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EDITORIAL 

o ana de 2006 noo podia ter acabado de pi or maneira para 0 Clube 
Filatelico de Portugal; a morte do Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira foi 
para n6s uma perda irrepar6vel. 

Oiz-se que noo h6 pessoas insubstitufveis, mas neste caso, estamos 
perante a excepc;oo que confirma a regra. Dificilmente encontraremos um 
defensor incondicional do nosso Clube como foi 0 nosso Querido Amigo Dias 
Ferreira; era a "mem6ria viva" do Clube que conhecia cada livro da nossa 
biblioteca, que conhecia cada s6cio pelo nome, que conhecia como 
ninguem cada tema da nossa filatelia. A sua presenc;a entre n6s vai-se 
manter por muito tempo. 

Pretendemos que este nosso boletim seja uma singela homenagem 00 

Homem que ajudou a fundar 0 Clube Filatelico de Portugal e que se manteve 
sempre nas equipas que, ao longo dos anos, geriram 0 Clube. 

Nunca aceitou ser presidente, mas p~r outr~ lado, nunca faltou com 0 

seu apoio a quem desempenhou essas func;6es. Com a sua ajuda, 0 Clube 
foi sempre uma referencia na Filatelia Portuguesa. 

Esse trabalho nem sempre foi f6cil; nas conversas que, por vezes 
tfnhamos, os temas normalmente abordados eram 0 orgulho que tinha nos 
filhos, a dedicac;oo ao Clube e os tempos diffceis porque tinha passado, 
raramente fal6vamos de filatelia. 

A minha vivencia com 0 Comendador Dias Ferreira, embora rica, foi 
curta, sentindo que, melhor do que eu, os anteriores Presidentes do Clube 
poderoo ajudar a perpetuar a mem6ria deste grande Homem. Foi nesse 
sentido que Ihes pedi algumas lin has sobre 0 que foi a vivencia com ele. 

Outros temas importantes para a vida do Clube poderiam ter side 
abordados neste editorial, mas deixemo-Ios para uma pr6xima oportunidade. 
Que interessam as querelas, os problemas da Filatelia ou do Clube, neste 
momento em que perdemos 0 nosso "Grande Timoneiro". Nada faz sentido 
nesta hora de dor. 

A sua familia quere apresentar aqui, mais uma vez, os mais sentidos 
pesames em meu nome e do Clube Filatelico de Portugal. 

Manuel Janz 
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A marca postal do Comando Militar do Aruangua. 
Os prim6rdios do correio no Beiro. 

LUIS Brito Frazoo 
luisvbp.frazao@netcabo.pt 

This study is a tribute to my good friend and fellow researcher on Mozambique John Cross. Much 
of what is known today about the postal history of Portuguese East Africa is due to his studies and scholar 
articles. 

Abstract. The recent discovery of a letter from the military post of Aruongua led us to the 
conclusion that the mute cancellation attributed so far to Macequece may well be after all from Aruongua 
(later became Beira). In order to show some light into this matter we make a journey into the first days of 
the military post of Aruongua. Rhodes greed on the territory giving passage from Mashonaland to the 
sea. and of course the postal history related with these troubled days. 

Nota previa. No numero 58 do «Jornal de Filatelia». de Janeiro de 2000. publicamos um artigo 
intitulado " MANICA - Apontamentos para a sua hlstorla postal - (A marca manuscrlta de Gouveia e a 
marca muda de Macequece). E este tema que hoje se retoma. corrigindo e complementando algumas 
das ideias que entao foram apresentadas. em particular para responder a questao deixada em aberto 
quanto ao local onde era aplicado 0 carimbo mudo em estudo. (figura 1) 

Figura 1 

Escrevfamos entao: "Onde foi aplicado 0 carimbo mudo? 

A resposta a esta questeo apresenta-se mais prob/ematica. embora nos parec;a que s6 apresenta 
duas possibilidades: Macequece ou Beira" 

E no paragrafo final do referido estudo: "Estamos convencidos que se pode atribuira Macequece 
o carimbo mudo de 3 barras. alias de durac;eo efemera. pois que a partir de 1892 a Companhia de 
Moc;ambique passou a do tar as estac;6es postais de carimbos datados 1 dos quais se conhecem entre 
outros os de Macequece e da Beira." 

Vamos apresentar um documento que apontam para 0 facto de essa marco ter sido aplicada 
em 1890 no comando militar do Aruongua na Beira. 
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Tentaremos relacionar 0 facto agora descoberto, com a aplicac:;oo deste mesmo carimbo em 
cartas originarias da Rodesia (de inicio Mashonalandia, e actual Zimbawe) com transito por Macequece, 
e que por serem as unicas conhecidas a data do artigo de Janeiro de 2000, levaram a apresentac:;oo da 
hipotese ja referida2. 

1- 0 Posto do comando mllitar do Aruangua. Suas origens. 

Foi pelo decreto de 14 de Junho de 1884, que foi criado 0 distrito de Manica, e simultaneamen
te e criado um comando militar no rio Aruangua, dependendo do governo do distrito de Manica. 

Na carta do distrito de 
Manica, levantado pela comis
soo de cartografia em 1887, (fi
gura 2) pode ver-se 0 delta do 
rio Aruongua, assim como a in
dicac:;oo de uma "povoac:;oo 
importante!" de nome Bangue. 

