem	tinha	uma	duração	prevista	de	cerca	de	27	horas,	
incluindo o tempo nas diversas escalas, sendo a partida de manhã, do cais de Cabo Ruivo em Lisboa. 

 

Fig. 10 – Sala de refeições Fig. 11 – Compartimento de dois beliches

A bordo, e de acordo com a legislação americana não eram servidas bebidas alcoólicas, 
mas podia-se fumar no compartimento de convívio e sala de refeições (lounge) (Fig. 8 e Fig. 10). Os 
passageiros para dormir recolhiam aos respectivos beliches (Fig. 8 e Fig. 11), havendo um espaço 
reservado às senhoras. Nas escalas, nomeadamente na Horta, os passageiros podiam aproveitar para ter 
uma refeição em terra (Fig. 12).

Fig. 12 – Clipper’s na Baía da Horta.
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4. – Considerações finais

Apesar do aumento do tráfego de Passageiros e do preço elevado que custava uma viagem 
N.Y.	–	Lisboa	(US	$	375,00	para	uma	ida	simples	e	675	em	ida	e	volta,	equivalente	a	cerca	de	US	$7.000,00	
actuais), a principal fonte de rendimento deste serviço era o transporte de correio (Fig. 13). 

Fig. 13 - O transporte das malas do correio para o Clipper, no Cabo Ruivo.

Isto	porque	Lisboa,	devido	à	sua	localização	geográfica	e	à	neutralidade	do	País	durante	a	IIG.	
M.,	definiu	uma	posição	muito	forte	como	entreposto	aéreo	por	onde	passava	quase	todo	o	correio	de	
e	para	a	Europa,	incluindo	o	dos	Países	envolvidos	no	conflito.	A	“Northern	Route”,	pelo	Canadá	para	a	
Inglaterra, via Irlanda, estava essencialmente reservada ao esforço directo da guerra.

Fig. 14– Frente e verso de carta de Lisboa 
para Nova York, registada e por via aérea, 
em 29 Maio1941. Portes de acordo com 
tabela CA de 04Dez41 (total 7$25 = 1$75 + 
2$00 seguro + 3$25 CA até 5 gr).
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Fig. 15– Frente e verso de carta do Porto para o 
Rio de Janeiro, via aérea por Nova York, regista-
da, em 14 Fev 1942. Portes de acordo com tabela 
de CA de 01Jan42 (total 11$50 = 1$75 + 9$50 até 
5 gr). De N.Y terá seguido ainda em voo FAM 18, 
até Belém, no Brasil, donde seguiu paro o destino.

Fig. 16 – Carta de S. Paulo, Brasil, para 
Londres, Inglaterra, por via aérea, 
de 20 Abr43 e com a indicação 
expressa “BY AIR MAIL VIA U.S.A.” 
do correio brasileiro. Utilizou a linha 
FAM 18, circuito alternativo (“winter 
route”) a partir de Belém, passando 
por Hamilton, Bermudas, onde foi 
examinada (n.º 9888), seguindo então, 
por Lisboa, até à Inglaterra. Aí foi de 
novo examinada pelo censor inglês 
(n.º 6741). Não tem quaisquer marcas 
postais no verso.
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Resumo
O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo, 

uma	 apresentação	 e	 uma	 descrição	 bibliográfica	 de	
fontes	 e	 de	 livros	 sobre	 pré-filatelia	 portuguesa	 entre	
1797 e 1853.

Os livros analisados foram publicados em Portugal 
Continental, nos Açores, em Inglaterra e França e abran-
gem não apenas a história postal mas também a história 
das mentalidades, dos transportes e comunicações, da 
demografia	e	das	ciências	sociais,	políticas	e	económi-
cas contemporâneas do período de tempo em estudo.

Palavras-chave: Administração; Correio; Demo-
grafia;	 Filatelia	 pré-adesiva;	 Moeda;	 Pré-filatelia;	 Trans-
portes.

Abstract
The study quoted below is, simultaneously, a 

presentation and a bibliographic description of sources 
and books about Portuguese pre-philately between 
1797 and 1853.

The books presented were published in Continental 
Portugal,	 Azores	 islands,	 Great	 Britain	 and	 France	 and	
cover not only the postal history, but also the history of 
the mentalities, transports and communications, the 
demography and the social, political and economic 
history contemporaries of the studied period.

Keywords: Administration; Currency; Demography; 
Mail; Pre-adhesive philately; Pre-philately; Transports. 

Résumé
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et une 

description bibliographique de sources et livres sur la pré-
philatélie portugaise entre 1797 et 1853.

Les livres présentés furent publiés au Portugal, 
aux	Açores,	Grande-Bretagne	et	en	France	et	couvrent	
non seulement l’histoire postale mais aussi l’histoire des 
mentalités, les moyens de transport et communications, la 
démographie et l’histoire sociale, politique et économique 
contemporaines de la période de temps étudié. 

Mots-clés: Administration; Courrier; Démographie; 
Monnaie; Philatélie pré-adhésive; Pré-philatélie; Trans-
ports. 
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Introdução

O estudo que se segue é uma recensão de fontes e de alguns livros considerados como fundamentais 
para o enquadramento e estudo do correio português entre 1797 e 1853.

No	fim	do	século	XVIII	o	correio	em	Portugal	era	pertença	privada.	Em	18	de	Janeiro	de	1797	foi	
decretada a extinção do ofício de Correio-Mor do Reino, tendo o mesmo, Manuel José da Maternidade 
da Mata de Sousa Coutinho, aceite as condições que lhe foram propostas para o efeito. Em 16/03/1797 
foi assinado o alvará com força de lei que mandou abolir e extinguir o ofício de Correio-Mor do Reino, 
transferindo o cargo para a administração do Ministro e Secretário de Estado da Repartição dos Negócios 
Estrangeiros, seguindo-se no entanto os regulamento em vigor até que novos fossem estabelecidos. Em 
1 de Abril de 1799 foi assinado o Regulamento Provisional para o Novo Estabelecimento do Correio. 
Estas são algumas das datas que iniciam em Portugal um novo período da organização dos correios, na 
circunstância sob a tutela do estado. Este período terminou em 1853 com a introdução do selo postal e a 
adopção, como princípio orientador, do pagamento antecipado da franquia postal.

As fontes que a seguir se apresentam emanam das instituições que superintendem nas matérias 
analisadas, i.e. o governo e os correios, envolvendo igualmente a imprensa periódica.

As	obras	 sobre	história,	economia,	 finanças,	comércio,	banca,	moedas,	 notas,	apólices,	papel-
selado,	demografia,	cartografia,	administração	e	outras,	que	se	apresentam,	servem	de	enquadramento	
à	 história	 postal.	 Refira-se	 como	 exemplo	 da	 necessidade	 efectiva	 de	 recorrer	 a	 estas	 ciências,	
classicamente ditas como auxiliares da história, o perceber o quê, como e porquê da Carta de Lei de 
20 de Abril e do Decreto de 25 de Abril de 1850, aprovando as Instruções relativas à amortização das 
notas	do	Banco	de	 Lisboa,	 também	aplicáveis	às	 taxas	do	correio.	O	mesmo	 se	poderia	dizer,	ainda	
e por exemplo, quanto à datação de um documento passado pelos correios, efectuando a leitura e 
interpretação de uma gravura ou desenho constante do respectivo impresso. Acresça-se-lhes o perceber 
as formas de tratamento dadas ao destinatário que tinham de ser escritas no endereço ou até o sistema 
de pesos e medidas e a unidade de conta usada no correio internacional e facilmente se concluirá da 
necessidade efectiva de recorrer a estas e outras obras para que se perceba e se possa descrever uma 
carta correctamente. Nestes casos é fundamental a utilização na descrição das peças de correio da 
terminologia	específica	das	ciências	auxiliares	da	história,	desde	logo	porque	as	mesmas	se	constituem	
como	corpos	autónomos,	com	vocabulário	próprio	e,	muitas	vezes,	 legislação	específica	–	como	é	o	
caso dos pesos, medidas, unidades de conta, multas, imposto de selo, unidades administrativas, etc.

O papel social dos almanaques, na época, é reconhecido como de relevo no contexto funcional da 
sociedade,	bem	como	o	dos	dicionários	corográficos,	pelo	que	se	apresentam	alguns	devido	à	utilidade	
que	tiveram	e	têm	neste	contexto.	Relativamente	aos	dicionários	corográficos,	estes	ou	outros,	refira-se	
que devem ser utilizados com precauções que passem pela confrontação com as fontes, na medida em 
que a sua desactualização e até a cópia da cópia, da gralha ou até da fantasia tomada como facto 
são conhecidas ao longo dos anos. Neste sentido o uso sistemático do método da confrontação das 
fontes e a utilização de obras que ao longo do tempo vão resistindo à crítica fundamentada dão mais 
garantias	de	fiabilidade.	

Os livros analisados são alguns entre os de maior relevo que para o efeito se editaram até hoje, 
relevo esse aferido pela actualização, forma, estrutura e conteúdo dos mesmos, mormente no que ao 
fornecimento de elementos e relações com impacto na análise postal concerne. Nem sempre é fácil 
encontrar alguns deles no mercado, passando-se anos e anos sem que exemplar algum dos mais antigos 
apareça. Nesses casos será necessário recorrer às grandes bibliotecas – como são os casos, por exemplo, 
do Manual Descriptivo de Lisboa, e Porto, ou do Mappa de 1811 aqui analisados.

 
Este estudo não é um inventário nem uma lista exaustiva e como tal não abrange artigos da 

especialidade	 publicados	 em	 revistas,	 boletins	 e	 catálogos	 de	 mostras	 e	 exposições,	 ficando	 o	 seu	
arrolamento para outra oportunidade. Não constam igualmente da análise ora em curso textos escritos 
não	editados	ou	que	existam	em	fóruns	da	internet,	uns	porque	sendo	rigorosos	ficarão,	porventura,	para	
outra oportunidade, outros porque utilizam sem o referir, aqui e ali, a cópia de coisa já vista ou publicada 
e outros ainda porque estão estrutural ou epistemologicamente datados. 

A	referência	bibliográfica	utilizada	segue	o	sistema	autor-data,	incluindo	para	além	dos	clássicos	
título, local de edição, editor e nº de edição o número de páginas, sendo que para os livros mais recentes 
se	apresenta	igualmente	o	ISBN-10	ou	13.

As imagens reproduzidas para efeitos de apresentação e análise foram obtidas a partir de originais, 
sob	forma	digital	–	scanner	ou	fotografia	-	de	exemplares	dos	filatelistas	da	nota	final	e	bem	assim	das	
instituições que constam dos agradecimentos. 

Não	se	equacionam	neste	artigo	questões	de	 terminologia	–	por	exemplo	pré-filatelia	e	filatelia	
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pré-adesiva -  nem tão pouco questões de enquadramento e organização administrativa dos correios e 
respectivas	marcas,	ficando	essa	matéria,	porventura,	para	outra	oportunidade.

Na	descoficação	de	abreviaturas	em	nomes	de	autores	usou-se	como	meio,	para	encontrar	a	
solução,	o	Diccionario	Bibliographico	Portuguez	de	Innocencio	Francisco	da	Silva	e	bem	assim	o	Subsidios	
para um Diccionario de Pseudonymos, de 1896, por Martinho Augusto da Fonseca.

A terminar registe-se uma nota de reconhecimento pela atenção revelada pelos responsáveis, 
colaboradores e funcionários das instituições constantes dos agradecimentos. Estes, com uma salutar 
mudança de paradigma face à tradicional e claramente excessiva burocracia ou reserva, manifestada 
por alguns outros, revelaram interesse e disponibilidade no estudo e divulgação de obras antigas, no 
domínio público e fora de mercado que, não sendo suas, estão no entanto à sua guarda.

I - FONTES

As fontes primárias e secundárias relativas ao período da história postal em apreço encontram-se 
publicadas nos locais de uso e costume, emanados sobretudo do governo, dos correios, de entidades ou 
pessoas	ligadas	à	imprensa	ou	ao	comércio	e	bem	assim	em	edições	avulsas	de	normativos	oficiais	para	
efeitos de divulgação – regulamentos, instruções, avisos e alvarás por exemplo. As fontes em causa são 
nuns casos manuscritas e noutros impressas. Este estudo abrange apenas fontes impressas, seguindo-se 
algumas das consideradas como fundamentais para o efeito.

1 - Jornal Oficial

O	 jornal	oficial,	 contendo	os	actos	emanados	do	governo	e	 respectivos	organismos	mudou	de	
designação diversas vezes ao longo do período de tempo em estudo. A saber:

Gazeta de Lisboa até 1821; Diario da Regencia de 12/2/1821 a 4/7/1821; Diario do Governo de 
5/7/1821 a 4/6/1823; Gazeta de Lisboa de 5/6/1823 a 24/7/1823; Chronica Constitucional de Lisboa de 
25/7/1833	até	30/6/1834;	Gazeta	Oficial	do	Governo	de	1/7/1834	a	4/10/1834;	Gazeta	do	Governo	de	
6/10/1834 até 31/12/1834; Diario do Governo de 1/1/1835 até 31/10/1859.

A	 cronologia	 do	 jornal	 oficial	 de	 Portugal,	 actualmente	 designado	 por	 Diário	 da	 República,	 é	
possível de encontrar em livros sobre imprensa periódica e também no portal do Diário da República 
Electrónico em http://dre.pt/comum/html/historia.html

2 - Colecções Oficiais de Legislação

A legislação encontra-se compilada em colecções cujo título apresenta variações ao longo dos 
anos.	Apresentam-se	de	seguida	vários	exemplos	das	mesmas,	com	variantes,	desde	o	fim	do	século	XVIII	
até 1853:

Collecção da legislação Portugueza desde a Ultima Compilação das Ordenações, Redegida pelo 
Desembargador Antonio Delgado da Silva. Legislação desde 1791 a 1801. (Anno de 1828). Lisboa: Na 
Typografia	Maigrense.	769	págs.

Collecção da legislação Portugueza desde a Ultima Compilação das Ordenações, Offerecida a 
ElRei Nosso Senhor pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva. Legislação de 1802 a 1810. (Anno de 
1826).	Lisboa:	Na	Typografia	Maigrense.	948	págs.
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Collecção da legislação Portugueza desde a Ultima Compilação das Ordenações. Offerecida a 
ElRei Nosso Senhor pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva. Legislação de 1811 a 1820. (Anno de 
1825).	Lisboa:	Na	Typografia	Maigrense.	753	págs.

Collecção de Legislação das Côrtes de 1821 a 1823 (1843). Lisboa: Na Imprensa Nacional.
Collecção de Leis e de Decretos e de Outras Providencias Regulamentares Vol. 1º (1836). Lisboa: 

Imprensa Nacional. 
Cota do Arquivo Municipal de Torres Novas - PT/CMTN/AM/Legislação/1
Collecção da legislação Portugueza desde a Ultima Compilação das Ordenações, Redigida pelo 

Desembargador Antonio Delgado da Silva. Legislação de 1838 em diante. (1838) [sic] Lisboa: Typ. De Luiz 
Correia da Cunha. 982 págs. Contém legislação até 1839.

Collecção	Official	da	Legislação	Portugueza	Redigida	por	 José	Maximo	de	Castro	Neto	Leite	e	
Vasconcellos do Conselho de sua Magestade e Juiz da Relação de Lisboa Anno de 1850 (1851). Lisboa: 
Imprensa Nacional. No verso da portada deste volume consta, tal como nalguns outros, a síntese da data 
de entrada em vigor das leis.

3 - Convenções e Tratados

As convenções e tratados sobre correio celebrados entre Portugal e outros países encontram-se 
nas	fontes	usuais	de	que	se	apresenta	uma,	na	circunstância	a	colecção	organizada	por	Castro	e	Biker.	
A saber:

CASTRO,	José	Ferreira	Borges	de,	BIKER,	Julio	Firmino	Judice	(1856-1879).	Collecção	dos	tratados,	
convenções, contratos e actos publicos celebrados entre a coroa de Portugal e as mais potencias desde 
1640	até	ao	presente	[...].	Lisboa:	Imprensa	Nacional.	XXX	Tomos	formando	31	volumes.	Continuados	por	
Biker	a	partir	do	Tomo	IX	sob	a	designação	de	Supplemento	à	collecção	[...].

Para o período de tempo que medeia entre 1797 e 1853 Portugal celebrou tratados com Inglaterra 
em	1810,	com	a	França	em	1844,	com	a	Espanha	em	1850	e	com	a	Bélgica	em	1852.	

A saber (entre outras fontes):
Convenção [...] sobre o estabelecimento de paquetes, assinada em 19 de Fevereiro de 1810. In 

CASTRO, Tomo IV (1857:416-423). 
Convenção [...] para o estabelecimento de uma linha de paquetes a vapor sobre o Oceano 

Atlantico [...] assinada em 19 de Junho de 1844. In CASTRO, Tomo VI (1857:550-579).
Convenção Postal entre a Rainha a Senhora D. Maria II, e D. Isabel II Rainha de Hespanha, assinada 

em 22 de Junho de 1850 [...]. In CASTRO, Tomo VII (1857:232-241) 
Convenção	Postal	entre	a	Rainha	a	Senhora	D.	Maria	II	e	Leopoldo	I,	Rei	dos	Belgas,	assinada	em	

Bruxelas	a	2	de	Maio	de	1852	[...].	In	CASTRO,	Tomo	VII	(1857:346-357)	
A referência às convenções acima referidas, que não a sua transcrição, podem ser encontradas 

de forma resumida no seguinte livro: 

FERREIRA, Luís Eugénio (1992). Subsídios para a história do correio em Portugal Tratados e convénios 
postais	assinados	por	Portugal	até	à	convenção	de	Berna.	SL:	SE	[Grupo	de	Amigos	do	Museu	dos	CTT?].	
57	págs.	Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	426.

4 - Documentos dos Correios

Os documentos que se seguem são alguns dos exemplos dos que contêm alguma da matéria 
fundamental	para	o	estudo	da	pré-filatelia.	Não	se	conhece	até	à	data	estudo	algum	exaustivo	sobre	
a publicação avulsa que foi feita na época de documentos normativos dos correios, sendo certo que 
inúmeros existem tais como regulamentos, alvarás ou avisos. Vejamos alguns exemplos:

Legislação Postal no reinado de D. Maria I (SD). SL: SE. 45 páginas.
A brochura em questão contém, sob a forma de fac-símile, legislação postal portuguesa desde 

1797 até 1801.
 
Regulamento	Geral	para	o	Correio	e	suas	Dependências	 (1815).	Lisboa:	Na	Officina	de	Antonio	

Rodrigues Galhardo. 47 páginas.
O livro em apreço é formado pelo regulamento dos correios e contém a seguinte legislação:
Decreto para a Nova Regulação do Correio de 8 de Abril de 1805; Regimento Geral para o Correio 

de 8 de Abril de 1805; Decreto para a Execução do Artigo 25 do Regimento, de 14 de Julho de 1806; 
Regulamento para as Postas, de 31 de Janeiro de 1810; Instrucções Praticas para os Correios Assistentes; 
Mappa das Taxas das Cartas do Reino até 4 Onças, Segundo o Regulamento; Mappa das Taxas das 
Cartas Estrangeiras, Reguladas de huma Oitava até huma Onça; Mappa das Taxas das Cartas do 
Ultramar, Segundo o Decreto da Creação do Correio Maritimo, Reguladas de 4 Oitavas até huma Onça; 
Artigos que Interinamente se Devem Observar na Repartiçaõ dos Seguros.

Cota do Centro de Documentação e Informação da Fundação Portuguesa das Comunicações CO 8966 

Tabella dos Dias de Partida e Chegada dos Correios Acompanhada de hum Mappa que Demonstra 
o Giro do Correio e sua Mutua Correspondencia (1818). Lisboa: Na Impressão Regia. 7 páginas+1mapa.
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Este documento, contendo tabelas com os dias de partida e chegada do correio às diferentes 
localidades	 consta	 igualmente	 do	 livro	 Documentos	 dos	 Séculos	 XIII	 a	 XIX.	 Vol.	 III	 Séculos	 XVIII	 e	 XIX,	
páginas	165-167.	O	mapa	está	igualmente	reproduzido	em	Frazão	(1997:18-1ª	parte)	e	(2012),	em	Ferreira	
(1960:156-157) e (1963:140-141), em Sousa (1975:72), em Mota (2008:41) e (2011:18) e em Firmino (2005:75).  

