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Editorial 

A 18 de Junho de 1954, por iniciativa de cinco c\ubes filatelicos; 0 Clube 
Filatelico de Portugal, 0 Clube Internacional de Filatelia (Porto), 0 Clube Filatelico 
da Madeira, 0 Clube Filatelico de Moc:;:ambique e 0 Nuc\eo Filatelico de Angra 
do Herofsmo, fundou-se a Federac:;:ao Portuguesa de Filatelia. 

o Clube Filatelico de Portugal orgulha-se pois, de ser 0 grande impulsionador 
e fundador, de tao importante e prestigiada instituic:;:ao, estrutura primordial da 
nossa filatelia. 

Ao completar os seus 50 anos de existencia, nao pode 0 Clube Filatelico de 
Portugal, como seu "progenitor" e tambem seu "hospedeiro" durante anos, deixar 
de a homenagear, dedicando-Ihe a capa do Boletim. 

Ao longo deste meio seculo de existencia, sou be a Federac:;:ao ocupar 0 

seu papel de coordenador da Filatelia Nacional, promovendo e desenvolvendo
a, com 0 apoio de todas as suas filiadas. Durante esse perfodo de vida foi impondo 
a nossa Filatelia no panorama internacional, fruto de um trabalho proffcuo e 
voluntarioso de todos os directores que tiveram a honra de a servir. 

Hoje podemos orgulhar-nos de ter uma Federa<;ao respeitada no panorama 
nacional e internacional, sendo exemplo neste ultimo caso, a eleic:;:ao do seu actual 
Presidente a Presidente da FEP A. 3 

o Clube Filatelico de Portugal e a Direcc:;:ao do seu Boletim, felicita-a pela 
passagem dos seus 50 anos de vida, e faz votos de um futuro melhor na defesa 
da nossa Filatelia e das suas Associadas. Entendemos tambem, que as felicitac:;:6es 
devem ser enderec:;:adas, a todos os seus Directores que durante estes anos a 
serviram 

No ambito das comemorac:;:6es do 50.0 Anivers6rio da Federac:;:ao Portuguesa 
de Filatelia, vai realizar-se de 22 a 30 de Outubro de 2004, em Estremoz, a VII 
Philaiberia, Exposic:;:ao Luso-Espanhola de Filatelia, alargada aos nossos irmaos do 
Brasil. Tal como no passado, a ligac:;:ao fraternal que sempre norteou as relac:;:6es 
entre 0 Clube e a Federac:;:ao, quaisquer que fossem os seus representantes, ditou 
natural mente que a organizac:;:ao do certame fosse partilhada. E pois com 
satisfac:;:ao que nos associamos 6 Federac:;:ao neste ponto alto das comemorac:;:6es 
do seu anivers6rio. 

Por isso convidamos todos os nossos associados a estarem presentes em 
Estremoz, quando da realizac:;:ao deste importante evento. 

Outros assuntos haveria para serem focados neste espac:;:o, mas atendendo 
a importancia e solenidade que merece esta celebrac:;:ao, escusamo-nos a faze-
10. 

Elder Manuel Pinto Correia 
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A mais antiga marca postal militar portuguesa 

1- Introduc;ao 

Ate ha pouco tempo atras. se questionado 
sobre qual a mais antiga marca postal militar 
Portuguesa. teria respondido sem hesitac;:eo 1 que 
esta era a da Coluna do Barue. de 1902. 

No entanto. e embora esta ultima seja a 
mais antiga de que temos conhecimento sobre 
documento postal. vimos hoje apresentar uma 
outra. anterior em quose um seculo. escondida 
nas paginas de um copiador do Ministerio dos 
Negocios Estrangeiros e Guerra. ate que foi 
redescoberta pelo incansavel Godofredo Ferreira. 

2 - Transcric;ao do texto original das 
cdnstruc;oes para a Posta Militar do Exercito)) 

Para Jose Barreto Gomes2 

o PrIncipe Real Nosso Senhor manda 
remeter inc/usas as Instruc;:c5es para a Posta Militar 
do Exercito que marcha em auxrtio da Espanha. 

Sua Alteza Real foi servido aprovar a 
proposta dos Empregados que va Merce dirigio a 
esta Secretaria a favor de Joaquim Jose de 
Oliveira para exercer 0 lugar de Diretor da 
mesma Posta; de Cesario Jose de Oliveira para 
exercer 0 lugar de 10 official servin do de Contador; 
e de Filipe Nery de Carvalho para ocupar 0 de 2° 
official. e determina que va Me em consequencia 
Ihes expessa as ordens convenientes. e os fac;:a 
partir logo para Almeida. parecendo porem 
excessive 0 arbltrio dos orden ados propostos. 
conservaroo eles os lugares que ocupam nesse 
Correio Geral mas noo outros orden ados. 

Palacio do Governo. em 24 de Julho de 1809. D. 
Miguel Pereira Forjaz. 

Luis Frazao luisvbp. frazeo@clix.pt 

INSTRUCOES PARA A POSTA MILITAR DO EXERCITO 

Artigo 1 ° 
Empregados nesta repartic;:eo 

§ 1. Para a direcc;:ao da posta militar que 
devera acompanhar sempre 0 Quartel General 
do Exercito havera um director. que recebera 0 

ordenado mensal de 40$000 reis. hum cavalo. 
huma besta de bagagem. duos rac;:6es de pac e 
etapa e duos rac;:6es de forragem. 

§2. Havera um primeiro oficial. servindo de 
contad~ro que recebera 0 ordenado de 26$666 
reis. huma besta de bagagem. huma rac;:eo de 
peo e etapa. e huma rac;:eo de forragem. 

§3. Havera um 2° official. que recebera de 
ordenado mensal 16$666 reis. huma besta de 
bagagem. huma rac;:eo de peo e etapa. e huma 
rac;:eo de forragem. 

Artigo 2° 

§ 1. Em hum dos correios da fronteira se 
estabelecera 0 posta de reuniao e conferencia 
para a troca dos cartas que houverem de ser 
remetidos do Reino para 0 Exercito ou os que 
vierem para 0 Reino. este ponto sera agora 0 de 
Almeida. 

§2. De todos os correios de Portugal se 
enviareo para Almeida os cartas para 0 Exercito; 
o correia do Exercito dirigira os malos da sua 
correspondencia a Almeida. 

§3. 0 Correio de Almeida dara expedic;:eo 
para 0 interior do Reino os cartos que receber do 
Exercito. da me sma forma como faz com as que 
recebe dos moradores da dita prac;:a; para 0 

exercito remetera as cartas que dos mais correios 





do Reino forem dirigidos 00 seu offcio. Os 
despachos do General em Chefe para 0 Governo 
viraG fechados em masses lacrados com 0 selio 
Real. 0 correia de Almeida remeter6 estes masses 
seguros para Lisboa sem os abrir ou tomar 
conhecimento do seu contheudo. 

§4. As malias do exercito serao recebidas e 
abertas no Correio de Almeida, em 0 mesmo correio 
de Almeida fechadas e doli inviadas para os 
diferentes pontos do reino a que forem dirigidos. 

§5. De Almeida deve-se estabelece correio 
trez vezes no semana para Vizeu e Coimbra. 

§ 6. Do Exercito se estabelecer6 tambem 
hum correia para Almeida tres vezes por semana, 
e em dias interpol ados. 

§ 7. Em qualquer distancia que 0 nosso 
exercito estiver de Almeida, devem as partidas 
dos correios do Exercito para Almeida regular-se 
em termos que 0 dito correia chegue a Almeida 
no dia do partida do correia de Almeida para 0 

interior do Reino, e algumas horas antes. 

§8. A obrigaC;ao do correia de Almeida e 
expedir as cartas que receber do exercito pelo 
1 ° correia que depois partir de Almeida para 0 

interior do Reino. 

Artigo 3° 

Tachas das cartas3 

A carta que nco exceder 2/8 40 rels 

Malsde2/8 

Malsde4/8 

Mals de 6/8 

ate 
ate 
ate 

4/8 70 rels 

6/8 80 rels 

1 on~a 90 rels 

Em Portugal terao os cartos vindos do 
Exercito de Espanha e pagarao as mesmas taxas 
que tem de pagar as cartas daquele Reino. 

A carta que nco exceder 4/8 90 rels 

Mals de 4/8 

Malsde6/8 

ate 
ate 

6/8 135 rels 

1 on~a 180 rels 

As cartos serao marcados com 0 Sello 
Seguinte. 

ExO de Portugal 
Hespanha 

Segue-se ainda 0 artigo 4° "Comp
tabilidade Receita", 0 artigo 5° "Comptabilidade 
Despesas", de menor interesse para este nosso 
trabalho, e que naG reproduzimos integralmente, 
com excepC;ao de: 

Artigo 5° 

§ 1. 0 Exercito pagar6 as carreiras dos Cor
reios que como conductores acompanham as 
mallas do Exercito ate Almeida e de Almeida ate 
00 Exercito 

Finalmente, 0 Art. 6° diz no seu 

§2° 0 director ter6 hum mappa de todos os 
regimentos de que se com poe 0 Exercito para, 
no conformidade do mesmo mappa fazer a 
separac;ao das cartas pelos Regimentos a que 
pertencere, e as entregar assim classificadas 005 

carteiros ou pessoos destinados por coda 
Regimento para as receber. 

No mesmo copiador consta uma nota que 
diz ter side este servic;o extinto a 29 de Dezembro 
de 1809, num oficio datado de 12 de Abril de 1810. 

Este texto, de indiscutivel interesse 
historico-postal, constitui, em nosso entender, 0 

primeiro documento do correia militar portugues, 
onde se refere especificamente a marcac;ao das 
cartos com um Sello, que quando (se) for 
descoberto um exemplar passar6 a constituir a 
primeira marco postal militar portuguesa. 

3 - Conslderac;oes hlst6ricas. 

Est6 fora do ambito desta nota trac;ar os 
antecedentes do «Exercito Portugues que marcha 
em auxflio do Espanha». 

Diremos apenas que, apos a convenC;ao de 
Sintra e a partida das tropas francesas de Portugal, 
foi constituido um conselho de Regencia do qual 
faziam parte entre outros D. Miguel Pereira Forjaz, 
que assinou 0 documento atr6s descrito. Entre as 
v6rios medidas de car6cter militar que foram 
tomados, consta a criaC;ao do LEAL LEG lAO 
LUSITANA, sob 0 comando de Sir Robert Wilson. 

Esta tropa portuguesa, passar6 a incorpo
rar as tropas britanicas que em Espanha, e a partir 
de Julho de 1809, VaG perseguir as tropas france
sas, quando do sua saida de Portugal, apos as 
derrotas das batalhas de Rolic;a e Vimeiro, e pro
curam em conjunto com as tropas espanholas que 
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entretanto se tinham sub leva do, libertar 0 terri
terio espanhol des invasores franceses. 

Este corpo militar noo deve ser confundido 
com a LEGIAO LUSIT ANA, constitufdo par tropas 
portuguesas ao servi<;:o de Napoleoo, e cujo 
desempenho militar foi objecto dos maiores 
louvores pela chefia des exercitos napoleonices. 

Foi para dar apoio a este corpo militar 
portugues, que foi criada a posta militar do 
Exercito, que devia acompanhar 0 exercito, e que 
tinha como primeiro ponto de permuta da 

carrespondencia Almeida, e que a medida que 0 

desenrolar da campanha se deslocou para suI, 
passou em data que noo conseguimos 
determinara para a fronteira de Elvas Badajoz. 

Foi este corpo, que sob 0 comando de Sir 
Robert, participou na batalha de Talavera, tendo 
sido atacado pela corpo de cava laria do 
Marechal Ney, de que rsultou uma pesada derrota 
para as tropas portuguesas. 

Como escreveu Elliat,"From the nature of 
the mountain warfare, Sir Robert was unable to 

-, 
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Figura 1 



collect returns of his killed and wounded; many of 
the Legion, which were at first missing, knowledge 
of the country enabled them to retreat into 

( 

,\ 

conhecimento e a guia de marcha de um correio 
00 servic;:o do exercito britanico, e encarregue 
do transporte de cartas ate a fronteira. 

t / t 

Figura 2 

Portugal: others escaped from the enemy and 
returned also. " 

Em finais de 1809, os tropas britanicos e 
portuguesas estavam concentrados ao longo do 
fronteira em territ6rio portugues, pelo que, por 
desnecessario, foi decidido de extinguir a posta 
militar do Exercito. 

4 - Conslderac;oes historico-postais. 

Conforme se pode ler no texto dos 
Instruc;:6es, e sob 0 ponto de vista postal, 
sobressaem dois pontes: 

1) Um abaixamento do porte das cartos 
enviados de Portugal para os militares em 
campanha em Hespanha. 

2) A necessidade dessos cartas serem 
marcadas de maneira a serem inequivocamente 
identificadas para serem transportadas pelos 
estafetos do posta militar, e tambem para os 
destinatarios beneficiarem de um porte redulido. 

Noo conhecemos nenhum documento, 
expedido para ou vindo de um membro do Leal 
Legioo Portuguesa, onde se possa identificar a 
marco em aprec;:o ou 0 porte nela aplicado; 
porem noo duvidamos de que este servic;:o tenha 
sido instituido e funcionado para servic;:o dos 
militares portugueses em Hespanha. 0 unico 
documento contemporaneo do acontecimentos 
em estudo e com estes relacionado de que temos 

Este notavel documento, embora conste 
de uma s6 folha, pode ser dividido em duas partes 
distintos, que se apresentam em duos imagens 
separados. 

1 - A ordem de marcha, a descriminac;:oo 
dos cartos transportados, assim como 0 

recebimento dos mesmas. (figura 1) 

Constatamos ter 0 correia Jooo do Costa 
Moreira partido para Badajol a 14 de Setembro 
de 1809, levando consigo duos cartas entregues 
em Lisboa no mesmo dia 14 de Setembro, p~r um 
membro do execito ingles. 

"Delivered him two letters at twelve 
o'clock. Usbon, 14 Sept. 1809" 

Estos mesma cartos foram entregues em 
Badajol a 16 de Setembro, conforme anotac;:oo 
manuscrita: 

"Received the letters for the Company 
General. Badajoz 16 September 1809" 

Finalmente e ja no regresso, entrega em 
Estremol uma carta, para Abrantes. 

" Received the letter for Abrantes 9 0 'clock 
A. M. Setp, 17, 1809" 

"Delivered at Estremoz 17 September 1809" 

Tambem tralia uma carta para Lisboa, 
enderec;:ada 00 Sr. Sampayo, que acusa recepc;:oo 
do mesma a !8 de Setembro. 

7 
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2 - As contos apresentadas pelo correio, 
relativos a sua jornada ate Badajoz. (figura 2) 

Nas contas apresentada, escreve 
sucintamente: 

" desta administro9QO hida e volta a Badajoz 
U§guas 66 

Embarca90m hido e vo/to a A/deio Go/ega 
5200 reis" 

Tendo ossinado por baixo. 

Estos contos aparecem discriminadas pelo 
correio Gerol de Lisboa, e constam dos seuintes 
rubricas. 

De Lisboa a Badajoz 33 leguas a 200 reis 
Volta a Lisboa 6.600 
Posta 66 leguos a 375 reis 18.150 

1° subtotal 
Aparece uma verba noo explicada 

2° subtotal 
Embarcac;:6es 

3° subtotal 
Adiantamento ( a abater) 

Verba final a receber: 

CHAPTER VIII. 

6:600 

24.750 
31.350 
12.000 

43.350 
5.200 

48.550 
3.135 

45.415 

Travelling.-Inns and Accommodatioll on tnc 
Road. 

TIlE manner of travelling or posting in 
Portugal is velY different from what we are 
accustomed to in England, being performed 
chiefly on a mule, or on horseback, and some
times even on a burro, or ass. The first thing 
necessary, is to be provided with an order 
from the InteJldente dos Correios - to all 
postmasters, magistrates, &c. to assist you 
with beasts and every thing you may require 
on your journey, engaging yourself to pay 
at the usual rate uf the country, which is half 
a dollar per league for an animal for yourself, 
and one for the postillion who accompanies 
you; in like proportion for an additional 
Dumber. 

*" Postmaster General. For this order in Spain you pay 
two dollnrs j ill Portugal they nrc more liberal, and to ~ 
Briti5h officer it is given gratis. 

A este total ainda se tem que odicionar a 
verba de 38$400 reis, que foi estipulada quando 
da contratac;:oo do servic;:o, num total de 83$815, 
diferente dos 70$815 reis, que aparecem inscritos 
a lapis. 

5 - Elliot's Portugal. 

E sob este titulo resumido que e conhecida 
a obra cujo nome completo se apresenta em nota 
de rodape 4. 

Escrita em 1809, por um oficial Ingles que 
participou nos Campanhas de Portugal, apresenta 
uma descric;:oo minuciosa dos melhores maneiros 
de se defender Portugal de uma nova invosoo de 
tropos francesa, centrondo sempre 0 seu trobalho 
no aproveitamento do relevo para atrosar, desviar 
ou enfrentar os tropas invosoros.E se os primeiros 
capftulos soo de leitura interessante, embora 
cheios de detalhes de ordem militar, ja os capftulos 
VII a XI, e on de 0 autor faz um " Sketch of the 
Manners and Customs of the Inhabitants" 
constituem uma leitura mais apelativa. 

Em particular, 0 capitulo VIII" Travelling.-Inns 
and Accommodation on the Road", contem 
inumeros referencios a posta, pelo que nos parece 
interessante troncrever algumas partes. 

TllBATISE ON TliE 

round the neck, garnished with bells, and 
over the saddle is thrown a goat or wolf 
skin by way of ornament. The postillion, 
who generally takes care to choose tIle better 
nag, carries your portmanteau before him ou 
a packsaddle, in the manner the butchers iu 
England carry their trays: thus equipped, 
singing, smoking his segar, which he COIl

stant1y offers you a whiff' of, or cracking an 
immense whip, he proceeds at a hand canter 
to a certain distance, pulls up, walks a. little 
way, and IItllrts again at the same pace as be
fore. These periods are 80 well known to the 
horses, and they stop so suddenly, that if you 
do Dot keep your eye on the postillion, who 
always takes the lead, you are iu imminent 
danger of being projected over the breast
work in which you are entrenched. On en
tering a village or town, the postillion gives 
notice of your approach, by the loud and reo 
peated cl"ltcking of his whip; starting as soon 
as you enter the suburbs at a gallop, he con
tinues this pace through the streets till you 
arrive at the Casa dt! C07'reio, 01' post-house i 
by which time, awakened by the noise of hi$ 
whip, ringing of the bells about the horses' 
necks, and clattering of their hoofs, a con-
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sidcmble mob is collected to enquire the 
news. On some of the principal roads you 
arc speedily remounted, but on others it is 
necessary to be endowed with an uncommon 
share of patience- the Juis de Pora, or ma
gistrate, having to embargo. beasts for the 
purpose. 

At Lisbon, 01'01 to, and some few of the 
principal towns, a calash, a kind of two
wheeled carriage, drawn by a pail' of horses 
or mules, may be hil'ed. Over the morc 
mountainous parts of the country, a vehicle 
resembling a scdan chair, and carried in the 
same manner by two mules, is used; by this 
means you may be conveycd from OPOl'to to 
Lisbon, a distance of fifty-two leagues, in 
seven days, bcing at the rate of about thirty 
miles a day. It will be expedient at starting 
to bargain fol' the whole jou1'l1ey, as no re
lays are to be met with on the road; al~o to 
be pro\'idcd with it guod cloak, a blallket, and 
some eatables. ) 

• 1'", II <:m[mrg{l/ b.,las ; '" the Purtuguese 1~llgIl3ge, tlop 

ICl'm fn. pr"ssing or se.zill~ them fur IL certllin time jllr 
the public UiC. 

n 1 1· 1.; SeE 0 I,' POll 'I' tJ 0 A.L. 14,,0. 

pCl'haps not com/lilt, caeh vieing with thc 
othcl' in his endea\'ollls to render his mansion 
as agl'ecable as possi ble to his gucst. There 
are abundance of Caws dc n!fe in every 
tOIl'I1; thcse, except some few in Lishon and 
0POl'to, arc literally hOlls('s tClI' selling coffel', 
lemonade, ~pil its, and nothing mol'c. 