Por ser tambem impor
tante para 0 que se segue, 
assinalamos a localizac:;oo de 
Gouvea, a capital do distrito de 
Manica, assim como do local 
denominado Macequece (em 
ruinas, segundo se pode ler no 
mapa). 

E tambem de referir a 
relativa proximidade do rio 
Zambeze, e em particular da 
vila de Sena, por onde desde 
tempos antigos era feita 0 tran
sito de pessoas, bens e corres
pondencia que se dirigiam a 
Gouvea, tendo como ponto de 
partida Quelimane. 

A porta ria n.o 303 que se 
reproduz abaixo, do a conhe
cer que somente em 1887, e 
que se pos em pratica a parte 
do decreto atras referido e 
respeitante ao comando militar 

Figura 2 do Aruangua, " ... considerando 
que razoes geograficas, pollti

cas e commerciais determinam que 0 dito commando militar seja estabe/ecido na margem esquer
da e f6z do rio Pungue e noo na direita como no citado decreto se diz." 

Ja anteriormente havia side nomeado 0 tenente Luiz Ignacio para comandante militar do 
Aruangua, 0 que levou a publicac:;ao da Portaria Provincial n.o 287: (Fig. 3) 

o Termo de Instalac:;ao do comando militar esta datado de Chiveve (ilha na margem direita e 
foz do Aruangua), a vinte de Agosto de 1887. (Fig. 4) 

A Instala~oo de um comando mllltar em terras do prazo Cherlngoma, carecla do acordo do 
arrendatarlo do referldo prazo, 0 comerclante Jooo Eduardo Coelho Barata, referldo logo no Inlclo do 
termo de Instala~oo. Esta medlda era tanto mals necessaria, dada a necessldade de serem fornecldos 
material de constru~oo, moo-de-obra e mals facllldades para a obra que ora se Inlclava, tarefa que 
poderla ser grandemente facllltada pelo arrendatarlo do prazo. 

o relat6rlo envlado pelo Comandante mllltar correspondente ao perlodo decorrente desde 19 
de Agosto a 31 de Dezembro de 1887, asslm como 0 relat6rlo que 0 governador de Sofala envlou ao 
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Tcndo-Io .prt!scntado n'Clta capital 0 tlmonto do oxerclto do 
1'6ino Lni". Ignaei~,. non!ccuio co~lnAndllnto militar uo J4MlaJl!Jlla 
por portarlll do mlnlltcrlO ao. marlDba 0 ultramnr de 20 d'abril ul
timo; 

governador de Mo.;ambique Iraduzem 0 que 
foram os primeiros meses da vida do novo 
posto que em breve daria lugar a f10rescente 
vila da Beira. (Fig. 5, Fig. 6 e Fig 6A) 

Nlo tondo aindll., per convenienciall do aorvi90 publico, tomndo 
pollllO d'clto logar p4ML quo foi nomClldo em portaria. n.O 229 do 
l~ do ¥ctcmLro do 1884 0 tcncntc, bojo cllpiiUo, Jayme JOIIO I"cr
relrD j 

No Boletim Oficiol de Moc;ombique 
referente 00 ono de 1885, a poginos 190/2, 
encontro-se tronscrito 0 relot6rio do «Viogem 
do Villa Gouvea para 0 rio Pungue», 
efectuada pelo governador do distrito de 
Manica, Francisco Isidoro Gorjao Moura. 
Desse relat6rio extraimos somente a parte 
referente a localizac;ao do comando militar 
do Aruangua. 

Hei por convenientc, detennioar qno 0 I't'ferido tetcnto Luill 
Ignneio, aiga no ICU df\8tino IIA primeira opportnnidado, 116m de 
in.talar 0 8obredito commando, cnja acdo aer4 por cm quanto no. 
p?n~ Ohiv,tJe! na margt'1ll c.quorda. ou N. do rio PI'1Ifl'd 00 prazo 
(_~f'I'IIl!J6ma, ficnndo por Cllta COMUII. cxoncFlldo d'elItc Cllrgo 0 dito 
capiUu Jayroe J"016.!<'elTCira. 

As o.llctoridndcl 0 mail po oat A qucm ° conhecimcnto Il'csta 
competir, allim 0 tenham entcndido 0 cumprnm. -Palacio do go
vcrnogoraldll.provinciAdeM~mbique, 1 de julho do 1887. 

II 0 Mendiguendingue, brac;o do 
Aruongua ou Pungue, continua sempre em 

Figura 3 

o Governallor Geral, 
A'igUtto ck Ca~ilho. 

leito arenoso, ate que engrassando com as 
aguas do rio Urema, seu af/uente entra 
novamente nele, formando entao uma 
importante corrente de agua que vai sair no 
oceano num ponto denominado Bangue. 
As informac;6es que tenho sobre a embocaduro 
do Pungue ou Aruongua soo as melhores, e 
todos 6 uma afirmoo a sua navegabi/idade por 
barcos de certo cola do em uma grande 
extensoo, sendo 0 porto que ele forma 
access/vel e segura .. ... 