5 - Fontes Impressas 

FERREIRA, Godofredo, (Coligidos por), SANCHES, Isabel (Selecção e Organização) (2008). 
Documentos	dos	Séculos	XIII	a	XIX	Relativos	a	Correios.	Lisboa:	Fundação	Portuguesa	das	Comunicações.

Vol.	I	Séculos	XIII	a	XVII.	Colab.	Alva	Santos	e	Júlia	Saldanha.	Revisão	Luís	Araújo.	Nota	de	abertura	
-	Fátima	Aragão	Botelho.	160	páginas.	ISBN:	978-972-8724-17-7.	

Vol	II	Séculos	XVII	e	XVIII.	Colab.	Alva	Santos	e	Júlia	Saldanha.	Revisão	Luís	Araújo.	Nota	de	abertura	
-	Fátima	Aragão	Botelho.	364	páginas.	ISBN:	978-972-8724-20-7.

Vol.	III	Séculos	XVIII	e	XIX.	Colab.	Alva	Santos,	Júlia	Saldanha	e	Luiz	Guilherme	Machado.	Revisão	Luís	
Araújo.	Nota	de	abertura	-	Fátima	Aragão	Botelho.	376	páginas.	ISBN:	978-972-8724-24-5.	

Idem	em	CD,	867	páginas.	ISBN:	978-972-8724-23-8		

A obra em apreço, formada por fontes impressas, consiste no conjunto de documentos coligidos 
por Godofredo Ferreira relativamente ao período descrito nos títulos em análise. Contêm as obras em 
questão,	por	ordem	cronológica,	a	transcrição	de	documentos	relativos	a	correios,	com	a	identificação	e	
localização da fonte primária de informação. Os assuntos abrangem, por exemplo, nomeação de correios 
assistentes, assaltos a correios, contrabando de cartas, distribuição domiciliária da correspondência, 



60

isenção de portes, mestres de posta, portes de cartas, portes de impressos, regulamentos de correios, 
tabelas de partida e chegada de correios, tratados e convenções, etc. Os livros terminam com uma 
lista dos responsáveis pelo correio desde 1520 a 1893, índices cronológico, onomástico, toponímico e 
por assuntos. O 3º volume, na circunstância o que contém informação relativa ao período de tempo em 
estudo	neste	artigo,	tem	adicionalmente	uma	bibliografia.	

SANTOS, Alva (Coord.) et al. (SD). História das Comunicações em Portugal. Guia de Fontes 
Documentais. SL: Direcção de Comunicação e Relações Públicas / 
Fundação	Portuguesa	das	Comunicações.	80	págs.	ISBN:	978-972-
8724-29-0. 

O livro em apreço consiste num guia de fontes organizado 
por arquivos de instituições e de pessoas singulares, existentes na 
Fundação Portuguesa das Comunicações.

Os arquivos de instituições começam cronologicamente na 
época do Correio-Mor (1756-64), passam pelo Correio Geral (1798-
1880), pela Direcção Geral dos Telégrafos e Faróis do Reino (1857-
1880), pela Direcção Geral dos Correios e Telégrafos (1180-1911), 
pela Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones 
(1911-1970), pelos Correios e Telecomunicações de Portugal, EP 
(1970-1992), pela Anglo-Portuguese Telephone Company, Ltd 
(1887-1967), pelos Telefones de Lisboa e Porto (TLP), EP (1968-1990) 
e pela Caixa de Auxílio dos Empregados Telégrafo-postais.

Os arquivos de pessoas singulares são os de Godofredo 
Ferreira, Humberto Serrão, Couto dos Santos, Leiria Viegas e o 
espólio de Luz Correia.

Para cada arquivo institucional dos referidos é apresentada 
o código de referência, o título, datas, o nível de descrição, a 
dimensão e o suporte. Acresce-lhes o nome dos produtores, a 
história administrativa, o âmbito e conteúdo, os instrumentos 
de descrição, uma nota de publicação e as regras ou normas 
aplicáveis.

Os arquivos de pessoas singulares são constituídos por código de referência, o título, datas, o 
nível	de	descrição	a	dimensão	e	o	suporte.	Acresce-lhes	o	nome	dos	produtores,	a	história	biográfica,	a	
actividade	profissional	nos	correios,	a	história	custodia	e	arquivística,	o	âmbito	e	conteúdo,	o	sistema	de	
organização, os instrumentos de descrição, uma nota de publicação e as regras ou normas aplicáveis.

II - OBRAS DE REFERÊNCIA

As obras que se seguem constituem um corpo de informações e de conhecimentos que de forma 
abrangente permitem enquadrar o período histórico ora em análise.

Existem diversas Histórias de Portugal no mercado e fora dele. Apresentam-se duas, entre 
as editadas em vários volumes, com visões e leituras que não são iguais, que não se substituem, mas 
que se complementam, sendo que do ponto de vista das estruturas a de Oliveira Marques e de Joel 
Serrão fornece mais pistas e respostas enquanto do ponto de vista das interpretações a de Matoso é 
mais extensa. O Dicionário de História de Portugal dirigido por Joel Serrão apresenta as entradas por 
ordenação alfabética crescente, resolvendo casos ao nível do verbete e de forma temática que de 
outra forma seriam mais morosos e difíceis de abarcar para quem estuda história postal, enquanto as 
Estatísticas	Históricas	de	Nuno	Valério	fixam	factos	e	dados	com	referência	directa	quer	às	fontes	quer	aos	
estudos mais recentes sobre a matéria.

As cronologias que se apresentam dão inúmeras respostas para o período em estudo, 
nomeadamente	as	 de	 Fernando	de	Castro	 Brandão	porque	contêm	muitos	 pormenores	para	efeitos	
monográficos	e	de	micro-história.

O	Dicionário	Parlamentar	permite,	para	além	da	identificação	de	políticos,	enquadrar	a	actividade	
dos mesmos na época e bem assim o aquilatar da relevância das suas intervenções numa época de 
grandes mudanças em Portugal.

Os	dois	volumes	do	clássico	de	Adrien	Balbi	abrangem	a	organização	política,	militar,	 religiosa,	
social,	económica,	comercial,	estatística,	demográfica,	geográfica,	etc,	até	aos	anos	20	do	século	XIX.	
Incluem	dados	sobre	o	Brasil.
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1 - Histórias gerais

MARQUES, A. H. de Oliveira (Coord.) (Dir. de Joel Serrão e de A. H. de Oliveira Marques). (2002). Nova 
História	de	Portugal.	Portugal	e	a	Instauração	do	Liberalismo,	Vol.	IX.	Lisboa:	Editorial	Presença.	774	páginas.

MATOSO, José (Dir.) (1993). História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores.
Quarto	Volume	O	Antigo	Regime	(1620-1807).	471+1	páginas.	ISBN:	972-33-0936-X.
Quinto	Volume	O	Liberalismo	(1807-1890).	712	páginas.	ISBN:	972-42-0752-8.
SERRÃO, Joel (Dir.) (1984). Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas. VI Vols. Vol. 

I 520+4 págs; Vol. II-577+2 págs; Vol. III-532+4 págs; Vol. 544+4 págs; Vol. V 599+1 pág; Vol. VI 725+2 págs. 
Vol.	VII	Suplemento	A/E.	(1999).	Coord.	de	António	Barreto	e	Maria	Filomena	Mónica.	714	páginas.	

ISBN:	972-661-159-8.
Vol.	VIII	Suplemento	F/O.	(1999).	Coord.	de	António	Barreto	e	Maria	Filomena	Mónica.	686	páginas.	

ISBN:	972-661-165-2.
Vol.	IX	Suplemento	P/Z.	(2000).	Coord.	de	António	Barreto	e	Maria	Filomena	Mónica.	791	páginas.	

ISBN:	972-661-167-9.

2 - Cronologias

BRANDÃO,	Fernando	de	Castro	(2005).	Da	Crise	do	Antigo	Regime	à	Revolução	Liberal	1799-1820	
Uma	Cronologia.	Lisboa:	Europress.	141+3	páginas.	ISBN:	972-559-263-8.

BRANDÃO,	Fernando	De	Castro	(2003).	Da	Monarquia	Constitucional	à	República	1834-1910	Uma	
Cronologia.	Lisboa:	Heuris.	228+4	páginas.	ISBN:	972-559-252-2

BRANDÃO,	 Fernando	De	Castro	 (1990).	O	 Liberalismo	e	a	 Reacção	 1820-1834	Uma	Cronologia.	
Lisboa:	Heuris.	228+4	páginas.	ISBN:	972-559-127-5.			

RODRIGUES, António Simões (Coord.) (2000). História de Portugal em Datas. Lisboa: Temas e Debates. 
3ª	edição.	(1ª	ed.	1997;	2ª	ed.	1997).	ISBN:	972-759-043-8.

SERRÃO,	Joel	(1977).	Cronologia	Geral	da	História	de	Portugal.	Lisboa:	Iniciativas	Editoriais.	3ª	edição.	
(1ª	ed.	1971;	2ª	ed.	1973).	247+1	páginas.			
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I3 - Diversos

BALBI,	Adrien	(1822).	Essai	Statistique	sur	le	Royaume	de	Portugal	et	Algarve,	Comparé	aux	Autres	
États	de	 l’Europe,	et	Suivi	d’un	Coup	D’oeil	sur	 l’État	Actuel	des	Sciences,	des	Lettres	et	des	Beaux	Arts	
Parmi les Portugais des Deux Hémisphères [...]. Paris: Chez Rey et Gravier, Libraires. 

Tome	Premier	LII+480	páginas.		Tome	Second	272+CCCLXVIII	páginas.
MÓNICA,	Maria	 Filomena	 (Dir.)	 (2004-2006).	Dicionário	 Biográfico	Parlamentar	 1834-1910.	 Lisboa:	

Assembleia	da	República	/	Instituto	de	Ciências	Sociais	da	Universidade	de	Lisboa.	3	Vols.		A-C	(2004)	ISBN:	
972-671-120-7.	D-M	(2005)	ISBN:	972-671-145-2.	N-Z	(2006)	ISBN:	972-671-167-3.

VALÉRIO, Nuno (2001). Estatísticas Históricas Portuguesas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. 
Vol. I, 6+1+437 páginas. Vol. II, 6+415 páginas (numeradas da 439 à 853).

ISBN:	972-673-493-2	–	obra	completa.	
 
III - DICIONÁRIOS

1 - Dicionários gerais

COUTO, António Maria (1842). Diccionário da Maior Parte dos Termos Homónymos, e Equívocos da 
Lingua Portugueza: Augmentado com huma Grande Cópia de Vocábulos Téchnicos, e sua Etymologia 
[...]. Lisboa: Typographia de Antonio Joze da Rocha. VIII+432 páginas.

Disponível	na	Biblioteca	Nacional	Digital:
http://purl.pt/13930
SILVA, Antonio de Moraes (1813). Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado dos Vocabulos 

Impressos até Agora, e Nesta Segunda Edição Novamente Emendado, e Muito Acrescentado [...]. Lisboa: 
Na	Typographia	Lacerdina.	Tomo	Primeiro	A=E,	XX+XLVIII+806+2	págs,	Tomo	Segundo	F=Z,	872	páginas.	[2ª	
edição.	1ª	edição	em	1789].		

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	34/6/18	[Tomo	Segundo]
SILVA, Antonio de Moraes (1823). Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado de Todos os Impressos 

até	o	Presente	[...].	Lisboa:	Na	Typographia	de	M.	P.	de	Lacerda.	Tomo	Primeiro	A==F,	XXI+XLIII+904	págs,		
Tomo	Segundo	G==Z	870,	páginas	[3ª	edição]

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	34/6/17	[Tomo	Primeiro]

2 - Dicionários Específicos
BORGES,	José,	Ferreira	(1856).	Diccionario	Juridico-Commercial.	Porto:	Typographia	de	Sebastião	

José	Pereira.	2ª	edição	[3ª?].	423	páginas.	1ª	edição	em	1839	(2ª	em	1840?).
Disponível	na	Biblioteca	Nacional	Digital:
http://purl.pt/298
LEITÃO, Com.te Humberto, LOPES, Com.te J. Vicente (1990). Dicionário da linguagem de marinha 

antiga	e	actual.	Lisboa:	Edições	Culturais	da	Marinha,	3ª	edição.	548	páginas,	texto	em	português.
Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	424.
Ver também os dicionários de numismática constantes do capítulo das moedas.
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3 - Dicionários corográficos

Os	dicionários	com	descrições	corográficas	contêm,	no	período	de	tempo	em	análise,	informações	
de	natureza	administrativa,	geográfica,	demográfica,	agrícola,	piscatória,	etc.	Por	vezes	contêm	também	
informações relativas a correio. Apresentam-se alguns dos mais úteis para o efeito registando a natureza 
das informações que possuem relativas a correio. 

LOPES,	João	Baptista	da	Silva	(1841).	Corografia	ou	Memoria	Economica,	Estadistica,	e	Topografica	
do	Reino	do	Algarve	por	[...]	socio	da	Academia	R.	das	Sciencias	de	Lisboa.	Lisboa:	Na	Typografia	da	
Mesma Academia. 4+VII+528+33 documentos ilustrativos (mapas) em páginas não numeradas. 

Contém nas páginas 75 e 76 informações relativas a correio e estradas. 
Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	33/3/36
Existe	uma	2ª(?)	edição	publicada	em1988	em	Faro,	pela	Algarve	em	Foco,	2	vols	(I	até	página	386,	

II da 387 até à 528+documentos). No título apresenta Estatística em vez da original Estadistica.

MARANHÃO, F. Francisco dos Prazeres (1852). Diccionario Geographico Abreviado de Portugal e 
suas Possessões Ultramarinas, No qual se Dá Noticia de Todas as Cidades, Villas, Freguezias, de Portugal 
com	sua	População,	Legoas	de	Distancia,	Correios,	e	Feiras	Principaes;	seus	Rios,	Montanhas,	Portos,	&c.	
E Juntamente se Descrevem Todas as Ilhas, e Porções Continentaes, que Portugal Possue actualmente no 
Ultramar; [...] por um Flaviense [...] dada ao Prelo por Antonio Fernandes Pereira da Vila de Favaios. Porto: 
Na Typographia de Sebastião José Pereira. 257+2 páginas. 

Indica as localidades que têm correio ou estafeta. 
Antes da Introdução apresenta o autor um explicação para a edição deste dicionário referindo ser 

o autor da Taboa Geographico-Estatistica Luzitana, editada em 1839. 
MARANHÃO, F. Francisco dos Prazeres (1839). Taboa Geographico-Estatistica Luzitana ou 

Diccionario Abreviado de Todas as Cidades, Villas e Freguezias de Portugal, com sua População, Legoas 
de	Distancia,	Correios,	e	Feiras	Principaes;	e	Juntamente	de	seus	Rios,	Montanhas,	Cabos,	Portos	&c.	Com	
o	Appendix	d’huma	Breve	Noticia	das	Actuaes	Possessoens	de	Portugal	no	Ultramar	por	um	Flaviense.	
Porto: Na Typographia Commercial Portuense. 153+3 páginas.

Indica as localidades que têm correio ou estafeta. 
No	Diccionario	Bibliographico	Portuguez,	Tomo	III,	pág.	38,	1859,	de	Inocêncio	Francisco	da	Silva,	é	

este livro atribuído ao autor referido porém designando-o por “Fr.” e não por “F.” como consta do texto 
impresso do Diccionario Geographico Abreviado [...] de 1852, do mesmo autor.

Utilizo	neste	texto	a	 identificação	do	autor	 tal	e	qual	como	consta	do	 livro	de	1852	e	não	a	do	
Diccionario de Innocencio Silva.

MARQUES, Pedro José (1853). Diccionario Geographico Abbreviado das Oito Provincias dos Reinos 
de Portugal e Algarves com a Designação dos Concelhos, Comarcas, Districtos, Provincias, Dioceses, 
Oragos, Freguezias, Congruas Respectivas, Legoas de Distancia, Correios, e Feiras. Seguido de Interessantes 
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Noticias	Corograficas	[...].	Porto:	Typographia	Commercial.	XIII+291	páginas.
Indica os correios de que se servem as localidades.  

IV - ALMANAQUES / GUIAS / MANUAIS / ROTEIROS
Os Almanaques, Guias, Manuais, Roteiros e demais livros com informações de cariz funcional geral 

contêm, amiúde, elementos relativos às vias de comunicação e ao funcionamento dos correios na óptica 
do utilizador. É o caso dos exemplos que se seguem, entre muitos outros do género.

1 - Almanaques

Almanach	 de	 Lisboa	 para	 o	 Anno	 de	 MDCCCXIV.	 Lisboa:	 Na	 Typog.	 da	 Academia	 Real	 das	
Sciencias.123+155+188+108+108 páginas.

Entre os inúmeros assuntos deste tipo de publicações citem-se os seguintes exemplos: Academias, 
Administrações,	Alfândegas,	Arcebispos,	Aulas	Régias,	Banqueiros,	Batalhões,	Casa	da	Moeda,	Consules	
das nações estrangeiras, Corregedores, Correio, Governadores de armas, Juízo da colecta, Médicos, 
Ministros,	Ordens	Religiosas,	Militares,	Polícia,	Tipografias,	etc.				

Novo Almanak para Servir á Posta Diaria de Lisboa (1821). Lisboa: Na Typographia Rollandiana. 
 82+22 páginas com “Supplemento”.

O almanaque em apreço começa com uma introdução explicando os benefícios da distribuição 
da correspondência, contém uma relação nominal, por ordem alfabética crescente, de nomes  a que 
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se segue, em regra, a morada, contendo por vezes o emprego/actividade. As primeiras páginas do 
almanaque contêm os nomes que o organizador obteve até Março e o “Supplemento” os que obteve 
até Junho.

Cota do Centro de Documentação e Informação da Fundação Portuguesa das Comunicações 
CO 7306

2 - Guias / Roteiros / Manuais / Transportes

BRITO,	J.	J.	Gomes	de	(1935).	Ruas	de	Lisboa.	Notas	para	a	História	das	Vias	Públicas	Lisbonenses.	
Lisboa: Livraria Sá da Costa. Vol I-296 págs, Vol. II 295 págs, Vol. III 298+6 páginas.

O livro em apreço foi editado 
postumamente, contém um prefácio do 
Dr.	António	Baião,	então	Director	da	Torre	
do	 Tombo	 e	 apresenta	 a	 identificação	
das ruas, travessas, calçadas, becos, 
pátios, hortas, quintas, sítios, praças, 
largos, etc de Lisboa, com referência às 
disposições legais que se lhes referem 
e bem assim a episódios de natureza 
histórica que lhes estão associados. 
Contém muitas referências a fontes e a 
bibliografia.	O	3º	volume	tem	a	partir	da	
página 165 uma resenha dos “Itinerários 
de Lisboa” (Itinerario Lisbonense [...]) de 
Paulino Moraes(?) de 1804, 1818, 1824 e 
1827(?)   com descrição e caracterização 
das respectivas edições, bem como 
de diversos outros guias e manuais de 
viajantes com referências a Lisboa. 

C., Fr. A. de S. [Clara, Frei Anastacio 
de Santa] (MDCCCVII). Guia de Viajantes 
ou Roteiro de Lisboa para as Cortes, e 
Cidades Principaes da Europa, Villas, e 
Lugares mais Notaveis de Portugal, e Hespanha: com Varias Advertencias Uteis em a Jornada de Roma, 
e Necessarias aos Perigrinos: Reducção das Moedas Estrangeiras, e os Preços de Algumas Cousas para 
Melhor	Commodo	nas	Viagens.	Lisboa:	Na	Nova	Offic.	De	João	Rodrigues	Neves.	8+181+15	páginas.

O livro em apreço contém roteiros de viagens de Lisboa para as diferentes vilas e cidades de 
Portugal, Roteiro para as principais cidades de Espanha, tábua dos nomes e valores das moedas em vigor 
em Espanha, Roteiros para as principais cidades europeias, tábua dos nomes e valores das moedas em 
vigor em França, Roteiro de Lisboa para Roma, e assim sucessivamente para diversas cidades de Itália, 
Holanda, Dinamarca, Inglaterra, etc. termina o livro com um índice remissivo para os roteiros para as 
diferentes vilas e cidades constantes do roteiro. 