'I'he Casas de Pasto and Casas de ComeI'. 
01' rating houses, are of the samc dcscription 
with respect to nastiness and filth, as the Es
tahigcl/s; C"Ct y thing is sen'ed up with a pro
fusion of oil and ga tlic. The only palatable 
t\bh to the taste of most Englishmen is Il. 

Clildo de (;allllllw, compo~('d of a fowl boiled 
with a hit of fat bacon, an union and some 
lice, !lcn'ed lip together in the bloth; into 
this a little rancid oil and a strong garlic 
::.ausage is introduced, if not forbidden. In 
short, it is impossible to conceive a place more 
dC\'oid of comfort than houscs of the fOle
going description. 

144 TREATISE ON THE 

The VClld(/s, where you change horses in 
posting, are frequently solitary hOllses in the 
middle of a fore~t 01' lInculth'ated wnste; 
whcre, if you should procure II. bed, you nrc 
in a short time dislodged by the vel'min, 
which are cOllstal1tlyon the alert. You have 
no SOOllel' taken pOfosession of YOll r post thall 
youI' flanks are turned, and you are COIll

pellcd to a precipitate I"l'tl cat. The Estalci
gens, or inlls, evclI ill some of the better towns, 
al'c miserably lilt ty and wlctched, affording 
no better accommodation; a pot alehouse ill 
England is a luxury compal'ed to the best of 
them. All olliccl' will seldom Le lJuuject to 
this incon\'enil'IlC('; hi::. UtJltOl1ll is a sufficient 
pass pOL t; ancl on application to the chief 
magistmte · of the place, he will be pl'O\'icled 
with a billet. In the hOllse of the peasant, 
or the palace of the 101 d, if such it can be 
cnlled, he will find equal hospitality, though 

... III tl", e.llc, the chief Jnugi.tmtl' i. elltitled Corrrsitlnl', 

Illl\lIlg the jUlis,\JClillll uf u CI·I·tllin t1iHtrJcl, l'ull .. " Ihl' Cor
rcgltloriu. In IIH' .mullc. lnWIl' anti \illngl's 1"lIcto nre 
procured frulll Ihe Jllis tic )UI'II, .It,.. tI, Putc/, or CllPIIIlii 
.1.110" The IUUl'r is II kind of molllllry Illug.s"nt .. , Illllillg 
tho com maud of Ihe Lc\'('" C!n 1\1"",,c, mOb! commonly 
with th., mnk of Licutcnnni Culollel. 

Mas 0 melhor boca do ficou reservado para 
o fim. Eo Mapa Militar de Portugal. que como diz 0 

seu autor foi baseado na carta militar levantada 
pelos Franceses, e que se agora se apresenta, 
dado 0 seu interesse para 0 estudo da historia 
postal de Portugal no perfodo pre adesivo. 

Noo e demais realc;ar a pronta aceitac;oo que 
a revista do Clube Filatelico de Portugal manifestou 
em tomar possfvel a sua publicac;oo, independente
mente dos esforc;os pessoais exigidos ao seu editor 
e ao encargo financeiro a que obriga. 

Esta assim aberta a porta, que ira permitir a 
pubJicac;oo de outros mapas de Portugal e do 
Ultramar, permitindo enriquecer 0 nosso ja bem 
recheado patrimonio historico-postal. Para que 
tal seja possfvel, contamos com a boa vontade e 
colaborac;oo dos leitores, pedindo-Ihes para 
darem a conhecer os tesouros cartograficos que 
tem nas suas estantes. 

(Footnotes) 
I LeI' « com alguma hesita~ao», pois que continua par decifrar 
a marca C.M. cuja leitura pode muito bern ser "Correio Militar". 
2 Copiador do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Guerra relativos aos correios (1798-1810) 
3 0 destaque niio consta do texto original. 
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A Minha Filatelia 

Percursores do Primeiro selo da Republica 

A estampilha de correio. como compro
vativo do pagamento dum servi<;o que aquele 
presta pelo trans porte duma mensagem. dum va
lor. ou bem. com destino certo. e. verdadeiramen
teo epifenomeno do cultura duma colectividade 
no seu devir historico: assim. objecto de estudo e 
colecc;:ao. por ser algo que representa uma densi
dade de valores e saberes de civilizoc;:ao. de vari
ada natureza. atraves de representac;:6es de ale
garias. f6bulas. mitos; materializada por tecnicos 
de impressao em continuo avanc;:o; e servida pel a 
arte de not6veis artistas pl6sticos. 

Precisamente 0 seu estudo e 0 pilar do arte
ciencia designada por filatelia que conduz a des
cobertas por vezes inusitados. 

E neste enquadramento que vos apresento 
o invulgar documento junta mente reproduzido (fi
gura A) ate h6 pouco tempo inedito. 

Antes. contudo. imp6e-se dizer algo como 
introduc;:ao. 

Implantada a Republica em Portugal. logo. 
em 7 de Outubro de 1910. (1) houve a preocupa
c;:ao de se ordenar a feitura de "sobrecarga" 
designativa do novo regime. para ser implantada 
nos selos entao em circulac;:ao com a efigie do Rei 
D.Manuel. 

No altura invocou-se. como causa do so
brecarga. textualmente. "motivo de economia" 
para "utilisar os selos em circulac;:ao". mas obvia
mente tal pressupunha. como concluia 0 autor 
infra citado. a "ideia do mudanc;:a de tipo". 

Aconteceu que so possados 1 6 meses apos 
a revoluc;:ao republicana de 5 de Outubro de 1910. 
entraram em circulac;:ao os novos estampilhas de 
correia do novo regime politico. 

Pedro Gonc;alves Grade 

o novo poder politico instituido entendeu 
dever abrir concurso publico. 0 que sucedia pel a 
primeira vez em Portugal. para aceitac;ao de 
projectos para 0 desenho do novo selo. facto que 
viria a atrasar a nova emissao. cujo desenho 
aprovado. como e do conhecimento geral. viria a 
ser do autoria de Constantino Alvaro Sobra l 
Fernandes. 

E meu desejo. em devido tempo escrever 
algo sobre esta personalidade. que faz agora parte 
do universo do nossa filatelia. 

Por ora. so quero realc;:ar a sua figura 
ecletica. de uma versatilidade quase so 
compar6vel a Leonardo do Vinci. pois que. sendo 
fundamentalmente par excelencia pintor realista 
e naturalista. por igual se dedicou a musica e 00 

canto. 00 bailado espanhol. a falcoaria. 00 

columbofilismo. a engenharia naval. a electridade. 
a mecanica de precisao. chegando mesmo a 
construir um telescopio astronomico - pulindo ele 
proprio. pacientemente respectivos lentes - entre 
muitos outros relevantes actividades; e 56 viveu 
42 anos! 

Posto isto. h6 relativamente pouco tempo. 
entre nos. foram levadas a lei lao. duos muito 
curiosas pec;:as filatelicas que abrem uma 
perspectiva diferente do que ate aqui tem sido 0 

historial e antecedentes do designada emissao 
"Ceres". 

Principalmente uma delas. a aqui 
reproduzida (figura A) foi objecto do nossa 
atenC;ao. pel a sua autenticidade e belezo. 

Desde logo. porque no seu verso existe uma 
marco. de datador mecanico. a tinta roxa. com a 
data de "17 OCT 1910". ou seja. open os doze dios 
ap6s a Revoluc;:ao do Cinco de Outubro. 



Figura A 

Alias, a empresa londrina autora de ambos 
os trabalhos, a Coso "Bradbury Wilkinson & Co Ltd." 
viria depois, em 26 de Dezembro de 1926, a 
apresentar a administra<;oo portuguesa outr~ 
mostruario, tambem noo aprovado, para a emissoo 
de "Os Lusiadas", igualmente aqui reproduzido 
(figura B) este com a particularidade, do impressoo 
ser em "talhe doce", 0 que conferiria uma beleza 
bem superior a impressoo tipografica executada 
pel a nossa Coso do Moeda.(2) 

Mas 0 trabalho executado imediatamente 
logo apos 0 "Cinco de Outubro", (doze dias) merece 
uma aten900 e analise detalhada, 
independentemenfe do facto, absolutamente 
notavel. demonstrativo de oportunidade e eficacia 
sob 0 ponto de vista de "marketing" do "Bradbury 
Wilkinson & Co Ltd." - um modelar exemplo para as 
nossas actuais empresas no contexto do U.E. 

Trata-se de pe9a unica, e os "ensaios
desenhos" soo executados directamente sobre 
cartoo recortado, primeiro a tra90s de lapis 
finissimo, depois pintados a aguarela, com uma 
firmeza de moo e uma precisoo verdadeiramente 

admiraveis, 0 que Ihes confere, apesar do diminuta 
dimensoo (3,1 cm x 2,2 cm) e somente um deles 
(2.4 cm x 2 cm), uma belissima apresenta900 dos 
monumentos reproduzidos. 

Que soo: 0 obelisco dos "Restauradores", no 
Avenida do Liberdade; a Pra9a D.Pedro IV, com a 
estatua sobre 0 seu alto pedestal. e uma das suas 
belas fontes, vislumbrando-se, a norte, 0 Teatro 
Nacional de D. Maria II, com as suas colunas jonicas, 
erigido por diligencias de Almeida Garrett, com 
tra9a de Fortunato Lodi, no local onde outrora existira 
a execranda sede do Inquisi<;oo, no "Rossio"; e 0 Arco 
do rua Augusta, que liga esta 00 Terreiro do Pac;o, ou 
Pra9a do Comercio, todos de Lisboa. 

De referir igualmente que, decerto por 
ignorancia, pel a primeira vez se omitia em selos 

'portugueses a palavra "Correio" ou " Correios", 
colocando-se simples mente 0 valor das taxas sem 
referencia 00 nome do moeda, que, sem se saber 
viria de facto a ter nova designa900. 

A lapis muito fino, pelo punho do autor, cujo 
nome ainda noo nos foi possival apurar, constam, 
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par debaixo dos ensaios, as names dos respectivos 
monumentos, e no tapa, a esquerda, que sao: -
"Rough Sketches" ! acrescentando-se que todo a 
documento denota as efeitos da passagem de 
quase um sEkula, sem que contudo haja 
acidifica<;:ao excessiva. 

Todavia, para n6s a circunstancia mais 
relevante que nos imp6e este documento, a 
primeira vista desapercebida, par aparentemente 
insignificante, mas que constitui a base do 
raciocfnio pelo qual concluimos com um grau de 
certeza bastante eleva do para que possamos 
afirmar que a documento e efectivamente 
datado de 17 de Outubro de 1910, e outra, au seja: 
a exposi<;:ao simb6lica do "bonnet rouge". 

Par conseguinte sera a "primeiro ensaio" 
proposto aos correios au a Casa da Maeda para 
um novo conjunto de estampilhas de correia a 
emitir em substitui<;:ao das anteriores portadoras 
da effgie do nosso ultimo, bem intencionado, 
desventurado e jovem Rei. 

A alegoria e patente no ensaio da taxa de 
"50" do canto inferior esquerdo, cor castanha 
vermelha, que a todo a alto e do lado esquerdo 
tem representada uma pan6plia com duas lan<;:as 
e no centro, ao alto, espetado, num pau, au chu<;:o, 
um inequivoco "barrete frigio", conotado e 
identificado com um conhecido acontecimento 
hist6rico - A Revolu<;:ao Francesa de 1789. 

Este elemento nao e par acaso introduzido, 
alias com parcim6nia num 56 deles. Tornou-se 
moda a partir de 1791 e era usado pelos membros 
da comuna de Paris, e depois consagrado em 
documentos oficiais desde 15 de Agosto de 1792, 
como simbolo da liberdade e da republica. 

Segundo Seneca eram as antigos escravos 
romanos, depois de libertos, que a usavam como 
distintivo, e a sua denomina<;:ao de "Frigio" 
provem do povo com este nome, originario da 
Maced6nia, assinalado como a inventor da 
manufactura da 10 e da arte de a bordar. 

Conhecendo decerto a autor as ideologias 
que estiveram na base da revolu<;:ao portuguesa, 
tal pormenor seria a elo de liga<;:ao entre as futuros 
selos e a novo regime politico implantado. 

E eis que utilizando a "broca da analise" 
como diria Mouzinho da Silveira, (3) aqui vas 
trazemos mais uma achega em favor do 
conhecimento do nosso patrim6nio filatelico. 

Finalmente, e uma vez que as factos relatados, 
par m6r da Filatelia, respeitam tambem a frac<;:6es 
da nossa hist6ria social e politica, permitam-me 
lembrar H.Taine, (4) quando dizia: "Chaque peuple 
a son genie distinct; c' est pourquoi chaque peuple 

a son histoire distincte. Les gouvernements, 
comme les plantes, sont indigenes. Transplantes, 
ils perissent au ils languissent. La France n' est point 
Rome, et I' Angleterre n' est point la France." 

E eu acrescentarei, Portugal nao e a Fran<;:a, 
e que a evolu<;:ao das institui<;:6es de cada povo 
deve ser em harmonia com as suas tradi<;:6es, sem 
rupturas drasticas, na base do princfpio do respeito 
da dignidade humana. 

* 
* * 

No princfpio de Abril faleceu no Porto a 
Engenheiro Armando Mario Oliveira Vieira. 

Deixou para a filatelia e cultura portuguesas 
um legado inestimavel, desenvolvendo um pouco 
de tudo que Ihes dissesse respeito, com relevancia 
especial no que toca ao correia maritima e a 
investiga<;:ao sabre as selos classic as portugueses, 
de que se destaca a sua obra nuclear "Selos 
Classicos de Relevo de Portugal", editada em 1983, 
manual imprescindivel para todos as que se 
dedicam as coisas da filatelia classica. 

Os filatelistas do Reina Unido, representados 
pela Royal Philatelic Society, justi<;:a Ihes seja feita, 
em devido tempo a homenagearam atribuindo
Ihe, em vida, a "Crawford Medal", de repercussao 
mundial. 

Penso que as filatelistas portugueses, e nao 
56, ainda nao Ihe prestaram a devida homenagem, 
na sua dimensao humana e cultural. 

o autor destas linhas e e sera sempre seu 
tributario pel as conhecimentos que dele recebeu; 
dedica-Ihe modestamente este escrito e curva
se, respeitosamente, em homenagem ao Homem 
e a sua mem6ria. 

* 
* * 

Em Cascais, aos 5 dias de Junho de 2004 

(1) Vide, Doutor Oliveira Marques, in Hist6ria do Selo Postal 
Portugu~s, Vol. II, pogo 28. 
(2) Ibidem, fls. 175. 
(3) Citado p~r Oliveira Martins, no seu "Portugal Contem
poraneo", 
(4) Vide, "Essais de Critique et d 'Histoire", Hachelle, 1923, pogo 
265. 

Outros obras consultados: Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura; 
Constantino Fernandes, In Memoriam, 1878-1920; Grande 
Enciclopedia Portuguesa e Brasileira; Dicionorio Enciclopedico Luso
Brasileiro-Lello Universal; Velhos Papeis do Correia, de GOdofredo 
Ferreira. 
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A Marinha Portuguesa na I Guerra Mundial 

Este artigo e os seguintes tem como 
objectiv~ a actualizac;ao e divulgac;ao dos 
anteriormente publicados em 1985 e 1986 na 
Revista do Clube" Correio Maritimo ". 

A actividade desenvolvida pela Marinha 
Portuguesa - de Guerra e Mercante - na Grande 
Guerra, foi sem duvida alguma deveras 
preponderante. 

Evidentemente que a mesma, se enquadrou 
num enorme e variado raio de acc;ao, 
designadamente, no transporte de tropas e 
respectivas escoltos, na defesa da costa maritima 
do Continente, IIhas Adjacentes e de Cabo Verde, 
na defesa naval das Colonias, no envio de 
Batalhoes Expedicionarios a Angola e a 
Moc;ambique, na recuperac;ao de Kionga, etc .... 

Contudo, em virtude do presente artigo ser 
um mini estudo de Historia Postal Maritimo - Militar, 
vamo-nos debruc;:ar so mente, por ordem 

•• BTI!G&L - Crundor «Almlrante Reis" 

Figura 1 

Armando Bordalo Sanches 
Desenhos de: Eduardo Silva 

cronologica, sobre alguns aspectos do tema em 
epigrafe. 

Para melhor compreensao e por uma 
questao de esquematizac;:ao, dividimos este 
estudo em duos partes distintos: 

Parte I - As Expedic;c5es Militares as Colonias. 
Parte /I - A acc;oo da Marinha na Europa. 

PARTE I - AS EXPEOIC;OES MIUTARES As 
COLONIAS 

A notavel actividade da Marinha Portuguesa 
comec;:ou a evidenciar-se muito antes da nossa 
participac;:ao directa na Grande Guerra, em 191 6, 
quer no transporte de tropas expedicionarios a 
Angola e Moc;:ambique, quer na sua escolta. 

Vejamos entao sucintamente e por 
ordem cronologica: 

8a 

A 11 de Setembro de 
1914, partem de Lisboa os duos 
primeiros expedic;:oes para An
gola e Moc;:ambique, a bordo 
do paquete " MOC;AMBIQUE" e 
do paquete ingles " DURHAM 
CASTLE" , escoltados pelo cru
zador "ALMIRANTE REIS" e pelas 
canhoneiros "BEIRA" e "IBO". A 
19 do mesmo mes, chegam ao 
porto de S. Vicente - Cabo Ver
de, onde fica a canhoneira 
"IBO"; a "BEIRA" segue ate 
Moc;:amedes - Angola, onde 0 

" MOC;AMBIQUE" desembarca 
tropos a 1 de Outubro . 

o "ALMIRANTE REIS" con
tinua a comboiar 0 "DURHAN 



Figura 2 - Canhoneira IBO • Cortesia de Guilherme Rodrigues 

CASTLE" ate Lourenc;o Marques, 
onde chegam a 16 de Outubro. 
Ja a bordo do " MO<;AMBIQUE ", 
partem a 28 do mesmo mas para 
Porto Amelia, onde acostam a 1 
de Novembro. 

Apresentamos nas Figuras 
1, 2 e 3, postais ilustrados dos tras 
vas os de guerra atras citados. 

seguiu para Luanda em missao de 
escolta a dois transportes de tro
pas. 
Instigados pelos alemaes, que Ihes 
chegam a fornecer armas, revol
tam-se no Sui de Angola, os povos 
do Cuanhama e do Cuamato. Para 
dominar esta rebeliao, recorre 0 

Governo Portuguas 00 envio de 
um Batalhao de Marinha Expedici
onario a Angola, que sob 0 coman
do do capitao-tenente Alberto 
Coriolano do Costa, embarca no 
paquete " BEIRA " em Lisboa, a 5 
de Novembro de 1914, chega a 
Base de Moc;amedes a 23 do mes
mo mas e inicia no dia seguinte a 
marcha para 0 planalto de Huila. 

rortuaql -Ganhoneira "neira» 

) J 

Convem alias, frisar, que ja 
entretanto a 9 de Setembro saf
ra do Tejo, 0 cruzador " S. GABRIEL 
" com destin~ 00 porto de S. 
Vicente em Cabo Verde, onde se 
manteve em servic;o de vigilon
cia ate 19-11-1916, data em que Figura 3 - Conhoneira Beira • Cortesia de Guilherme Rodrigues 

Figura 4 - Remetido p~r um membro do Batalhoo, em Chibia (Sui 
de Angola) - 25.12.1914 - para 0 Porto onde chegou a 07.02.1915 

Reproduzimos nas Figu
ras 4 e 5 os frontispfcios de dois 
postais ilustrados indelevelmente 
associados 00 Batalhao de Mari
nha Expedicionario a Angola. 

Cerca de um ana depois, 
a 15.10. 1915, regressa a Lisboa 0 

referido Batalhao, cujo comporta
mento nas operac;oes que desem
penhou, foi positivamente her6ico. 
A partir de 19 de Novembro, fica 
a defesa do estrategico porto de 
S. Vicente, em Cabo Verde, a car
go das canhoneiras " BEIRA ", " IBO 
"e" BENGO". 

A 22 de Novembro, se
gue de Lisboa para 0 citado por
to de S. Vicente, a bordo do va-
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Figura 5 - Postal ilustrado remetido de Usboa (21.04.1915), pelo jovem Alberto, 
filho do comandante do Batalhoo de Marinha, Capitoo-Tenente Alberto 
Caro/iano, para a bose de desembarque de Mossamedes. 

p~r "CAZENGO", uma forc;:a expedi
cionaria da Marinha. 