Sobre a escolha do ponto para 0 

estabelecimento do commando militar, s6 
depois de obtida a firme certeza do 
navegabi/idade do Pungue, e do bondade do 
seu porto, e que eu poderei afoitamente 
determina-Io. Porquanto: se 0 porto e bom e 
acessfvel a navios de uma tonelagem 
importante parte do comercio que hoje se faz 
por Quelimane dever6 vir a este porto, que 
aberto 00 comercio exigira a creac;oo de uma 
a/fondega e de outras repartic;6es, e entoo a 
meu ver, 0 commando deve ser ahi 
estabelecido .... " 

Tambem no relat6rio referido oos anos 
econ6micos 1887/8, se Ihe refere 0 

Governador de Sofala: 

"0 commando mi/itar do Aruongua noo poude 
ainda abrac;ar no sua jurisdic;oo a area que Ihe 
foi marcada; 0 terreno principal d 'este 
commando e 0 prazo Cheringoma, e a sede 
do commando foi escolhida no margem 
esquerda do rio Pungue e junto 00 Cheveu, 
pequeno af/uente d'aquel/e. Ao novo 
estabelecimento foi dado 0 nome de villa do 
Beira, e e 00 pequeno espa~o compreendido 
entre os dois rios que se resume actualmente 
a nossa ocupa~oo de facto, porque os vatuas 
nos contestam a posse do prozo." 

Tel'll' .'Iulllliel. 

Copia da I'()p,·a. - AOl viote di .. do mez do Agolto do IInno do 
naacim nto do NollO ScnhorJelUI Chrilto dDmit oitoconto oitonta 
o aCtc, no litio de Chivovo, lI\JU'gOm elquerda do rio PIlngui, CI' 

tando aqui pro.cnte. 0 Seobor Govenwlor do diatri.to de SOflll., 
t.nento coronel do exorcito do Portupl, Jorge Pinto do lIol'llea 
SUllIonto, 0 commandante militar do Anl~Kf' tenento do metmo 
oxcrcito, Luis Igllacio, Fortunato Fndorlco I elTcira, alferel com
man/I ante do dOltacamcmto do refolrido commando, Jo1o Edulll'do 
Coolho lJArata/proprietario e IrroodatnriO dd,prazo Chcringnma, 0 
doutor Jo,/l AU'picio 8imilel e 01 habilllDtcl do refcrido pruo 
Domingos Lniz Lobo, eapiUo Zingombo, Ignlcio Pereira, Igna
cio Al'lllljo, NicoiauGon9&lvel, ~'crnaDdo, Ducuctura, Luiz, Ga
briel, l'edro, Jo.10 Cha.VOl, :;pirio, Paulo Nhamecaa grande, Nha. 
lDoellft pequeoo, Joaquim, Dll1uiilo, Joe Chieui, 41 D1uito. OUtTOI 
graudl'l do prazo, bern cIImo u I!nf~rmoiro de aognnda cilluo An
tonio Filippe IWolpho Femande., 0 lepndo nrgento 1Ianoel 
,TOR'lllim do Amllral j ac!Ddo totIa. mandadOl ronnir para por pArto 
do Goyerno de Sna irageetado .. Ihel fasllr vet' que .MII 0 • 
manclo militar,~, merida, 61' Dto em II . 0 

Cite eN aldb8 0 al aa in Imo. 8na Excl'Illen-
o II or 0 dllmeto, n'um breve 0 C ro dileul'lO, fes 

v~r aOl eircumltantOl 01 dOlojOl de quo 0 go"erno 10 acha POI

auido do razer proaperar eate importantillimo ponto que ha b .. • 
tauto tempo &Odan Glquecido, do doixando tambem do IIxhortllr 
011 mcamo habitantOl para que auxiliem III auctcridadca n'nta fa
mOla elllpreza do I'Cgeue~3.o 0 .cguran~a 0 quo, por todo. compre
hendido, dcclararam ter eate um dOl diRt dol maior rego.ijo, vilto 
quo jtl tiDhlm junto a Ii a IllIltoridado do quo tanto earecillm 0 

do que ha muito auhelavllD para lbo. (UIIr reepoitar 01 lenl di
reitoa, quo ell ... proprio. Die podiam clize!' quo conhtciam em con
aeqll"ucia dIU contiDuadaa luctal II extol'lllJl'e qno lofl'rinm dos OIl. 

frea qUI apparec;iam no pruo, e que 10 diziam Iindini. 
N c.ta occlliio ao deram algunl tiroa do canhllo r .... tojando a 

Landcira naelow, quo II diafAncia do vinlo metrOi ao hllol~vn no 
llUUltro llIaudado levlntar JlIllo UlCimo arrendltnrio Bar;1t1!.. DILD
do 10 em "'guida POI' coneluido oato acto, <10 quo para con.tar ao 
IIVroll 0 f.rc*mte !ermo do qual 10 vao en"iar copil a Sua Eltcol
loneia 0 Con.aelhoiro Govornador GIll'I\I da provincia indo 0 D1""IDO 
Inigoado por toc1 .... auetoridadel ""'ten tel 0 iudividuOl quo n
belli llItCn:vor.-CbiYIITO, orinto do agoato de mil oltoceutot oitcnta 0 