A. de S. C. corresponde a Anastácio de Santa Clara, cf. página 100 do Subsidios para um Diccionario 
de Pseudonymos Iniciaes e Obras Anonymas de Escriptores Portuguezes [...] (1896), por Martinho Augusto 
da	Fonseca,	Lisboa,	Por	Ordem	e	na	Typografia	da	Academia	Real	das	Sciencias.

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	J119
C.,	J.	B.	de	[Castro,	João	Bautista	de]	(MDCCCIX).	Roteiro	Terrestre	de	Portugal	em	que	se	Expõem,	e	

Ensinão por Jornadas, e Summarios não só as Viagens, e as Distancias, que Ha de Lisboa para as Principaes 
Terras das Provincias deste Reino, mas as Derrotas por Travessias de humas a Outras Povoacções Delle. 
Pelo	Padre	J.	B.	de	C.	Beneficicado	na	Santa	Basilica	Patriarchal	de	Lisboa.	Lisboa:	Na	Nova	Offic.	de	João	
Rodrigues	Neves.	4ª	Edição.	190	páginas.

O roteiro terrestre começa com um prólogo em que o autor nos refere que em 1638 Filipe IV tinha 
decretado o efectuar o cálculo das distâncias de umas terras a outras mandando os Corregedores das 
Comarcas fazer listas que ele tinha visto. Apresenta-nos uma descrição das vias militares romanas e um 
conjunto grande de roteiros de Lisboa para as diferentes localidades portuguesas, com as distâncias em 
léguas, por vezes com alternativas em função do tempo. A par dos roteiros de Lisboa para as diferentes 
cidades e vilas apresenta igualmente roteiros “traversos” entre diferentes vilas e cidades. Alguns dos 
roteiros têm referências a ribeiras e barcas de passagem. 

A	edição	de	1748	deste	Roteiro	é	dada	como	sendo	da	autoria	do	Padre	João	Bautista	de	Castro.
Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	H44
C.,	J.	B.	de	[Castro,	João	Bautista	de]	(1825).	Roteiro	Terrestre	de	Portugal	em	que	se	Expõem,	e	Ensinão	por	

Jornadas, e Summarios não só as Viagens, e as Distancias, que Ha de Lisboa para as Principaes Terras das Provincias 
deste	Reino,	mas	as	Derrotas	por	Travessias	de	humas	a	Outras	Povoacções	Delle.	Pelo	Padre	J.	B.	de	C.	Beneficicado	
na	Santa	Basilica	Patriarchal	de	Lisboa.	Lisboa:	Na	Impressão	de	João	Nunes	Esteves.	5ª	Edição. 190 páginas. 

[Existe	uma	edição	em	1814,	com	190	páginas,	igualmente	identificada	como	a	5ª].
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CHIANCA, J. J. C. (1845). Manual Descriptivo de Lisboa, e Porto.	 Lisboa:	Typ.	da	viuva	Coelho	&	
Comp.ª.	568	páginas+2	mapas.

O Manual em apreço, contrariamente ao que o título indica, não tem informações sobre o Porto 
mas apenas sobre Lisboa. As informações constantes no mesmo são as seguintes:

Divisões	 administrativas,	 civis	 e	 judiciais,	 a	 descrição	 geográfica	 e	 histórica	 das	 freguesias,	 as	
Ruas,	 Travessas,	 Becos,	 Calçadas,	 Largos,	 Arcos,	 Boqueirões,	 Caminhos,	 Campos,	 Carreiras,	 Cruzes,	
Escadinhas, Estradas, Pátios, Poços, Praças, Terreirinhos, Cais e uma Miscelânea por ordem alfabética 
crescente. Contém igualmente a localização de repartições públicas, Paços Reais e Palácio Parlamentar, 
Estabelecimentos fabris e comerciais, de Instrução pública, Edifícios célebres, Teatros, Jardins, Passeios, 
Clubes, Assembleias, Sociedades, Academias, Cafés, Hospedarias, Casas de pasto, Lugares de objectos 
de	 venda,	 Hospitais,	Casas	 de	Asilo,	Cadeias,	Cemitérios,	Companhias,	 Banhos	Minerais,	 Estações	 de	
Omnibus, Seges e Vapores, Quartéis, Objectos de uso e cómodo e Correio. Termina com dois mapas 
(tabelas) contendo dados estatísticos.

A partir da página 553 dá-nos o manual em questão uma descrição do Correio Geral de Lisboa, 
situado	à	época	no	palácio	do	Conde	de	Penafiel	na	Calçada	do	Combro,	um	pouco	à	semelhança	
de	outras	obras	do	género	do	século	XIX,	sendo	que	para	efeitos	do	estudo	ora	em	curso	vale	um	olhar	
atento a página 556 onde se pode ler o seguinte:

“Existe na rua dos Fanqueiros nº 17 e 18, um individuo que recebe até á ultima hora da partida do 
Correio, cartas para o mesmo, onde as leva, recebendo por isso 5 réis de cada uma”.

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	N964
C, G. A. da S. (1845). Manual do Viajante em que por Jornadas se Conhecem não só as Distancias 

que ha de Lisboa para as Principaes Terras do Reino; mas Também as que se Fazem de humas para Outras 
Provincias, Especificando o Numero de Habitantes que Contém os Povos por Onde as Estradas Tocão, e 
Bem Assim os Rios que lhes ficão Próximos. Lisboa: Na Imprensa Nevesiana. 236 páginas.
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G. A. S. C. são abreviaturas de Guilherme Antonio da Silva Couvreur, cf. Subsidios para um 
Diccionario de Pseudonymos [...] de Martinho Augusto da Fonseca (1896:119)

MATOS, Artur Teodoro de (1980). Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-
1850). 650 páginas + 21 mapas/gravuras numa caixa de cartão em separado.

Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal Nº 427.

V - ADMINISTRAÇÃO

A administração do território, nas suas vertentes civil, judicial, militar e eclesiástica teve variações 
durante o período de tempo em estudo, nomeadamente porque a partir da década de 20 do século 
XIX Portugal foi palco de inúmeros actos legislativos que mudaram o país e a sua forma de organização. 

Enumeram-se a seguir alguns livros e um mappa 
que, juntamente com os livros dos capítulos com obras de 
referência,	 os	dos	capítulos	de	economia,	de	demografia	
e, obrigatoriamente, com a legislação aplicável, permitem 
perceber de forma sintetizada as formas de organização do 
território português na época.

CAETANO, Marcelo (2010-2013). Manual de Direito 
Administrativo.	Coimbra:	Almedina.	10ª	ed.	2	vols.	

Vol.	I,	2013,	640	páginas,	10ª	ed.	11ª	reimpressão,	ISBN:	
978-972-40-0287-3

Vol.	II,	2010,	820	páginas,	10ª	ed.	10ª	reimpressão,	ISBN:	
978-972-40-0288-0 

COSTA, Mário Júlio de Almeida (2012). História do 
Direito	 Português.	Coimbra:	Almedina,	 5ª	 ed.	 608	 páginas.	
ISBN:	978-972-40-4665-5

Mappa Alphabetico das Povoações de Portugal, que 
Tem Juiz de Primeira Intrancia, Contendo (além dos Titulos) a 
Provincia Diocese, Comarca, Provedoria, Juiz, e Donatario a 
que Cada Huma Pertence; [...]. (1811). Lisboa: Na Impressão 
Regia. 36 páginas. [Da autoria de Francisco José dos Santos 
Marrocos,	 cf.	 Diccionario	 Bibliographico	 Portuguez	 de	
Innocencio Francisco da Silva].

O opúsculo em questão apresenta, em tabelas, uma lista alfabetica crescente das povoações 
portuguesas com juiz de primeira instância (Intrancia na portada) acompanhada, nas outras 8 colunas, 
das respectivas dependências administrativas. Termina com mapas das freguesias do termo de Lisboa 
distribuídas por superintendências da décima.   

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	21/2/24
OLIVEIRA, César (Dir.) et al. (1996). História dos Municípios e do Poder Local. SL: Círculo de Leitores. 

591	páginas.	ISBN:	972-42-1300-5	
SANTOS, José António (1985). Regionalização Processo Histórico. Lisboa: Livros Horizonte. 178+6 

páginas.
SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da (2011). História do Direito Português Fontes de Direito. Lisboa: 

Fundação	Calouste	Gulbenkian,	5ª	edição.	724+1	páginas.	
ISBN:	978-972-31-1375-4
SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da (1997). Território e Poder Nas Origens do Estado Contemporâneo em 

Portugal. Cascais: Patrimonia. 170 páginas + 1 CD-Rom. 
ISBN-10:	972-744-021-5;	ISBN-13:	978-972-744-021-4

VI -  CARTOGRAFIA 

Os livros que seguem são alguns dos que contêm listas, descrições e/ou estudos sobre mapas 
impressos no período de tempo em análise, remetendo para inúmeros estudos sobre a matéria em 
questão.

ALEGRIA,	Maria	Fernanda	(1977).	“A	Cartografia	antiga	de	Portugal	Continental”	In	Finisterra	Revista	
Portuguesa	de	Geografia	Vol.	XII,	Nº24,	págs	169-209.	Lisboa:	Centro	de	Estudos	Geográficos.

ALEGRIA,	Maria	Fernanda	(2011).	“A	História	da	Cartografia	no	Centro	de	Estudos	Geográficos	de	
Lisboa,	2000-2010”	In	Finisterra	Revista	Portuguesa	de	Geografia,	Vol.	XLVI,	Nº92,	págs	85-97.	Lisboa:	Centro	
de	Estudos	Geográficos.	ISSN:	0430-5027.

Contém	inúmeras	referências	a	fontes,	bibliografia	e	ligações	para	páginas	da	internet.
DIAS,	Maria	Helena	(1995).	Os	Mapas	em	Portugal.	Da	Tradição	aos	Novos	Rumos	da	Cartografia.	

Lisboa:	Edições	Cosmos.	344+3	páginas.	ISBN:	972-8081-70-7.
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VII - DEMOGRAFIA

A	demografia	da	primeira	metade	do	século	XIX	é	possível	de	encontrar	em	diversas	publicações,	
umas	genéricas	outras	específicas.	 Seguem-se	algumas	das	mesmas	contendo,	de	 forma	 sistemática,	
referência às fontes primárias de informação.

SERRÃO,	Joel	 (1973)	 Fontes	de	Demografia	Portuguesa	1800-1962.	 Lisboa:	 Livros	Horizonte.	244+4	
páginas+1 mapa.

O	livro	em	análise	contém	dados	demográficos	nacionais	e	regionais	desde	os	fins	do	século	XVIII	
até	 ao	 3º	 quartel	 do	 séc.	 XIX.	 As	 informações	 são	provenientes	 de	 fontes	 primárias	 de	 informação	e	
incluem os clássicos números de fogos e pessoas. Os movimentos da população incluem a emigração e 
o	ex-ultramar	português	na	primeira	metade	do	século	XIX.

RODRIGUES, Teresa Ferreira (Coord.) (2009). História da População Portuguesa Das Longas 
Permanências à Conquista da Modernidade. Porto: CEPESE / Edições Afrontamento. 581 páginas. ISBN:	
978-972-36-1005-5. 

O livro em questão apresenta dados relativos ao povoamento e à população desde a pré-história 
até aos dias de hoje. O que ao período de tempo em estudo interessa consta da “Parte II / A Conquista 
da Modernidade. De 1801 a 2005.” 

ARAÚJO, Manuel Travaços da Costa (SD) [1948?]. Subsídios para a História da Estatística em Portugal 
Éléments	pour	l’Histoire	de	la	Statistique	au	Portugal	II	Taboas	Topograficas	e	Estatisticas	1801.	SL:	Instituto	
Nacional de Estatística.

O livro em questão é formado pela reprodução do manuscrito citado, acompanhado de nota 
introdutória em 3 páginas, bilingue português-francês e terminando com Anexos num total de 13 páginas. 
O manuscrito, sem paginação, é formado por tabelas e cobre todo o país.

Contém	 dados	 demográficos,	 administrativos	 e	 de	 distâncias,	 com	 as	 povoações	 ordenadas	
alfabeticamente por ordem crescente e organizadas por comarca. 

FERRO, João Pedro (1995). A População Portuguesa no Final do Antigo Regime (1750-1815). Lisboa: 
Editorial Presença. 170 páginas.

O livro em referência aborda, para o período de tempo do título, a evolução da população, a 
população urbana e rural, os movimentos da população, os grupos populacionais e o levantamento da 
população em 1765, da autoria de Manuel José Perinlongue, constante de um manuscrito existente no 
British	Museum.	Contém	dados	demográficos	e	administrativos	que	vêm	até	à	década	de	20	do	século	
XIX.	Termina	com	um	conjunto	alargado	de	fontes	e	bibliografia	para	o	efeito.			

SILVEIRA,	Luís	Nuno	Espinha	da	(Coord.);	ALVES,	Daniel;	MARTINS,	Sofia	Lucas;	RODRIGUES,	Teresa	
(Colab.) (2001). Os recenseamentos da população portuguesa de 1801 e 1849 Edição crítica. Lisboa: INE. 
Vol. I, 367 páginas; Vol. II, 371-656 páginas; Vol. III, 659-1025 páginas.

ISBN	972-673-491-6	(3	Vols);	972-673-465-7	(Vol.	I);	972-673-466-5	(Vol.	2);	972-673-488-6	(Vol.	3).
http://atlas.fcsh.unl.pt/cartoweb35/atlas/apresentacao.html
Como o próprio título indica esta obra contém os recenseamentos de 1801 e de 1849, com a 

organização do território e o movimento da população para o continente e ilhas adjacentes. Termina com 
uma	extensa	lista	de	fontes	e	bibliografia	contendo	as	referências	fundamentais	sobre	esta	movimentos	
de população portuguesa para o período agora em estudo.

VIII - ECONOMIA / FINANÇAS / BANCA / COMÉRCIO

As	 relações	 entre	 a	 economia,	 as	 finanças,	 a	 banca	 e	 o	 comércio	 são	 alguns	 dos	 vectores	
fundamentais de organização que permitem perceber e enquadrar o papel das comunicações escritas 
na sociedade.

Os livros que se apresentam a seguir são alguns dos fundamentais nesta área, apresentando 
desenvolvimentos e pormenorizações das inúmeras matérias similares que constam das Histórias de 
Portugal atrás mencionadas. 

GODINHO, Vitorino Magalhães (1955). Prix et Monnaies au Portugal 1750-1850. Paris: Librairie Armand 
Colin. 371+1 mapa+16+1+1 páginas.

O	 livro	em	apreço	descreve	e	analisa	preços	em	 Lisboa	e	na	província,	 salários,	 flutuações	de	
salários	e	moeda	e	bem	assim	crises	comerciais	através	de	textos,	tabelas	e	gráficos.

VALÉRIO,	Nuno	(Coordenação)	(2006).	História	do	Sistema	Bancário	Português.	Da	Formação	do	
Primeiro	Banco	Português	à	Assunção	pelo	Banco	de	Portugal	das	Funções	de	Banco	Central.	1822-1931.	
Volume	I.	[Lisboa]:	Banco	de	Portugal.	282+1	páginas.	

ISBN:	972-9479-98-4.

O índice do livro referido apresenta-nos o seguinte:
A época dos bancos privilegiados 1822-1854; A época da liberdade bancária 1854-1891; A 

época	da	polarização	do	sistema	bancário	pelo	Banco	de	Portugal	1831-1891;	Anexos	1	/	Organizações	
bancárias; Anexo 2 / Estatísticas bancárias; Anexo 3 / Empréstimos contratados pelo estado junto do 
sistema bancária a prazo superior a um ano; Referências.    
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REIS,	 Jaime	 (1996).	 O	 Banco	 de	 Portugal	 das	 Origens	 a	 1914.	 Antecedentes	 /	 Fundação	 /	
Consolidação	/	1821-1857.	I	Volume.	[Lisboa]:	Banco	de	Portugal.	430	páginas.	

ISBN;	972-9479-27-5.
O índice do livro em apresentação contém o seguinte:
Prefácio; Introdução; I Os Antecedentes, 1821-1846 / Capítulo I As Finanças Públicas / Capítulo 

II	O	Banco	de	Lisboa	/	Capítulo	III	As	Companhias	Financeiras;	 II	O	Começo,	1846	/	Capítulo	IV	Crise	e	
Fundação;	III	A	Consolidação,	1856-1857	/	Capítulo	V	Os	Primeiros	Passos	de	um	Banco	/	Capítulo	VI	O	
Problema das Notas do banco de Lisboa / Capítulo VII A Consolidação Jurídica e a Questão do Fundo 
de	Amortização;	Anexo	/	Principais	Interessados	nas	Companhias	Financeiras	de	Meados	do	Século	XIX.					

LAINS, Pedro, SILVA, Álvaro Ferreira (Org.) (2005). História Económica de Portugal 1700-2000. Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais. 3 Volumes. 

Vol.	I	O	Século	XVIII.	425	págs.	ISBN:	972-671-139-X
Vol.	II	O	Século	XIX.	491	págs.	ISBN:	972-671-139-8
Vol.	III	O	Séc.	XX.	502	págs.	ISBN:	972-671-140-1		
MATA, Eugénia, VALÉRIO, Nuno (1994). História Económica de Portugal. Uma Perspectiva Global. 

Lisboa: Editorial Presença. 323 págs. 
CASTRO,	Armando	(1980).	O	Pensamento	Económico	no	Portugal	Moderno	(De	Fins	do	Século	XVIII	a	

Começos	do	Século	XX).	Lisboa:	Ministério	da	Cultura	e	da	Ciência	/	Secretaria	de	Estado	da	Cultura.	203	págs.	

IX - FORMAS DE TRATAMENTO 

FREIRE, Francisco Jozé (1801). Secretario Portuguez ou Methodo de Escrever Cartas Por Meio de 
huma Instrucção Preliminar: Regras de Secretaria: Formulario de Tratamentos, e hum Grande Número 
de Cartas em Todas as Espécies, que Tem Mais Uso, com Varias Cartas Discursivas Sobre as Obrigações, 
Virtudes, e Vicios do Novo Secretario. Nova Edição Correcta, Emendada, e Augmentada [...]. Lisboa: Na 
Typographia Rollandiana. 490+6 páginas.

O livro em apreço, da autoria do padre referido que tomou para algumas obras o pseudónimo 
arcádico de Cândido Lusitano, com diversas edições e títulos semelhantes pelo menos a partir de 1745 
(existem inclusive outros autores com obras de títulos similares e diferentes, mas do mesmo teor, ao longo 
do	século	XIX),	contém	toda	a	sorte	de	cartas,	desde	as	familiares,	políticas,	mercantis	ou	doutros	géneros,	
explicitando métodos e formas de escrever as ditas, seja do ponto de vista das formas de tratamento a 
dar aos destinatários seja do ponto de vista do conteúdo, para o qual apresenta inúmeros exemplos. 
Contém igualmente regras e fórmulas de contabilidade e câmbios.

X - MOEDAS / NOTAS / PAPEL SELADO 

ARAGÃO, A. C. Teixeira de (1875-1880). Descripção Geral e Historica das Moedas Cunhadas em 
Nome dos Reis, Regentes e Governadores de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional. 3 Tomos.

Tomo I – 1875; Tomo II – 1877; Tomo III – 1880.
Existe	uma	2ª	edição,	igualmente	em	3	volumes,	publicada	no	Porto	em	1964	pela	Livraria	Fernando	

Machado.
Esta obra, de cariz enciclopédico, abrange Portugal e o ex-ultramar português contendo muita 
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documentação de natureza histórica associada à emissão e circulação de moeda. As moedas são 
reproduzidas	através	de	desenhos,	existentes	no	fim	dos	volumes.

FOLGOSA,	J.	M.	 (SD).	Dicionário	de	Numismática	 (Bibliografia,	Biografia,	História,	Mitologia,	Gíria,	
Gravadores e Legendas). Porto: Livraria Fernando Machado. 422+2 páginas.