A 1 de Dezembro, larga do 
Tejo 0 cruzador " VASCO DA GAMA " 
a escoltar os paquetes " AMBACA " 
e " PENINSULAR ", com reforc;:os ex
pedicionarios a Angola que a 6 de 
Dezembro e substitufdo nas Canarias, 
pelo cruzador" S. GABRIEL ". 

A 20 de Janeiro de 1915, sai 
novamente do Tejo 0 cruzador " 
VASCO DA GAMA " a comboiar os 
paquetes " MO<;AMBIQUE " e II ZAIRE 
", com tropas expedicionarias a An
gola, onde chegam a 5.2.1915. 

.: I .. 

Verso), um postal ilustrado do pa
quete "MO<;AMBIQUE" que osten
ta uma rarissima marca postal uti
lizada a bordo do mesmo. 

A 3 de Fevereiro, saem 
da barra de Lisboa os paquetes 
portugueses," AMBACA " e " POR
TUGAL II e, 0 frances, "BRITANNIA 
", com tropas para Angola, escol
tades pelo cruzador " ADAMASTOR 
", que devido a uma avaria teve 
de regressar a Portugal. 

Reproduz-se na Figura 7 
um postal ilustrado do paquete/ 
vapor" PORTUGAL ". 

A 7 de Abril, regressa de luan
da 0 cruzador " VASCO DA GAMA". 

Reproduzimos a titulo exem
plificativo, nos Figuras 6 (Frente e 

Figura 6 - Paquete Mo~ambique . Cortesia de Guilherme 

Figura 6 (verso) 

Postal ilustrado lan~ado no alto mar 
no caixa de correia do navio aos 
13.07.1915 - situa~ao de facto com
provo do pela marco postal batipa 
a preto, "E. N. NAVEGA<;AO / 
13.JUL.15/ PAOUETE MO<;AMBIOUE" 
- foi previa e devidamente franque
ado com um selo Ceres de I centa
vo do Continente (selo correspon
dente a nacionalidade do navio) 
e, posteriormente, obliterado pelo 
Correio de S. Tome - 14.07.1915 - (I.o 
porto on de 0 navio atracou) que 0 

encaminhou para 0 seu destin~, 
Agueda - 7.B.1915. Cortesia de Gui
Iherme Rodrigues 



1/ A P G'R 'POR TU ~AL 
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Figura 7 - Vapor Portugal. Cortesia de Guilherme Rodrigues 

A 13 de Dezembro, sai de Lisboa 0 

cruzador " ADAMASTOR " com des
tino a India. 

A 25 de Fevereiro de 191 6, dia 
em que a Alemanha declarou guer
ra a Portugal, encontrava-se 0 cru
zador " ADAMASTOR " acostado no 
porto de Louren<;o Marques, que 
devido a reduzida for<;a naval que 
aquela Provincia entao dispunha -
no mar, a canhoneira " CHAIMITE " 
e no rio Zambeze e seus afluentes, 
os lanchos -canhoneiros " SENA " e 
" TETE "-, recebeu 0 seu comandan
te instru<;6es para ali permanecer. 

Face as hostilidades 
abertas pelos alemaes, e envia
do para a nossa fronteira do rio 
Rovuma, no Norte de Mo<;ambi
que, um refor<;o de tropas organi
zado em Louren<;o Marques, que 
a bordo do cruzador "ADAMASTOR 
" e no companhia do Governador 
Geral de Mo<;ambi-que e/ ou Alto 
Comissario de Mo<;ambique, Dr. 
Alvaro de Castro, chega a 19 de 
Maio, a foz deste rio. 

A 21 do mesmo mas, 
agrega-se a estos for<;os, a 
canhoneira " CHAIMITE " , que 
fundeia dentro do rio. 

CHINDE Lanch. canhonol,. pori "SonA" 
Portulha •• gunboat "San.'· 
Poriusl •• 'achal Kanononboot "Banl" 

Reproduzimos nos Figuros 8 e 
9 dois postais ilustrados das 
canhoneiras "SENA "e "TETE It. Figura B - Canhoneira Sena 

CHINOE Linch. - clnhon.lra po.t TOlD 
Portulhoae Ivnbolt. Tot. 
PorluII •• lach •• Konon.nboot Till 

Figura 9 - Canhoneira Tete 

Posteriormente, no de
correr do mas de Agosto, coope
ram estes dois vasos de guerra, no 
travessia do Rovuma dos tropos do 
General Ferreira Gil. 

A 28 de Maio de 191 6, 
parte de Lisboa sob 0 comando do 
General Ferreira Gil e a bordo do 
paquete " PORTUGAL It, 0 primeiro 
nucleo do 3a Expedi<;ao Militar a 
Mo<;ambique; posterior e sucessi
vamente, partem os restantes for
<;as expedicionarios, nos paque
tes "MOCAMBIQUE", a 3 de Junho, 
no "ZAIRE", a 24.6, no "MACHICO", 
028.6 e no " AMARANTE ", a 8 de 
Julho, cuja chegada a Palma co
me<;a a 5 de Julho. 
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Apresentamos na Figura 10 0 

frontispfcio de uma artfstica brochu
ra impressa na tipografia do paque
te "MOC;:AMBIQUE", no decorrer do 
transporte das for<;:as expedicion6ri
as atr6s referenci-adas. 

Em fins de 1916, comboiado 
pelo cruzador "ADAMASTOR", lorga 
de Louren<;:o Marques para Mo<;:am
bique, 0 paquete" PORTUGAL ", com 
prisioneiros alemaes e material de 
guerra diversificado. 

A 27 de Abril de 1917, ocorre a 
revolta do gentio no Barue 
(Mo<;:ambique), que e sufocada de
vido a reac<;:ao imediata das nossas 
tropas; cooperaram nesta opera<;:ao 
as guarni<;:5es do "ADAMASTOR" e da 
esquadrilha do Zambeze (Ianchas 
"SALVADOR" e "ZANHA") . 

Reproduzimos na Figura 11 um 
postal ilustrado do cruzador 
"ADAMASTOR II e na Figura 12 a 
rarfssima marca postal usada a bor
do do mesmo, N.R.P. "ADAMASTOR/ 
AUG 201917/CORREIO" 

A 13 de Dezembro, no cumpri
mento do acordo celebrado entre os 
Governos Portugues e Ingles, desem
barcam for<;:as inglesas em Porto 
Amelia. A 29 do mesmo mes e ainda 
dentro do mesmo acordo, desembar
ca tambem no citado porto, 0 Regi
mento da Costa d'Ouro (Gold Coast 
Reg.). 

Em prindpios de 1918, fica 0 

cruzador " ADAMASTOR " subordina
do, para efeitos de opera<;:5es, ao AI-

l'ORTIIG.lL - eru.ador Adam",,'or 

., 

'I 

DO PAQUETE 

"MO<;AMBIQUE" 

(Tran.porte de Guerra) 

lPllIgem n." 2S.E 

Empreza Nacional de NavegaQiio 

RUA no COMMERCIO, 85 

LlSBOA 

Figura 10 - Cortesia de Guilherme Rodrigues 

85 

Figura 11 

Figura 12 - Cruzador Adamastor 



mirante E. S. Fitzherbert, Comandante em Chefe 
das Forc;:as Navais Britanicas, sediada no cidade 
do Cabo. 

A 17 de Junho de 1918, parte de Lisboa a 
bordo do paquete " LOUREN<;O MARQUES ", com 
destino a Moc;:ambique, um Bata-
Ihoo de Desembarque de Mari-
nha, sob 0 comando do Capitoo 
de Fragata judice Bicker e escol
tado pelo contro-torpedeiro " 
TEJO " ate as Ilhas Canarias, que 
chega a 22 de Julho a Lourenc;:o 
Marques e a 1 de Agosto a 
Moc;:ambique; a 3 deste mes de
sembarca no Mossuril , onde 
acampo e fica sob as ordens do 
General Van Dventer, Coman
dante em Chefe das Forc;:as Alia
das contra os alemoes no Africa 
Oriental. 

A 25 de Agosto, embarca 
no " LUABO ", 0 Batalhoo de 
Marinha Expedicionario a 
Moc;:ambique, que em duos 
viagens e transportado para 
Quelimane, onde se agrupa a 27. 

.. 

A 23 de Setembro, parte a bordo do 
rebocador "CAPITANIA",para desempe-nhar a 
unica acc;:oo militar a que foi chamado a intervir, 
ou seja, a pacificac;:oo dos povos das regioes de 
Regone e Gile, no distrito de Quelimane. 

Os dois postais ilustrados que 
seguidamente apresentamos nos Figuros 13 
(Frente e Verso) e no Figura 14, foram remetidos 
por dois membros do Batalhoo, em 15.10 e 
14.11 .1918, de locais noo identificados, mas por 
conseguinte, dentro do perfodo em que 
decorreram as operac;:oes nas citadas regioes. 

1;,; ' ' '/. , 

Remetido em 15 de Outubro de 1918, exibe 
no Frente, batido a violeta, um dos dois tipos de 
carimbos de Censura Postal, conhecidos ate a 
data, utilizodos pelo Batalhoo de Marinha - unico 
exemplar que conhecemos deste tipo e que conti-

Vista do POrto 

. " 

Quellmauc 

Figura 13 - Frente 

nuamos a designar por TIpo Que!. 3 -, 0 carimbo de 
Censura Postal de Lisboa, batido a preto, TIpo Lx. 4b 
eo carimbo batido a preto, Lisboa-Central/19.11.18; 
e, no Verso, batido a violeta, um dos dois tipos de 
carimbos Administrativos identificadores do Bata
Ihoo, conhecidos ate a data, legendado, "Batalhoo 
de Marinha Expedicionario/ A Mo-c;:ambique " - uni
co exemplar que conhecemos e que passamos a 
designar por TIpo " Moc;:./Mar. 1 ". 

Remetido em 14 de Novembro de 1918, os
tenta batidos a verde, os outros dois Tipos de ca
rimbos conhecidos que 0 Batalhoo utilizou, ou 
seja, 0 de Censura Postal, TIpo " Que!. 2" e 0 

carimbo Administrativo identi-ficador do Unida
de, legendado " Batalhoo de Ma
rinha/Expedicionario a Moc;:ambi
que ", Tipo II Moc;:./Mar. 2 ". Apes 
esta missoo que durou cerca de 
tres meses, recolhe 0 Batalhoo a 
Quelimane, a 22 de Dezembro, 
onde e devastado por uma epi
demia pneumenica e outras do
enc;:as, que Ihe causam 85 mor
tes, incluindo 2 oficiais . 

.. .l ... t. .. lb .... ~~ ... _ ... ... ...................... ....... . A 15 de Abril de 1 919, regressa 
est a forc;:a expedicionaria a Lis
boa a bordo do paquete "LOU
REN<;O MARQUES". 

). 

,- .. ....... :r ...... f{--:!..{/~~;l ... ~J.-;-'IJ: 

I~~ ... ... .t:u.~.~ 
Figura 13 - Verso 

A 1 de Julho deu-se 0 combate 
de Nhamacurra (Quelimane). No 
eminencia de um ataque a 
Quelimane, foi esta cidade 
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do cruzador "ADAMASTOR" e dos 
novios ingleses que estovom onco
rodos dentro e fora do porto. 

Colobororom octivo
mente no defeso de Quelimone, 05 

cruzadores "TALBOTe MINERVA", as 
conhoneiras "THISTLE" e "REY
NALDO" e, varios coc;:o-minos. 

As mulheres e as crionc;:os 
forom recolhidas a bordo de novios 
mercontes e 05 boncos e as casas 
comerciois de quelimone, deposito
ram 05 seus fundos - cerco de 100 
000 Libras Esterlinos -, a bordo do cru
zodor " ADAMASTOR ". Porem, 05 ole
maes nao forom para olem das ter-

Figura 14 - Ex-Colecc;:ao Sanches ras do Componhio do Boror. 

Apas esto longo comissao de servic;:o de cer-
guornecido com 100 civis e 230 marinheiros e sol- co de 4 onos, regresso finolmente a Lisboo, 0 cru-
dodos de infontario de morinho, desembarcodos zodor "ADAMASTOR". 

Compro 
- Selos us ados comemorativos (FG) com papel, de Portugal e do ex-Ultramar 
- Selos usa dos, comemorativos (FG) lava dos, em mac;os de 100 ou sortidos aos 

mllhares de Portugal. 00 ex-Ultramar tudo. 
- Selos us ados base, com Ceres, Lusladas, Caravelas, Costumes e outros do 

mesmo formato, paisagens (algumas taxas), arquitectura popular (casinhas), 
navegadors e profissoes, aos mac;os de 100 ou sortidos aos mil hares. 

Vendo 
- Selos novos e us ados de Portugal, Ex-Ultramar e Estrangeiro, - por pOises e te

mas-Iotes, composic;oes, FOC, bloc os, etc., e tambem a pec;a, descontos ate 75 % 
dos catalogos, taxas medias e aHas 

- Material filatelico e numismatico "Farol" e "Pririze". Llquido "MAPRAL" para 
limpesa de moedas. 

- Moedas de Portugal, Ex-Ultramar e Estrangeiras. Notas estrangeiras e algumas 
portuguesas 

- Cartoes" AVLlS", com selos, moedas, notas e cartoes telef6nicos, para revenda 
e/ou conslgnac;ao. 

- Llstas de prec;os competitivos. 

Arsenio Silva de Almeida 
"AVLlS" 

Apartado 339 - Rua Eng.o Julio Portela, N.o 25 
Tel/Fax: + 351-234 622 863 * Telem: 919303515 

3754 -909 AGUEDA - PORTUGAL 

MAIS DE 55 ANOS AO SERVICO DA FILAlELlA PORlUGUESA 
Membro: CFP - APS - AlA 



A Curta Dura~ao da Linha FAM22 da PAA 

A Africa 0 chamado continente negro. 
antes dos Estados Unidos entrarem no conflito da 
II Guerra Mundial era estrategico para os interesses 
comerciais da America. 

o Presidente Theodore Roosevelt insistia na 
implanta~ao de uma rota de liga~ao entre a 
America e Africa. tendo em conta 0 grande 
manancial de materias primas existente naquele 
continente. rotas outrora exploradas ate a 
deflagra~ao do conflito por companhios europeias. 

I;AlfXA POSTAl,. i31( 

·S: PAULO 
(8~ASti.) 

Exml .... 

Fernando de Oliveira 

trafego com 0 enlace na linha da BOAC Joanesburgo 
Cairo. inaugurada tambem em 1941 . 

Com a invasao dos Paises Baixos a Sabena 
deslocaliza os seus avi6es para Inglaterra. 
operando com 0 apoio da BOAC. 

Para a implementa~ao da nova rota a PAN 
AM cria uma nova empresa a PAN AM Airways 
Africa Ltd . • que se encarrega da constru~ao das 
novas infra- estruturas. bases com abrigos para os 

Ru' ~aca ura C~bral N9 117 

Figura 1 

A imp lementa~ao desta rota levou a 
constru~ao de bases para a opera~ao dos hidros 
Boeing 314. a partir da cidade do Natal no Brasil. 
Fisherman's Lake na Monr6via e 0 terminal em 
Leopoldville no Congo Belga. A Sabena tambem 
inicfa uma nova rota a 14 de Mar~o de 1941 entre 
Leopoldville e Joanesburgo. dando escoamento ao 

hidros. edificios para receber e acomodar 
passageiros. edificios para as tripulac;:6es. estac;:6es 
meteorol6gicas de comunicac;:6es radio terra -
terra e terra- aviao. 

A inaugurac;:ao da linha Miami - San Juan -
Port of Spain - Belem - Natal- Bathurst - Fisherman's 
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Lake(Monrovia)- Lagos -Leopoldville, realizou-se 
no dia 6 de Dezembro de 1941, que 
contratualizada com 0 Governo dos Estados 
Unidos tomou a sigla FAM 22 (Fig. 1) 

o enlace do tr6fego de correia desta linha 
para a Europa era feito em Lagos com a BOAC e 
Leopoldville com a Sabena que 0 encaminhavam 
para Lisboa e a partir daqui .para os paises do Eixo. 
Refira-se que 0 ataque japones a Pearl Harbour 

.AJ.>.J ..... >.Js SOUZA 

. .. 
\-I . : ~' r" 

, . . : \ 

Governo Americano encerram a linha FAM 22 em 
9 de Marc;:o de 1942, obrigando todo tr6fego postal 
e de passageiros de e para America do Sui a 
utilizar 0 retorno da linha FAM 18 para ser 
controlado nas IIhas das Bermudas. 

Vamos aos factos apresentando aos 
leitores duas cartas com 0 mesmo destin~, mas 
com percursos diferentes e obviamente com 
tempos de transmissoo tambem diferentes. 

... ~.,; :Q'. :jANUARIA DAS DORES LOYA . '.~ . . . ' ... 

·~.f.ihtcadura ~abra·i Nfl 117 r : . 

PORT U GAL 

CRUZ-QUEBRADA 

Figura 2 

aconteceu no dia 7 de Dezembro de 1941, 0 que 
originou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra 
Mundial. As cidades de Natal e de Belem 
funcionavam como entrepostos posta is das linhas 
FAM 22 e FAM 18 respectivamente, por onde 
passava todo 0 tr6fego postal e de passageiros 
para a America do SuI. 

Com a entrada na guerra ap6s 0 ataque 
japones, os Estados Unidos sentem a necessidade 
de controlar e censurar todo afluxo de correio e 
noo 56 vindo da America do sui, que atraves da 
FAM22 via Africa chegava a Europa sem qualquer 
controle dos aliados. 

Assim, 0 Departamento dos Correios dos 
Estados Unidos e a PAN AM por pressoo do 

A carta da figura N°2, 0 remetente em ins
cric;:oo a pena solicita que esta seja enviada via 
"NATAL ".A carta com obliterac;:oo de 25 de No
vembro de 1942 S. Paulo -Brasil por desconheci
mento que a linha FAM22 tinha sido encerrada, os 
Correios Brasileiros ap6em a marca "VIA AFRI
CA-L1SBOA-LONDRES" na correspondemcia satis
fazendo 0 pedido do utente erradamente e envi
am esta para 0 departamento postal da PAN AM 
da cidade do Natal onde chega a " 9 Dec 1942". 

Com 0 encerramento da linha FAM22 a 
carta e enviada para 0 entreposto postal da ci
dade de Belem para ser encaminhada pela linha 
FAM 18 para as Bermudas onde e examinada no 
Centro de Censura dos Aliados, e fechada com a 
cinta de censura PC 90. Esta carta chega a Lisboa 



-- FAM22 
FAM18 

dos Al;ores Rota 

Fig. 1 

a 3 de Junho de 1943 via Horta/ Ac;ores transporta
do pela Pan Am. 0 tempo de transmissoo desta 
carta com os portes correctos de 5.400 reis foi de 
cerca de seis meses devido as contingemcias do 
guerra e alterac;oo do rota. 

A carta do figura N°3 com a obliterac;oo de 
4 de Abril de 1941, com indicac;oo expressa "BY 
AIR MAIL VIA U.S.A." utilizou a linha FAM18, por 
acaso noo foi censurada e chegou a Lisboa a 17 
de Maio de 1941, tempo de transmissoo normal 
tendo em conta as vicissitudes do guerra. 0 porte 
de 9.000rs jo com sobretaxa aerea pogo por esta 
carta diz-nos que esta pesava mais de 5 gramas. 

/ 
Enlace de i 

rnglaterra para • 
Lisboo pela KLM \...JIIj 

au BOAC 

ArR.tCA 

. Leopoldville 
Y

l 
\ 

Com a construc;oo de um grande campo de 
aviac;oo em Monrovia, operativ~ no inicio de 
Fevereiro de 1942 e utilizado por avioes de rodas 
tanto civis como militares 0 encerramento do linha 
FAM 22 dois meses depois pouco afectou 0 

trofego postal no sentido para ocidente 0 qual 
era encaminhado para Lisboa pela SABENA e 
BOAC. Tambem os avioes do A.T.C. (Air Transport 
Comand) americanos comec;aram a operar no 
anterior rota do FAM22 para 0 interior e norte de 
Africa em apoio logistico as tropas inglesas que 
combatiam Rommel. 