8otv.- -(a •• }-J'011fO Conia Pinto d. Morau Sannonto, I1!nouto·co. 
ronol. - Lui, J~nacjo, teneute ""mmllDdaute militar. -Fortunato 
}o'!'ctlcrico Fomnra, alfcl'Ol.-Jullo Eduardo Coelho Dllrata.-Joa6 
Autpi<"io SimllN. -Domingos Luis Lobo. --Antonio Filippo Ito. 
doll'llo I~emandc •. -1Ianoel Joaquim do Amaral.-Etta conformo. 
- Sccrdnria do commando militar do Aruangua elD Chiveve, doia 
do ,ot~llIbro de mil oitocento oitenta 0 .c~. - 0 commandaDto 
militar, Luiz Ignacio. 

l<AtA couformo. - Secretlria do governo do diatrlcto de Sofala 
em Chiloanll, 15 do aetembro do 1887.-0 IOCtfltario illteriuo, 
MallO« cia CoM ~UO a ~ . 

Figura 4 
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GOVERNO DO DISTRICTO DE SOFA.U. 
Flrrie do 1 AA • - 8<>crotaria do Governo do Di.tricto d~ Sof.lIL. 
N.· 6. r~10 civil. III." e Ex.- Sr. - Teabo a hoon. 

de pn r.1 m'IOI dll V. Ex ' a iudulA copia do relatorio em que 
o comlWlnrlnnt. militar do Antangull mo rU contA dIU! obral !J.!te 
em!, head,,, 11 po\" ~\o dit "Bein. uuroot 0 ~liIpo ilecorrlOo nil 
l1r de a~ .to, pm qu teYe logllr a in.talla~:o, lito lim de de.MD
bro ultimn, p.1l'Oeendo mn qllo a ",In~',o minudOM da. 'nib Iba. 
execut~do e II activid~e que !e oota no ",'u d envolvim 01.0 me 
r~em ler conhecid de ::iua Ell.' 0 _r. Con .. ,lhoiro GovenwlorGe
TlLI.Em t1u p~Ol'O tl'mp<> ni 0 leria p,,"i\"el fazer mail,. digno 1M! torna 
U .. tod~ 0 dogio 0 com manu ote Luiz Ignacio p4)lo eu &810 r boa 
vontadc com que l~m fcil.o ('xecutar o~ trlIb&lhoa. &ja dil.o, porem, 
quo algun 1'''''11'1101 Ihe woho fornccido, e que ~m m ree<!m 1\ cl •• -
.ili ~~'o do ,'alio 0 I' 11\1 eondi - e droum,tan"i. em que tern 
elta,Io e tl' di.trieto. Spm quorer por form .. AlgutWl enCl1ftet'r os 
m UI len'i~o, direi que aphlofi alp;u1lUl1 difficuldad ... qua, 10m 
lerem in<lIo/wei ,demonlrinm talvpz 0 andamenl.o I't'gullLr d ... nbru. 

Com lint leneia PM!'" ni 0 cidadio J 0:.0 Eduardo CO<'lho Ba-
rata, que entAo hAbiblva em uma povo.'1~- 0 do Bnngue, dll qUII Ie 
lit. in ~1I1U' 0 comnundo militar no Chiveve,' prowti6c.ndo Ie l,lIe 
a " d~r r rto dt' umn c~la que ali trm, uoi'lI n'nqurlla cpoeba 
exiou-nh' un 1"",,1, e a con tntir um c.rto numrro d palhotu abri
gol pam J\~commodAr a expo.odi~1o quando chep"e. Foi Uli'l\ que 
no din. I!) d !!Osl.o quando Ali &port.imol, cneootnlmol ja ond 
noe "coiter I' 4tT!'oadar 0 matprial, que n~,o era POUtlO. 

D'",tc modo foi po.,inl iDitiu oe trabalhOilugo no dia im'Dtdiato. 
Cond,,,i n "xp"di~·.o partl o.qu 110 pooto qunai 1<lID d-lpendio 

ll(luohol paMl II fa,enda; POil, al m de dUM IlInchu do btado, 
adqniri por cmpre.timo dwu outra • uma daa qUACS e6 .e pngou 
, tripuln( 0 e IInl pt'quena. cone~rto do olll.frto, tlldo nn impnr
tAnela ell' 19 ,5150 rii,. Th'po', d'i.to liz eonduzir todoe 0 artigot 
de tinn,l II. nlhnenta~'o do p<'noaI, por que 0 forn cdor nllo 10-
8""\"1\ nl'nn~ r cmblU'<'''~ quo ill levu.em nem por p ~. 1.'1" 
Tado <_0 IIIn mOllro cedill a lUll IAneha mcdinote 4/1500 rii. ~
riOI). l'mp'" " compm c ndquiri /I llLueb!l B ira, que tZ.o eu
clI,l Ie tnrDft'. para 0 , rVI~ rlo cOlOm:lJldo. 