Livro com texto a duas colunas, organizado alfabeticamente por ordem crescente, com inúmeros 
verbetes	desenvolvidos	e	uma	bibliografia	em	14	páginas.

GARCIA,	Luís	Pinto	(1939).	Dicionário	Numismático	(Subsídios	para	um).	Castelo	Branco:	Tipografia	
Semedo. 153+3 páginas.

O dicionário em questão contém essencialmente verbetes relativos a autores portugueses e 
estrangeiros que escreveram, coleccionaram, cunharam, gravaram, etc, moeda e medalha portuguesa. 
Inclui	referências	a	Academias,	Museus,	Bibliotecas,	Arquivos,	Mosteiros,	Casas	da	Moeda,	Imprensa	que	
tratou de Numismática e Casas de Numismática que comerciavam moeda.  

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Gustavo	Pinto	Lopes	-	Torres	Novas:	
BMGPL	DP	030	02443

GOMES, Alberto (2013). Moedas Portuguesas e do Território que Hoje É Portugal Catálogo das 
Moedas Cunhadas para o Continente e Ilhas Adjacentes, para os Territórios do Ultramar e Grão-Mestres 
Portugueses	da	Ordem	de	Malta.	Lisboa:	Edição	da	Associação	Numismática	de	Portugal.	6ª	edição.	751	
páginas.	ISBN:	978-972-97804-2-4.	

O livro em apreço, profusamente ilustrado a preto e branco, contém, para além do arrolamento 
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e preçário das moedas constantes do título, desde o séc. II AC até 2012, elementos relativos a heráldica, 
coroas,	 escudos,	 cruzes,	 símbolos	 gráficos	 e	 motivos	 ornamentais,	 moedas	 não	 conhecidas	 mas	 de	
que existem referências, legendas, nomenclatura, estados de conservação, curiosidades, fantasias, 
falsificações,	pesos	monetários,	bibliografia,	uma	extensa	terminologia	específica	e	o	índice.

PIRES, Rui Ferreira (SD) [1997]. O Papel Selado em Portugal. Porto: Fundação Dr. António Cupertino 
Miranda. 124+3 páginas.

O	livro	em	questão	aborda	o	papel	selado	em	Portugal	desde	o	período	Filipino,	1637,	até	ao	fim	
do mesmo em 31/12/1986. Contém texto, tabelas e imagens.

SILVA, Mário Rui de Sousa e (Dir. e Coord.) et al. (1985). O Papel-Moeda em Portugal. SL [Lisboa]: 
Banco	de	Portugal.	502+2	páginas.	

Do índice deste livro de grande formato, profusamente ilustrado a cores, constam textos e imagens 
do seguinte:

Os Recibos da Casa da Moeda de Depósitos de Moedas Cerceadas; Os Títulos de Companhias 
Privilegiadas e Outras Entidades Usados como Moeda; As “Apólices Pequenas” como Papel-Moeda; 
As	Notas	do	Banco	de	Lisboa;	O	Papel-Moeda	Emitido	no	Século	XIX	por	Entidades	Não	Bancárias;	As	
Notas	dos	Bancos	Emissores	do	Norte;	As	Cédulas	da	Casa	da	Moeda,	de	Câmaras	Municipais	e	Outras	
Entidades;	As	Notas	do	Banco	de	Portugal;	Índice	Geral	de	Notas.	

Deste	livro	foi	feita	uma	2ª	edição,	revista	e	actualizada,	em	1997,	em	2	vols.	
ISBN:	972-9479-33-X
REIS,	Pedro	Batalha	(1946-52;	1955-56).	Cartilha	da	Numismática	Portuguesa.	Lisboa:	SE.	Vol.	I	com	

531+3+2 páginas. Vol. II com 190+118+1+1 páginas.
Os dois volumes da obra em apreço abordam a numismática desde as moedas gregas, ibéricas, ro-

manas,	etc	até	meados	do	século	XX.	Apresentam	arrolamentos,	análises,	descrições,	enquadramentos	his-
tóricos, processos de cunhagem, carimbos e contra-marcas e, para além da numária, abordam ainda a me-
dalhística e a tesserologia. Contêm igualmente inúmeras informações próprias de um manual do numismata.

SÁEZ	 SALGADO,	 Javier	 (2001).	 História	 da	 Moeda	 em	 Portugal.	 Venda	 Nova/Amadora:	 Abril/
ControlJornal	Editora,	Lda.	205+1	páginas.	ISBN:	972-611-802-6

Contém um estudo sobre moedas portuguesas, desde os romanos até ao euro, terminando com 
a	bibliografia.

[TÓRO,	 José	 do	 Amaral	 B.	 de]	 (1872).	 Numismatica	 Portugueza	 Primeira	 Caderneta.	 Porto:	
Typographia Central.

Segunda Caderneta em 1874; Terceira Caderneta em 1874; Quarta Caderneta em 1875; Quinta 
Caderneta em 1876 na Typographia de Antonio Jose da Silva Teixeira; Sexta Caderneta em 1877; 
Diccionario da Numismatica Portugueza Sétima Caderneta em 1871 editada no Porto pela Typographia 
de Antonio Jose da Silva Teixeira [a partir da sétima caderneta o título mantém-se]; Oitava Caderneta em 
1882	sob	a	autoria	de	José	do	Amaral	B.	de	Tóro;	Nona	Caderneta	em	1882;	Décima	caderneta	em	1884.			

Total de 264 páginas.
Consiste este conjunto de edições entre 1874 e 1884 num dicionário de numismática portuguesa 

e do ex-ultramar português, por ordem alfabética crescente, com imagens desenhadas de moedas, 
contendo descrições dos espécimes e dados históricos. Parte da nona e a décima caderneta contêm 
um índice de numismatas portugueses. A nona caderneta apresenta a indicação “FIM do 1º VOLUME” e 
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a décima caderneta termina com a palavra FIM. Na contracapa desta última vem a indicação de que 
“A caderneta que contem o Prologo, etc., está no Prelo, e brevemente será distribuida gratis aos snrs 
assignantes deste diccionario, que a reclamarem”. Não me foi possível encontrar este Prologo até à data.

Cota	da	Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém	–	5/5/10
VAZ,	J.	Ferraro,	SALGADO,	Javier	(1987/88).	Livro	das	Moedas	de	Portugal	Books	of	Coins	of	Portugal.	

Braga:	SE.	605	páginas.
Contém o livro em apreço o catálogo das moedas portuguesas desde D. Afonso Henriques, 

moedas e equivalências e bem assim as do ex-ultramar português. 

XI - PESOS E MEDIDAS

BARREIROS,	 Fortunato	 José	 (1838).	 Memoria	 Sobre	 os	 Pesos	 e	 Medidas	 de	 Portugal,	 Espanha,	
Inglaterra, e França, que se Empregão nos Trabalhos do Corpo de Engenheiros [...]. Lisboa: Na Typographia 
da Mesma Academia [Academia Real das Sciencias]. 80 páginas.

O livro em questão é formado por texto e por inúmeras tabelas contendo listas e equivalências 
entre as medidas dos diferentes países. Abrange inúmeros tipos de medidas tais como, por exemplo, as 
lineares, de superfície, de volume de secos e líquidos, antigas e modernas. 

LOPES,	João	Baptista	da	Silva	(1849).	Memoria	Sobre	a	Reforma	dos	Pezos	e	Medidas	em	Portugal	
Segundo o Systema Metrico-Decimal. Lisboa: Na Imprensa Nacional. Contém 149 páginas, 2 de 
Observações e 70+1 páginas de Documentos Illustrativos.

O livro ora em apreço contém a apresentação da reforma do sistema de pesos e medidas com 
base no sistema decimal, descreve razões e condições para a mudança, apresenta um projecto de lei e 
tabelas com equivalências entre medidas antigas e novas por concelho e freguesia.

XII - CORREIO

[BARROS,	 Guilhermino	 Augusto	 de]	 (1879).	 Relatorio	 Postal	 do	 Anno	 Economico	 de	 1877-1878	
Precedido de uma Memoria Historica Relativa aos Correios Portuguezes desde o tempo de D. Manuel até 
Nossos	Dias.	Lisboa:	Lallemant	Frères,	Typ.	299+XVIII+11	mapas.	

Existe um fac-símile editado em Lisboa, 1992, pelo Grupo de Amigos do Museu dos CTT, com 169 
páginas não incluindo os documentos que constam da página 171 em diante.  

O relatório em questão, contém, na parte que respeita ao período de 1797 a 1853 a apresentação 
nas páginas 11 a 69 dos desenvolvimentos políticos e administrativos da transferência do correio para a 
posse do estado em 1797, a legislação e os regulamentos estabelecidos, a distribuição ao domicílio, os 
valores declarados, os vales, taxas, regulamentos de postas, convenções postais, correios marítimos, giros 
do correio, inspectores, posta militar, diligências, etc.

BARROS,	Guilhermino	Augusto	 de	 (1891).	 Relatorio	 do	Director	Geral	 dos	Correios,	 Telegraphos,	
Pharoes e Semaphoros Relativo ao Anno de 1889 Precedido pela Continuação da Historia dos Correios até 
ao Fim de 1888 e de uma Memoria Historica Ácerca da Telegraphia Visual, Electrica, Terrestre, Maritima, 
Telephonica e Semaphorica, desde o seu Estabelecimento em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional. 213+2 
páginas.

O relatório referido abrange as matérias descritas no índice, com particular interesse para o período 
ora	em	estudo	no	que	diz	respeito	à	telegrafia	visual,	semafórica	e	faróis.

Existe um fac-símile editado em Lisboa, 1992, pelo Grupo de Amigos do Museu dos CTT, com 200+2 
páginas não incluindo os documentos que constam da página 201 em diante.  
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CÂMARA, Dr. Romano Caldeira (1994). A história postal marítima em Portugal. Lisboa: Academia 
de Marinha. 106 págs. 

Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	423.
CÂMARA, Dr. Romano Caldeira (1990). Catálogo de marcas e carimbos do correio marítimo 

português.	SL:	SE.	2ª	edição.	204	páginas.	[1ª	edição	em	1975	pela	A.P.F.T.	com	68	páginas].
Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	423.
CÂMARA, Romano Caldeira (1995). A História Postal Marítima em Portugal e História da Navegação 

no Rio Tejo nos Anos de 1819 e 1820. SL: Edição do Autor e do Clube Correio Marítimo. 249 páginas.
O livro em questão apresenta uma cronologia de natureza histórico-postal seguindo-se-lhe a 

indexação de registos de entradas de barcos no porto de Lisboa pela bandeira do barco, pelo nome do 
navio e pelo porto de origem, para barcos estrangeiros de 11 nacionalidades previamente escolhidas, 
para barcos portugueses e para barcos de outras nacionalidades.  

CABRAL,	Francisco	(1987).	Naufrágios	e	Acidentes	Marítimos	na	Costa	Portuguesa	(1823-1986).	SL:	
SE. 42+2 páginas.

Esta brochura consiste na lista ordenada cronologicamente por ordem crescente de acidentes na 
costa marítima portuguesa contendo dados relativos ao acidente e ao barco.

Collecção dos Regimentos por que se Governa a Repartição da Saude do Reino e Portarias, Avisos, 
e Resoluções Relativas a’ Creação da Junta da Saude Publica e Editais por Ella Publicados. Mandada 
Reimprimir pela mesma Junta, em Observancia do Aviso Expedido pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha (1819). Lisboa: Na Impressão Regia. 240 páginas.

Contém inúmera legislação marítima, sanitária, relativa ao lazareto, ao guarda-mór da saúde, 
purificação	de	cartas,	etc.	

ESPARTEIRO, Comandante António Marques (1976). Catálogo dos navios brigantinos (1640-1910). 
Lisboa: Publicação do Centro de Estudos de Marinha. 139 páginas, 
texto em português. 

Livro	 já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	
Nº 424.

FERREIRA,	Godofredo	(1956).	A	Corte	Arquiepiscopal	de	Braga	e	
os	seus	Correios-Mores.	Lisboa:	Separata	do	Guia	Oficial	dos	C.T.T.	221+3	
páginas.

O livro ora em apresentação contém generalidades de 
enquadramento	 da	matéria,	 anteriores	 ao	 século	 XVI,	 a	 criação	 do	
cargo	de	1º	correio-mor	de	Braga	em	1596,	os	correios-mores	que	se	lhe	
seguiram, os assistentes do correio-mor do reino, os correios-assistentes, 
os administradores do correio, os directores do correio, os directores 
telégrafo-postais, os chefes dos serviços telégrafo-postais e os chefes 
da circunscrição de exploração dos Correios, Telégrafos e Telefones da 
Província do Minho, apresentando elementos até 1956.

FERREIRA, Godofredo (1966). Assistentes do Correio-Mor do Reino 
em Coimbra. Lisboa: CTT. 187+5 páginas. Contém texto e imagens sendo 
diversas delas de retratos dos biografados e das instalações do correio. 

O período de tempo essencialmente abrangido por este livro 
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vem	do	século	XVI	até	1965,	começando	no	entanto	
por	uns	enquadramentos	desde	o	século	XII.	

FERREIRA, Godofredo (1960). Assistentes do 
Correio-Mor do Reino em Viseu. Lisboa: CTT. 148+4 
páginas. Incluem texto imagens, um mapa de 1818 
intitulado “Mappa dos Correios Assistentes sua Mu-
tua	Correspondª	ou	Giro	do	Correio	Entre	os	Mesmos	
e a Administração geral de Lisboa” inserto entre as 
páginas 56 e 57 e um mapa com a rede telefónica 
em 1953 entre as páginas 144 e 145. Contem igual-
mente diversas páginas com imagens, não numera-
das, com retratos dos biografados e dos locais de 
funcionamento do correio. 

Os assuntos constantes neste livro, cobrem 
o	 período	 que	 vem	 desde	 o	 século	 XVII	 até	 1956,	
abrangendo os assistentes do correio-mor, os assis-
tentes do correio, os administradores do correio, os 
directores telégrafo-postais, os chefes de serviço 

telégrafo-postal e os chefes de circunscrição. 
FERREIRA, Godofredo (1963). Dos Correios-Mores de Portugal do Reino aos Administradores Gerais dos 

Correios	e	Telégrafos.	Lisboa:	CTT.	3ª	ed.	revista	e	ampliada.	249+10	páginas.	
Contém, entre as págunas 140 e 141 o mapa com as comunicações postais 
de	1818	intitulado	“Mappa	dos	Correios	Assistentes	sua	Mutua	Correspondª	
ou Giro do Correio Entre os Mesmos e a Administração Geral de Lisboa”. 

O livro em questão com texto e imagens a preto e branco, abran-
ge	matérias	desde	os	correios	de	nomeação	régia	no	século	XVI	até	1963.	
Contém	dados	de	natureza	biográfica	e	algumas	das	matérias	postais	fun-
damentais em que os analisados intervieram ao longo dos séculos.

FIRMINO, Glória (2005). Subsídios para a História dos Assistentes do 
Correio-Mor	de	Portugal	de	Portugal	(Sécs.	XVI-XIX).	Lisboa:	Grupo	dos	Ami-
gos Museu das Comunicações. 288+1 páginas.

Do índice deste livro consta o seguinte em texto, tabelas e imagens:
Prefácio; Agradecimentos; Os correios assistentes: requisitos e fun-

ções; Os Alvarás: Generalidades; Relação Nominal dos Correios Assistentes 
das Localidades Agrupadas por Regiões; Lista geral das Localidades com 

Correio; Relação Geral dos Correios As-
sistentes por Ordem Alfabética.

O mapa das comunicações 
postais de 1818 consta da página 75 
e ao longo do texto são apresentadas 
de forma regular as fontes utilizadas 
para o efeito.

FRAZÃO,	Luís	(1997).	História	Pos-
tal	do	Porto	na	Era	Pré-adesiva.	Porto:	Clube	Nacional	de	Filatelia.	1ª	parte,	
67	páginas.	2ª	Parte,	79+2	páginas	com	Corrigenda.

Os dois livros em causa, profusamente ilustrados, apresentam 
texto, tabelas e imagens a preto e branco e a cores relativas à história 

postal do Porto	 desde	 o	 século	 XVI	 até	
1853. O 1º volume abrange matérias de 
âmbito geral enquanto o 2º se reporta às 
marcas postais utilizadas na cidade do 
Porto.

FRAZÃO,	Luís	(1996).	Os	Correios	do	
Algarve na época Pré-Adesiva. Portimão: 
Associação Filatélica Alentejo-Algarve. 
33 páginas.
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Brochura	contendo	o	seguinte	em	texto, tabelas e inúmeras ima-
gens de mapas, cartas e marcas postais, a preto e branco e a cores:

Introdução; Marcas Postais Nominativas e Marcas de Porte; O 
Algarve	na	Época	Pré-Adesiva	 (legislação	no	 século	XVIII,	no	 século	
XIX,	dados	estatísticos);	Marcas	Postais	Pré-Adesivas	do	Algarve.

FRAZÃO,	Luís	(2012).	Pré-Filatelia	Portuguesa	Estudo	das	Marcas	
Postais Pré-Adesivas de Portugal, Ilhas Adjacentes e Domínios Ultra-
marinos. Marcas Postais Utilizadas em Portugal Continental na Época 
Pré-Adesiva	(1799-1853).	SL:	Branca	de	Brito	Suc.ª,	Lda.	613+5	páginas.	
Inclui um CD, um mapa das comunicações postais em 1818 e uma 
brochura intitulada Cotações Cartas Pré-Adesivas de Portugal com 
capas+8	páginas.	ISBN:	978-989-97999-0-5.

O	CD	 trás	 ficheiros	 com	o	mapa	 de	 comunicações	 de	 1818,	
uma lista de legislação desde 1693 até 1853, um mapa de Portugal de 
1808 e bem assim o Mappa das Distancias que Devem Contar-se de 
xxxx	para	os	Correios	do	Reino,	em	138	ficheiros.

O	livro	em	análise	constitui,	tal	como	o	autor	o	afirma	na	apre-
sentação, a correcção e o aumento das obras que o antecederam a 
que acrescem inovações.

A informação é apresentada em textos, tabelas e imagens a cores, contendo a reprodução digital 
das	 imagens	em	vez	de	desenhos.	São	apresentadas	definições	para	os	termos	associados	às	marcas	
postais, textos com referências ao uso de cores nas tintas das marcações, às distâncias entre as locali-
dades, graus de raridade, abreviaturas e convenções, factos históricos e postais, criação e nomeação 
de	correios	assistentes	e	seus	delegados,	os	portes	aplicados	nas	cartas	e	uma	bibliografia.	Segue-se-lhe	
um capítulo idêntico em inglês e após o mesmo o catálogo das marcas postais contendo um número de 
catálogo, a reprodução de marcas conhecidas, a cor, datas limite conhecidas, um grau de raridade e 
terminando com um índice por distritos postais – designação do autor – e um índice remissivo.

[Fragoso, António] (SD). Cartas das Invasões Francesas. SL: Correios E Telecomunicações de Portu-
gal. 31+13 páginas não numeradas. 

Esta brochura, com um prefácio de Armando Vieira e uma nota explicativa atribuindo a António 
Fragoso nos anos trinta o texto em apreço, contém um resumo dos itinerários das invasões francesas em 
Portugal e das marcas postais usadas pelo respectivo exército – Armée de Portugal.

FRUTUOSO, Eduardo, GUINOTE, Paulo, LOPES, António (2001). O Movimento do Porto de Lisboa e o 
Comércio	Luso-Brasileiro	(1769-1836).	Lisboa:	Comissão	Nacional	para	as	Comemorações	dos	Descobri-
mentos Portugueses. 795 páginas. 

O	livro	em	questão	contém	as	entradas	de	navios	no	porto	de	Lisboa	provenientes	do	Brasil,	ao	
longo	de	parte	do	séculos	XVIII	e	XIX,	fornecendo	a	data,	a	proveniência,	os	nomes	dos	capitães	e	dos	
navios e a respectiva tonelagem.

As fontes utilizadas constam deste estudo sendo essencialmente o Livro do Marco dos Navios do 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, a Torre do Tombo, a Gazeta de Lisboa e Almanaques.