Os avioes do A.T.C . tambem transportaram 
algum correia ocasional nesta rota. 

o Clube Filah~lico de Portugal encerra para ferias 

Os servl~os da sede do nosso clube estCio encerrados, como habltualmente 
durante 0 mes de Agosto para uma merecldas ferias. Este ano, como 0 dla 31 
de Julho e um sabado estaremos abertos nessa data. A nova epoca fllatellca 
Inlclar-se-a a 4 de Setembro. 
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Open Class 

Coisas e loisas do 1.a Republica 

Na minha Open Class tenho uma parte que 
resolvi chamar U Coisas e Loisas da 1 Q Republica u. 

Nesta secc;co procura-se abordar varios 
acontecimentos importantes da 1 Q Republica. 

Contudo quem quiser podera dar-Ihes uma 
importcncia bem maior. desenvolvendo-os e 
criando assim mais um capitulo da Open Class. 

. c · .. ·· .... 1· .. ·· .... · .......... ··1· .......... · .......... · 
Fig 1 

Tenho isso em mente. mas tenho tanto 
trabalho que terei de deixar tal para mais tarde. 
talvez quando me reformar da filatelia. 

1 - SACADURA CABRAL E GAGO COUTINHO 
atravessam 0 Atlantlco SuI. 

Os aviadores portugueses Gaga Coutinho e 
Sacadura Cabral realizaram em 1922 a primeira 
travessia do atlantica SuI. 

Pedro Vaz Pereira 

Durante este voo foi utilizado um Sextante 
especial criado par Gaga Coutinho.O tempo de 
durac;co do voo foi de 62 haras e 26 minutos. tendo 
este percarrido uma distancia de 8.383 Km. 

Fig 2 - Linho do Sodo 

o avico. um FAIREY III-D. transportando a 
pilato Sacadura Cabral e a navegador Gaga 
Coutinho. saiu de Lisboa a 30 de Marc;o de 1922 e 
chegou ao Rio de Janeiro a 17 de Junho de 1922. 
Foram efectuadas varias escalas. tendo a 
travessia escalado Las Palmas. Gando. S. Vicente. 
S. Tiago. Penedos de S. Pedro e S. Paulo. Fernando 



Noronha, Recife, Bahia, Porto Seguro, Vit6ria e 
finalmente Rio de Janeiro. 

........ 
~JI Sra. 

~o~ De- l!r.Lto L4A. 
RWl Doll Arnmeiro8 nil II -1 

LilIb811 

Fig 3 - Linho so Sob~r 

o primeiro hidroaviao chamava-se " 
Lusitania" e naufragou junto a ilha de Fernando 
Noronha, tendo sido 0 trajecto finalizado num outro 
hidroaviao enviado pelo governo portugues, 0 

qual foi baptizado de "VERA CRUZ" . 

2 - Os Camlnhos de Ferro 

Fig 4 - Cominho de Ferro do Estodo "Sui e 
Sueste, Minho e Douro 

Fig 5 - Componhio dos Cominhos de Ferro de 
Guimoroes 

Em Portugal como em todo 0 Mundo os 
caminhos de ferro eram fundamentais para a 
economia de qualquer pars. 

;-19_~t 
I 114.· ;)'~L . 
i 

Socledade "ESTORIL" 
Camlnho ~I Ferro de Cd. ~o Sadri ~ Cmlll 

Passe de livre circui3cao 
PAR> i.> CLASSE 

PARLAMENTAR 
NOI terma. do PUrlario no" 2.411 

~e 10 ~e Outubro de 1~.lO 

E~:~~cM,., ,J.,. 

-~~~-
AIII"oturo do po,lado, --Y------O nt, 

Fig 6 - Sociedode Estoril • Cominho de Ferro de 
Cois de Sodre a Coscois" 

Fig 7 - Cominho de Ferro do Porto a Povoo e 
Fomolic;:oo 

Esta estradas de ferro substitufram durante 
largos anos os deficientes caminhos que existiam, 
transportando carga, pessoas e correio. 

Em Portugal, ao contr6rio do que sucede 
hoje, existiam v6rias companhias de caminho de 
ferro, coda uma delas com a sua administrac;ao 

Fig 8 - Cominho de Ferro do vole do Vougo 
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propria e completamente independentes umas 
das outras. 

Fig 9 • Caminho de Ferro do Vale do Vouga 

Assim apoiado em documentos postais e 
noo posta is consegue-se fazer 0 levantamento de 
muitas das linhas e companhias existentes. 

L 

" ." 

! 
L 
o 
.". 

"' 0 o 

e 
" ~. 
to ., 

<!: .. 

Fig 10 - Mapa das linhas de Caminho de Ferro 
de Portugal 

o crescimento das linhas de ferro foi-se 
fazendo lentamente na 1 a Republica e a um ritmo 
inferior ao da Monarquia. 

Em 1910 existiam cerca de 3.000Km de linhas 
farreas e em 1926 apenas 3.S00Km 0 que para um 
periodo de 1 6 anos era francamente pouco. 

Esta rede era pertenc;a menos de meta de 
aos Caminhos de Ferro do Estado e a outra parte a 

Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro ( CP) 
e outras companhias de menor importoncia. 

3 - Actlvldades Economlcas 

Usando-se um pouco de imaginac;:oo e 
utilizando material filatalico com timbres de casas 

AZEITE. CEREAlS E LEGUMES 

ALFBRRARED & ~--

Fig 11 - Armazens de Azeite Cereais e Legumes 

comerciais e outro material relacionado com as 
actividades economicas da apoca. pode-se ficar 
com uma excelente ideia como tudo funcionava 
naquela apoca. 

Fig 12 - Feira agricola 

o comarcio a retalho ocupava um 
importante lugar na conjuntura economica 
portuguesa e dava trabalho a um importante 
numero de trabalhadores. Poram a economia 
portuguesa assentava principalmente na 
agricultura. 

Fig 13 - Actividades banc6rias 
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o trigo produzido em Portugal noo chegava 
para as necessidades do pais. j6 que a terra era 
pobre e pouco pr6pria para a cultivo daquele 
cereal, a que fazia que as produc;:6es fossem 
insuficientes. 

c. / //.~ , • --7 .. JJ.n •• C_f.t.._ 

Fig 15 - Companhias aurif(cas 

A produc;:oo de trigo era protegida e a 
importac;:oo s6 era autorizada quando a produc;:oo 
nacional noo era suficiente para abastecer a 
mercado. 

o trigo chegou a ser subsidiado em especial 
a importado pel as governos ap6s a 1 a Grande 
Guerra, j6 que este era vendido 6s panificac;:6es 
abaixo dp seu custo de importac;:oo. 

A vinha e a produc;:oo de vinho conhecem 
um importante incremento nesta altura, sendo este 
ultimo uma das principais senoo mesmo a principal 
exportac;:oo portuguesa. 

A industria era franca mente debil no 
Portugal republicano, sendo as nossas principais 
indus trias as conservas de sardinha e as texteis. A 
industria textil era a que maior emprego dava no 
pais, calculando-se que 60.000 operarios ai 
trabalhassem. 

A extracc;:oo de cortic;:a tambem tinha uma 
importante quota nas exportac;:6es portuguesos. 

50CIEDADE CsTORIL - -
GRf\NDE FE5Tf\ NOCTURNf\ 

- EM HOMENAQEM AOS 

EX. was CONtlRESSI8TAS DA 

CONFERENCIA INTEBPABLAMENTAB DO GOMERCIO 
---,- NO ----

Pf\RQUE ESTORIL 
DOM I N G O 29 oe: MAIo oe: 1921 

ENTRADA NOS TERREIROS 00 HOTEL 

!..gO ESTABEl..ECIMENTO THERMAl.. 

Fig 16 - Conferencia Interpar/amentar de 
Comerico, organizada pela Sociedade Estoril 

5. 
lI4:XN:raT.ERlil 

D'nteU. .. o.no,al_ de. TrMI,., 
,,_~.....:cs,I~ ) ..1 _ " 

Conference Parlarnentalre Intematlonala du Commerca 
(LISBO NN E) 

&XOU .... ON. 
Train I 6cla.!..!!..29 Mal d.19~)I/ .I. BILL~ ~ It 'JS 

Apparlmant d Monsf~ur~ ~.u~4 4"",· 
/~~d .. Ia.I~4-.tfJ~ 
Vol' Instructions d.n, It vtl'lO " ..... "".' .t 1 .. "".IItI •• 'II •• 

Fig 17 - Camet 0058 do Conferencia 

4 - Conferenclas e vlsltas 

Nessa altura realizaram-se em Portugal 
algumas importantes conferencias. Portugal foi 
visitado par alguns ilustres republicanos, que 

MINISTIE:RJ! DJ! LA QUI!RRJ! 

Coof6raoca Parla.aotaJra Internationala du COllareB 2 ... 

.13illet x i} .. o .. a.~. 
TRANSP0Itr AUTOM081~ 

A1.1.~e;: e;.,tree-Ci.,frB (Gare) i 1J" Ja'" 

R e; T 0 U R: e;.,tree. Cil)fra (Pa.,a) • 16" 

Auto _ ~ II.' '1 

Fig 18 - Bilhete de Transporte AutomoveJ 

vinham ao nosso pais noo s6 conhecer a nova 
realidade como igualmente assinar tratados de 
cooperac;:oo comercial e militar. 
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Fig 19 - Verso da ementa do a/m090 oferecido ao 
Marechal Joffre, com a posi900 a mesa de cada 
um dos convivas. 0 Marechal Joffre sentou-se a 
esquerda do Presidente da Republica e tinha a 

sua direita Bemardino Machado 

Nco nos podemos esquecer que Portugal no 
quadro europeu tinha as suas colonias que tinha 
que defender de outros interesses vorazes, que 
vinham p~r exemplo de Inglaterra nosso velho " 
aliado " . Procurando-se em papeis velhos 
conseguem-se encontrar alguns anuncios de4ssas 
reunioes e visitas. 

TEATRO TABORDA 
SERKACHE DO BOI JARDII , 

30 DE JULHO DE 1923 

AS 21 HORIS 

RE CITA 
PROBOIIDA 1'1111 VlI GRrPII 

.. ~ • DE ")f.\DClIIE.~ ••• 

COl A COI EDIA EI 3 AeTOS, 
ORIGIRAL DE CHAGAS ROQUETTE 

Fig 20 - 0 Teatro Taborda em 1923 

5 - 0 TEATRO 

Numa altura em que nco existia televiseo e 
o cinema dava os primeiros passos 0 teatro era 
importantissimo na divulgaC;eo cultural. Atraves 
de anuncios de pec;as de teatro podemos 
documentar 0 Teatro em Portugal. 

THEATR O 
., B 

SERIIACHE DO IOKIAIllIM 
D"'", JI I'ftlUre .. JIU 

20: DOLLARS 
PRO.l DR R. TRAORDI 'ARID EIlf'O 

EM .'1 AOTO B., QUADRO 
PE AO 

PRB QOS 

~ , to" = -" calaFil 
,."rflT ' Z," - II caIaFII 

fml - U .taFil 

PRUlCIPIA As 20 JIORAS E .IA 

Fig 21 - Anuncio de uma pec;a teatral em 1918 

Perfodo da dramaturgia e do naturalismo era 
levado a cena p~r um grande numero de pequenas 
companhias de teatro, muitas vezes de puros 
amadores. 

Muitas vezes as pec;as eram escritas pelos 
proprios e nas aldeias e vilas de Portugal 
representava-se teatro nas casas particulares, 
clubes e escolas. 

Foi na realidade um importante movimento 
cultural, que mesmo 0 aparecimento do cinema, 



THEATRO TASSO 

PLATEA SUPERIOR 
~. 

Fig 22 - Bilhete n.o 1 do Teatro Tasso da Serte 

noo veio tirar forc;a ao seu constante 
desenvolvimento. 

6 - OS JORNAIS 

Havia-os para todes os gostos e feitios , 
politicos, rurais, regionais e nacionais. Pode-se 
neste sub capitulo apresentarem-se algumas 
variedades de jornais. 
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Fig 23 - "Progresso Beireo" de 1925 

Neste perfodo conturbado os principais 
partidos ja eram proprietarios de jornais proprios. 

Assim 0 partido Democratico de Afonso 
Costa detinha " 0 Mundo" , enquanto que 0 partido 
Evolucionista, de Antonio Jose de Almeida era 
proprietario da " Republica", sendo 0 jornal "A 
Luta" propriedade do partido Unionista de Brito 
Camacho. 

.- ...., 
o Lavrauul 

DAS ESCHOLAS MOVElS AGRICOLAS 
-MARIA CHRISTINA" 

Fig 24 - "0 Lavrador" de 1917 

Tal como hoje e uma vez que em grande 
parte da 1 a Republica noo existiu Censura, os jornais 
ocupavam-se do combate politico e dos 
escondalos, expressando-se livremente. 

7 - OS POBRES 

Com uma inflac;oo terrfvel e a participac;oo 
na Grande Guerra, Portugal "coleccionou" um 
grande numero de pobres. 

Fig 25 - Carta com selo de "ASSISTtNClA" 

Tendo em atenc;oo esse facto foram criadas 
varias taxas obrigatorias de correia de assistencia 
a pobreza , as quais ceram obrigatorias em 
determinados perfodos do ano. 

No numero anterior a este, publiquei uma 
carta notavel sobre este assunto. 

8 - JA. EXISTIA ESTATISTICA 

A estatfstica noo e dos nossos dias. 
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Fig 26 - Estatrstica das e/eic;oes par/amentares, que 
era enviada aos jomais para publicac;oo gratuita. 

Ja naquela altura ela existia e bem 
organizada. Repare-se no documento que se 
publica, onde se encontra feita a estatistica 
eleitoral. 

9 - A NOVA MaEDA E as NOVaS SELOS DE 
CORREia E FISCAIS 

Mudam-se os tempo, mudam-se es 
vontades. Ap6s a implantOl;oo do Republica, 0 

Fig 27 - Nota republicana de 10 centavos 

Fig 28 - B/oco de se/os fiscais de 6 centavos 

real foi extinto e criada a nova moeda 
republicana, 0 ESCUDO. Tal viria a arrestor os 
valores postais e seiad os. 

IllJIFTE POSTIL 

Fig 29 - Primeiros se/os republicanos em pope/ 
p~rce/ana, tipo Ceres, emitidos em 1912 

A nova moeda tinha uma equivalemcia de 
1 $00 - 1.000 reis e p~r sua vez dividia-se em 
centavos, sendo 100 centavos 0 correspondente 
a 1 $00. Nos selos e valores selados foi introduzido 
o escudo. Os primeiros selos republicanos sao 05 

CERES emitidos em 1912 e que representam a 
REPUBLICA com uma foice e um molhe de cereais, 
representativo do for<;:a do trabalho. 

Neste artigo optei mais p~r textos mais 
pequenos, mas amplamente ilustrados, podendo 
o leitor " beber" a informa<;:oo toda nos imagens 
que se publicam. 

No pr6ximo irei tratar de algo que me 
apaixona : A Ma<;:onaria. 



Carta Postal Universal com selo tipo "D. Dinis" 

LUIS Armando Martins Barroso 

Pouco tempo ap6s termos publicado no n° 402 do nosso Boletim um artigo sobre os Inteiros 
Postais com selo tipo "D. Dlnls", vemo-nos no necessidade de ter de voltar 00 assunto, face a novos 
dodos entretanto recolhidos, os quais vem alterar substancialmente algo que of foi escrito. 

Tais dodos dizem respeito, exclusivamente, 00 capftulo das Cartas Postals Universals. 

Tudo come<;:ou quando, para tapar alguns "buracos" existentes no nossa lista de faltas de Boletins 
do Clube, adquirimos alguns exemplares, entre os quais estavam os numeros 81 e 82, respectivamente 
datados de Mar<;:o e de Abril de 1958, que nos reservavam uma surpresa. 

Entre os artigos neles inseridos, Cunha Lamas, escreve um sobre "Os Intelros utilizados como 
Propaganda" e, af. aborda naturalmente a "CARTA POSTAL UNIVERSAL". 

Acontece porem, que entre os varios considerandos que depois repete, nos seus livros, "Intelros 31 
Postals de Portugal e IIhas AdJacentes" - edi<;:co de 1969, e "Catalogo dos Intelros Postals Portugueses" 
Vol. I - edi<;:co de 1985, este ultimo em parceria com A.H. Oliveira Marques, um ha que, multo 
estranhamente, nco foi transposto para os livros citados e era do mais relevada importcncia que 0 

tivesse sido. 

A parte nco transcrita do seu artigo desenvolvido nos Boletins nOs 81 e 82, e a seguinte: .. ate a 
serle A 13 (Agosto de 1956) 0 selo Impresso e do tlpo "Caravela", maS a serle segulnte. A 14 Cfeyerelro de 
1952] iQ recebeu a ImpressQo do se/o do t;po "p. Dln;s". 

E porque e relevante esta afirma<;:co e porque teria sido importante a sua transcri<;:co nos obras 
seguintes do autor? 

a) porque se tivesse sido transcrita teria evitado que, durante dezenas de anos, se laborasse no 
erro de andar a procura do que nco existia. 

b) porque explica 0 motivo porque nunca foi encontrada qualquer Carta Universal A 13, com selo 
impresso do serie Cavalelro Medieval, 0 que levava a que, p~r isso, Ihe fosse atribufdo um e levado grau 
de raridade. 

Tal nunca tinha acontecido, nem podia acontecer, pel a simples razco de, esta especffica serie 
do Carta Postal. Jamals ter exlstfdo. 

Curiosamente fica entretanto, por explicar, porque e que esta pequeno parte do escrito nos nOs 
81 e 82 do Boletim do Clube Filatelico, datado de 1958, nco aparece, nem no Livro editado em 1969, 
(paginas 197, 198 e parte do 199, onde nada e referldo sobre a exlstencia, ou nao, de Cartas Universals 
com selos tlpo "D. Dlnls" nem no Catalogo de 1985, on de se afirma que "as series A 13 (11) e A 141evaram 
Impresso 0 selo da emlssao "Cavalelro Medieval", 0 que nco correspondia a verdade pois, as muito 
poucas Cartos Universais, do serle A 13 conhecidas, tem impresso, 0 selo de 1$00 do serie "Caravela". 

o outr~ dado novo recolhido diz respeito as Cartas Posta is Universais com selos adeslvos do tlpo 
D.Dlnls. 
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Conforme estipulava 0 acordo entre a Empresa Carta Postal Universal e os Correlos, as cartas 
posta is, embora fossem vendidas ao publico por 20 centavos, valor da vinheta para as Obras Sociais 
dos cn (impressa ou noo), quando levantadas pelo seu autor, eram entregues j6 seiad os com 0 porte 
em vigor (1 $00) em selos impressos ou adesivos, sendo este valor suportado pela empresa dona das 
Cartos, a qual se ressarcia desses custos e outros as mesmas inerentes, atraves da publicidade ou 
propaganda nelas insertos. 

Ate h6 muito pouco tempo s6 eram conhecidas, com selos adeslvos tlpo D. Dlnls, as da serie A 5, 
os quais parte delos, devido a erro de impressoo no frontispicio, noo levaram 0 selo impresso. 

Todavia, apareceu agora no mercado uma Carta da serie A 2, ate ao momento conhecida 
apenos com selo impresso "Caravela", que apresenta 0 porte devido, atraves da colagem de um par 
de selos de $50 do tipo "D. Dlnls". 

Esta descoberta, vem alterar 0 conhecido, ate aqui, no que concerne as Cartas com selos adesivos 
e, mais curiosa ainda, vem confirmar 0 facto de quando os selos noo sao impressos, os adesivos 
apresentados, 0 serem sempre em par de selos de 50 centavos e nunca num selo s6 de 1 $00 (!I). 

Tambem a Carta agora encontrada noo traz impressa, na aba gomada destinada ao fecho, a 
vinheta de $20 para as Obras Sociais dos cn, como obrigava 0 n° 3 do artigo 1.211 do Regulamento da 
Convenc;:oo Postal Universal, pelo que, neste coso, se mantem a infracc;:oo a Lei que j6 havia sido 
detect ada aquando da emissoo da serie A 1. 

Contudo, tal anomalia aparece corrigida, nesta mesma serie de Cartas Universais (A 2) mas, 
apenas nas que contem um selo impresso tipo "Caravela". 