Prop"z pam" mrgo de l'llpit.IO rut\r bODomrio d'aqut'Ue territorio 
o cidn,l' n B.mlll ror me p T r qu ell .. nnxilillria oa trKbftlhoa 
dIl in b Ih<;' 0i " dn meto, op<'rnri 'f' tl t~w • mpre 1mb lhado 
n'a.qn 11~ obr . Ontnt proP'llt"" ar.rt' ntci too atin~ott'a ao 
d ,"oh'imcnto II ",pido pmgre 0 d _quell". UoITU, COIOO n 00-

loni nf,n d g nte do. pMl!O' alfl'll:t.'1 II corOll, II crca~ 0 d lima 
elColn d" ~n ioo priruftrio 0 II oe~"paf 0 d'outro. pontae na mar
gem ~ qlwnb do PUDgull IIUI a .Macaia, como medida nM:e..ariA 
pan> toM\~r fff<'Ctim Il no ~ po ~. T~ubo fOl'Docido t.c da. 0 rna, 
UrillC qllo DIe tpm ido JX'didoa, ('Gmo fllrragenl. cal, cimcato, 
bntM, 0100 ~ fAl:~nd"i ord~nd cm IiI.lJI a C(lrto de p"d", Il 0 for
nl'Cimrnto dr cal, mDndDndn COD trnir novas fom~ tanto '1'm So
f .. 11t ~omn em lIR.T-Jlntlo. !liz contratlll' tril'\tIa~ pAra u lanohu, 
clU']'inlt'ro. p.~m lubltituir 01 quo fngimm Il pedroiros de B z&. 

ruoo. Drnh"iru nllnen fallAlU. !liz .bonar pelo cofre da Dolrga~'\o 
a qnant" at" 11m eontn quinhrntot vinte 0 Ql1Atro mil cenl.o I('t~nta 
o nove re. Il::12H17!l) fom 0 d ... ~ndido com 0 fornt'Cim~1I1.o de 
1IIIIt.: tint" " rhfT,'rcntM pngamcntol ace rial cujn imporUUlcia 
foi de du,ent/, ."Icntn mil P II' entA e dnca rii (270~); foi 
PIlI? IlI:md"l !kim por quatrorcatcn mil n\il (4006000) IOrumando 
todA II cI rrm fcilll com 0 Aru4D,;ua, doi. ooni.oa c .. nto novonbt 
r qUlltrn 11111 d'~"ntot qUlU1'nlll C qlllliro rfia (2: 1D46244) , como 
VIle dcscl\l oh ido no documpnto n.· 1. 

QnelitDl\nc quo <I.via IlhoDar umll "crtll men .. lida.d~ em dinh .. iro 
e W7CUU.l. rgun<lo 0 exl reNO 00 art. 6,· dna in.truc~1Iett d.dlll 
no c mlllrul<l"uto militAr nintln n- 0 conCOl'Ten com cou .11"lIDII, 
uindo n d J>U:1 tod" do carre do diatri,·toj felizw!'ote a "",cilll 
com n .ltb i<1io qllo jli Ir n'cebill de Qllllimnno tern ch .. gn.do para 
tudo. AI=m1l falta qlle tcnba aido notada e6 podl! provir da de
morn qn!' tl'm 11IIvido I'W 0 Almox~rifado d~ br~biqlle fome~r 
na ferramcnw 0 DUtro. artiS" • que p&ra .Ii tem .:do ~ui.itadol, 
por n~1I 1 Itn' fr no di.trirto. FItIAhnenle J nlgo ter dado todu .. 
providrnriR. nn m~n IIll'4n('p ('OIDO V. E~.· pod. a"nliar p<'la enn
mcr:l~ 1\ dOl nfficOi cxpedidoa fr\nL III nrdoDI II d~tennina~ vo-
cae. cuj" <':I; I~ (' ta paten n .. reqni.i~ .. ti.feital, 

AI ohma coutinunI'M por tanto om profITt' ivo augmento, viato 
ql'e nKo fnlt:L 0 ulo r boo .,onlllde do commandan~ militar nem 0 
mta eWJX'ubo em 0 auxiliar; mat 0 nonn dominio n'aqu .. lloa po.,oa 
6 que por emqnllnl.o P n, 0 fn .ontil', t('mendo eUN mail 0 dcapo
tiwmo d .... \'&hllli a qu~ eltavam It.bitn.rla. do 9"1.' respeilaodo a 
DOII'III aucloridadc; por que, 0 preto 6 mail domtDlI.do polo temor 
da. caoti:;oa violeutos que Iho appliCAm aquell ,do quo pelo r -
pcito petal n :u leil benige .. que !he prllwndll infundir 0 com· 
mandante mihtar. 

D ua guard a V. Ex.· S relari do i"v~rno do diltri to dp 
SofalA em Chil no, 24 de jnneiro de 18 8. Dl." e Ex. Sr Se
crctario goral. 0 go\"cmndor, Jarg' C, Pinto rIA JlrmJn Sa~to. 

Nita du 4p.peIII fdlas pel. terre 41 delell('" "rile diAtricl. t ... 
C' •• 'Il.! .mtar ~e Ar""I. dnde , .rl de 1,,,1. iadulve, at! • 
il. 3i de dnt.~r •• r f 1li!7, • IIHr: 

ltm dlnhel.ro 

No m. d. II«"'to, <_0 t d.t. ..... to tOITtnl do 
eommwd.t.nta militar, r~' .. ,... ,..," , .. 