Lloyd’s	Register	of	British	and	Foreign	Shipping	/	Established	in	1834	(1834).	London:	Printed	by	J.	L.	
Cox, Son, 75, Great Queen Street, Lincoln’s-Inn Fields. 
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Contém	a	identificação	de	navios	ingleses	e	estrangeiros	incluindo	
as respectivas características de que se salientam o nome, tonelagem, 
porto de construção, proprietário, etc

Lloyd’s Register of Ships online acessível para quase todo o século 
XIX	em:

http://www.lr.org/about_us/shipping_information/Lloyds_Register_
of_Ships_online.aspx

MAGALHÃES, A. Guedes de, SOUSA, M. Andrade (1989). Marcas 
Postais	 Pré-Adesivas	 de	 Portugal.	 Porto:	 Afinsa.	 Orientação	 Técnica	 do	
Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. 295 páginas.

O	livro	em	questão	consiste	na	2ª	edição	do	catálogo	de	marcas	
postais pré-adesivas de Portugal contendo um prefácio, um índice(?),  
uma lista de postos de correio e o catálogo das marcas organizadas 
alfabeticamente por localidades. O catálogo das marcas contém um 
número, um desenho reprodutor da marca, a cor, datas-limite conhecidas 
e um grau de raridade. 

A	1ª	edição	foi	efectuada	em	1978,	pela	Federação	Portuguesa	de	Filatelia,	
em	fichas	para	as	quais	se	editou	uma	capa	plastificada	de	cor	castanha.

MACHADO, Paulo Sá (1992). História Postal de Santo Tirso. SL: 
Câmara Municipal de Santo Tirso. 48 páginas.

O	estudo	sobre	a	pré-filatelia	consta	das	páginas	21-23	e	incide	sobre	marcas	postais.	
MACHADO, Paulo Sá (1986). “História Postal de Viana do Castelo” In Estudos de História Postal de 

Viana do Castelo, páginas 3-19. SL: Co-Edição da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da Secção 
Filatélica	dos	Bombeiros	Voluntários	de	Viana	do	Castelo.	32	páginas.	

A	parte	do	estudo	abrangendo	a	pré-filatelia	consta	das	páginas	 4	a	 9	e	 incide	 sobre	marcas	
postais.   

MACHADO, Paulo Sá, FERNANDES, A. Pinto (1994). História Postal de Valença. SL: Câmara Municipal 
de Valença. 74 páginas. 

Para efeitos da matéria em análise o livro em questão contém uns apontamentos postais nas 
páginas 25 a 28 e um capítulo intitulado Correio Pré-Adesivo das páginas 33 a 38.

MAGALHÃES, A. Guedes de (SD) [1972 na lombada]. Filatelia Pré-Adesiva de Entre Douro e Minho 
1797-1853. Porto: Mercado Filatélico. 100 páginas.

Livro contendo o seguinte em texto, tabelas e imagens a preto e branco:
Abertura; Esboço Histórico; Carimbos Nominais; Selos Fixos de Porte a Pagar; Selos Fixos de Porte 

Pago ou de Isenção de Franquia; Pequena Posta; Carimbos de Seguro; Posta Militar; Correio Marítimo; 
Mala marítima Estrangeira; Correspondência de Espanha; Mala terrestre de Além-Espanha; Selos Fixos de 
Portes Compostos, Selos Fixos de Imposto Postal; Cartas Multadas. 

MOTA, J. Miranda da (2008). “O Correio em Caminha nos temos da Monarquia” In Catálogo Viana 
2008 Exposição Filatélica Nacional e Inter Regional, págs 33-72. SL: Organização de Associação de Filatelia 
e Coleccionismo do Vale do Neiva. 

O	estudo	em	questão	abrange	do	ponto	de	vista	da	história	postal	o	período	entre	o	século	XVIII	
e	os	finais	do	século	XIX,	contendo	texto,	tabelas	e	imagens	a	cores.	Inclui	o	mapa	das	comunicações	
postais de 1818. 

MOTA, J. Miranda (2008). “O Correio em Montemor-o-Velho” In [Catálogo da] Filapex 2008, páginas 
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14-23. SL: Organização da Secção Filatélica da Associação Académica 
de Coimbra / Câmara Municipal de Montemor-o-Velho. 28+1 página.

O	estudo	em	apreço	 incidindo	sobre	a	pré-filatelia	consta	das	
páginas 15, 16 e 18. 

MOTA, José Miranda da (2011). Para a História do Correio em 
Viana do Minho. Viana do Castelo: Câmara Municipal de Viana do 
Castelo. Separata de Cadernos Vienenses, Tomo 45. ISSN: 0871-4282. 
77 páginas. 

Livro tendo por base a conferência “Correspondência do séc. 
XIX	que	passou	pelo	correio	de	Viana	antes	da	criação	da	União	Postal	
Universal”, realizada pelo autor no Auditório do Centro Hospitalar do 
Alto Minho em 30 de Outubro de 2008.

Contém o seguinte em texto, tabelas e inúmeras imagens a 
cores e a preto e branco:

Preâmbulo; Introdução; Origens do Correio em Portugal; 
O Correio em Viana/Viana do Minho/Viana do Castelo, Correios 
assistentes até 1853, Administrador do Correio/Director do Correio/
Director Telégrafo-Postal/Chefe dos Serviços Telégrafo-Postais, 
Localização das instalações do correio, Localização dos receptáculos 
postais, Frequência do correio entre Viana e Lisboa até 1853, O serviço do correio em Viana do Castelo 
na	1ª	reforma	postal	(1853-1869),	O	serviço	do	correio	em	Viana	do	Castelo	na	2ª	Reforma	Postal	(1869-
1880); Correspondência que Passou pelo Correio de Viana e Marcas Postais Usadas nesse Período, 
Correspondência do período dos Correios-Mores (1520-1797), Correspondência do período pré-adesivo-
Administração dos correios pelo Estado (1797 a 30 de Junho de 1853), Marcas nominais, Marcas de 
porte pago, Marcas de seguro, Correspondência do período adesivo (após 1 de Julho de 1853) Marcas 
obliterantes usadas na 1º reforma postal (1853 a 1869), Marcas circulares datadas usadas no período 
adesivo	até	1880,	Marcas	obliterantes	usadas	na	2ª	reforma	Postal	(1869	a	1880);	Epílogo;	Bibliografia.

PINTO, Ernesto Madeira (1882). O Correio Origens e Progressos das Instituições Postaes em Portugal. 
Lisboa: Typographia do Jornal – O Progresso. 45 páginas.

Consiste o estudo em questão, da autoria do inspector Ernesto Madeira Pinto, numa resenha 
caracterizadora dos serviços dos correios incluindo tabelas com receitas e despesas. 

ROWE, Keneth (1996). The postal history and markings of the forwarding agents. Louisville: Leonard 
Hartmann.	X	+	269	pags,	texto	em	inglês.	[Outras	edições	em	1966,	1974	e	1984].	

Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	424.
SALGADO, Coronel Francisco Cardoso, SERRÃO, Eduardo da Cunha (1973). L’Armée de Portugal. 

Lisboa: Separata da Revista dos Correios e Telecomunicações, Nº25, Jan.-Março de 1973. Capa+6 páginas
A separata em apreço apresenta um estudo sobre correspondência do exército francês aquando 

da invasão francesa de Portugal em 1810. 
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SOUSA, Manuel M. de Andrade e (1979). Caza da Saúde do 
Porto	de	Belem.	SL:	Correios	e	telecomunicações	de	Portugal.	120+5	
páginas.

Do índice deste livro consta o seguinte:
Introdução; As epidemias; Criação da Caza da Saude 

do	Porto	de	 Belem;	Os	Quadros	da	Caza	da	 Saude	do	 Porto	de	
Belem;	 Desinfecção	 de	 Correspondência;	 Cartas	 Ensacadas	
e	Cartas	Avulsas;	O	 Selo	 da	Caza	da	 Saude	do	 Porto	 de	 Belem;	
Entrega Obrigatória de Correspondência no Correio Geral; Prémio e 
Gratificação	na	Recolha	de	Cartas	Avulsas;	Dezapontos	do	Guarda-
Mor; Marcas Postais Aplicadas pelo Guarda-Mor; O Relacionamento 
entre Várias Marcas; Últimas Considerações; Conclusão.

O livro contém legislação, diversas reproduções de cartas, 
marcas	 postais,	 fotografias,	 um	 mapa,	 uma	 lista	 de	 cartas	
conhecidas com datas de origem, destino e respectivas marcas 
postais	de	entrada	e	termina	com	a	bibliografia	e	o	índice.

SOUSA, Manuel M. de Andrade e (SD). História Postal do 
Algarve na Era Pré-Adesiva. Porto: Mercado Filatélico. 80 páginas.

A publicação em questão contém o seguinte em texto, 
tabelas e imagens a preto e branco:

Apontamentos	 de	 Corografia;	 Breve	 Resenha	 Histórica;	
História Postal; Legislação Postal; Marca de Entrada; Carimbos Nominais de Estação Expedidora; Marcas de 
Porte a Pagar; Marcas de Porte Pago; Correcção do Porte; Imposto Postal; Cartas Seguras; Agravamento 
de Portes; Carimbos Especiais; Conclusão.  

SOUSA,	Manuel	M.	 de	Andrade	 e	 (1979).	Mudanças	 de	 Topónimo.	 Seus	 Reflexos	 nos	Carimbos	
Nominais. Temas da História Postal. SL: Edições SIC / Serviço de Edição de Publicações dos CTT/TLP. 49+2 
páginas.

O livro em apreço apresenta um estudo em torno das implicações nas marcas de correio da 
mudança de topónimo, das localidades de Filgueiras/Felgueiras, Punhete/Constância, Santo António 
d’Arenilha/Vila	Real	de	Santo	António	e	Villa	Franca	da	Restauração/Vila	Franca	de	Xira.	Constam	do	
estudo em questão imagens de cartas, de documentos de correios e uma gravura de Constância do 
século	XIX,	de	origem	inglesa.

SOUSA, Manuel M. de Andrade e (1979). Temas de História Postal. A Distribuição Domiciliária da 
Correspondência. Lisboa: Serviço de Edição de Publicações / Correios e Telecomunicações de Portugal. 
18+2 páginas.

A brochura referida contém um estudo sobre a distribuição domiciliária do correio ensaiada no 
século	XVIII,	seguindo-se	a	de	1800	e	a	de	1821,	a	que	lhes	acresce	a	inscrição	de	nomes	de	ruas	e	de	
números de polícia nas casas.

O texto do estudo é acompanhado de transcrições da legislação, de diversas imagens a preto e 
branco de cartas, gravuras e de reproduções de documentos com legislação postal.

SOUSA, Manuel M. de Andrade e (1979). Temas de História Postal. As Rotas do Oriente. Porto: Edição 
Victor Simarro. 44+3 páginas.
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A	brochura	ora	analisada	contém	o	estudo	das	rotas	entre	a	europa	e	o	oriente	(Índia,	Macau...),	
por	via	marítima	e	terrestre	(overland	mail),	sobretudo	no	século	XIX.	Uma	parte	deste	estudo	é	dedicada	
ao encaminhamento de correio através do serviço postal inglês organizado por Thomas Fletcher Waghorn, 
via	Egipto,	como	alternativa	à	rota	do	Cabo	entre	a	Inglaterra	e	a	Índia	antes	da	abertura	do	canal	de	
Suez em 17 de Novembro de 1869.

Nota - É possível ler as crónicas de Eça de Queiroz das cerimónias de abertura do Canal de Suez, 
publicadas no Diário de Notícias em 18, 19, 20 e 21 de Janeiro de 1870.

Contém diversas imagens a preto e branco de cartas, meios de transporte e mapas.
SOUSA. De Andrade e (SD). Temas de História Postal Período Pré-Adesivo. SL: Correios e 

Telecomunicações de Portugal. 135+4 páginas.
O autor começa por dizer, num prefácio trilingue, que este livro se seguia a um outro que tinha 

escrito em 1975, remetendo, assim sendo, a data de edição deste para data posterior àquela. Consiste 
este livro numa colectânea de 25 artigos sobre história postal, muitos deles previamente publicados em 
revistas mas agora actualizados.

SOUSA, Eng. M. M. de Andrade e (1975). Temas de Pré-Filatelia Portuguesa. Lisboa: Edição do Autor. 
92+3 páginas.

Do	índice	daquele	que	é	um	dos	primeiros	livros	de	síntese	da	época,	da	pré-filatelia	portuguesa,	
consta o seguinte:

Introdução;	Legislação	Postal	na	Época	Prefilatelica	[sic];	Carimbos	Nominais	do	Correio	de	Lisboa;	
Correspondência das Ilhas dos Açores e Madeira e do Ultramar; 
Taxas de Cartas do Reino; Uma Marca de Porte Pago; Imposto Postal 
Criado pela Lei de 20 de Abril de 1850; Isenção de Portes; Taxas de 
Cartas Estrangeiras; Marcas de Entrada em Portugal; Cartas Vindas de 
Espanha; Os Carimbos do Limão “Ingla/Terra” e “Terra”; Histórias do 
Correio; Cartas Antigas; Aldeia Galega do Ribatejo [inclui o Mapa dos 
Correios	Assistentes	de	1818];	Bibliografia	sobre	História	Postal.

VIEIRA, Armando Mário O. (1979). Os Correios e o Cerco do 
Porto. Porto: Edições Victor Simarro. 53+2 páginas.

O livro em questão contém o seguinte em texto, tabelas e 
imagens a preto e branco:

Resumo	 trilingue;	 Índice;	 Introdução;	 Cronologia	 dos	
Acontecimentos; O Desembarque dos Liberais e o fecho do Cerco; 
Os Acontecimentos Durante o Cerco; A fase Final da Luta Armada; 
Um carimbo da Época “CM”; Apêndice.

VIEIRA, Armando Mário O. (1996). Os Correios em Ponte de 
Lima.	Arquivo	de	Ponte	de	Lima.	Separata	do	Vol.	XIV	–	1993.	Ponte	
de Lima: SE. 82 págs.

A publicação em análise apresenta uma resenha histórica 
do	correio	desde	1520	até	à	década	de	90	do	século	XX,	 incidindo	
sobretudo	 sobre	 o	 período	 pré-filatélico	 sob	 a	 administração	 do	



80

estado, selos, carimbos, marcas de dia, etiquetas, franquias mecânicas, etc.
A informação escrita está acompanhada de inúmeras imagens a preto e branco dos itens postais 

atrás	referidos	a	que	acrescem	fotografias	e	mapas.
VIEIRA, Armando Mário O. (1988). Subsídios para a história do correio marítimo português. SL [Porto]: 

Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. 301 páginas.
Livro	já	apresentado	no	Boletim	do	Clube	Filatélico	de	Portugal	Nº	423.

CONCLUSÃO

As fontes apresentadas são fundamentais para se fazer o enquadramento dos factos de natureza 
administrativa, sócio-económicos e bem assim os associados aos transportes e à organização e 
funcionamento do correio.

As histórias de Portugal apresentadas não são concorrentes mas sim complementares sendo a de 
Matoso	mais	interpretativa	e	a	de	Marques	e	Serrão	mais	descritiva	e	identificadora	de	estruturas.

A administração do território sofreu alterações durante o período de tempo estudado, implicando 
as	mesmas	mudanças	 significativas	 de	 organização	 política,	 civil	 e	 judicial	 após	 a	 legislação	 que	 se	
seguiu à Constituição de 1822.

A população portuguesa sofreu alterações de natureza qualitativa e quantitativa ao longo da 
primeira	metade	do	século	XIX,	constando	as	mesmas	dos	livros	apresentados.

Ao nível das vias de comunicação a obra de Teodoro de Matos é a referência de síntese merecendo 
uma nota especial a grande quantidade de edições do roteiro do padre Castro ao longo dos séculos 
XVIII	e	XIX.	Também	por	essa	razão	o	Roteiro	deverá	ser	comparado	com	outras	referências	da	época,	
para efeitos de separar o que é reimpressão do que é actualização para a data da edição que se estiver 
a analisar. No que a Lisboa diz respeito os 3 volumes intitulados Ruas de Lisboa e o Manual Descriptivo de 
Lisboa, e Porto formam um grande conjunto de informação factual.

O	catálogo	das	marcas	e	carimbos	aplicados	nas	correspondências	ditas	pré-filatélicas,	surgiu	pela	
primeira vez em 1978, com autoria de Guedes de Magalhães e Andrade e Sousa, a que se seguiu outra 
edição em 1989. Em 2012 foi o dito reformulado, aumentado e actualizado por Luís Frazão, sendo o livro 
deste último a obra de referência actual para o efeito.

O	 autor	 que	mais	 contribui	 para	 estas	 matérias,	 durante	 a	 primeira	 metade	 do	 século	 XX,	 foi	
Godofredo Ferreira, com uma apreciável quantidade de livros editados. É ainda a este autor que se 
deve o coligir dos documentos que deram origem à edição, em 2008, dos 3 volumes daquela que é de 
momento a obra mais abrangente e com mais informação primária sobre o correio em Portugal, até à 
introdução	da	estampilha	postal,	intitulada	Documentos	dos	Séculos	XIII	a	XIX	Relativos	a	Correios.	

Agradecimentos institucionais:
•	 Arquivo Municipal – Torres Novas
•	 Biblioteca	Municipal	Gustavo	Pinto	Lopes	–	Torres	Novas
•	 Biblioteca	Municipal	Braamcamp	Freire	-	Santarém;	
•	 Clube Filatélico de Portugal - Lisboa
•	 Fundação Portuguesa das Comunicações - Lisboa

Colecções observadas, colaboração e respectivos agradecimentos:
•	 Acácio Luz, Augusto Rodrigues, Francisco Simões, Guilherme Rodrigues, Isabel Vieira, Jorge Cirne 

e Miranda da Mota. 
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Diversas aves marinhas
vistas através da Maximafilia

Américo Rebelo
americobenfiquista@hotmail.com

 Introdução sobre as aves

As aves são descendentes de enormes répteis 
que habitaram a Terra há milhares de anos atrás e, o fós-
sil do Arqueoptérix (ave primitiva), é considerada a ave 
mais antiga, com cerca 140 milhões de anos, conhecida 
também por ave-lagarto. Era metade ave, porque tinha o 
corpo revestido de penas, e metade réptil, porque tinha a 
boca com dentes, ossos duros e uma cauda. 

As aves têm fascinado os homens desde a época 
da pré-história até aos nossos dias pela sua capacidade 
de voar, pela sua beleza e variedade da plumagem, bem 
como pelos seus cantos que são muito harmoniosos. Ao lon-
go dos anos este grupo de aves foi evoluindo, adaptando-
-se	especificamente	para	voar	tornando-se	mais	leves.

A maioria das espécies de aves são conspícuas, 
ou	seja,	são	fáceis	de	ver,	o	que	facilita	a	sua	identifica-
ção e o seu estudo. 

A Ornitologia é o ramo da biologia que se dedica 
ao estudo das aves, bem como do seu habitat, costumes 
de	vida	e	as	diferenças	que	existem	entre	si,	classificando-
-as em espécies, géneros e famílias. 

Segundo estudos de alguns biólogos existem atu-
almente cerca de 10.000 espécies, que pertencem à clas-
se das aves que se encontram por sua vez divididas entre 
25 a 30 ordens de aves e, estas por sua vez estão subdivi-
didas em 148 famílias. 

A ordem mais populosa é a ordem dos passerifor-
mes, que inclui mais de 5 mil espécies de pássaros, estan-
do subdividida em 4 subordens e 69 famílias. 

 Aves Marinhas AVES

As aves marinhas são espécies adaptadas ao meio 
ambiente marinho mas, sendo muitas das vezes obrigadas a 
deslocações periódicas à procura dos seus alimentos. Parte de-
las são consideradas animais pelágicos por passarem a maior 
parte do tempo no oceano, regressando a terra exclusivamen-
te	na	época	da	nidificação	e	á	procura	de	novos	alimentos. 
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As aves marinhas representam em média cerca de 3% do numero total de espécies conhecidas 
mundialmente que totalizam aproximadamente 10.000. 

Sobre este interessante tema transcrevo parte de um artigo publicado na “ Enciclopédia Segre-
dos da Natureza – 1º Vº - As Aves – (pág. 62) – Autores: Fernando Alonso e Josefa Alonso – Editora Ediclube 
– Edição e Promoção do Livro Ld.ª “, que nos ajuda a entender melhor alguns pormenores muito impor-
tantes sobre estas espécies.  