Consideradas estos duos alterac;:6es ao artigo anteriormente escrito sobre os "Cartas Postals 
Universals" seladas com selos do tipo "D. Dlnls", temos que, actualmente, 500 conhecidas 
comproygdgmente, ate que outras descobertos surjam, os seguintes: 

Para terminar, acrescentaremos que a ideia das Empresas obterem lucros, atraves de anuncios 
ou outros formas de propaganda de diversos entidades, em Inteiros devidamente selados, mas vendldos 
ao publico a prec;o Inferior ao valor do porte, noo se resumiram apenas 6s Cartas Postais Universais. 

Seu inicio teve lugar em 1877 quando a Casa Havaneza colocou a venda por 20 reis, sobrescritos, 
com publicidade e propaganda, com selos de 25 reis (D. Luis fita direita) colados. 

Cartas Posta Is Universals com selo Hpo "D. Dlnls" 

Grau de Rarldade (a) 
Data de Emlssoo Quant. Series Tlpo 

novo clrculado 

Outubro 1955 - A 2 selo adesivo 10 • 
Dezembro 1955 ... A 5 selo adesivo 8 9 

12 Fevereiro 1957 5.000 A 14 selo impresso 6 9 

a) escala de 1 a 10 

b) • noo e conhecido qualquer exemplar. 

c) ••• noo conhecida. 
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Depois destas outras se seguiram ao longo dos tempos, (ver Mapa abaixo) umas com mais sucesso 
do que outras e algumas ate que, apesar de nunca terem sido pagas nem levantadas do deposito dos 
CTT pelos seus autores, aparecem, embora em muito escasso numero (novas e circuladas), no mercado 
(ll??). 

Havemos de voltar, para uma abordagem a esta curiosa forma postal. 



MAPA -Intelros utilizados como Propaganda 

Proprietario Data Designa~ao 

Coso Havaneza 1877 o Annuncio Postal 

Salvador Arcadio Ferrer 19.11.1903 Carta Postal Annunciadora de Portugal 

Visconde de Sacavem 1904 o Reclame 

Martins, Morais & C.Lda. 1915 Carta Postal Secreto 

Carlos Alberto Silva Fernandes 14.03.1953 Postal Comercial 

Marcel Robert Kruger 24.06.1953 Carta Franqueada CRAMEL 

Carta Postal Universal Junho - 1955 Carta Postal Universal 

Agenda de actividades 

Julho 
Dia 03 - 14.0 Leilao Filatelico 
Dia 1 7 - Conferencia Filatelica 

Emissoes Marques de Pombal 
por Joao Manuel Lopes Soelro 

Dia 24 - 2.a Eliminat6ria do Trofeu CFP 2004 

Agosto 
Encerrados para ferias 

Setembro 
Dia 18 - Conferencia Filatelica 

Maxlmafilla 
Dr. Eurlco C. E. Lage Cardoso 

Outubro 
Dia 02 - 3.a Eliminat6ria do Trofeu CFP 2004 
Dia 09 - 15.0 Leilao Filatelico 

Comemorativo do 61.0 Anivers6rio do CFP 
Dia 16 - Conferencia Filatelica 

Os selos Coroa da Guine 
por General Oliveira Pinto 

Dia 22 a 30 - Philaiberia 2004 

3! 



Emissoes Marques de Pombal - 1925 

Curiosidades e erros na aplica~ao do Imposto 
e as falhas da Administra~ao Postal 

Conferencia Filatelica no C. F. P. 
2004/07/17 

1 - Breve introduc;ao 

Por convite do meu amigo e OgO Presidente 
da Oirec<;ao do Clube Filatelico de Portugal, Dr. 
Elder Correia, aceitei de pronto a incumbemcia de 
vir a proferir uma "palestra" em data a marcar e 

36 sobre um tema a definir. Nao sabia de todo no que 
me estava a meter, pois que e diferente um 
comprometimento para esc rever um artigo para 
uma revista, do compromisso de proferir uma 
conferencia perante 0 olhar atento de uma plateia 
mais ou menos numerosa, (conforme 0 caso), de 
colegas do mesmo oficio que tal como n6s tem os 
seus conhecimentos e pontos de vista, e que 
estarao prontos para nos questionarem no local e 
na hora. 

Os que privam comigo de mais perto e me 
conhecem melhor, questionaram-me quase de 
imediato se algum assunto relacionado com a 
Aerofilatelia (classe de que sou grande e 
incondicional amante), seria neste encontro 
abordado, mas deixei 0 assunto em aberto, como 
se fosse "tabu", e s6 he pouco tempo resolvi que 
neste encontro iria apresentar e debater a Emissao 
Marques de Pombal de 1925, p~r se tratar de uma 
emissao cheia de "pequenas" peripecias 
filatelicas que aos poucos fui descobrindo, e hoje 
me presenteiam com um enorme gozo e que quero 
neste momento dividir convosco. 

2 - Pequena alusao historic a do visado 

Sebastiao Jose de Carvalho e Melo, de seu 
nome completo, conhecido entre todos como 

Joao Manuel Lopes Soelro 
joooelsa@net.sapo.pt 

"Marques de Pombal", nasceu em Lisboa a 13 de 
Maio de 1699. No palacio onde "veio ao mundo", 
na entao Rua Formosa, hoje chamada Rua do 

") 

n •.• , ~It'" 

Figura 1 - Sebastioo Jose de Carvalho e Melo (Mar
ques de Pombal) segundo uma pintura do epoca 

Seculo. esta devidamente assinalada com uma 
lapide comemorativa que a edilidade Lisboeta ali 
colocou. 

Este estadista portugues foi embaixador de 
O. Jooo V nas cortes inglesa e austrfaca. Sem 



significativ~ sucesso para Portugal, tais missoes 
foram de vital importancia para a formac;:ao 
politica e economica de Sebastioo Jose. Na 
Austria volta a casar em segundas nupcias com 
Dona Leonor Daun. Em 1750, com a subida de D. 

o aumento do poder real, que queria que fosse 
absoluto. Procurou entraquecer (abater) a nobreza 
instalada e criar uma nova corrente de apoio a 
realeza na classe dos ricos comerciantes e 
industriais. Oeste processo de combate aos nobres, 

Figuras 2, 3 e 4 - Pro vas de prancha em quadras com os tres motivos da emissoo (Effgie, Plana e Monu
mento) . Pequena perfurac;oo no canto inferior esquerdo de cada selo. Sobrecarga a preto em diagonal 

"WARTERLOO & SONS LTD. / SPECIMEN". Das tres cores aqui representadas, 560 azul e 0 verde escuro 
com Iigeira diferenc;a na tonalidade foram aceites. A primeira para os selos do Continente e a segunda 

Jose I ao trono de Portugal, e nomeado Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra. 
A sua grande capacidade de trabalho e chefia 
revelou-se na forma como encarou 0 terramoto 
de 1 de Novembro de 1755, momento a partir do 
qual se tornou no homem de confianc;:a de D. Jose 
I. Amado por uns, odiado p~r muitos mais, foi ele 0 

grande responsavel pelo cog nome de "0 
Retormador" com que D. Jose passou para a 
historia. Se a reconstruc;:ao da baixa Lisboefa e a 
projecc;:oo e consfruc;:oo das "avenidas novas" Ihe 
sao de imediato associadas, noo e menDs verdade 
que 0 nosso Marques de Pombal tomou nas suas 
moos outras grandes e arduas faretas que visavam 

PORTUGUEZA 

Colcc.;ao dG5 66 .c1os poslnis difcrcntes dt: 
PurtugAI " P:lnl ! 1 19 Adiacente.~ e Colonias, 
ctiaclos [ldu Lei DR 1708 de 24.Xll-1924, 
para refor~r u SUb5CI'IC'Jo uucional destinal!:l 
Ii execu~o cle urn mnnllU:llmto nil fvlnrquez 
cIt!- Pomilo.l 1111 oldude dt! LUlbo.. 

• Pr~ 34tOO escudos. 

o caso mais conhecido e 0 processe des Tavoras 
que a 13 de Janeiro de 1759 foram forturados e 
execufados publicamente, acusados de tentativa 
contra a vida do Rei. Vimos recentemente uma 
serie televisiva onde fielmente se retrata este 
episodio. 

Combateu igualmente os privilegios do 
clero que pretendia subordinar ao poder absolufo 
do monarca. Expulsou e confiscou os bens da 
Companhia de Jesus, porque a sua influ€mcia na 
sociedade porfuguesa e as suas ligac;:oes 
internacionais eram um forfe enfrave ao 
fortalecimento do poder regio. Reformou 0 ensino, 

Do prodnto .Ill ~ncln ,lcstn colec:c30 
e:ttu9CIcs Iclcgrafo-pooI1ll3. d05: in:v;c : 

A A~'I.~lcllcin !lOS TIlh:!r': lIlu~.I... I:; 'npl'o, 
gnddl! elm C()rt~s c Tclegraros _ 5~~ 

A Casn 11o~ jOI'n::ll'ltn~ o A~~o~~ d03 
Escntnres e .ll)rIlDlis l n.~ Ptl r l llg\k:~ c 
Sinrbcol lo dos Profiss;rmn13 da lmpr.::nslI. -cm 
porlc.~ igllRl~ -.---..,._. ._-_. .2J, 

Ao AZlln de ~o Joao. As~is t ::ncJia lnhntll .Ie 
Sanlu 1/.lhel e Sociedlld rro!ll)lloTll dt: Azilo!. 
Crech;:s e E!colno. n elldn t Im _ _ 1% 

Figuras 5 e 6 - Frente e verso dos sacos com os quais eram vendidas as colecc;oes dos selos de Marques 
de Pombal 

3' 



38 

I 

Ii~ .~ 

'ti 
Q 0 ~ 

"d ~ 
'0 [D C!I v 

::- L. "0 ~ v..1t 1141 • lOll __ .. c:rmI".q:""",cb 
O' d' 0 

a.:f", 0 
~ 1U Q) ~ 
'; .-l ,Q " 

~ g! ~ 
o 3m'. 

CNWOSO L'u i'liA 

a t· ~ a1 -o a : 
~ ~ ~ o · ~ 
.... " Q Q 

[l.!: _"='-00:::'- ;:::i 

l!. s...,u .. ·O I·el h O ~ =-
. . ~lBBOA 

Figura 7 - Inteiro Postal Ceres, expedido da Figueira da Foz para 
Lisboa em 8 de Maio de 1925. Primeiro dia de Imposto Postal, 

custeasse a execuc;oo do 
Monumento ao Marques de 
Pombal. Antes de comec;armos 
propria mente dito a falar desta 
emissoo e dos seus prop6sitos, 
aventuras e desventuras, e preciso 
lembrar que a intenC;ao de mandar 
erguer um monumento ao 
Marques de Pombal remonta ao 
ana de 1855 em que pela primeira 
vez de forma publica Aires de Sa, 
vereador da Camara Municipal de 
Lisboa lanc;ou esta ideia. Contudo 
por circunstancias varias, 
nomeadamente de ordem 
politica, tal projecto foi sempre 
retardado e s6 muitos anos mais 
tarde em 1923 a Comissoo 
presidida por Vieira da Rocha, 
retomou os trabalhos com 
resultados positiv~s. aplicac;ao do selo adicional de $15 (Monumentoi) 

anteriormente nas moos dos Jesuitas, atraves da 
adopc;oo de novos metodos pedag6gicos e da 
criac;oo de novas escolas como a Aula do 
Comercio e 0 Real Colegio dos Nobres. Da novos 
pianos de estudo a Universidade de Coimbra, 
funda no Porto aulas de Desenho e de Nautica, 
estabelece 0 Jardim Botanico 
de Coimbra, um Museu de 

A referida Comissao pensou que com a cri
ac;oo de selos de "Imposto Postal" poderia custe
ar as enormes despesas da construc;ao de too gran
dioso monumento, cujo projecto era do escultor 
Francisco Santos e dos arquitectos Ant6nio do 

Hist6ria Natural e a Imprensa 
Nacional. Reformou igualmente 
a administrac;oo, as financ;as e 0 

sistema militar, criando 0 Erario 

CAIXlj FILIAL DO BANCO DE PORTUGAL 

Regio e a Real Mesa Cens6ria. 0 
fim da distinc;oo entre Cristoos 
Novos e Velhos, a libertac;oo dos 
indios do Brasil e a abolic;oo da 
escravatura no reino, soo 
tambem da sua responsa
bilidade. Por tudo isto recebeu 
o titulo de Conde de Oeiras em 
1 759 e 0 de Marques de Pombal 
em 1769. 

Com 0 falecimento de D. 
Jose L e por ter cometido varios 
abusos de poder que Ihe 
valeram a antipatia e a criac;oo 
de muitos inimigos, D. Maria I 
mandou fazer uma sindicancia 
aos seus aetos, do qual se 
defendeu atribuindo a 
responsabilidade dos mesmos as 
ordens de D. Jose I. Foi 

lao •. Sr •. 

Rue. Se~lIa. pil'!ta 
._-- "'- ----.----- - - ----- -

Figura 8 - Carta enviada do Porto para Vila Nova de Gaia em 13 
de Maio de 1926. Utilizoc;ao do selo de $15 (Effgie) da Guine no 

Continente 

condenado a viver afastado 20 leguas de Lisboa. 
Morreu a 8 de Maio de 1 782 no seu palacio em 
Pombal. 

Couto e Adoes Bermudes. Esta Comissoo que na 
epoca dispunha de grandes influencias junto da 
Mac;onaria e de todos os meios de destaque da 
vida nacional, conseguiu que em 30 de Julho de 
1924, 0 ministro do Comercio, Henrique Satir~ Pi
res Monteiro, enviasse a Camara dos Deputados 
uma pro posta de lei que criava dois selos postais, 
um de $15 e outro de $30, este ultimo com uma 

3 - Emlssoo Fllatelica 

o tema desta conferencia e a emissoo de 
"Imposto Postal" de 1925, que se pretendia que 



sobrecarga "MULTA", revertendo 0 produto do 
venda para a subscrit;:ao promovida pela Comis-

no interior do Continente e expedidas deste para 
as Ifhas Adjacentes e provrncias ultramarinas; 

1.650.000 para serem apostos 

Figura 9 - Bilhete postal enviado do Lobito (Angola) para Lisboa em 12 de 
Maio de 1930. Como explicamos trata-se de uma utilizac;oo in de vida do 
imposto postal com umano de intervalo sobre a correcta aplicac;oo do 

nos correspondencias permu
tadas no interior de coda ar
quipelago dos At;:ores e Ma
deira enos expedidas de coda 
um destes para 0 Continente 
e para 0 outro arquipelago e 
pro vrn cias ultramarinas; 
1.750.000 para serem apostos 
nos correspondencias permu
tades no interior de coda uma 
das provrncias de Angola e 
Mot;:ambique enos expedidas 
de coda uma destas para a 
Metropole, para as outras 
colonias portuguesas e para as 
IIhas Adjacentes, e 1.650.000 
para serem apostos nos cor
respondencias permutadas 
no interior de coda uma das 
colonias de Cabo Verde, S. 
Tome e Principe, Guine, (ndia, 
Macau e Timor enos expe
didos de coda uma destas 
para a Metropole e IIhas Ad-

sao Executiva do monu
mento ao Marques de 
Pombal. Em 1 de Agosto a 
proposta foi admitida e re
metida para a Comissao 
de Correios e Telegrafos, 
que a aprovou em 4 do 
mesmo meso Foi seguida
mente aprovada pelas 
Comissoes das Colonies e 
des Financ;:as, e foi posta 
em discussao na Camara 
dos Deputados em 21 sob 
proposta de lei n° 804 - C, 
que a seguir reproduzimos: 

ArfO 1 ° - sao cria
dos dois selos postais, um 
com 0 valor de $15 e ou
tro com 0 de $30, tendo 
este uma sobrecarga 
"Multo", cujo produto de 
venda revertera para a 
subscrit;:oo nacional pro
movida pela Comissao 
Executiva do Monumen
to 00 Marques de Pom
bal. 

ArfO 20 
- A emissoo 

mesmo. 

jacentes. 

BIl"CO "Rei_HAt: U(TRAMARINa ~ 
LOURENCO MARQU 

Figura 10 - Trata-se de uma carta expedida de Lourenc;o Marques (Moc;ambique) 
para Santarem em 12 de Maio de 1930. Utilizac;oo indevida do imposto posta/, 
igualmente com um ano de intervalo sob a ap/icac;oo co"ecta. 

destes selos noo excedera a tota/idade de 
20.000.000, assim distribuldos: 3.300.000 para se
rem apostos nos correspondencias permutadas 

§ 1 ° -As cores, desenhos e outros caracteres 
dos selos seroo determinados pelos Ministerios do 
Comercio e Comunicat;:oes e das Colonias. 
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§ 2° - A franquia especial com 
a selo de $15 sera obrigatoria, como 
sabre taxa, nas correspondencias pos
tal e telegrafica e nas encomendas 
postais nos dias 8 a 13 de Maio de 
1925. 

§ 3° - As correspondencias e 
encomendas postais retiradas dos 
receptacu/os na primeira tiragem do 
dia 8 de Maio de 1925 ficam 
obrigadas 6 franquia adicional a que 
se refere a § anterior, e as retiradas 
na primeira tiragem do dia 14 do 
mesmo mes ficam isentas dela. 

~ 

~;'~J? 

6- . l'f. .J\A IJVrl,. ,)J.,.tv -

\ I lir . l~ f? J~ ... J. n~~ 

'P. ~ '" 
(Vv=a }/T' ~ ~ 

-----
""IlI'~ •• IJ 

LIi80A CilRfIUL ~ 
~8_3108 ~ :;;: 

2 

§ 4° - Seroo exceptuados da 
obrigatoriedade desta estampi/ha 
adicional: as jomais, as livros impressos 
e a correspondencia isenta 
oficia/mente de franquia postal. 

§ 5° - As correspondencias noo 
franqueadas com a selo especial de 
$15, como sabre taxa, nos dias 8 a 13 

Figura J J - Registo de 29 de Marc;o de J934. no qual j6 fo; utili
zado 0 selo de $30 Multo de S. Tome e Prrncipe.Com base no 
lei, a aplicac;oo noo poderia ter sido feita. 

de Maio de 1925, seroo porteadas com a selo 
especial de $30, mu/ta, sendo a importoncia 
deste cobrada dos destinatarios. 

§ 6° - Nos selos destinados 6 [ndia, Macau e 
Timor as taxas fixadas no Art° 1 ° seroo substitufdas 
pelos seus equivalentes nas moedas adaptadas 
nestas colonias. 

ArtO 3° - Pelos Ministerios do Comercio e 
Comunica~6es seroo fixadas as quantidades de 
selos a emitir de $30, mu/ta, tanto para a Metropale 
e IIhas Adjacentes como para as colonias, sem 

.~ .... : 

que a total dos selos emitidos exceda as limites 
fixados no Art° 2°. 

ArfO 4° - Os selos retirados de circu/a~oo par 
excederem as necessidades da obrigatoriedade 
fixada nos §§ 2° e 5° do ArfO 2° seroo remetidos para 
a Casa da Maeda e Va/ores Selados, on de ficaroo 6 
venda ate Ihe serem requisitados pela Comissoo 
Executiva do Monumento 00 Marques de Pombal 
au ate completo esgotamento, tendo a produto 
do venda realizada a destino fixado no ArfO 1°, para a 
que sera entregue 6 mesma Comissoo. 

ArfO 5° - Todas as despesas com 
a emissoo ficam exclusivamente 
a cargo do Comissoo Executiva 
do Monumento 00 Marques de 
Pombal. 

ArtO 6° - Os Ministerios do 
Comercio e Comunica~6es e 
das Colonias adoptaroo as 
providencias necessarias 6 
execu~oo desta lei. 

ArtO 7° - Fica revogada a 
legisla~oo em contrario. 

Figura 12 - Neste Inteiro Postal Ceres, marcado com data do dia 7 
de Maio de J925 em Famalicoo, (dia em que 0 Imposto ainda noo 
estava em vigor), fo i Porte ado em Lisboa no dia 8 do mesmo mes 
com 0 selo de $30 Multo - Efrgie, por falta de Imposto. De acordo 
com a lei tal noo poderia ter acontecido. 