Jdflll d. d. odembro ,. 
Idtm d ••• tubro.. . . , 
III ... d. nonmhr.. . . 
Id Mtm u lIqui 
ld D d. "'" d. d.~bro, .. , 

l~ 
(2~s:.cJ 
2oUos.~ 
!GG'G10 
1991610 
26~Jlt'l 1:6~(1179 

Pola ClOmp"' d'um 11Dclt_ pant .... ".~ dn ..... ""'ndo-- 400,000 
Frete d« )&lKh .. para eoadattio de matf'rlJllflS, d .. cal 

• peoiT'a, • pepmnlD aot hOUl.,,1 quo rortanm • 
eatnopnI.n .. l&.. ... ...... .. ,.. .. .. ~'1l 0 

o...penilido .am.,arioo .0,.,.,1 .. un-t tr... . . . . . . UIIOO 
lo'erro ..... b Tnl, <ai, IfrtalMlI •• outroo m Iprl .... 
fu ,ldaa-. '" .. ..',...... ,. .,...... 12'~'500 
LI""".ID b.-nco, 4 ..... , ... , .. , , .......... , 21800 

!:om ... , .. .. .. .. .. , Tt94#~« 
Tb 8 .... ria cia d.)~ da fu ... la d. dhmclo d. {ola, C\,iloan., 

21 de.i0n";ro de 18M.-O til ,,"iro.1e ... if. Au.. ... ..I..,.... p, f II< 
M,.,.uUu. 

Copia. - rie do mil oito «ntOl oit~nm 0 oito. Commando 
militar do Arwtn,;ua. - Nnmero doi. -Illultri siwo Excelltntil
limo nhor, Com 0 eome~ do novo anno tnb-ndo ~r por d -
'f'Cr dar conts .. V('~a Excelll'ncill dOl trabalhos os. I'uladol n'rete 
comm.ndo d we vinte e um d'AgQII.o em que 141 inAugurou c el-
1f'1 come~ ala trinta 0 um do mez c anno lindo; d.!rriminnn
do-Ihe •• verb .. dclpt'ndidaa com 0 pc oal propriamrntcl dito do 
commando e com oe operariol 0 materiae _ 

o mappa A junto orelo qno tilfarll c te inb-nto. 
O. lnIblllha., como VOllS4 esccllcllcia abe, comll')1rnro logo nO 

segundo din dopoi. do men dt cmbarqllll .qui, encdando ~ pt'Ja 
II.bertura d'uw. run da pTlLi .. aD .itio l'O olbido porn M habitn~oc do 
!;Overno, eorte do matt.o Illiro~u de I.<'"",no d'Hte (\ 1",10 ('<>rto 
condn('~ do Va.riOi ml\tcri~ pnrA .. prim~'MI~ ~ proviloriu 

habi!.:2~3eo, Ile quaca .. ' dru principio poacoa diM dcpoi I.-nntan
dO·le • ca.aa para rcsidendA do C'Omm~odo, ('~indo'!f'-lhf) logo • 
8lltaCJIria de def"UI, quart!'1 da fo~, balllllrtr , etc. 

A r idf'nei .. mede quinz6 roelroe cia comprido por oilo de lar
go 0 quatro e mcio Be &Itum de pared •• , divididll intl>riorm ote rm 
loil caana eruae-, que a cxcc~ 0 dIU! dUAl de .. ntrada qllr Uotm 
portaa para 0 osterior, ~ .. m todn. dUBS jllD~ll: ~ igual numcro do 
portal parn a eommllnica9-~ in rior. 

E eircnndada por -nzand ... 011 balTlIPlk-. an doi. metro. de largo. 
Foi tod. cooAtroida oom magnilicas mad~ira, dn t<'rra tapllndo .. e 
.. cani~ 08 intervallo ontre IIno e outro p"nmo. e lllAlhillldo 10 

looamente a taboae de pinho e de mndoira da wrrn II trC'I <:U4I 
da freatc. 

Nao podia em til) ponco b-mpo (vinto C oil.o diM que foi 0 que 
ella lovoll a constrnir) fl\Z~r-1J) OmA obra mplhol', mos ainda 
•• Iim ul'ixei-D em condi~oo. do a tonmr, com poueo tempo 
e despezn, uma reaidenc:ia collforUv!'1 e dttrlldonra j actunlmcnte j' 
ella &0 aeha em parte ben~fieiAd.n com 0 cmbo •• o d'nlnnllria, re
boileD 0 argamlllaaa internnm-nte ~m doi. qllnrtoe e 0 tt'TCdro qua.i 
pompl.o do m mo .eni~, tendo !he tambem jA f~ito, em t.odn CUll 
o molhoramento da oolloea~'o de barrolM 0 1.<:aa-lnCIII nOI tectot 
a. qu ell .e acha.m prompl.ol • ~ber as IlrgaItUlUDB. 0 c~o dA 
cala elevl\'lt do 1010 0-,80, I\lto1'4 que OP nr t'ntulhando a me· 
dida que Ie do atTl\lljando a. ealllll argam ndo AS c8"tidamente. 