“As aves dos litorais, na sua maioria, não tem um comportamento migratório total, mas antes 
um simples nomadismo invernal, ou seja, não abandonam totalmente os seus territórios de reprodução, 
apenas se deslocam umas centenas de quilómetros para poupar alimentos. Por exemplo, a gaivota-pra-
teada (Larus argentatus), como tem um regime omnívoro, pode encontrar dentro do mesmo perímetro 
alimento disponível o ano interior.  

Pelo contrário, as aves pelágicas efectuam grandes migrações determinadas sobretudo por dois 
factores: a quantidade de alimento disponível e a orientação dos ventos. A partida dos lugares de re-
produção que estão situados em terra, pode ser resultado do esgotamento ou diminuição das zonas de 
pesca, onde as aves se encontram durante o seu período de reprodução. Os ventos também desempe-
nham um papel importante. Se forem demasiado violentos ou demasiados instáveis, as aves não poderão 
deslocar-se com comodidade. Dentro das enormes distâncias que percorrem podem encontrar ventos 
que sopram em direcção contrária excessivamente violentos ou muito volúveis, mudando constantemen-
te de direcção. Isto pode produzir grandes catástrofes. As aves são arrastadas para a costa ou até para 
o interior das terras, onde podem morrer de esgotamento. Se não morrerem sofrem um emagrecimento 
importante “. 

Derivado à poluição dos Oceanos tem havido um declínio na população mundial das aves ma-
rinhas em cerca de 47% das espécies, conforme artigo que transcrevo e que foi publicado no Diário Noti-
cias PT – Ciência (Biologia) a 10 de Março de 2012, intitulado “ AVES MARINHAS EM PERIGO “  
“Um estudo mostra que o mau estado dos oceanos está a provocar um declínio na população 
mundial dos pássaros que se alimentam no mar. Os pássaros marinhos estão a perder populações em 
quase metade das espécies, revela um estudo publicado pela Bird Conservation International. Esta 
organização analisou 346 espécies de aves e apurou que 47% destas tinham declínios substanciais no 
seu número em locais de reprodução.

 Para surpresa dos próprios cientistas, 17 das 22 espécies da família do albatroz registavam redu-
ções importantes. O estudo, citado pela BBC, mostrou quedas mais acentuadas em aves marinhas, o que 
parece ser um indicador sério de problemas com a saúde dos oceanos.

 Os pássaros são ameaçados pela pesca comercial, pois muitos animais morrem nas redes, mas 
também invasões do seu habitat por outras espécies, sobretudo ratos.

A Bird Conservation International participa na elaboração da chamada Lista Vermelha da União 
Internacional da Conservação da Natureza, onde se calcula que 5% das aves marinhas estão numa ca-
tegoria de “perigo crítico”.

Refira-se que estas espécies, que se reproduzem em terra e se alimentam no mar, representam 
3,5% de todos os pássaros no planeta.”

A	nível	filatélico	e	de	cartofilia	 têm	sido	realizadas	em	diversos	países	várias	emissões	de	selos,	
postais ilustrados e postais máximos alusivos a estas espécies, conforme alguns dos exemplares aqui de-
monstrados, o testemunham.

 Andorinha do Mar Ártica

A andorinha do mar ártica (Sterna paradisaea) é uma ave marinha que pertence à ordem dos 
Charadriiformes e à família Laridae. Assemelha-se bastante à Andorinha-do-mar-comum, embora o bico 
seja completamente vermelho. Possui uma plumagem branca, apenas com cinzento-prateado no dorso 
e na parte superior das asas, barrete preto até aos olhos e patas vermelhas. 

Esta	espécie	nidifica	nas	zonas	costeiras	do	Norte	da	Europa	e	normalmente	inverna	no	hemisfério	
sul.	Em	Portugal	não	nidifica	nem	inverna,	sendo	observada	durante	as	passagens	migratórias.	

Umas das características desta espécie são as suas longas rotas migratórias até ao oceano Antár-
tico, percorrendo cerca de 18.000 Km.

O	ninho	é	uma	cova	pouco	funda,	feita	no	solo	bem	camuflada	por	causa	dos	predadores,	onde	
a fêmea põe  em média 3 ovos, sendo a sua incubação de 23 dias. A sua alimentação é a base de peixes 
pequenos e crustáceos.
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Andorinha-do-mar-ártico – Postal Máximo * Emissão: 2008 - Ano Polar Internacional * Obliteração: Carimbo Comemo-
rativo do 1º dia da Emissão – CTT Lisboa 23.06.2008 * Edição: Edição dos CTT de Portugal.

 Andorinha do Mar preta

Andorinha-do-mar-preta (Anous stolidus)	também	conhecida	no	Brasil	como	o	trinta-réis-escuro.	É	
uma	ave	que	pertence	a	ordem	dos	caradriiformes	e	à	família	Laridae,	anteriormente	classificada	na	fa-
mília Sternidae. É muito comum nas ilhas tropicais e subtropicais de todos os oceanos, onde passa grande 
parte do seu tempo voando a baixa altitude e batendo as asas com rapidez. 

Medem cerca de 45 cm de comprimento, possuem uma plumagem castanha escura, mancha 
pálida na fronte (exibida na parada nupcial) e bico comprido e aguçado para capturar as presas à 
superfície do mar. Estas aves normalmente descansam em terra empoleirando-se nas rochas ou arvores 
mas, por vezes, nadam e até dormem na água. Na época do acasalamento, durante a parada nupcial, 
ambos os sexos acenam com as cabeças frontalmente mostrando a fonte pálida.  

Nidifica	em	lugares	elevados,	ravinas	ou	então	em	pequenas	árvores	ou	arbustos	construindo	os	
ninhos à base de pequenos galhos de árvores e plantas marinhas onde a fêmea põe um ovo por postura. 
A sua alimentação é à base de peixes pequenos, lulas e crustáceos. 

Andorinha-do-mar-preta (Anous stolidus) – Postal Máximo Triplo * Emissão: 1985 - Preservação da Fauna – Parque 
Nacional dos Abrolhos Salvador SA- 1º Dia de Circulação 5.6.85 * Obliteração: Carimbo Comemorativo do 1º dia de 

Emissão 5.6.85 * Edição: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos.

 As Cagarras

As Cagarras, também são conhecidas por Cagarros ou Pardelas-de-bico-amarelo. São 
aves marinhas diurnas que pertencem á ordem dos Ciconiiformes e á família Procellariiformes, sendo 
conhecidas três espécies:

•	 Cagarra Riscada (Calonectris leucomelas)
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•	 Cagarra de Cory (Calonectris diomedea)
•	 Cagarra de Cabo Verde (Calonectris edwardsii) – Presente na Ilha da Madeira

Estas espécies visitam as colónias durante a noite e têm umas vocalizações estridentes e muito carac-
terísticas tanto em voo como no ninho. Dentro da família dos procellariiformes as aves mais próximas das 
cagarras são as pardelas, pois são aves marinhas migratórias que passam a maior parte da sua vida vo-
ando sobre os oceanos de águas temperadas e frias. Regressam à terra na época da reprodução onde 
se	concentram	em	ilhas	e	áreas	costeiras,	para	nidificarem	nas	zonas	rochosas.	Estas	aves	só	atingem	a	
maturidade	de	reprodução	após	os	nove	anos	de	vida	e	a	época	de	nidificação	inicia-se	nos	fins	de	Maio	
e	termina	nos	finais	de	Julho.	O	ninho	é	construído	em	forma	de	toca,	fazendo	em	média	duas	posturas	
por ano, um ovo por cada postura, sendo a sua incubação de 50 dias.

Têm um corpo fusiforme com asas longas, apresentando alguma semelhança com os albatrozes. A 
sua plumagem é escura na parte superior e esbranquiçada na parte inferior. As asas e o dorso são em 
tons de castanho, a cabeça em tons de cinzento-acastanhado e a cauda preta. O bico é amarelado 
e as pernas e patas são rosadas. A sua longevidade pode ir até aos 40 anos de vida e, a maior colónia 
destas	aves	encontra-se	na	Ilha	da	Madeira,	especificamente	nas	ilhas	Desertas	e	nas	Selvagens,	tendo	
uma população estimada em cerca de 2.200 a 3.800 indivíduos. 

Em	Portugal	Continental	nidifica	apenas	no	arquipélago	das	Berlengas,	 tendo	uma	população	na	
ordem	dos	1.000	a	1.500	 indivíduos.	Nos	Açores	nidifica	em	quase	 todas	as	 ilhas	e	a	população	varia	
em cerca de 400.000 a 450.000 indivíduos. Os fatores de ameaça destas espécies são vários, como por 
exemplo: a caça ilegal, o que provocou um grave declínio na população, a ocupação e alteração da 
orla	costeira	que	reduz	drasticamente	o	seu	habitat	para	a	nidificação,	o	turismo	em	algumas	zonas	de	
nidificação,	dado	que	estas	espécies	são	muito	sensíveis	e	a	presença	de	alguns	predadores,	como	por	
exemplo gatos ou mustelídeos.

A sua alimentação é à base de peixes e cefalópodes. Todas	as	aéreas	de	nidificação	destas	espécies	
estão protegidas pelas leis nacionais e internacionais. Existe um trabalho e um projecto de investigação que 
é	financiado	pelo	Programa	LIFE	Natureza	(Projecto LIFE – Conservação das comunidades e habitats de aves 
marinhas dos Açores) e o Projecto LIFE (Gestão integrada de zonas costeiras e marinhas dos Açores).

Cagarra – Postal Máximo Triplo
Emissão: 1986 – Europa CEPT 1986 – Madeira

Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão. 
CTT do Funchal - 15.05.86

Edição: Emissão dos CTT – Portugal.

Cagarra – Postal Máximo 
Emissão: 2007 - Fauna Marinha da Madeira

Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão. 
CTT Funchal - 2007.04.17

Edição: Emissão dos CTT – Portugal.
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Estas aves foram consideradas pela S.P.E.A. (Sociedade Portuguesa para Estudos das Aves como a “ 
AVE DO ANO 2011 “. Sobre esta espécie transcrevo um artigo muito interessante do livro “NOMES PORTUGUE-
SES DAS AVES DO PALEÁRCTICO OCIDENTAL”, dos autores, Hélder Costa, António Araújo, João Carlos Farinha, 
Miguel Campinos Poças e António Mello Machado,	da	Editora	Assírio	&	Alvim	–	Edição	586,	Julho	(Pagina 57 
– Ponto nº 13), que nos ajuda a entender pormenores muito importantes sobre esta espécie.  
13. Cagarra Calonectris diomedea
“ As principais colónias de cria desta espécie situam-se nas ilhas portuguesas do Atlântico. Nelas recebe 
a designação de «Cagarra» ou «Cagarro», termo também, usado no Arquipélago de Cabo Verde para 
designar a espécie ali existente. As cagarras são pois aves profundamente identificadas com os arqui-
pélagos portugueses e o seu vernáculo - «Cagarras» - deve respeitar essa identidade. Esta designação, 
diversas vezes referida pelos nossos antigos cronistas afigura-se pois como a mais adequada para esta 
espécie. Recorda-se a propósito que Frei Gaspar Tructuoso (1561) já antes de 1590 nos dava notícia do 
Potro das Cagarras na Ilha de Porto Santo «… assim chamado por haver ali na rocha muita criação delas 
…». Sempre que, por qualquer motivo, se torne necessário usar um descritivo para distinguir esta espécie 
de outras do mesmo género deverá acrescentar-se o termo «do Atlântico» ao nome indicado na lista. 
Também designada como Procellaria diomedea por alguns autores “.    

 Garajau Rosado

O Garajau rosado, (Sterna dougallii), pertence à ordem dos Charadriiformes e à família Sternidae. É uma 
ave migratória que se encontra na América do Norte, Venezuela e na Europa, particularmente na Irlanda, Ingla-
terra e no arquipélago dos Açores. No Inverno migra para zonas de climas mais quentes como  a América do Sul 
e a  África do sul. A nível mundial a população desta espécie é muito rara, havendo cerca de 2500 casais, sendo 
considerada uma espécie ameaçada e, nos Açores, existem aproximadamente cerca de 500 a 1000 casais. 

Os	grandes	fatores	de	diminuição	são	a	poluição	marinha,	a	presença	humana	nas	colónias	de	nidifica-
ção, a presença de predadores naturais, como a gaivota-de-patas-amarelas (Larus cachinnans atlantis) e alguns 
mamíferos. O Garajau rosado é uma Andorinha-do-mar pequena, intermédia entre a Andorinha-do-mar comum e 
a Andorinha-do-mar Ana. Em média os indivíduos adultos medem cerca de 35 a 43 cm, pesam entre 100 a 120 g, 
tendo uma envergadura de 72 a 80 cm. O seu nome, “ Garaju-Rosado”, deriva pelo facto de ter uma plumagem 
de tonalidade rosada no peito. A parte superior do corpo é de cor cinzento clara tendo uma mancha preta na ca-
beça,	sendo	o	bico	no	início	da	reprodução	preto,	mudando	de	cor	para	vermelho	após	o	nascimento	dos	filhos.	

O	seu	habitat	é	no	oceano	atlântico,	estuários	e	terrenos	pantanosos,	nidificando	em	todas	as	
ilhas do Açores mas com maior abundância na Ilhas das Flores, Graciosa e Santa Maria. Faz uma postura 
por ano, entre os meses de Abril a Junho, e a sua incubação é de 21 dias. Os ninhos são construídos numa 
cavidade no chão, geralmente protegidos por rochas ou vegetação, contendo em média 1 a 2 ovos. A 
sua alimentação é a base de pequenos peixes como o agulhão, o chicharro e o peixe-agulha, o que faz 
com que os mares dos Açores sejam tão apelativos para esta espécie.

Garajau rosado (Sterna dougallii) - Postal Máximo Triplo * Emissão: Açores – Aves da Região – 18.10.1988 - Selo de 80$00 * 
Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão – CTT de Ponta Delgada 18.10.88 * Postal: Edição dos C.T.T. de Portugal

 Os Pinguins

Os pinguins são aves marinhas não voadoras mas excelentes nadadoras, que pertencem à or-
dem dos Ciconiformes e à família Spheniscidae (de acordo com a taxonomia de Sibley-Ahlquist)..  O nome 
“ Pinguin “ foi originariamente aplicado ao arau – gigante, uma ave corpulenta, sem capacidade de voo, 
que	foi	completamente	extinta	nos	princípios	do	século	XIX.		
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Esta espécie encontra-se a sul do Equador, sendo que algumas habitam nas frias águas da Nova 
Zelândia,	a	sul	da	Austrália	e	da	África	do	Sul,	ao	largo	da	costa	oeste	da	América	do	Sul	e	nas	Galápagos	
do	Pacífico,	mas	a	maioria	destas	curiosas	aves	encontra-se	a	sul	dos	mares	das	ilhas	geladas	da	Antár-
tida.  Estas aves não voam, estando adaptadas à vida aquática, por isso passam parte do seu tempo 
entre a terra e o mar. Durante a época de inverno percorrem cerca de 800 km à procura de alimentação, 
como krill, peixe	e	lulas,	regressando	depois	a	terra	e,	nos	meses	mais	quentes	aos	locais	de	nidificação.

O corpo dos pinguins é fusiforme, estando revestido de um “casaco” espesso e impermeável, com 
penas curtas e pontas oleosas que impendem a entrada da água. Por baixo desta camada de penas estão 
cobertos	por	uma	espessa	camada	de	penugem	que	tem	como	finalidade	reter	o	calor	do	corpo	e,	debaixo	
da pele, sob a epiderme, segregam as suas glândulas uma gordura que lhes impede as perdas de calor. 

Atualmente existem 6 géneros, que estão subdivididos por 19 espécies, conforme abaixo descriminado:
Género Aptenodytes 

•	 Pinguim-imperador (Aptenodytes forsteri) 
•	 Pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus) 
•	 Pinguim-de-ridgen (Aptenodytes ridgeni) (fóssil) 

Género Pygoscelis 
•	 Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae) 
•	 Pinguim-gentoo (Pygoscelis papua) 
•	 Pinguim-de-barbicha (Pygoscelis antarctica) 

Género Eudyptes 
•	 Pinguim-saltador-da-rocha (Eudyptes chrysocome) 
•	 Pinguim-macaroni (Eudyptes chrysolophus) 
•	 Pinguim-das-snares (Eudyptes robustus) 
•	 Pinguim-de-fiordland (Eudyptes pachyrhynchus) 
•	 Pinguim-real (Eudyptes schlegeli) 

Género Spheniscus 
•	 Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) 
•	 Pinguim-das-galápagos (Spheniscus mendiculus) 
•	 Pinguim-de-humboldt (Spheniscus humboldti) 
•	 Pinguim-africano (Spheniscus demersus) 

Género Eudyptula 
•	 Pinguim-azul (Eudyptula minor) 
•	 Pinguim-azul-do-norte (Eudyptula albosignata) 

Género Megadyptes 
•	 Pinguim-de-olho-amarelo (Megadyptes antipodes) 
•	 Pinguim-waitaha (Megadyptes waitaha) 

Na maioria destas espécies a plumagem é azul-acinzentada ou azul-negra, na parte superior e 
em tons de branco na parte inferior. O bico e as patas são normalmente de cor preta. Possuem uma ca-
mada isolante que as ajuda a conservar o calor corporal na água gelada Antártica. 

Em terra, normalmente, agrupam-se para conservarem o calor corporal, fazendo várias rotações para 
que cada um mantenha o corpo quente. São aves marinhas que não voam, mas são ótimas nadadoras, che-
gando a atingir cerca de 40 km/h, passando a maioria do tempo dentro de água. Fora do meio aquático estas 
aves usam a cauda e as asas para manterem o equilíbrio. A sua alimentação é a base de crustáceos, lulas, pei-
xes e chocos. A forma da construção do ninho varia de espécie para espécie, pois algumas fazem um buraco 
no chão, e outros constroem o ninho com pedras. Normalmente põem um ou dois ovos, de cor branca ou bran-
ca esverdeada de acordo com a espécie. A incubação varia de 45 a 60 dias sendo sempre feita pelo casal. 

 Pinguim do Cabo ou Pinguim Africano

Ordem: Ciconiiformes  
Família: Spheniscidae
Espécie: Spheniscus demersus

O pinguim do cabo ou pinguim africano (Spheniscus demersus) encontra-se na costa sudoeste 
de África, mede cerca de 70 cm de comprimento e pesa em média entre 2,5 kg, a 3,5 kg. A sua pluma-
gem é de cor negra no dorso e branca no ventre com um colar branco junto à garganta. Apresentam 
uma máscara facial negra, com tonalidade rosácea junto do olho e o bico e as patas de cor preta, sen-
do os machos maiores que as fêmeas.
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Estes pinguins pescam sempre em grupos, mergulhando até 130 metros de profundidade, à pro-
cura	de	alimentação	que	é	feita	à	base	de	peixes	e	lulas.	Durante	a	época	da	nidificação	agrupam-se	
em	colónias	e	constroem	os	ninhos	em	tocas,	debaixo	das	pedras	ou	da	vegetação,	de	forma	a	ficarem	
protegidos ao sol. Põem 2 ovos por postura e a sua incubação dura cerca de 38 dias. 

Esta	espécie	está	classificada	em	baixo	risco,	quase	ameaçada	segundo	a	União	Internacional	
para a Conservação da Natureza, mas está devidamente protegida pertencendo ao Apêndice II da 
CITES. 

Existem diversas ameaças que colocam estas espécies em perigo tais como:
•	 O excesso de pesca humana contribui para o escassear de espécies que fazem parte da sua 

alimentação.
•	 Os derrames petrolíferos e as construções de portos que destroem por completo o seu habitat e 

os	locais	de	nidificação.
•	 A recolha ilegal dos ovos pelo homem e a sua destruição por alguns predadores como a foca-

-leopardo, a orca e algumas aves marinhas. 