Esta proposta de lei foi 
retirada do Camara dos 
Deputados e s6 em 19 de 
Novembro voltou a ser falada a 
sua discussao, pelo mesmo 
deputado que havia pedido a 
sua retirada, dando depois 
origem a conversoo na Lei n° 
1 708 de 24 de Dezembro de 1924 



Figura 13 
Trata-se de um bilhete-postal que foi 
expedido na Estacoo Central de 
Usboa em 10 de Maio de 1925,com 
destino a Ericeira onde foi ob/iterado 
com marca do dia 11 do mesmo 
meso 0 bilhete-postal foi posto no 
receptacu/o sem quaisquer selos, 
quer os de uso normal ($25 do porte 
dos bilhetes postais no servico 
nacional), quer os $15 de imposto 
obrigatorio . Na estacoo de 
chegada foi portado com $50 
centavos (dobro do porte em falta) 
+ $30 do dobro do Imposto em falta. 
Foi batida a marca linear a pre to 
MARQU~S DE POMBAL 30 CENTAVOS, 
indicadora da falta do imposto. 

(Diorio do Governo n° 285, 1 a Serie, da mesma - 6.662.000 - Monumento a erigir. 
data). 

Em 14 de Fevereiro do ana seguinte, a por
taria nO 4352, regulamentou 0 disposto na citada lei, 
determinando as cores dos selos, os respectivos de
senhos, em numero de tres para cada taxa: effgie do 
Marques de Pombal; plano da Reconstruc;:ao de Lis
boa e fotografia da maquette do monumento a 
edificar, sendo facultativa a utilizac;:ao e aplicac;:ao 
de qualquer dos motivos nos correspondencios; e a 
venda para os coleccionadores. A Comissao por in
termedio da Administrac;:ao Geral dos Correios e Te
legrafos contactou a cas a Waterlow & Sons, Ltd. 
com a qual firmou um contrato em 30 de Dezembro 
de 1924 mais ou menos nestes termos: 

- Fornecer 20.000.000 de selos distribufdos 
pelos tres desenhos: 

- 6.6l6.000 - Effgie do Marques de Pombal; 
- 6.662.000 - Plano da Reconstruc;:ao de Lisboa; 

Figura n° 14 

- Fornecer alem das quantidades indicadas, 
mais 410 colecc;:5es completas com destin~ a 
U.P.u.; 

- Entregar os selos ate 31 de Marc;:o de 1925, 
sendo as despesas custeados pela cosa impressora; 

- Fornecer os selos pelo custo total de £ 5580; 

- Inutilizar as chapas perante um 
representante portugues ap6s a entrega total dos 
selos da emissao. 

A Comissao enviou para Londres as 
fotografias dos motivos de cada selo, sendo a 
effgie do Marques de Pombal uma das muitas 
gravuras existentes, 0 Plano da Reconstruc;:ao de 
Lisboa segundo 0 quadro do Pintor Miguel Angelo 
Lupi existente na Camara Municipal de Lisboa e a 
maquette vista do angulo de sueste. Os desenhos 
foram elaborados por H. Fleury, e os gravuras em 

Neste segundo caso trata-se de 
!:1m bilhete-postal expedido de 
Vila Fernando (localidade 
alentejana sita muito perto da 
cidade de Elvas) , para Vieira do 
Minho em pleno perfodo de utili
zacoo obrigatoria do Imposto 
Marques de Pombal. Aqui foi 0 

chefe da estacoo Sr. Leonel 
Hermfnio, que em letra manus
crita pela sua moo escreveu 
que a referida correspondencia 
era dispensada do imp os to, por 
noo haver selos de Marques de 
Pombal naquele posto de cor
reio. Ambas as oecas foram gen
tilmente cedidas pelo meu ami
go Armando Sanches. a auem 
publicamente agradeco. 
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talhe-doce por J.A.C. Harrison (Effgie e Plano) e G: 
Fairweather (Monumento). Os selos foram 
impressos em folhas de 100 (lOX 10), em papel 
levemente pontinhado com um denteado de 12 
V2. A legenda, a taxa e a sobrecarga "MULTA", foram 
apostas em segunda impressao. 

A portaria n° 4352 determinava que ap6s 
o perfodo de venda postal em todas as estac;:oes, 
continuassem os selos a venda por mais quatro 
dias, pelo valor facial, para fins filatelicos, findo 
tal prazo seriam todos devolvidos a Casa da 
Moeda onde se manteriam a venda, tambem pelo 
valor facial, ate completo esgotamento. No 
entanto para comodidade do publico e 
simplificac;:ao do serviC;:o, foram postas a venda 
colecc;:oes completas dos 66 selos ao prec;:o de 
34$00, cujo resultado foi desastroso, pelas 
reclamac;:oes com 0 prec;:o (0 dobro do valor 
facial), e por muitos dos selos virem com defeitos 
dentro das saquetas onde eram vendidos. 

Figura 16 - Tratam-se de duas cartas expedidas de 
Ceia e Fafe em 10 de Maio de 1926 para 0 Porto, as 
quais 
foram enviadas sem 0 respectivo selo de Imposto 

postal. Na Estac;ao Porto Central • 1 a Secc;ao ., nao 
havia selos de $30 Multa, pelo que as referidas car
tas foram porteadas com pares de selos de $15 im
posto, para fazer 0 valor da estampilha de Multa 
postal devida. He ainda a registar que sobre os pa
res de selos foi aposta uma marca linear batida a 
preto com a inscric;ao PORTEADO. Conhecemos ou
tros pares de selos obliterados no mesma estac;ao e 
com a mesma marco, mas sempre sobre selos de S. 

- s. ROMAo 

: au-~,. ~ Q) 
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Figura 15 - Legenda em conjunto com a figura n° 

Terminado 0 perfodo de validade da 
utilizac;:ao dos selos de Marques de Pombal (14 de 
Maio de 1925), foram devolvidos a Casa da Moeda 
varios milhoes de selos, quer do Continente e "has 
Adjacentes, quer do Ultramar. As quantidades de 
selos emitidas foram exageradfssimas face a 
utilizac;:ao prevista de apenas 6 dias, nem 0 publico 
filatelico poderia alguma vez vir consumir tanta 
sobra. 

Com base em tudo isto a Comissao voltou 
a solicitar novo perfodo de utilizac;:ao obrigat6ria 
dos selos de Marques de Pombal, que pela Lei n° 
1862 de 19 de Abril de 1926, decretou a aplicac;ao 
obrigat6ria dos selos do Marques de Pombal no 
Continente, "has Adjacentes e Ultramar, de 5 a 15 
de Maio de cada ano, a comec;:ar em 1926 e ate 
esgotamento da emissao. 

A mesma lei autorjzova a utilizacao dos selos 
das Col6nias. dos Acores e Madeirq no Continente 
se se verificasse que os selos emitidos para cada 
uma das col6nias e ilhas fossem excessivos as 
necessidades. Tal utilizoc;ao veio a ser verificada, 
nao por falta de selos do Continente ou excesso 
deles noutros lados, mas antes por algum 
comodismo, apetite filatelico e imprecisoes da 
"maquina postal". 
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Como se tudo isto noo fosse suficiente, por 
motivo das varias reclama<;:oes foram queimadas 
43.962 colec<;:oes completas (Decretos nOs 14036 
de 28/07/1927 e 14966 de 24/11 /1927)e foram fa
bricados mais 4.352.238 selos de $15 do Continen
te para compensa<;:oo dos selos destrufdos. Em 8 
de Agosto de 1927, procedeu-se na Cosa da Moe
da a referida queima. 0 Decreto-Lei n° 17664 de 
25 de Novembro de 1929 (que a seguir transcre
vemos), suprime as autoriza<;:oes para circula<;:oo 
de selos de uso adicional e de quaisquer outros 
comemorativos ou de assistEmcia, pondo um pon
to final no Imposto Postal em Portugal. 

"Considerando que os abusos que se estavam dan
do com as sucessivas emissoes de se/os comemo
rativos e especiais tem levan-

Figura n° 17 
Carta da agencia Caixa Geral de 
Depositos de Castelo de Vide (Vila 
Alentejana 10caJizada perto de 
EstremozJ, expedida para Lisboa 
em 14 de Maio de 1929. Utilizac;oo 
de um selo de Multa $40 dos Ac;o
res (MonumentoJ, cortado ao meio 
para pagamento do respectiv~ im
posto. Trata-se de uma carta isen
ta de porte no servic;o naciona/, 
contudo como foi enviada sob 
registo pagou 0 respectivo premio 
e 0 referido imposto indevi
damente, tal como previa a lei 
para a correspondencia isenta de 
porte no servic;o nacional. Est6 
obliterada com um carimbo "Tipo 
Frances". 

tuada diminui~ao das receitas, tais emissoes pro
vocam nos servi~os postais; 

Considerando 0 gravame, alem dos prejufzos de 
varia ordem, que acarretam para 0 publico; 

Considerando 0 caracter peculiar dos servi~os 
postais, cuja franquia deve ser exc/usivamente 
destinada a obter receita para ocorrer aos encar
gos de explora~ao e melhoramento destes servi
~os; 

Mas, atendendo a que esta em vias de cone/usao 
o monumento 00 Marques de Pombal, elevado 
quase exc/usivamente com a receita media anu-
01 de 270.000$00, obtida pela Administra~ao Ge-

tado justificadas ree/ama~oes, 
ate de caracter intemacional; Jose Rebelo da eosta eabral 
Considerando a desorganiza
~ao que, a par de uma acen-

Figura nO 18 
Trata-se de uma carta 
expedido de Fornos de 
A/godres para 0 Porto em 8 
de Maio de 1927 (erro no 
datadorJ . Foi cortado ao. 
meio uma estampilha de $30 
Multa do Continente (Plano 
da Reconstruc;oo de LisboaJ, 
para fazer 0 porte correcto 
de $ 15 do imposto . Estas 
pec;as completas, soo 
verdadeiros "ganchos", sobre 
fragmentos iso/ados embora 
tambem bastante dif(ceis 
encontram-se alguns de 
variad(ssimas locaJidades, 
com menor ou maior 
importoncia. 
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Borger & Wirth, 

Parbem1'abr1ken 

Art° 2° - Todos os selos que trata 0 

artigo anterior e que estejam ain
da na Cosa da Moeda, seroo 
imediatamente entregues 6 Ad
ministrac;oo Geral dos Correios e 
Telegrafos. 

Art° 3° - A Administrac;oo Geral 
dos Correios e Telegrafos concor
rero anua/mente com a verba de 
270.000$00, a inscrever em orc;a
mentos futuros, para a conclusoo 
do actual projecto do monu
mento ao Marques de Pombal. 

L B :r 1" Z :r g , (A1emanha) Art° 4° - Fica revogada a legisla
c;oo em controrio. 

Figura 19 - Inteiro Postal Ceres enviado de Usboa para a A/emanha em 12 
de Maio de 1925. Excesso de Porte para 0 estrangeiro (96 C bilhetes postais 

simples) e aplicaeoo indevida do selo de $15 imposto. 0 imposto s6 era 
aplicavel na correspondencia intema do Continente, IIhas Adjacentes e 

Col6nias, ou na trocada entre os mesmos. 

Determina-se portanto a todas 
as autoridades a quem 0 conhe
cimento e execuc;oo do presen
te decreto com forc;a de lei per-
tencer 0 cumpram e fac;am 
cumprir e guardar tam inteira

ral dos Correios e Telegrafos com a venda de selos 
da respectiva emissoo: 

Usando da faculdade que me confere 0 n° 2 do 
ArfO 2° do Decreto n° 12740, de 26 de Novembro 
de 1926, por forc;a do disposto no Art° 1 ° do Decre
to n° 15331 de 9 de Abril de 1928, sob pro posta dos 
Ministros de todas as Repartic;oes: 

Hei por bem decretar, para valer como lei, 0 se
guinte: 

Art° 1 ° - Cessam a partir desta data as autoriza
c;oes dadas, quer para a emissoo de selos postais 
comemorativos, especiais e de assistencia, quer 
para a aplicac;oo dos existentes nas 
correspondencias e sua venda nas 

mente como nele se contem. 

Os Ministros de todas as Repartic;oes 0 fac;am im
primir, publicar e ocorrer. Dado nos Pac;os do Go
verno da Republica, em 25 de Novembro de 1929. 
- Antonio Oscar de Fragoso Carmona. (Diorio de 
Governo n° 271 da 1 a serie de 25 de Novembro de 
1929). " 

Por razoes que desconhecemos, esta lei 
noo foi cumprida de todo, pelo menos no que diz 
respeito os colonias, uma vez que jo encontramos 
correspondemcia em que 0 Imposto foi aplicado 
muito depois deste perfodo de tempo, principal
mente em Angola e Moc;ambique. 

estac;oes do Continente e Ifhas Ad
jacentes. FABAICA DE LA NIFICIOS DA CHEMINA 

Figura 20 
Carta expedida de A/enquer para 
Paris em 14 de Maio de 1929. Porte 
correcto de 1 $60 para a corres
pondencia simples para 0 estran
geiro e uso abusivo do imposto que 
foi aplicado indevidamente pelo 
motivo descrito na peea anterior. 
Escolhemos de prop6sito esta 
peea, para referir que este tipo de 
erro se verificou durante todos os 
an os de imposto e que noo esta 
agregado oquela ou outra esta
Coo, e um erro muitas vezes en con
trado na correspondencia para 0 
estrangeiro, independentemente 
do local do encaminhamento. 

(1110. AI. lOP. WI. ) 

IIl.aD Snr. 
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Entretanto desde 26 de Marc;o desse ano, 
a Comissoo atendeu os inumeros protestos dos fi
latelistas e ordenou a Casa da Moeda que ven
desse os selos em colecc;oes completas ou avul
so, pelo seu valor facial e legal de 17$05. E curiosa 
que 0 valor que cobravam era de apenas 14$85 

Figuras nOs 21 e 22 

legrafos quantidades elevadas de selos de varias 
emissoes retiradas de circu/ac;oo: 

Considerando que 0 seu valor intrinseco e 
apreciavel e noo ha inconveniente na coexistencia 
em circu/ac;oo de selos de emissoes diferentes: 

Usanda da facu/dade 
conferida pe/a 2° parte do n° 2 
do artiga 108° da Constitui
c;oo, a Governa decreta e eu 
promu/go, para valer como lei, 
o seguinte: 
ArfD 1 ° - Soo postos desde ja a 
venda para serem utilizados 
na franquia das corresponden
cias expedidas do continente, 
pelo seu valor facia/' sem qua/
quer sabrecarga nem sobreta
xa, os selos das emissoes e ta
xas seguintes: 

...... '" Marques de Pombal, 
taxas de $15 e $30 ..... 

A aplicac;oo deste de
creto noo foi pacifico e em 6 
de Marc;o de 1934, a Direcc;oo 

Nos duos pec;as agora apre
sentadas, expedidas de 
Lubango para a Suissa em 21 
de Novembro de 1925, de vida
mente circuladas, noo so, noo 
foi respeitado 0 per/odo de 
uti/izac;oo do imposto, como 
de forma abusiva foram colo
cados estampilhas de Impos
to Postal e Multo do imposto, 
quando tal noo se poderia ter 
verificado. Trata-se portando 
de dois erros graves do Admi
nistrac;oo Postal. 

~~:-Y~N··~r~ , 

porque noo se atendeu ao valor 
das equivalencias reais das mo-
edas da India, Macau e Timor. ......::= ==""-:........::= ..... --~---------~-----....:=11~..;,;g 

Em term os de Imposto Postal a historia ter
mina aqui, contudo os selos do Marques de Pom
bal e outros, voltaram a circular como selos nor
mais por forc;a do Decreto Lei n° 23440 de 4 de 
Janeiro de 1934. Em trac;os gerais e no que toca a 
emissoo do Marques de Pombal 0 decreto reza 
assim: 

Considerando que existem nos armazens 
gerais da Administrac;oo Geral dos Correios e Te-

dos Servic;os de Explorac;oo Postal - 1 a Divisoo, faz 
sair a nota n° 8 - Revalidac;oo dos selos comemo
rativos, a qual diz 0 seguinte: 

Tendo-se constatado que em algumas cor
respondencias tem sido afixados selos "Marques 
de Pombal" das emissoes das Colonias, foz-se sa
ber que as correspondencias nessas condic;oes de
vem ser porteadas, por isso que 0 Decreto n° 23440 
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de 4 de Janeiro ultimo, noo se referindo expressa
mente a esses selos, revalidou apenas os da emis
soo Continente. 

Por ultimo e para finalmente par ordem na 
casa, sai a portaria n° 7870 de 15 de Agosto de 
1934, que comunica a utilizacOo legal em Portugal 
Continental e IIhos Adjacentes dos selos da taxa 
de $15 e dos tjpos "Plano", "Busto" e "Monumento" 
dos legendos Madeira. Cabo Verde. Guine, 5. Tome 
e Principe. Angola e Mocambiaue. 

duos cartas que a seguir veremos nos paginas 
seguintes, h6 aquelos que nOo menos bel as, os selos 
estOo cortados ao meio (bicetados), para ossim 
poderem cumprir com a sua func;:Oo. 

Quer umos quer outros sao raridades e 
estes erros ocorreram todos eles no segundo 
perfodo de utilizac;:Oo do imposto (5 a 15 de Maio 
de 1926, 1927, 1928 e 1929). 

Figuro n° 23 
Bilhete postal expedido de Timor poro 
Coimbro em 9 de Setembro de 1926. 
utilizoc;oo do selo de 2 A de imposto, 
toto/mente indevido em foce do doto de 
circuloc;oo do mesmo. Tol como referimos 
otros nos pec;os que opresentomos de 
Angolo e Moc;ombique, este erro ocorreu 
com olgumo frequencio nos Colonios. 
Noo conseguimos opuror 0 motivo de tol 
erro, pois que encontromos utilizoc;oo 
obusivo em one de imposto mos foro do 
doto oceite pora 0 suo utilizoc;oo, como 
encontromos iguo/mente 0 suo 
op/icoc;oo em one em que jo hovio sido 
obo/ido 0 referido imposto. No one de 
1930 e "comum" oporecerem pec;os 
devidomente circulodos dos colonios 
com estompilho de imposto no mes de 
Moio, como os vemos iguolmente 

~!!!!!!!~=~~_""';' ____ ~....:ioII"" ___ _____ ____ op/icodos nos meses seguintes. 

4 - Anomalidades e erros contraditorios 
com base nas leis e utilizac;oes dentro do 
perfodo de Imposto 

Como atr6s dissemos e e f6cil de perceber, 
a utilizac;:Oo desta emissOo enquanto Imposto 
Postal, nOo foi muito perene, houve v6rios perfodos 
de utilizac;:Oo com variantes da proposta inicial, e 
mesmo ossim houve graves falhas na sua aplicac;:Oo 
conforme pec;:as que a seguir reproduzimos e 
comentamos: 

Depois de todos sabermos os milhoes de 
selos emitidos, os destrufdos, a nova impressOo e 
por ultimo os sobras, e diffcil de acreditar que a 
m6quina postal, apesar de tudo, nOo conseguiu 
distribuir os selos, quer os de Imposto quer os de 
Multa, atempadamente e em quantidade 
suficiente pelas respectivas estac;:oes. 

As faltos de selos nOo se traduzem s6 nestes 
incidentes, outros h6 que a seguir reproduzimos e 
comentamos, em estac;:oes principais e secund6rios 
que tambem nOo estavam municiadas das 
respectivas estampilhos em quantidade suficiente. 

5e nuns casos deram origem a pec;:as 
espectacularmente belas mas em que as 
estampilhas estOo completas, como e 0 caso das 

No primeiro perfodo 8 a 13 de Maio de 1925 
nOo detectamos qualquer tipo destes curiosos 
incidentes, e no perfodo denominado de recurso, 
em coso algum encontramos selos bicetados com 
valor de franquia. 

Assim os selos bicetados utilizados por falta 
de estampilhas correctas, nOo conseguiram ser 
corrigidos durante quatro anos, porquanto as datos 
em que os mesmos ocorreram sao dfspares dentro 
dos anos atr6s referidos. 