A. tl\bou qne 10 tem tin.do dOl lOalh ... von emprcgaodo.aa em 
.. Jgumu porw II janellu que aindn mo fnltam no quartl'l, balnArtel 
ete. 

o quartel comPrihendll a CUf'mlt. daa pl1l1'U, umll cu'\ do 11-
por 7, dita doe ';'n~neiadOi 0- idem, quartO! dOl oargt'IItol e cn
il'rtn"iros 4-, " reaidencill do official 7- por 7 di.,idida em qnntro 
qnlll'tol iguuI j total 27- por 7 II 3-,5 do Altnn. de pDrcd~I, 

Elta feil.o do mKmo mooo qno IL re.sid .. ncia 0 t-neiooo fnnr-Iho 
o. benefici~1 e mel&on.mento. qua .. eaiA r~. Tern .~il janell .. 
e no"" portaa ext Iioret. 0 tapune de d~fe7.A \I UIDA gre 0 do
pIa eetacaria unida, qne forma um reetauguro de Go- por 00 II u~ntro 
do qtl&1 tio feitu u habi~ acima d~,eriftaa. 

A relideneia fica ao fundo do portM ceotral d entradn e 0 quartel 
e&toadido pela Iin~ da direita da ntacada .. f",tado d'ClltA 2'",0 : 
do lade e.squerdo tenciono lenotar nma C:I&Il egual plU'S offirinu, 
coawbaa, arrecadl~, etc., para 0 qnej& tcnbo butante mat rial. 
Eatll tapume, aIem da porta principal de mmte, tem lima porta 
para I6rvllntia da rectaparda. 

---
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0. quatro angulo. alo guarnocidol por peqUllDOI torre&. 011 DIU om coodic~ magoificu para r.oeber nu aguu abeiu qnalquer 
baluartoa cobertol, de a1tora do 6-,0 do 1010 110 £rochal tondo a 4- uavio dolota~luperiorquecareo;adeool\certo,poil podo ali aMCO
d'etta 0 eatrado om que aMeta • artilhoria_ 810 feito. de grouu tar lOb", um banco d'v& qll8 nilte a melo do no_ 0 material guto 
"igu 0 om coJldi~ de IICOOmmodarom-Do ander te~ qualquer com a. trabalhoe Ceitol OOlllta do mappa B quo tambem deaipa 
materlal_ a IU proveDieDola i Dotando porom que, a maior parte d'ello Coi 

Um d'ellea j' o.U melhorado com mei .. parodce d'alnnaria ro- &qui IUftDJadO j requiaitei de Cora a6 0 merameDte iDdilponuvel, 
booado e exteriormonte argamaau.do 0 cimcutado 0 vac aervir-mo DO mail cIDgi-mo aemrro ..,. I"IICUI'IOI do ~ 0 mOlwo dC*!jci 
do paiol : dOl ontree teucioDO Cazer 0 mOlmo, Dlo ob.tanto ella. com roapoito ao ~I operano mu fatalmcote uIo 0 paudo con
a.t.arom j' om oondi~ do podorcm, om calO do Docouidado, ro- IOsulr porqllO 01 pratoe d'.qui uIo 0IItI0 habituadol ao trabalho nom 
caber a iartllheria, mu Scam dcpai. mail IOlidoe 0 dUr&vcil. teem abaolutamonlcl prcetimo nenham. 

o iDgreaao p&r& ell .. Cornecom Ibl' ramp .. do grouoa vigu co- Tivo par iuo do recom:r a VONa excellcn'oia p&r& qno mo au-
bortaa tran .... enaImeole porcamadaa do la,·a-Iaetl. Eatoa torro(lo9 co· xiliaue com 0 pouual qua pod_, 0 qui 10 dilfDoa Cornecor-me, 
bortoa tema daJlIa vao~m do reeguarder-noe dOl riSOrell do wmpo 0 bam aaaim an capilao-m6r Barela quo mo dltpol1lOu doil dOl 
o do Icrvirom do loguoa ~tiv ... , poil di.Cracla·1O d'ollea um 10111 carpint~irol 0 Coi quui a600m .. la sente, COIDOlIOldadoe do 
magni600 panorama. dOltacamento 0 aontencladoe que Ie leton a efl'eilo 0 quo cxi o. 

Fizoram-IO tambem alpl Utenli1iOI ~ra lampe do commando M .. quanto D~ Inctei para conaeguir que os IOldad08 0 todo 0 

o abriram-ao var·.,. ~ para abutOClmanto da popula~. Ao pouoal trabalhaaao oom a1JUma vaDtadD 0 dcado 0 romper at6 eo 
principio, todOl oa quo 10 abriram davam poe.ima agua; 0 por i .. o par do loll Va.u exccllancllI muito bam 0 .. ba, porqllD par yaZDI 
tinh"ma. do mandai .. vir da outra handa, mae DO lim do lIlo fOu- prIlIOIlciou a roluclaaoia que todOll tiDham a trJ trabalho. Felia· 
Cal tentativa. coaaegW abrir nm quo a ciA muito lOfl'rivol 0 II d clle m~nle habituai_, parqua aaaim era precilO, 0 coalogni lcr em 
quo actualmcate toda a popula9-\o gIIIt&. pouco tompo, com urn peuoaloporario muito dimiDula, babita~ 

Logo quo tenha 01 materiaol do quo caropo vou conatrair ali um para tod~ 0110 0 emp~doa do governo a uma Corti/lea9lo, d' I· 
bom p<I9O d'a1venaria uaente lOb", pdea ou eabtcal. tacal 0\ verdade, mu qua elta em oondi~ de offerecer relilleu-