Pinguim do Cabo ou Pinguim Africano (Spheniscus demersus) - Postal Máximo * Emissão: 11.06.2001 – ANIMAIS DO 
ZOO DE LISBOA – Selo de 105$00 / € 0.52 * Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão – Animais Do 

Zoo de Lisboa * CTT de Lisboa 11.06.2001 – Edição do postal: CTT de Portugal

 Pinguim de Magalhães

Ordem: Ciconiiformes  
Família: Spheniscidae
Espécie: Spheniscus magellanicus (Forster, 1781)

O pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) é uma espécie típica das águas tempera-
das que se encontra nas zonas costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas , migrando por vezes até ao 
Brasil no Oceano Atlântico, ou até ao Perú  no caso das populações do Oceano	Pacífico. 

É uma ave de médio porte, que mede entre cerca de 50 a 100 centímetros de comprimento e 
pesa em média 5 a 6 kgs. Possui uma plumagem negra nas costas e nas asas e de cor branca na zona 
ventral e no pescoço. Os olhos, bico e patas são negros. Desloca-se a terra entre Setembro e Abril para 
nidificar	e	fazer	a	muda	da	pena.

A sua alimentação é a base de peixe, lulas, krill e outros crustáceos que caçam em pequenos 
grupos compostos por 5 a 10 elementos, mergulhando até cerca de 90 metros de profundidade. 

Esta espécie vive e reproduz-se em colónias, partilhando o seu espaço com outras espécies de 
pinguim. A época de reprodução inicia-se em Setembro e termina em Fevereiro e, esta ave forma casais 
monogâmicos, que partilham a incubação e cuidados parentais. Constroem os ninhos no chão, à super-
fície ou em pequenas tocas que forram com penas, paus, folhas e algas, onde a fêmea põe dois ovos 
brancos e a incubação é de 39 a 42 dias. 

Nas últimas décadas esta espécie teve um decréscimo de 20%, em especial nas Malvinas, mas, a 
IUCN	classifica-a	como	tendo	um	baixo	risco	de	extinção.
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Pinguim de Magalhães (Spheniscus magellanicus) - Postal Máximo * Emissão: 22.03.2004 – OCEANÁRIO DE LISBOA 
– Selo de € 2.00 * Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Oceanários de Lisboa* CTT de Lisboa 

22.03.2004 - Edição do postal: CTT de Portugal

 Pinguim de Sobrancelhas Marconi 

Ordem: Ciconiiformes  
Família: Spheniscidae
Espécie: Eudyptes chrysocome (Brandt, 1837)

O pinguim-macaroni ou pinguim-de-testa-amarela 
(Eudyptes chrysolophus) encontra-se distribuído pelo sul do 
Chile, Atlântico do sul e Oceano Indico (sul). Esta espécie foi 
descrita em 1837 pelo naturalista alemão Johann Friedrich 
von Brandt , nas ilhas Malvinas, sendo uma das seis espécies 
de pinguim do género Eudyptes. Como qualquer das 6 es-
pécies de pinguins-de-crista, o pinguim-macaroni apresenta 
uma	típica	fila	de	plumas	douradas	na	cabeça,	com	a	face	
preta e a íris vermelha. Possui um bico grande, bulboso e cas-
tanho alaranjado. É agressivo e barulhento, medindo cerca 
de 71 cm e pesando em média 4 a 7 kgs. Os machos são 
semelhantes às fêmeas, apesar de serem relativamente mais 
pequenos.

Após um estudo feito em 1993, chegou-se à conclu-
são de que na família dos pinguins esta espécie era a mais 
abundante a nível mundial, com cerca de 11.841.600 casais, 
distribuídos por 216 colónias, tendo uma duração de vida 
entre os 25 a 32 anos.  A época de reprodução inicia-se no 
fim	de	Outubro,	sendo	o	ninho	construído	no	chão,	protegido	
dos lados com pedras e coberto com ervas. A fêmea põe 
dois ovos e, normalmente, o segundo é que é incubado, pois, 
segundo vários estudos de alguns naturalistas, o destino do 
primeiro ovo é incerto, dado que a fêmea o empurra para 
fora do ninho após a postura do segundo, sendo a sua incubação de 35 dias. 

A alimentação desta ave é à base de crustáceos, lulas e peixes. Os maiores predadores do pin-
guim macaroni são algumas aves marinhas como por exemplo moleiros ou mandriões, pomba-antártica 
(Chionis alba), gaivotão (Larus dominicanus), petreis e alguns mamíferos como a foca-leopardo e a orca.

 Arau - Gigante

O arau-gigante, pega gigante ou alca gigante (Pinguinus impennis, anteriormente Alca impennis) 
era uma ave marinha que pertencia á ordem dos Charadriiformes e à família Alcidae, sendo extinto em 
1852,	século	XIX,	devido	à	caça	excessiva	de	que	foi	alvo.	Era	uma	espécie	que	não	voava,	mas	era	um	
excelente nadador subaquático, propulsionado pelas asas, convertidas em barbatanas, media cerca de 

Pinguim de Sobrancelhas Macoroni (Eudyp-
tes chrysocome) - Postal Máximo * Emissão: 
22.03.2004 – OCEANÁRIOS DE LISBOA – Selo 
de 1.50 * Obliteração: Carimbo comemora-
tivo do 1º Dia da Emissão - Oceanários de 

Lisboa * CTT de Lisboa 22.03.2004 - Edição do 
postal: CTT de Portugal
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75 cm e pesava 5 Kg. Encontrava-se nas ilhas do Atlântico Nor-
te, e nas costas do Canadá, Gronelândia, Islândia, Noruega, 
Irlanda	e	Grã-Bretanha.

Nas	ilhas	Britânicas,	era	conhecido	por	Pinguins,	(palavra 
de origem galês – pen gwyn),	 que	 significava	cabeça	branca.	
Quando foi descoberta no Hemisfério Sul pelos navegadores, es-
tes notaram que esta espécie era muito semelhante ao Arau Gi-
gante, dai o batizaram com esse nome, não existindo no entanto 
nenhuma semelhança com os pinguins. O Arau-gigante possuía 
uma plumagem preta e branca muito brilhante, com as maiores 
rémiges (penas de voo) medindo apenas 10 cm de comprimento 
sendo	insuficientes	para	voar.	Tinham	os	pés	de	cor	preta	e	os	de-
dos estavam interligados por uma membrana interdigital de cor 
acastanhada. A cabeça era predominantemente de cor preta 
com penas brancas que se encontravam entre os olhos e o bico, 
sendo este também negro com riscas transversais brancas. 

A sua alimentação era essencialmente à base de pei-
xes grandes e a época de reprodução iniciava-se em meados 
de Junho, fazendo uma postura por ano, pondo um ovo ama-
relado com manchas negras. 

    Calcamar 

Calcamar (Pelagodroma marina) são aves marinhas 
migratórias, relativamente pequenas, cuja espécie é “pelági-
ca politipica”, existindo várias subespécies, sendo conhecidas 
como “hypoleuca”, a do Arquipélago da Madeira, e de “ea-
desi”, a do Arquipélago de Cabo Verde.

Pertencem à ordem dos Procellariiformes e à família 
Oceanitidae, anteriormente designada por Hydrodobatidae (segundo Harrison, 1983 pp. 267). No Arquipé-
lago da Madeira estas são as únicas aves marinhas com a superfície do corpo quase totalmente branca. 
As pernas são bastantes longas e são usadas em voo. Desta forma têm uma progressão em voo como se 
estivessem a saltar de um lado para o outro, batendo com as patas na superfície do mar. A este movimento 
dá-se o nome em português de “ Calcamar “. 

Estas espécies, bem como todas as aves marinhas do Arquipélago da Madeira, regressam às 
colónias	de	nidificação	ao	fim	do	dia,	sendo	muitas	das	vezes	vítimas	dos	seus	predadores,	como	por	
exemplo as gaivotas (Laurus). Fazem uma postura por ano, no mês de Março, pondo um ovo. Os ninhos 
são sempre construídos pelos casais em grandes colónias, e são feitos nos terrenos arenosos, em forma de 
toca, sendo depois cobertos por plantas. A sua alimentação è à base de pequenos peixes.

Calcamar (Pelagodroma marina) – Postal Máximo * Emissão: Madeira – As ilhas Selvagens – CTT Funchal – 
24.05.2004 * Obliteração: Carimbo ordinário dos CTT de Zarco – Funchal – 11.09.2007 

Edição do Postal: Parque Natural da Madeira

Arau gigante (Pinguins impennis, anterior-
mente Alca impennis), * Postal Máximo 

Triplo * Emissão: 1972 Bicentenário dos Des-
cobrimentos das Ilhas Crozet e Kerguelen * 
Obliteração: Carimbo da Emissão: 1972 de 
Couverte des Iles Crozet et Kerguelen * Pre-
mier Jour 9.01.1972 Paris * Edição do postal: 

Edition Cef Nice
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 Ostraceiro Europeu

Ostraceiros (Háematopus) são aves marinhas robustas que pertencem à ordem dos Charadriiformes 
e	à	família	dos	Hematopodidae.	Nidificam	na	Europa	e	Ásia	e,	na	época	do	Inverno	deslocam-se	para	o	
Hemisfério Sul a Sul mais concretamente para sul do continente Africano. Medem em média 40 a 50 cm 
de comprimento e tem uma envergadura de 34 cm, sendo que nestas espécies os machos são ligeira-
mente maiores que as fêmeas. 

Ambos os sexos têm uma plumagem muito vistosa, branca e preta, o bico, os olhos e as patas 
são em tons avermelhados. A ponta do bico é tipo lâmina que serve para poderem abrir facilmente os 
moluscos e arrancarem as lapas das rochas, animais estes que fazem parte da sua alimentação, bem 
como vermes e peixes pequenos. São espécies solitárias mas associam-se facilmente a outros bandos de 
aves	marinhas	e	não	apresentam	nenhum	dimorfismo	sexual.	

Fazem uma postura por ano entre meados de Abril até Junho, e constroem o ninho no meio dos seixos das 
praias, na areia ou no meio da erva, onde põem 3 ovos, sendo a sua incubação de 34 a 37 dias. Em Portugal estas 
aves são principalmente invernantes e têm hábitos costeiros sendo pouco comuns e com uma distribuição muito 
fragmentada. O seu habitat é em zonas perto da água, tais como lagunas costeiras e praias arenosas. 

Ostraceiro (Haematopus) – Postal Máximo * Emissão: 1987 – Islândia – Aves * Obliteração: Marca do dia e Reyk Javik 
(Capital da Islândia) 16.09.87 * Edição: Musée Royal De Historie Naturelle de Belgique – Postal nº 300

 Pelicanos 

Os Pelicanos (Pelecanus) são aves da ordem dos Pelicaniformes. Segundo dados recentes 
de diversos ornitólogos, a taxonomia de Sibley-Ahlquist	 classificou	 os	 pelicaniformes	 na	 ordem	 dos	
Ciconiiformes mas, após o Congresso Ornitológico Internacional, que se realizou em 2010 na cidade de 
Campos	de	Jordão	 (Brasil),	 voltou	a	classificá-los	novamente	na	ordem	Pelicaniformes,	bem	como	as	
famílias (Threskiornithidae, Ardeidae, Balaenicipitidae) que pertenciam à ordem dos Ciconiiformes. No 
entanto	é	provável	que	a	ordem	volte	a	ser	redefinida,	já	que	há	propostas	para	criar	a	ordem	Suliformes,	
englobando as famílias Sulidae, Phalacrocoracidae, Fregatidae e Anhingidae.

A família dos pelicanos está dividida em dois conjuntos, de acordo com a plumagem e hábitos de nidi-
ficação.	O	primeiro	conjunto	é	englobado	por	aves	com	plumagem	toda	branca	e	que	constroem	o	ninho	no	
chão e em colónias como, por exemplo o Pelicano-Australiano (Pelecanus conspicillatus),	o	Pelicano-Branco	
(Pelecanus onocrotalus), o Pelicano-Crespo (Pelecanus crispus)	e	o	Pelicano-Branco-Americano	 (Pelecanus 
erythrorhynchos). O segundo conjunto é constituído por aves com plumagem acastanhada ou cinzenta e 
que constroem os ninhos nas árvores como, por exemplo o Pelicano-castanho (Pelecanus occidentalis). Estas 
espécies existem em todos os continentes, excepto na Antártida e têm a característica de terem um pescoço 
longo,	que	contém	uma	bolsa	na	qual	armazenam	o	seu	alimento,	que	é	especificamente	à	base	de	peixes.

Têm os dedos das patas unidos por membranas, como a maioria das aves aquáticas, medem em 
média 3 metros (da ponta de uma asa à outra), pesam cerca de 13 Kg e os machos são maiores do que 
as fêmeas em toas as espécies possuindo também um bico mais longo.
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Simbologia do pelicano

Sobre a simbolologia do Pelicano anexo um artigo retirado da Net (Pelicano - Origem: Wikipédia, 
a enciclopédia livre).
“ Na Europa medieval, considerava-se o pelicano um animal especialmente zeloso com seu filhote, ao 
ponto de, não havendo com que o alimentar, dar-lhe de seu próprio sangue. Seguiu-se, então, que o 
pelicano tornou-se um símbolo da Paixão de Cristo e da Eucarística. Ele compunha os bestiários como 
símbolo de auto-imolação além de ter sido utilizado na Heráldica (um pelicano em piedade). Esta lenda, 
talvez, surgiu porque o pelicano costumava sofrer de uma doença que deixava uma marca vermelha em 
seu peito. Em outra versão, explica-se que o pelicano costumava matar seus filhotes e, depois, ressuscitá-
-los com seu sangue, o que seria análogo ao sacrifício de Jesus”. 

 Pelicano Crespo 

O Pelicano-crespo (Pelecanus crispus) é considerado como um dos maiores pelicanos da Europa 
medindo cerca de 1,5 a 1,8 metros de comprimento e pesa em média 10 a 13 Kg. Apesar do seu tamanho 
e do seu peso é um potente voador, voando a grandes alturas durante a época das migrações. Encon-
trando-se distribuído no sudoeste da Europa, India e China possuindo uma plumagem igual para ambos 
os sexos, branco-prateada com pontas pretas nas asas, patas acinzentadas e sob o bico amare-claro de 
extremidade alaranjada existe uma bolsa vermelho-alaranjada. 

Estas aves comem em média 1 Kg de peixes por dia, alimentam-se normalmente em conjunto, 
formando um semicírculo e mergulham os bicos abertos enchendo-os de água e peixes. Reproduzem-se 
em colónias construindo o ninho no meio da vegetação, fazendo uma postura por ano. 

Pelicano-crespo (Pelecanus crispus) - Postal Máximo Triplo * Emissão: 1984 – Fauna Protegida Del Delta Del Danubio. 
(selo 1 L – Pelicano crispus) * Obliteração: Carimbo Primazia a Emisiunii Bucareste – 15.12.1984. * Edição: WWF World 

Wildlife Fund (Official Maximum Card).

 Gansos Patolas

Os Gansos-patolas (Morus bassanus, anteriormente Sula bassana) são enormes aves marinhas migratórias 
que no outono se deslocam-se para o sul do Atlântico, podendo ser vistas nessa época em Portugal. Pertencem 
à ordem dos Pelecaniformes e à família Sulidae e os adultos medem cerca de 87 a 100 cm. Têm uma plumagem 
basicamente branca, excepto na extremidade das asas que são pretas, e amarelada no pescoço e na parte da 
cabeça. O bico e os olhos são azuis-claros, sendo estes últimos circundados por uma pele negra nua.

Reproduzem-se	desde	o	círculo	polar,	através	dos	trópicos,	até	às	fronteiras	subantárticas,	nidifican-
do em grandes colónias, em penhascos sobre o oceano ou ilhotas rochosas, e pondo em média um ovo por 
postura. São aves palmípedes, pois tem os dedos dos pés unidos por uma membrana interdigital, corpo hidro-
dinâmico, em forma de torpedo, com asas compridas e estreitas, narinas fechadas e saco de ar amortecedor 
dos choques. O bico é em forma de adaga (espada de lâmina larga e curta, terminada em ponta - séc. XIV a 
XVIII),	perfeitamente	adaptado	a	mergulhar,	a	fim	de	capturar	com	precisão	as	suas	presas	debaixo	de	água.	
Normalmente estas espécies detetam as suas presas a uma altura de 45 metros de profundidade através da 
sua visão binocular, mergulhando de seguida a uma velocidade de 100 km para as capturar.
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A	maior	colónia	destas	aves	encontra-se	na	 Ilha	Bonaventure,	em	Quebeque,	no	Canadá,	al-
bergando	cerca	de	60.000	animais	mas,	68%	da	população	mundial	reproduz-se	nas	costas	da	Grã-Bre-
tanha,	especificamente	na	colonia	de	Boreray,	St.	Kilda.	A	maturidade	sexual	destas	aves	ocorre	a	partir	
do 4 ano de vida e normalmente regressam às colónias natais para se reproduzirem, envolvendo-se em 
grandes exibições, reclamando territórios e acasalando depois.  

Gansos-patolas (Morus bassanus) Postal Máximo * Emissão: 2000 - Emissão Aves de Portugal – Emissão Base (1º Grupo) 
* Selo com dupla taxa (100$00 - € 0.50) * Obliteração: Carimbo Comemorativo 1ª dia da emissão - CTT de Faro 

20.03.2000 * Edição: Edição Século XXI

 Rabo-de-Palha

 O Rabo-de-palha-de-bico-vermelho (Phaethon aethereus) é uma ave marinha de grandes 
dimensões, medindo cerca de 90 a 105 cm de comprimento, e tem essencialmente uma plumagem 
branca,	sendo	escura	nas	pontas	das	asas	e	na	cauda,	identificando-se	facilmente	pelo	facto	de	ter	o	
bico vermelho que lhe dá um aspeto muito elegante. 

 Pertence à ordem dos Pelacaniformes e à família Phaethontidae, sendo também conhecido por Ra-
bo-de-palha, Rabo-de-junco, Grazina (Abrolhos), existindo 3 subespécies: Phaethon aethereus aethereus (Lin-
naeus, 1758), Phaethon aethereus indicus (Hume, 1876) e Phaethon aethereus mesonauta ( Peter, JL, 1930). 

 É uma espécie pelágica, pois passa a maior parte da sua vida no ocenao, vindo a terra para se reproduzir. 
Encontra-se	 	em	todas	as	 regiões	 tropicais	do	Pacífico	Oriental,	Mar	do	Caribe,	Atlântico,	Mar	Vermelho,	Golfo	
Pérsico	e	no	Oceano	Índico,	sendo	a	sua	alimentação à base de peixes, lulas, crustáceos e moluscos. Reproduz-se 
em pequenas colónias, construindo o ninho no chão, no meio das pedras em cavernas ou tocas. A fêmea põe um 
ovo por postura esbranquiçado com manchas avermelhadas, sendo a sua incubação de 42 a 44 dias. 

Rabo-de-palha-de-Bico Vermelho (Phaethon aethereus) Postal Máximo * Emissão: Preservação da Fauna – 
Parque Nacional dos Abrolhos * Salvador SA- 1º Dia de Circulação 5.6.85 * Obliteração: Carimbo Comemorativo do 1º 

Dia de Emissão - Circulação 5.6.85 * Edição do Postal: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos.
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 Corvo-marinho-de-faces-brancas ou Corvo-marinho-comum 

Os corvos-marinhos-de-faces-brancas ou corvos-
-marinhos-comuns (Phalacrocorax carbo) são uma das 
aves costeiras de maior distribuição, pertencendo á or-
dem dos Pelacaniformes e à família Phalacrocoracidae. 
Esta espécie encontra-se distribuída por toda a Europa, 
Ásia central, América do Norte, Continente Africano e a 
sul da Oceânia, sendo o seu habitat em zonas onde hou-
ver	bastante	água	doce	ou	salgada,	natural	ou	artificial.		

Os corvos marinhos alimentam-se de peixes de 
águas médias e do fundo, tal como sardinhas e tainhas, 
consumindo também anfíbios, crustáceos e molúsculos.  
Como é habitual nas aves marinhas, estas espécies pos-
suem membranas que ligam entre si os quatro dedos. Me-
dem aproximadamente cerca de 90 cm de comprimento 
e a sua plumagem é bicolor: no dorso, asas e parte poste-
rior do pescoço, é preta com tons brilhantes esverdeados 
e, na face, garganta, peito e ventre já é esbranquiçada. 
Tem o pescoço longo, bico encurvado na ponta com o 
papo em tons esverdeado e olhos verdes rodeados de 
uma membrana amarela.