Analisadas algumos anomalias em termos 
daquilo que teria sido a aplicac;:Oo correcta do 
Imposto e da Multa do imposto nesta emissOo de 
selos, vamos de seguida apresentar e comentar 
alguns casos verdadeiramente abusivos, quer no 
primeiro perfodo, quer no segundo, onde 
indevidamente se aplicou 0 imposto, por 
desconhecimento, por descuido, porque 0 

respectiv~ selo j6 estava colocado no envelope, 
ou por ser aceite de forma mais ou menos 
consciente a sua utilizac;:Oo fora do tempo descrito 
na respectiva lei. 

Para finalizarmos este capftulo e em jeito 
de conclusoo, os erros foram muitos e diversos. 



Figura n° 24 
Registo de Lourenco Mar
ques em 24 de Marco de 
1926, para a Alemanha 
onde fo i re -cepcionada 
com data de 14 de Abril 
do mesmo ano. Como ve
mos nesta peca, noo s6 
foram aplicados inde-
vidamente do is selos de 
imposto, fora do seu tem
po {Marco}, como a cor
respond{mc ia para ou
tros destinos que noo 0 

Continente, IIhas e 
Col6nias noo poderia ser 
merecedora de tal apli
cacoo 

Contudo se no continente aqueles que mais fre- 5° - Uso conjunto de estampilhas de imposto 
quentemente podemos encontrar sao fruto de 01- e Multo, para franquear correspondemcia em tem-
gumas imprecisoes ou de aplica<;:oes menos po de imposto. 
correctos do que dizia a lei, nos nossas ex-col6nias 
o coso muda total mente de figura, pois a saber Assim, poderemos dizer que esta emissao 
foram cometidos os seguintes erros graves: Marques de Pombal, no que toca meramente a 47 

utiliza<;:oo para os fins a que foi destinada, foi uma 
1 ° - Utiliza<;:oo do imposto fora dos periodos emissoo cheia de vicios e que em grande parte 

respectivos; do sua utiliza<;:oo noo respeitou as directrizes go-
2° - Utiliza<;:oo das estampilhas de Imposto e vernamentais, e coso para dizer que quando se 

Multo fora do periodo res-
pectivo; 

3° - Utiliza<;:oo do 

impostono corresponden- BBIGO IRBIOIDt ULIRomURI10 
cia para 0 estrangeiro; II II PI JI 

4° - Uso indiscrimi- FILIAL DE TIMOR 
nado das estampilhas de 
imposto, fora dos periodos 
oficiais, em meses e anos; 

Figura n° 25 
Carta expedida de Dili 
em 24 de Novembro de 
1929 (???? data 
pouco leg{vel), para os 
Estado Unidos. 
Uti/izocoo indevida do 
selo de imposto 2 A 
(Monumen-to), por 
estar fora do per{odo 
aficial e por noo ser 
necessario para a 
c orres p 0 n de n cia 
enviada para 0 

estrangeiro. 

356 Eut ]Jlneaater Avenue 

t;otiU!HGTOWlf - peru'!!:. 

(U.S.A) 
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Figura n° 26 
Correspond{mcia expedida de Arraiolos em 
26 de Dezembro de 1934 para Lisboa. 
Aplicor;:oo do selo de $15 de Cabo Verde 
(Monumento) , para perfazer 0 porte de 
impressos no servir;:o nacional. Tem batido um 
T de Multo anulado a azul, bem como uma 
inscrir;:oo manuscrita no mesma cor "segue". 
Este postal e este pequeno pormenor 
levantam duos hipoteses para aquela 
inscrir;:oo e T anulado. 1° - Por ser uma 
localidade pequeno (fico situada a cerca de 
vinte quilometros de Evora), noo estarem a par 
das diversas alteror;:6es dos selos de Marques 
de Pombal. A 2° pode ter a ver com a fronquia 
exigida para os bilhetes postais ($25) em vez 
do porte de impressos $15 aplicado para esta 
correspondencia. Em qualquer dos casos 0 

postal circulou correctamente com 0 porte de 
impressos e a aplicar;:oo permitida do selo de 
$15 de Cabo Verde. Per;:a gentilmente cedida 
pelo Armando Sanches 

III,t.c.e 

Iocftd ... '0 1 0 •••• 

Pt.e.,le" ... 
CIt ..... 

falava de desorganizac;oo no decreto 1 7664, os 
responsaveis ja sabiam do que estavam a falar. 

5 - Perlodo denominado de "recurso" 
(4 de Janeiro de 1934 a 1 de Outubro de 1945) 

A respeito da emissoo Marques de Pom
bal. tenho tido algumas "discussoes" no bom sen
tido, de noo achar muito correcto 0 termo institu
ido de recurso quando nos referimos a utilizac;oo 
dos selos no periodo atras referido. Noo que tenha 
alguma coisa contra a palavra, mas porque no 
caso em concreto desta emissoo, houve 0 "recur
so" a tanto esquema para ministrar 0 respectiv~ 
imposto, que quase pod em os dizer que toda ela 
foi em si um recurso, e noo nos termos do recurso 
instituido enquanto utilizac;oo de emissoo ja reti
rada de circulac;oo. 