Reproduzem-se em colónias, e normalmente re-
gressam	 aos	 locais	 de	 nidificação	 dos	 anos	 anteriores,	
sendo que os casais só estão juntos durante uma esta-
ção de reprodução. Ao contrário da maioria das aves 
marinhas os corvos-marinhos-comuns fazem normalmen-
te duas posturas por época pondo em média 6 ovos por 
postura, sendo a incubação feita pelo casal durante 28 
dias. A época de reprodução oscila de acordo com a 
localização	 geográfica	 das	 aves.	 O	 ninho	 é	 construído	
em penhasco ou no solo à base de pequenos ramos de 
árvores e forrado com vegetação marítima. 

Os corvos-marinhos-de faces-brancas não se encontram em vias de extinção mas, existem al-
gumas subespécies que se encontram nessa situação derivado à poluição das águas e deterioração 
dos	habitats,	basicamente	próximos	das	colónias	de	nidificação.	As	espécies	em	vias	de	extinção	são	as	
seguintes: 

•	 Phalacrocorax carbo 
•	 Phalacrocorax sinensis 
•	 Phalacrocorax maroccanus 
•	 Phalacrocorax lucidus 
•	 Phalacrocorax novaehollandiae 

 Tesourão Grande ou Fragata

O tesourão-grande ou fragata (Fregata minor) é uma ave oceânica de grande porte, mas relati-
vamente leve, medindo cerca de 105 cm de comprimento e pesa em média 1,5 Kg.  Pertence à ordem 
dos Pelaecaniformes e à família Fregatidae, encontrando-se distribuída pelos Oceanos Atlântico, Indico 
e	Pacifico	(tropical).	

Esta	espécie	apresenta	um	dimorfismo	sexual:	as	fêmeas	são	sensivelmente	maiores	e	mais	pesa-
das que os machos. A plumagem da fêmea é preta e branca e a dos machos é preta-esverdeada, com 
listas claras nas asas e uma bolsa gular de cor avermelhada na época da reprodução. 

Como em ambos os sexos a plumagem não é impermeável, estas aves para se alimentarem mer-
gulham apenas o bico dentro de água, levantando as asas para não as molharem. Têm o bico comprido 
e encurvado de cor preta e uma cauda comprida e bifurcada.

Reproduzem-se em ilhas desertas e em grandes colónias O ninho é construído nas fendas das 
rochas, onde põem um ovo esbranquiçado, sendo a incubação de 44 a 45 dias. A sua alimentação é à 
base de peixes, lulas, crustáceos e moluscos. 

Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacro-
corax carbo) – Postal Máximo * Emissão: 1960 – 

Pássaros da Polónia * Obliteração: Marca do dia 
dos CTT de WARSZAWA – 5.9.1963 * Edição: Biuro 

Wydawnicze “ RUCH “
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Tesourão Grande ou Fragata (Fregata minor) – Postal Máximo Triplo * Emissão: 1985 - Preservação da Fauna-Parque 
Nacional dos Abrolhos – Salvador SA. Obliteração: Carimbo Comemorativo do 1º Dia da emissão - 5.6.85 ECT * Edição 

do Postal: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos

 Petrel

Os petréis são aves marinhas que fazem parte da ordem dos procelariiformes estando subdividi-
dos em duas famílias: Procellariidae e Pelecanoididae. As espécies conhecidas destas duas famílias são 
as seguintes:

Família Procelariidae: Petrel-gigante (Macronectes giganteus) Petrel-gigant-do-norte (Macronec-
tes halli), Petrel-azul (Halobaena caerulea), Petrel de Kermadec (Pterodroma neglect), Petrel-de-beck 
(Pterodroma becki), Petrel-de-Barau	(Pterodroma baraui)

Família Pelecanoididae: Petrel-mergulhador-Magalhaes (Pelecanoides magellani).

Nidificam	em	colónias	nas	ilhas	e	a	sua	alimentação	é	à	base	de	peixes.

 Petrel-de-Barau

O	Petrel-de-Barau (Pterodroma baraui), é uma ave marinhas que pertence à ordem dos Procella-
riiformes e à família Procellaridae. Reproduz-se na ilha de Reunião (França) localizada no Oceano Indico 
e	nidifica	em	colónias	construindo	os ninhos em buracos acima do nível médio da água do mar. 

Esta espécie é muito recente pois foi descrita no ano de 1964 e o seu nome uma homenagem ao 
ornitólogo	francês	Armand	Barau,	sendo considerada uma das espécies em vias de extinção, estando 
protegida pela UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza. Medem cerca de 40 cm de 
comprimento, tem plumagem branca nas partes inferiores e escura nas partes superiores e o bico é preto. 
Dado que são aves altamente pelágicas alimentam-se essencialmente à base de peixes.  

Petrel-de-Barau (Pterodroma baraui) – Postal Máximo Triplo * Emissão: 2007 – Petrel de Parau Natureza de França
Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º dia da Emissão – 28.4.2007 – 974 La Plaine des Cafres * Edição: Creation 

First Day Cover Paris – Carte Philatelique
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 Painho - Casquilho

O Painho-casquilho (Oceanites oceanicus) é uma ave marinha migratória relativamente peque-
na medindo cerca de 17 cm de comprimento e pesando em média 40 gr.

Pertence à ordem dos Procellariformes e à família Hydrobatidae, a plumagem é comum em am-
bos os sexos, completamente escura com algumas manchas brancas na parte inferior das asas.

Reproduz-se próximo da Antártida e na época, do inverno emigra para o hemisfério sul, para as 
zonas norte do oceano Atlântico e Indico.

Esporadicamente pousa no mar, mas apanha peixes de pequenas dimensões e crustáceos quan-
do se encontra a planar rente à superfície detetando-as através do olfacto.  

Esta	espécie	nidifica	em	terra	onde	constrói	o	ninho	debaixo	das	pedras,	perto	da	linha	de	água.	
Põem um ovo branco esbranquiçado sendo a incubação de 45 dias. 

Painho-casquilho (Oceanites oceanicus) – Postal Máximo * Emissão: 2008 – Ano Polar Internacional
Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão: Ano Polar Internacional * CTT de Lisboa 23.06.2008

Edição: Emissão dos Correios de Portugal.
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Coordenação de R. Rodrigues da Silva

Notícias Breves

Pedro Marçal Vaz Pereira, sócio nº 92 do CFP, atento leitor desta Secção – o que muito nos sensibiliza – 
enviou-nos um e-mail, redigido no estilo que lhe é tão peculiar, protestando, entre outras ninharias, de 
imperfeições	(por	omissão)	que	detectou	na	notícia	respeitante	à	MARIBOFILA	2012	(pág.	103	do	boletim	
anterior).	Este	sócio	tem	razão.	Na	posse	da	lista	oficial	agora remetida	(6	do	corrente	mês),	verificámos	
que	os	filatelistas	premiados	com	ouro	foram	cinco	e	não	três,	como	divulgámos.	São	eles:	Pedro	Vaz	
Pereira,	Ouro	Grande	+	PE,	96	pontos;	Eduardo	Barreiros,	Ouro	Grande,	95	pontos;	Júlio	Maia,	Ouro	Grande	
+	PE,	96	pontos;	Eduardo	Sousa,	Ouro	Grande,	95	pontos;	e	Bento	Grossinho	Dias,	88	pontos.	Os	sócios	
que estiverem interessados em conhecer esta lista, em pormenor, deverão consultar a mesma que será 
publicada	na	próxima	revista	“Filatelia	Lusitana”,	órgão	oficial	da	Federação	Portuguesa	de	Filatelia.	Esta	
correcção poderia ter sido evitada se a lista em apreço nos tivesse sido facultada em tempo útil. 
Como nota de rodapé, importa explicitar ao sócio nº 92, mais uma vez, que o coordenador desta Secção 
não é jornalista. Para nós, a Filatelia é um ameno e motivador passatempo, de cunho vincadamente 
cultural, não encarando a mesma como plataforma de “projeção pessoal” de que, aliás, não somos de 
todo	desprovidos,	tanto	no	meio	académico	como	no	profissional.	

?
 

Foi	com	grande	satisfação	que	tomámos	conhecimento,	através	da	respeitada	revista	filatélica	“L’Écho	
de la Timbrologie” (nº 1 871, do corrente mês), da distinção conferida pela Federação Europeia das 
Associações	Filatélicas	(FEPA)	ao	nosso	consócio	Luís	de	Brito	Frazão.	A	medalha	atribuída	a	este	sócio,	
pela	 FEPA,	distingue	os	estudos	e	as	pesquisas	 filatélicas	de	excepção.	 Luís	 Frazão,	cujo	mais	 recente	
livro	–	“Pré-Filatelia	Portuguesa”	–	mereceu	extensa	e	condigna	 referência	neste	Boletim	 (nº	437,	pág.	
101),	é	filatelista	há	mais	de	40	anos.	Este	conhecido	sócio	é	autor	de	mais	sete	livros	e	publicou	cerca	de	
150	artigos	filatélicos,	a	maioria	sobre	História	Postal.	A	data	da	entrega	do	prémio	acima	referido	está	
agendada para a próxima assembleia geral da FEPA, a realizar na cidade de Madrid, no mês de Outubro 
p.f.	PARABÉNS	LUÍS	FRAZÃO.	

?
 

Realizou-se	em	Berlim,	nos	passados	dias	14/17	de	Fevereiro,	a	comemoração	dos	125	anos	da	fundação	
da	Berliner	Philatelisten	–	Klub	von	1888	e.V.	
Integrado	 nestas	 comemorações,	 houve	 uma	 mostra	 filatélica	 em	 que	 participaram	 associados	 do	
referido clube, da Royal Philatelic Society de Londres e do Collector’s Club de Nova Iorque. O nosso 
associado, Claudino Pereira, exibiu, incorporado na delegação da Royal Philatelic Society, provas e 
ensaios	das	emissões	de	fita	curva	e	fita	direita	do	reinado	de	D.	Luís.	Durante	o	evento	(dia	15),	foi	ainda	
levado a efeito um Simpósio com vários conferencistas de renome no nosso meio, que trataram de vários 
temas	importantes	das	relações	filatélicas	na	Europa	Central.	

?
 

A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra comemorou o seu 48º aniversário no dia 23 
de Fevereiro p.p. A cerimónia incluiu o lançamento do livro “Carimbos Comemorativos de Coimbra – Um 
Passeio	pela	Vida	da	Academia	e	da	Cidade”,	da	autoria	de	António	Bracons	e	de	José	Cura,	e	do	nº	25	
da revista “Cábula Filatélica”, bem como uma palestra a cargo do nosso consócio Acácio Horta da Luz, 
denominada “O Correio Ambulante na Região de Coimbra 1930-1972”. 
Os conteúdos desta interessante e cuidada intervenção foram os seguintes: Condução Coimbra-Serpins-
Coimbra; Condução Ramal de Alfarelos; Condução de Malas Pampilhosa-Figueira da Foz-Pampilhosa; 
Auto-Ambulância Porto-Aveiro-Coimbra. Efectuada a introdução ao tema (praticamente desconhecido 
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dos presentes) foram mostradas imagens de mapas, livros, legislação, cartas e postais circulados. 
Acrescentaremos que a revista acima referida insere, entre outros artigos de manifesta relevância, um de 
Acácio Luz, intitulado “Correio Ferroviário em Portugal: Condução Aveiro-Sa(e)rnada-Aveiro”. 

?
 

Em relação à exposição internacional “ROSSICA 2013”, fomos informados pela Federação Portuguesa de Filatelia 
– A.P.D., que a mesma realiza-se, em Moscovo – Rússia, de 27 a 29 de Setembro p.f. A federação em referência, 
convida	os	filatelistas	portugueses	a	participar	no	certame,	integrando	a	representação	nacional,	mas	chama	a	
atenção para os seguintes importantes aspectos: a coincidência de datas entre esta exposição, a Inter-Regional 
de	Évora	e	a	Luso-Búlgara	que	se	realizarão	de	17	a	22	de	Setembro;	a	exposição	em	Moscovo	tem	o	patrocínio	
da	FEPA,	mas	não	da	FIP,	não	contando	as	classificações	obtidas	para	o	palmarés	internacional;	esta	exposição	
não tem comissário (a FPF enviará um, se o número de inscrições assim o exigir); e que não serão cobradas taxas 
por quadro,	ficando	a	cargo	do	expositor	as	despesas	de	despacho	aduaneiro,	os	fretes,	bem	como	o	seguro.	
O principal objectivo deste certame é comemorar o 155º aniversário do primeiro selo postal russo e celebrar o 150º 
aniversário do selo especial para São Petersburgo e Moscovo. Este último selo foi, ocasional e inadvertidamente, 
utilizado em correio endereçado para o estrangeiro. A sua circulação foi cancelada no ano seguinte (1864). 

?
 

Também com base em documentação oriunda da FPF, informamos os sócios que as inscrições para a 
Exposição	Internacional	de	Filatelia	“CROATIA	IN	THE	E.U.”,	a	levar	a	efeito	em	Zagreb,	na	Croácia,	de	26	
a 30 de Junho do corrente ano, encerram no próximo dia 30 de Abril p.f. 
As classes competitivas nas quais se podem inscrever são as seguintes: Tradicional; História Postal; Inteiros 
Postais;	Aerofilatelia;	Temática;	Maximafilia;	Juventude;	Fiscais,	Um	Quadro;	Aberta	e	Literatura.	A	capaci-
dade dos quadros é de 12 folhas e o custo por quadro é de dez euros. Para informações complementa-
res, os sócios poderão utilizar o endereço electrónico fpf-portugal@netcabo.pt 

?
 

Considerando	que	existem	muitos	filatelistas	que	são	também	numismatas,	informamos,	com	base	no	que	lemos	na	
revista	“CONVERGÊNCIAS”,	que	o	Banco	Nacional	de	Angola,	lançou,	em	fins	de	Janeiro,	novas	notas	e	moedas	do	
kwanza, que serão introduzidas progressivamente em circulação, em particular no que respeita às denominações de 
valor mais elevado. As novas notas apresentam os valores faciais de um, cinco, dez, cinquenta, duzentos, quinhentos, 
mil, dois mil, cinco mil e dez mil kwanzas, bem como moedas de dois e cinco kwanzas e de dez e cinquenta cêntimos. 

?
 

A	finalizar,	informamos	que	a	exposição	filatélica	“MONACOPHIL	2013”,	este	ano	dedicada	à	Suécia	e	à	Lite-
ratura	Filatélica,	já	não	se	realiza	em	fins	de	Novembro,	como	estava	anunciado,	mas	sim	nos	dias	5,	6	e	7	de	
Dezembro próximo. Neste evento – sempre de grande qualidade e recheado de peças invulgares – iremos en-
contrar 100 raridades provenientes das colecções do Príncipe do Mónaco e da rainha Isabel II do Reino Unido, 
bem como de vários museus postais e de membros do “aristocrático” Clube de Monte-Carlo. Uma pista do que 
poderão	ver:	um	sobrescrito,	que	pertenceu	ao	presidente	dos	EUA	(grande	filatelista	como	todos	sabemos)	
Franklim Delano Roosevelt, com os quatro, dos cinco, primeiros selos suecos – tarifa para a Alemanha. 

?
Última Hora: já se encontra disponível no site do CFP a actualização do Catálogo de Inteiros Postais 
para 2012, onde pode ser consultado pelos sócios. Como sabemos, estas actualizações funcionam como 
autêntico suplemento ao Catálogo de Inteiros Postais Portugueses (1º volume), de Cunha Lamas e de 
Oliveira Marques. A responsabilidade do trabalho em questão (1985-2012), deve-se ao consócio Horácio 
Maggiolly Novais. É grato sublinhar que a qualidade do trabalho que nos tem vindo a ser apresentado é 
inquestionavelmente relevante e tem merecido generalizada aceitação.
________________________ 

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



98

Página do Secretariado
 No período de 7 de Março a 19 de Março o Clube esteve sem caixas de correio electrónicas no 
domínio @mail.telepac.pt por razões a que fomos alheios. Quem tentou contactar-nos recebia a informa-
ção que os endereços não existiam. A partir de 19 de Março a PT repôs as condições anteriores embora 
com perda de todo o correio enviado durante aquele período. 

 Aproveitamos a oportunidade para informar quais os endereços electrónicos que poderão ser 
utilizados para contactar o Clube. Assim:
  1 - No domínio ‘@mail.telepac.pt’:

cfportugal@mail.telepac.pt
cfp-tesouraria@mail.telepac.pt
cfp-leilao@mail.telepac.pt

2 - No domínio ‘@gmail.com’:
geral.cfp@gmail.com
tesouraria.cfp@gmail.com
leiloes.cfp@gmail.com

	 No	final	de	Março	a	situação	dos	associados	era	a	seguinte:

Nº de associados nacionais 630
Nº de associados residentes no estrangeiro
→	Residentes	na	Europa 51
→	Residentes	no	resto	do	Mundo 38
Saídas de associados (1) (32)
Nº de Admissões no período 8
TOTAL de associados 719

(1) 2 Falecidos

 Durante	o	1º	trimestre	de	2013	continuou	a	verificar-se	uma	saída	de	associados	alegando	terem	deixado	de	
coleccionar	atendendo	à	idade/saúde,	mas	também	por	razões	económicas,	reflexo	da	crise	que	o	país	atravessa.		

	 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 €. Já no corrente ano 
contabilizamos 3 pagamentos de quotas por transferência bancária a partir de contas, que presumimos 
de familiares de associados, visto os nomes não constarem da base de dados.     

Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal

Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios

         Portugal

800 - Maria Mestre Moita Coelho * Rua Luís de Camões, 23 * 0 * 7830 -  * PIAS * maria_mestre59@
hotmail.com	*	(P)	60,60ª



99

802 - Catolino Rogério Mateiro Dias Pinto * Largo 25 de Abril, 5 - 4º E * Alfragide * 2610-183 * AMADORA 
* (M) V.60 - 1- N.- 114 –Po

803 - José Luís Teixeira Chaves * Rua Direita, 57 *  5400-220 * CHAVES * loja057@gmail.com * (P) 60 - 1- 
N.U.-Cheques

806	-	Paulo	Alexandre	Soares	de	Lima	Oliveira	*	Rua	do	Breiner,	50	*	4050-124	*	PORTO	*	paulo4x4@net.
novis.pt	*	(M)	-	Cartofilia,Cartas	publicitárias,História	Postal	-	Po

807 - José Manuel Jesus Rodrigues * Lgo José Maria dos Santos, 49 - 2º Dtº * 2955-119 * PINHAL NOVO * 
jmanuelrodrigues@sapo.pt	*	(P)	67B	–	94

         França

804 - José Fróis * 11 Allée Louis Aragon * 93160 Noisy Le Grand *  FRANÇA * (M) 60 - 1,21- U.- 90

         Luxemburgo

805	-	Bernt	Ahlstroem	*	Fuer	Wee	1A	*	9366	Ermsdorf	*	LUXEMBURGO	

         Suiça

801 - Robert  Getliff Wightman * Rychenbergstrass 203 * 8404 Winterthur * SUIÇA * rrschluwi@bluewin.ch 
*	(A)	60	-	S.Tomé	&Principe	Postal	Hist	-	In,Al,Fr

Pagamentos por Transferência Bancária  
 Para	o	Banco	BPI	utilizando	uma	das	seguintes	contas:
	 	 Quotas		-		NIB	:			0010  0000  3805   4150  0018  1
	 	 Leilões		-		NIB	:				0010  0000  3805   4370  0016  9

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

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

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt



100

     
                                              

                                     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      7,50  Euros
  EFECTIVO - Portugal  20,00 Euros
  EFECTIVO - Estrangeiro  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  Portu-

guês  da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia 

FERNANDO M. OLIVEIRA   e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609   Telem (351) 938464540



ANTERO
DE QUENTAL

UNIVERSAL
PORTUGAL

MOEDA DE COLEÇÃO
COMEMORATIVA
OURO FDC

Moeda, Produtos Metálicos, 
Produtos Gráficos de Segurança 
e outros, Edição de livros e de 
Publicações Oficiais e serviços 
nas lojas.