Isto e apesar de tudo insignificante, 0 que 
e importante e sabermos que mesmo neste perio
do as coisas noo foram bem feitas, ou melhor, aqui-

~~~ 

cm t 

10 que se passou na pratica noo correspondeu de 
todo aquilo que estava legislado. 

1 ° - Sai 0 decreto 23440 de 4 de Janeiro de 
1934, permitindo a utilizac;oo dos selos de $15 e 
$30, noo especificando quais; 

2° - Sai a seguir a nota intern a n° 8 de 6 de 
Marc;o de 1934, dizendo que a correspond en c ia 
que utilizasse as estampilhas das col6nias e ilhas, 
seriam ou deviriam ser porteadas; 

3° - Por ultimo temos a portaria 7780 de 15 
de Agosto que referencia os selos que podem ser 
utilizados, mas 56 faz referencia aos selos de $15. 

Por tudo isto podemos desde ja dizer que 
todos os selos das col6nias e ilhas adjacentes das 
taxas de Multo, nunca tiveram aplicac;oo legal de 
circulac;oo, pois de uma ou de outra forma foram 
sempre esquecidas. A pratica e porem bastante 
diferente dos termos em que foi feita esta 
leg islac;oo, senoo veremos com os diversos 

'J). v..t~~~ ~vv ~ ~ ~ 
~8.A ~~ ~~'e.A, A&4--~~. 

Figura n° 27 
Conforme enunciamos e 
referenciamos atros, em 
circunstancia alguma foram 
mencionados os selos dos 
Ar;:ores quer os delmposto ($20), 
quer especia/mente os de 
Multo $40, para poderem 
circular com poder de fronquia 
a partir de 4 de Janeiro de 
1934. A verdade porem, e que 
circularam do mesma maneira 
que os outros, conforme 
podemos ver nesta carta 
circulada internamente em 27 
de Julho de 1945, com 0 porte 
correcto de $50 para as cartas 

L\ SEOA - - ----
J no servir;:o nacional. 



Figura n° 28 
Carta expedida sob registo de Lisboa para Macau em 17 de Setembro de 1934. Utilizor;oo de varios selos 
de Imposto e Multa, da emissoo Marques de Pombal, q ue como 0 da figura anterior, noo figuram em 
qualquer fistagem que Ihe de suporte legislativo para poderem franquear correspondencia. Porte total 
de 1$70 ($80 + $50 1° e 2° porte para as colonias + $40 premio de registo) . 

exemplos que a seguir reproduzimos e 
comentamos (ver 0 exemplo da figura 8) : 

Para terminar esta long a intervenc;:oo, 
gostaria de expressar os me us agradecimentos aos 
que me fizeram 0 favor de ouvir. aqueles que me 
proporcionaram 0 convite para faze-Io e espero 
poder ter contribufdo com mais alguns 
conhecimentos sobre esta emissoo. que a maioria 
julga extrema mente normal. e que possa de 
alguma forma ter desvendando alguma 
"penumbra" e des conhecimento do que na 
realidade de passou em redor do imposto postal e 
respectiva multa na emissoo Marques de Pombal. 

Noo gostaria de terminar esta minha 
intervenc;:oo. sem agradecer a todos os que me 

tem ajudado nas minhas lides filatelicas enos 
tempos demasiado conturbados que nos ultimos 
anos tenho vivido. e de forma publica e sentida. 
dedicar este trabalho ao meu companheiro de 
sempre Anfbal Queiroga. que se hoje tivesse entre 
n6s e estou certo disso. estaria aqui connosco a 
partilhar de mais esta jornada filatelica. 

Blbllogralla: 

Dlclopedla multimedia da Porto EdUora; 
Hlstarla do Selo Postal Portugues de Oliveira Marques; 
Selos de Recurso Clrculados em Portugal ConHnental de Armando 
Vieira; 
Cat61ogo Especlallzado dos Selos de Portugal e UHramar da Allnsa; 
Dlversos ArHgos sobre 0 tema. 

Sr. Associado 

Pague atempadamente as suas quotas 
o seu contributo e muito importante para 0 Clube 
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Edi~ exdusivas, 
e melhor rom os Correios. 

hist6ria do 

Futebol 
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ilrnJlli& - ••• 
Correios de Macau - Divisao de Filatelia 

tlM ••• 1U:t& 
Largo do Senado, Macau 

.TIJ.pt: E-mail: maopost@macau.ctm.net .X.. Fax: (853) 3968 603, {853) 336 60S 
•• Tel: (853) 574491 
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A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101, 3.° - 1200-358 L1SBOA - Tel. : 213421514 Fax: 213429534 

( COMPRA e VENDA ) 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TO DO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE» 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. II ANDAR (Elevador) 
SERVI~O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

PORTUGAL - COL6NIAS 
ESTRANGEIRO 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.° dia. 

QUALQUER 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

PAis TEMA 

CONTACTE-NOS 

R. Maria Andrade, 55 - Tel. : 21 81341 08 
1170-215 LlSBOA PORTUGAL 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001-902 FARO 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

1Wa ao cruciftxO, 76 - 4 D sara S 1100-184.£isboa 
T'elf. 213431167 :fax 213432154 T'm. 917286310 
e-maiE a.p.goncaEves@mai!teCepac.pt 
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LEILOES INTER-SOCIOS 

Senhor Associado 

Realizamos todos os meses, ao primeiro sabado pelas 16HOO, na Sede 
do nosso Clube, um leilCio filatelico. 

Os lotes a leiloar estCio disponlveis para consulta na Secretaria do Clu
be, bem como atraves da Internet pelo site: 

www.cfportugaLcom 

A Direc~Cio agradece a vossa participa~Cio e colabora~Cio neste evento 
que levamos a efeito com a finalidade de dina mizar 0 nosso convlvio, para 
alem de ser uma fonte alternativa de entradas de receitas, tCio necessarias 
ao nosso Clube. 

As receitas destes leiloes permltlrCio efectuar as obras de conserva~Cio 
de que carece a nossa Sede, auxiliar os autores de obras filatelicas na sua 
publica~Cio e proventura no futuro adquirir uma sede propria 

Cola bore: 

- Comprando 0 exemplar fllatelico que sirva a sua colec~Cio. 

- Enviando para leiloar, aquele exemplar fllatelico que ja tem re
petido ou que nCio e necessario a sua colec~Cio. 

- Divulgando entre os seus amigos filatelistas esta nossa iniciativa, 
assim como a nossa pagina Web 

Proximo LeilCio 

15.0 LeilCio 

Comemorativo do 61.0 Aniversario do CFP 

09 - 10 -2004 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

Solicite 0 envio gratuito de: 

Em selos de Portugal e selos classicos, 
series antigas e modernas de todos 
oa paises 
Historia Postal Mundial 

• Catalogos de vendas mensais 
• Catalogos de leiloes pelo correio 

o conteudo dos nossos catalogos esta dedlcado ao 
colecionista de medio e alto nfvel filatelico 

FILATELIA LLACH, sol. 
Fundada em 1915 

Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA (Espanha) 
Tel. 37.93.410.51.00 - Fax 34.93.419.47.28 

fillach@filateliallach.com 
web: www.filateliallach.com 

Ilt~. 

.r--PRIM , .ftO
--- COIIREHI A 11£0 -
---TUM9aTUIITtCG--
- __ L ISBOA 
___ - AMERI C AN _ 
___ J UNI10 1928_. 

PECAS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OSTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA? 

QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA F.P.F. NA FEDERACAO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

FERNANDO DE OLIVEIRA E-mail :tomegil @ netc.pt Telef.217160609 ou Tim 938464540 



filatelia 
BARATA DAS NEVES 

Membro da ACOFIL e IFDSA 

Selos novos e usados de Portugal, ex-Colonias e Estrangeiro 

Postais Maximos • Inteiros Posta is 

Correio Aereo • Historia Postal 

Material Filatelico • Literatura Filatelica 

Horario: De 2.Q a 6.Q das 10HOO as 12HOO e das 15HOO as 18HOO 
Sabados das 10HOO as 12HOO 

Rua da Trindade, 5 - 1.0 Of.o - Apartado 2690 - 1117-001 Lisboa 
Telefone213467133 - Fax213429 967 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS - HISTORIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.a a 6.a das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marcar;ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Enderer;o: 
http://www.filatelia.tv 

FILATELlA-NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal! A~ores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

C&KPHA E YEH:DE 
Grandes Colec~oes e 

pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 30 70 
Fax:291 230805 
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Caixa de Correio 

FILAPORTALEGRE 

Dia 23 de Maio de 2004 pel as 21 horas foi 
inaugurado um Saloo Filatelico, na Biblioteca Mu
nicipal de Portalegre, organizado pel a Associac;oo 
Filatelica Alentejana. 

Do programa da inaugurac;oo constava 
tambem uma palestra cujo tema foi "Crescei e 
Multiplicai-vos" proferida pelo nosso associ ado 
Prof. Hernoni Carmelo de Matos, membro da Co
missoo FIP de Inteiros Postais. Estoo pois de para
bens os organizadores dos eventos. 

OS 75 AN OS DA BP EM PORTUGAL 

A BP quis associar as comemorac;6es do 
75.° Anivers6rio da sua instalac;oo em Portugal 0 

seu Clube BP - Filatelia. 

Para 0 efeito, aquele Clube levou a cabo 
a realizac;oo do seu VI Saloo Filatelico, que esteve 
patente ao publico nos dias 17 e 18 de Abril, no 
Hotel Altis. 

Foram convidados a expor a1guns dos nos-
50S associ ados, que trouxeram a este Saloo uma 
mais valia de assinalar. 

Ao Clube BP Filatelia e ao Coordenador 
Respons6vel, Sr. Carlos Calheiros Silva, enderec;a
mos as nossas felicitac;6es 

A FILATELIA NO 25 DE ABRIL DE ESTREMOZ 

Inserida nas Comemorac;oes do 30° 
Anivers6rio do 25 de Abril, realizaram-se em 
Estremoz, organizadas pela sua Comora Municipal 
e pela Associac;oo Filatelica Alentejana os 
seguintes eventos: 

- Exposic;oo Filatelica inaugurada no dia 24 
de Abril, na Estalagem P6teo dos Solares. 

- Uma conferencia intitulada "A l.a Republica 
e a Classe Aberta" proferida pelo nosso associado 
Pedro Vaz Pereira. 

o SELO FISCAL NA flLATELIA 

Da autoria do nosso associado, Sr. A. Pinto 
Fernandes, acaba de ser publicado um interessante 
estudo sobre este recente ramo da Filatelia. 

Com numero crescente de entusiastas, 
achamos oportuna est a publicac;oo, tratando 
duma especialidade de que noo abundam 
elementos de consulta. 

Os interessados poderoo dirigir-se ao Autor 
para 0 seguinte enderec;o postal: Apartado 249. 
4481 Vila do Conde. 

CONFER~NCIAS FILATELICAS 

No passado dia 17 de Abril deu-se infcio ao 
2.° Cicio de Conferencias Filatelias do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Para iniciar este novo cicio convidamos 0 

Dr.Guilherme Machado, que nos presenteou com 
uma palestra de alto nfvel filatelico sobre "0 
Correio Portugues na Epoca da Restaurac;oo". 

Seguiu-se uma acalorado debate entre 0 

palestrante e a numerosa assistencia, fruto do 
ineditismo do tema. Ao Dr. Guilherme Machado 
enderec;amos as nossas felicitac;oes pelo 
excelente trabalho apresentado. 



A 15 de Maio tivemos a oportunidade de 
assistir a nova palestra da autoria do Dr. Luis Virgilio 
Brito Frazao que versou 0 tema "Hist6ria Postal da 
Zambezia. 

Fazendo uso de meios audiovisuais 0 Dr. Luis 
Frazao apresentou uma confer€mcia excelente
mente estruturada, profusamente ilustrada com 
inumeras imagens, sendo not6rio 0 trabalho de in
vestiga<;:ao levado a efeito. 

Feito um interregno em Junho, motivado 
pela realiza<;:ao do Euro 2004, voltamos em Julho 
com a conferencia do nosso associ ado Joao 
Manuel Lopes Soeiro, versando otema "Emissoes 
Marques de Pombal - 1925 * Curiosidades e erros 

na aplica<;:ao do Imposto e as falhas da Adminis
tra<;:ao Postal". 

Excelentemente apresentada, a palestra foi 
muito apreciada pela assistencia, e como 0 con
ferente era portador de uma versao escrita da 
mesma, foi logo deliberada fazer-se um esfor<;:o 
para a publicar neste numero do nosso Boletim. 

Nao queremos deixar passar a oportunida
de de mais uma vez agradecer pUblicamente aos 
conferentes pelo esfor<;:o desenvolvido em prol 
da filatelia e do nosso CFP. 

E opiniao generalizada de que estes ciclos 
de confer€mcias que temos vindo a promover na 
sede do Clube Filatelico de Portugal sao de 
altissimo nivel, importantes no aprofundar dos co
nhecimentos filatelicos de todos os agentes da 
nossa filatelia, pois que na maioria dos casas sao 
apresentados pelos conferentes trabalhos de in
vestiga<;:ao ineditos. 

Por isso mais uma vez lembramos Corpo de 
Jurados da FPF, da importancia destes eventos no 
aperfei<;:oamento do checimento filatelico, e ao 
mesmo tempo lan<;:amos um repto para compare
<;:am com mais assiduidade. 

S6c1os que em 2004 completam 50 anos de 
assoclado 

237 - A. G. Tavares da Cruz 

239 - Norton Tapada Borges 

241 - Marlo Duarte Bento 

242 - Eduardo Naughton Rodrigues 

244 - Eng. ° J. C. SanHago 

258 - Jorge Aurelio Rodrigues 

259 - Edgard PII6 

261 - Eng. ° Jose Manuel Bettencourt COmara 

S6c1os que em 2004 completam 25 anos de 
assoclado 

2035 - Dr. Jorge Carlos Correia Dlas Cesar 
2042 - Dr. Jose Marla da Silva Sequeira 
2043 - Rul Marlo MarHns Pereira 
2057 - Eng. ° Manuel Rosa BrandCio 
2071 - Ant6nlo Alberto da Silva Teixeira 
2076 - Manuel da Silva Gordlnho Gonc;alves 
2089 - Padre Artur Luis Rodrigues 
2092 - Emmo Parcet Munoz 
2093 - Dr. Ademar Seabra BapHsta 
2094 - Ant6nlo COndldo Gomes de Almeida 
2100 - JoCio Luis da Silva Carvalho 
2108 - Alberto Duarte Santos 
2116 - Dr. Jose AHino Monteiro da Silva Pinto 
2122 - Eng.o Armando Abmo BeJa Madeira 
2125 - Fernando Teixeira Xavier MarHns 
2134 - Dr. Femando Jorge G. de Paula Jacob 
2136 - Eng.o Manuel Jose Pereira 
2140 - Manuel da Sliva Santos 
2146 - Luis Manuel Gano Lopes Sardlnhelro 
2150 - JoCio Correia Beatrlz Evarlsto 
2175 - Ant6nlo Alberto da Cruz Pinheiro 
2187 - Artur de Matos 
'2189 - Jose Monteiro Barata 
2197 - Cor. Manuel F. F. Pinto Basto Carreira 
2200 - Ant6nlo Luis dos AnJos Pinto 
2204 - Carlos Manuel Chanoca 
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Novas Emissoes Portuguesas 

o Ocean6rio de Lisboa 

Data da emissao: 22 de Marc;:o de 2004 
Desenho: Helder Soares 
Fotos: Mafalda Frade 
Impressao: Joh Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14x 141/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 6 valores e um bloco 

A Bola Oflclal do Euro 2004 

Data da emissao: 30 de Marc;:o de 2004 
Desenho: Acacio Santos 
Impressao: Joh Enschede / Offset 
Papel: 220 gr / m2 

Formato: Redondo (diametro 30 mm) 
Plano da emissao: 4 valores 

Selec~oes participantes no Euro 2004 

Data da emissao: 06 de Abril de 2004 
Desenho: Euro RSCG Design / Acacio Santos 
Impressao: WalsaH Security Printers / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 13 x 13 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: bloco com 16 selos diferentes 

Aves de Portugal 

Data da emissao: 15 de Abril de 2004 
Desenho: Jose Projecto 
Impressao: INCM / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 12 3/4 x 12 1/2 
Formato: 27,7 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 5 valores 

Cidades Anfltrlcs do Euro 2004 

Data da emissao: 20 de Abril de 2004 
Desenho: Acacio Santos 
Impressao: Joh. Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14 x 14 1/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 8 selos diferentes de 0,30 Euro 

30 Anos do 25 de Abril 

Data da emissao: 25 de Abril de 2004 
Desenho: IPSIS 
Impressao: WalsaH Security Printers / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 13 x 13 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 1 selo de 0,45 Euro 

Est6dios do Euro 2004 

Data da emissao: 28 de Abril de 2004 
Desenho: Acacio Santos 
Impressao: Joh. Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14 x 141/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 10 selos diferentes de 0,30 Euro 

Unico Europeia 

Data da emissao: 03 de Maio de 2004 
Desenho: Acacio Santos 
Impressao: Joh. Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14 x 14 1/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 2 valores 

Cidades Anfitrics do Euro 2004 

Data da emissao: lode Maio de 2004 
Desenho: Joao Machado 
Impressao: Joh. Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14 x 14 1/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 4 selos diferentes de 0,56 Euro e 
e 3 blocos com 2 selos cada 

100 Anos da 1.G Linha lelef. Lisboa-Porto 

Data da emissao: 17 de Maio de 2004 
Desenho: Eduardo Alves 
Impressao: Joh. Enschede / Offset 
Papel: Esmalte 102 gr / m2 

Denteado: 14 x 14 1/4 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Plano da emissao: 4 val ores e um bloco 



COMUNICADO 

Ao abrigo da Lei de Impressa, fol-nos solicltado 0 dlrelto de res posta por 
parte do Sr. Adolfo Luis Marques da Sliva Palma, ao anunclo publlcitorlo da fir
ma Lelloes Paulo Dias Ld. a Inserido no nosso boletlm 403 do qual constava uma 
"Lista Negra de Clientes" onde 0 seu nome vinha referldo. Assim a nota que a 
segulr divulgamos e da inteira responsabilldade do requerente. 

"0 Sr. Paulo Dias e a firma de que e gerente, Leiloes Paulo Dias, estoo em 
dlvida para comigo. Ao caluniar 0 meu born nome em anunc/o inserido no 
ultimo numero do boletim do Clube Fllatelico de Portugal, 0 Sr. Paulo Dias con
traiu uma dlvida moral pela qual ira pagar, como espero, nos trlbunais. 

o Sr. Paulo Dias noo hesitou em recorrer a expedlentes torpes para inserir 
a ale gada "lista negra de clientes" no ultimo numero do boletim, cuja publici
dade Ihe havia sido negada por ser ilegal, como se descreve em circular dis
tribulda dias depois pela direcc;oo do CFP. 

Que da leitura dessa circular cada urn tire as suas conclusoes e fac;a 0 

seu proprio jUlzo sobre a honradez e a credibilidade do senhor Paulo Dias en
quanta comerciante e leiloeiro. 

Esto dito 0 que havia a dizer. Resta fazer votos para que 0 precioso espa
C;O deste boletim possa voltar a ser integralmente ded/cado a Fllatelia, porque 
a Filatelia noo e isto! 

Adolfo LUIS Marques da Silva Palma 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILA TELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° DT.0-1150-020 LlSBOA- Telet.: 218123 936 

Expediente - Quintas-felras e sabados, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JON lOR (menores 18 anos) - 5 € ana 

EFEGTIVO (Lisboa e Goncelhos Limitrofes) -11 € ana; 
(Provincia e IIhas) -10 € ana 

GORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana 

Pagamento adiantado p~r cheque, vale ou dinheiro. 
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 
ALTERACCES - NOVOS s6clos 

Portugal 
275 - Eduardo M.I. Vasconcelos Correia . Rua Gen. 

Humberto Delgado, 126 - 2.0 Dt.D. 4820-261 
Fafe. (A) Po.Fr.Es.T.60.3.90. 

546 - Nuno Manuel Soares da Rocha. Horta de S. 
Pedro, Lote 20 _7.0 C. 8500-826 Portimoo. 

1017 - Jooo Maria da Silva Violante. Praceta David 
Mouroo Ferreira n .D 49 . 2750-773 Mato 
Romoo Birre. Cascais. (A)Po.T.C.60.N.U.1.2A 

3148 - Sergio A. Ribeiro Almeida Barreto. Rua dos 
Actores, n.D 4 - 8.0 D. 2685-182 Portela LRS 

3377 - Dr. Cluadino Pereira. Rua dos Clerigos, 46 -
1.0.4050-204 Porto. (A) Portugal (Borja Freire) . 
India (Nativos). 

3620 - Jorge Maria Felix da Costa. Estrada da Ma
dre de Deus, 108. Ribeira de Sintra. 2710-159 
Sintra. (A)Po.ln.C.60.N.U.1.Classicos.Ceres. 
Macau.114. 

3679 - Jooo Severo Parreira. Rua dos Lusiadas, 232. 
Sassoeiros. 2775-783 Carcavelos. (A)T.C.V.60. 
N.U.1.2B.2C.16.57.Zimbabue.92.114. 

3695 - Carlos Fernando Gomes Cardoso. Rua Nova 
do Novainho, Lote 6. Quinta do Prado. 4710-
000 Tem5es. Braga. (M)T.C.V.60.N.U.1.2.26. 

3725 - Nelson Couto de Morais. Praceta de Bengue
la, 4 - 3.0 Dt.D. 2780-007 Oeiras. (M)T.C.V.60.N. 
U.1.21.26.90.114. 

3826 - Luis Miguel Silva. Av. Ernest Solvay, n.D 6 -12.0 
Quinta da Piedade. 2625-166 P6voa de San
ta Iria. (A)Po.ln.T.C.60.N.U.1 .0 e 2:° Guerra 
Mundial e Ditaduras. Ditadores Europeus. 
90.114. 

3835 - Prof. Jooo Ant6nio Bastos Amorim. Rua de 
Co-imbra 32 - 3.° Dt.° 2300-471 Tomar. 
(M)Po.Fr.ln Es. Colecciona 1. 

3846 - Dr. Carlos Trincoo de Oliveira Marques. Rua 
D. Sancho I, 22. 2350-680 Torres Novas. (A) Po. 
T.60.N.U.1.114. 

3847 - Dr. Jose Duarte Silva Vaz Teixeira. Rua Gou
veia Pimenta 28. 2350 Torres Novas. 
(P)Po.T.C. 60.N.Expansoo Portuguesa.114. 

3848 - Eng-O Emanuel Francisco Martins. Rua Agos
tinho Neto, 18 - 6.oB. 1750-006 Lisboa 
(M) Po.T.C. V.60.N.Livros cn. Carteiras.66.114. 

3849 - Jose Manuel Correia Ramos. Rua Infante de 
Sagres 16,8600-743 Lagos. (M)PoJ.C.60.N.1. em 
64.66.Macau/Portugal.64.Folhas.66.Eti-quetas 
EIFA.75.Tematica dos Descobrimentos 

3850 - Silvestre Marchoo Ferro. Rua da Amendoeira 
n.o 6 - 1.°. 8600-685 Lagos. (M)T.C.V.60.N.U.73. 
de Boas Festas e Comemorativos. 

3852 - Manuela Ant6nia Gomes do Silva. Rua Cas
tro n.D 699. Serzedelo. 4765 Rida d'Ave. (MlT. 
60.U. 

3854 - Jose Rodriguez Lanc;a. Rua Diogo Coo, 13 -
1.° DLo 291 0-472 Setubal. (M)Po.Es.Fr.ln.C.60.1 
67.Hist6ria Postal. 

3855 - Prof. Gonc;alo Afonso Gaudenes de Calheiros 
e Meneses. Rua Principal. Lote 14B, 1.0 Esq.o 
Alto dos Lombos. 2775-682 Carcavelos. 

3857 - Ant6nio Aventino de Almada Saraiva de 
Me-nezes. Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 
75. 4980-626 Ponte da Barca. 

3859 - Paulo Valerio de Lemos Esteves. Rua da Paz 
/Bela Vista. 3500-531 Silgueiros (A) PO.C.60 
N.1.13.1 9.21.21 A.90. 

3861 - Francisco Gonc;alves de Freitas. Rua do Cru
cifixo 76. 4.0 Sola T. 1100-184 Lisboa. Tudo pe
c;as relativas a Lamego. 

3862 - Prof. D. Maria Elsa Bravo Santos Figueiredo. 
Rua David Melgueiro, 16. 1400-090 Lisboa. 
(M) T.C.V.60.N.U.1.Tematicas Sagres e Tenis. 

Brasil 
3858 - Dr. Klerman Wanderley Lopes. Rua Constan

te Ramos, 34 Ap. 901. 22051-010 Rio de Ja
neiro. (A) Po.Fr.ln.Es.Sa.6.6a,60A.67 .68. 90. 
Meier. 

Espanha 
3760 - Olias Canela Pacifico. P.O.Box 18. Avd Gran 

Via 52. 21410 Isla Cristina (Huelva) . 
(M)Po.Es.T. 60.N.5.CEPT.Disp5e para T. varios 
paises.5.12. 15.90/2004. 

Belglca 
3853 - Delneuville. 25-064 Quai Van Beneden. 4020 

Liege (M)Fr.T.V.60.N.U.1 .13.14.21.24B.61 .62. 
63A.77. 

Cuba 
3856 - Ant6nio Creo Reyes. P.O.Box 5075. 10500 

Habana 5.(A)T.60.N.1.21.24.34.52.49. somen
te 2003/04 

Italla 
3851 - Mario Portento. Via Enrico Fermi, 7. 15100 

Ales-sandria. (A) In.It.T.60.U.1 .6.SuI.1 0.15.56 
Temati-ca: wood worker.90.97.114. 



Bolsa Filah!lica 
Espa~o a disposi~ao dos leitores que podem 

aqul inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 por Iinha 

Completo listas de faltas de Portu
gal e Ultramar com descontos 
apreciaveis sobre 0 catalogo. Se 
e coleccionador medio ou princi
piante estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135.8001-902 

Faro 

DESEO SELLOS Y H.B. NUEVAS DEL 
TEMA EUROPA CEPT DE PORTUGAL. 
AZORES Y MADEIRA. DOY A CAMBIO 
ESPANA Y OTROS PArSES DE EUROPA. 
Pacifico Ollas Canela. P.O. Box, 18 
21410 Isla Cristina (Huelva) Espana 
e-mail filaollas@hotmail.com 

Contra 400 selos de grande formato 
usados de Portugal 3 a 5 do mesmo 
tipo. dou a mesma quantidade a 
minha do Belgica. Delneuville. 25-
64 Quai Van Beneden. 4020 Liege. 
Belgica. 

Desejo permutar selos portugueses 
ex-colonios e estrangeiros com 
filatelistas portugueses e estrangeiros 
tambem fac;:o permutos de 
moedas e notas antigas. e compro 
cheques. lotarias. postais e 
raspadunhas antigos. 
Gonc;:alo Jose Calc;:ada Baptista . 
Rua dos Oliveiros 43 . 2580-376 
Albarrois ALENQUER. 

Pagelos oficiais au particulares. 
com pro todo a tipo anteriores a 
1958. Tambem estou interessado em 
pagelos bilingues (Portugues/ 
Frances) e com erros (falta de 
impressao ou deslocac;:6es de uma 
das cores. etc.). Apartado 189 - 781 -
903 BEJA. Tel: 284 389.305 - 967 850 
820 

ALGARVE. Marcofilia cl6ssica . 
Procuro cartos. selos isolados. 
postais. telegramas. etc .• desta 
provincia ate 1912. Com pro ou 
troco par outra material similar do 
resto do pais. pais possuo stock 
razoavel destas pec;:os . Posso 
tambem trocar par selos que 
faltam no sua colecc;:ao . Paulo 
Vieira. Apartado 135. 8001 -902 Faro. 

Desejo permutas com socios 
portugueses que possam enviar 
selos novos e blocos de Portugal. 
Ac;:ores e Madeira - em troca de 
Polonia. recentes e antigos. Base: 
Catalogo MICHEL. Pretendo 
tambem selos novos e blocos das 
ex-colonias portuguesas. antes do 
independencia. bose IVERT. 
Respondo a todos sem demora. so 
em ingles. Socio CFP 1741. Marek J. 
Zawadzki. Urzednicza 9 Am6. 25-
729 Kielce. POL6NIA. 

Posta is antigos do Algarve 
(Cartofilia) - Compro. venda e 
traco. Paulo Vieira . Apartado 135. 
8001-902 Faro. 

Traco selos de Franc;:a tema Euro
pa e Mundiais. par selos de Portu
gal. Monteiro. 6. Rue Magellan. 
75008 Paris 

Desejo permutas com colec
ciano dares portugueses e estran
geiros. que possam enviar selos 
novas. blocos e postais maximos 
de tad a a mundo. dos seguintes 
temas: Orquideas - Elefantes - Ci
clismo - Basquetebol - Farois - Co
gumelos. Condic;:6es a combinar. 
Resposta para: Antonio Creo Reyes 
- Apartado 5075 10500 Havana - 5 
CUBA 

Senhor Associado 

Selos venda e compro. novas e 
usados. Continente e ex-colonias. 
Bons prec;:os. 
M. Leitao. Rua Julio Dantas. 3 - 1.° 
F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializac;:ao. tudo sobre este 
tema em novo. usado. falsos . 
reimpress6es. folhas. erros . etc . 
Compra. troca e vende. 
Paulo Vieira - Apartado 135 8001-
902 Faro. 

Exchange new mint sets used 200/ 
200. phonocards. silver coins. bank
notes. I reply to all letters. 
PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Selos CERES (Portugal/Ac;:ores e 
Madeira) .Procuro para espe
cializac;:ao tudo sobre este tema: 
novos. usados. falsos. reimpres
s6es. grandes blocos. erras. provas. 
cartas. 
Compro. troco e venda. 
Paulo Vieira Apartado 135 - 8001 
902 Faro. 

JOIN TODAY 

GERMAN HOBBY ADVERTISER 
INTERNATIONAL EXCHANGE AND 
CORRESPONDENCE CLUB" 
Worlwide Membership. Your ad 
appears in all 3 issues. 
Annual membership: 7.50 Euro. US$8 
8 iRCs or mint complete sets 
(equivalent) Sample copy: 100 big 
size stamps or 2 IRCs. 

Order From: H. G. Luce. Editor 
P.O.Box 40 D-59516 Moehnesee. 
GERMANY 

Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obriga~elo 0 pagamento pontual 
das quotas. Elas SelO essenciais para 0 seu born funcionamento. 

Pogue atempadamente as suas quotas 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARiA CEciLIA DO SACRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 ' Telefone 213424891 ' Telefax 21347 23 41 ' 1100-183 USBOA ' PORTUGAL 
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt ' e-mail: d.sacramento@mail.telepac.pt 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL £ ULTRAQMAR 
Formato 22 x 25 ems 

CartoIina 
&10 

PORTUGAL- I.' Parte (Selos do Correia Nonnall 
• Volume I (Selos de 1853 a 19691 ............................................................................................................................ .. 
• Volume II (Selos de 1970 a 19901 ............................................................................................................................ . 
• Volume III (selos de 1991 em dlantel .................................................................................................................... .. 

PORTUGAL - 2.' Parte I (Selos de Avlao, Imposto, Encomendas, Porteado, Otlclal, Prlvativos, etc.I ....................................... .. 
• 2.' Parte II (Blocosl .................................................................................................................................................. .. 

ILHAS ADJACENTES ................................................................................................................................................................................. . 
ANGOLA ..................................................................................................................................................................................................... . 
ANGOLA PALOP ....................................................................................................................................................................................... .. 
CABO VERDE ............................................................................................................................................................................................. .. 
CABO VERDE PALOP ................................................................................................................................................................................ . 
GUINE ......................................................................................................................................................................................................... .. 
GUINE PALOP ............................................................................................................................................................................................ .. 
INDIA .......................................................................................................................................................................................................... .. 
MACAU ....................................................................................................................................................................................................... .. 
MOC;AMBIQUE ........................................................................................................................................................................................... .. 

~~~~B~~~f;c~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......................................................................... : ........ : .... : ........ : .. :.:.: .. :: .. ::::::.:.::::'.:'.::::::::::::::::::::::::::::: 
S. TOME E PRINCiPE PALOP 1- N.' I a 59, Av. I , Bloco I a 53 ....................................................................................................... . 
s. TOME E PRINCiPE PALOP II - N.' 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a I 09 ............................................................................................... .. 
s. TOME E PRINCiPE PALOP III - N.' 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/ 177 ............................................................................................. .. 
TIMOR .......................................................................................................................................................................................................... .. 
COMPANHIAS DE MOc;AMBIQUE E NIASSA ......................................................................................................................................... .. 
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOURENC;O MARQUES, TETE, QUELIMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ................ .. 
Folhas Isoladas ........................................................................................................................................................................................... .. 

MarfO 2004 IVA Incluldo 1996 

4 1.00 
46,00 
55,00 
20,00 
99,00 
67,00 
27,00 
71 ,50 
15,50 
34,00 
17,50 
90,00 
22,00 
84,00 
29,00 
84,00 
18,50 
54,00 
46,00 
61 ,00 
16,50 
15,00 
19.00 
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SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FILATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262831248 - Fax 262843293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 

2500-300 CALDAS DA RAINHA 

RETALHAMOS NESTE MOMENTO UMA BOA 
COLECCAO DE SELOS DO TEMA 

ESCUTISMO 

COM SERIES COMPLETAS NOVAS E SOBRESCRITOS 
COM CARIMBOS ALUSIVOS 

Mais de meio seculo ao servi~o da filatelia 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Se procura qualquer outr~ material que nao 0 mencionado, nao heslte, consulte a nossa pagina na 

vlslte www.f1lsergloslmoes.com.f1lsergiosimoes@f1lsergiosimoes.com 



PROTEJA 
OS SEUS SELOS! 

Sistemas de Detec~ao 
de Intrusao e Incendio 

www.securitas.pt Lider Mundial 

Atendimento Comercial ft 808 271 271· E-mall: seguranca.electronica@maiLsecuritas.pt 
Alvaras: 101 A - MAl 26108/03; 46749 - EOP; 46748 - ICC 
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ESCRITORIO 

RUA JOAO OAS REGRAS. 213 -Ig ESII. TLM. 938 402 815 
4000-293 PORTO - PORTUGAL FAX- 222 010 155 
www.pedr[].figueired[] .[]rgpedrDaf@!mail.telepac:.pt 

.ILATELIA I NUMISMATICA I LEILOES 



~ 
AFINSA 
AUCTIONS 
POR TUGAL 

Aceitamos pefas Jilatelicas para 0 proximo leiliio 
que reuna as condifoes expostas posteriormente. 
Rogamos-lhe que contacte connosco logo possivel. 

ACEITAMOS PARA LEIUO: 

Selos classicos de boa qualidade de Portugal, Hist6ria 
Postal, Pre-Filatelia, variedades errors. 

OFRECEMOS-LHE: 

Edifiio de um catalogo profusamente ilustrado e 
luxosamente editado. 
Ampla difusiio nadonal e (ntemacional dos catalogos. 
Descrifiio detalhada e especializada dos lotes. 

Por favor, niio envie nada sem consul tar antes com: 

Rua Santa Justa, 25 
1100-483. LISBOA 
Tel: + 351 21 8820030 
Fax: + 351 21 882 0039 

w s. 

Porto: 
Rua Ricardo Jorge, 53 
4050-514. PORTO 
Tel: + 351 22 339 22 80 
Fax: + 351 22 33922 88 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 
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