Tentai enaaiat a eu1turr. de varioe generol ciA Europa mas 0 ro- cia a qualquer ataquo do geatio. 
lult.ado nle tem lido utilCaturio .. n. coDaequoocia da' OIta~ nlo Aqui tem VOIU oxoelloncia relatadoa 01 mOIil CI'IICOI IOm9O' 
lOr apropriada; e.pero porem que, d'cotre om pauco alia aoja fa· qae pc!9O, Dlo hav .. ndo ioconveniente, aejam lamOi ao coohaci
vora",l 0 on\lo a approveilarei lemcando em abundanciL mento de lua OJI:c~lleDaia 0 lOahor Conaelbeiro Govcrnador ~Mll 

FiDdoe qne II!jam 01 eervi9QI que tcnbo entro mlOl, von leveler cia ProviDcia 0 fico IOmpro OIteiado no vallOlO apoio de voaac, ex
uma eataeada no prolongamODto d. praia de Oeew a6m do a p1'C10~ cell en cia JI"r& 0 muito que nOi rceta faser. 
var dOl Cortee emliatea du aguaa OAt occaailloa daa yontaniu do luI DeUI guarde a V. Ex.'. - Sec:rotaria dO' commando milit.ar do 
quo Ibo fazem lompro t',tragOi conlidcravei.. Aruaag1l& Da Beira, CiDIlO de jAneiro de mil oito neoto oitcala 0 

A praia do norto que 1\ actualmonta uma magnifica dob natu- oila. -llIultri .. imo 0 Excollentillimo Senhor Goyoruador do Dil· 
ralt.ambem Decoaailaaer amparada com muIW ou eetacndaa, do cou-I lricto de 80Calla.-O commandanla milltar (a) Luiz Ignftcio. 
trario as asuu fasom deaapparocol-a om muito poaco tempo. Ha 
aitiOll onde .. ~n. eltle> a piqne e 6 .qni onde 01 OItragOl\ EaU conConne. - Secrotaria do gt'vorno do diltricto do Sorala, 
B10 mail .en.jveil. E ama pcna que elta d.,lta 10 eltraguo porqua om Chiloano, 17 de janeiro do 1888. - 0 lecrolAriO iDlarino, ,\fa
n50 a6 acno de abrisologuro uBmbarca~ miud .. DWllambCm .oel cia ClJlta RcbJlO, alforel do ~oroa 8. 

Figura 5 

No copftulo dos ocorrencios extraordinarios, a vindo dos estrongeiros 00 sertao deve merecer a 
otenc;ao do governo. Durante 0 one estiverom no distrito 0 ingles Moyes e olemao Dowbek3, que 
oindo se conservom, 0 ingles Spring, .. ... " 

No que se transcreveu sao postos em evidelncia alguns pontos, nomeodomente: 

1 . 0 total obandono a que estova sujeito a referido costa ate a instoloc;ao do comando militar. 
2. 0 desoproveitamento dos terras do prozo Cheringoma, que os v6tuos consideravom como suo 

propriedode, e onde foriam periodicomente rozias, criando instobilidode que um comando 
militor poria fim. 

3. A opiniao unanime de que 0 rio Aruangua poder6 vir a ser umo via de penetroc;ao importante 
pora 0 sertao (de Monica) . 

4. As boas condic;oes da foz do mesmo rio, indican do a vantagem de se instalor um comando 
militor fiscalizador do movimento da borra. 

5. 0 interesse manifestado por estrangeiros, que de Chiloane e posteriormente da foz do Aruangua 
se dirigiam pora 0 sertao. 

o relatorio referente ao mes de Outubro de 1888, do Comandante militor do Aruangua, d6 conta do 
clima que entao se vivia, em particulor do movimento do porto e da movimentac;ao de mineiros pora 
o interior. (Fig. 7) 

A historia do territorio de Manica e da Beira nao pode ser plena mente entendida, sem serem 
considerados os interesse que os ingleses, j6 estabelecidos na Moshonalandia tinham em relac;ao 00 

territorio de Monica e ao porto do Beira, 0 que nos propomos fozer resumidamente. 

2 - A Mashonalandla, B.S.A Co.4, e as pretensoes Cecil Rhodes. 

o mapa que se apresenta na figura 7 ajuda a localizor os diferentes regioes a que nos vamos 
referir, e 0 seu posicionamento em relac;ao com 0 territorio de Manica e 0 porto da Beira . (Fig. 8) 

9 



No mapa mais abran-gente 
que se mostra na figura 8, 
representado Africa Oriental 
entre os paralelos 18 a 34, 
torna-se visivel a extensco 
territorial que seria necess6rio 
percorrer, para dos territorios 
de Matabele (Bulawayo) e de 
Mashona (Salisbury) se chegar 
ate a costa, fosse a Cape Town, 
Port Elizabeth ou mesmo 
Durban, em comparacco com 
o curto trajecto ate a Beira. 
(Fig.9) 

E este ultimo aspecto, 
a necessidade de uma via de 
comunicacco do hinterland 
com 0 mar, muitas vezes 
apresentado como a causa de 
conflitos politicos entre 
Inglaterra e Portugal nos finais 
do seculo XIX, que nunca 
recusado pel os autoridades 
portuguesas, mascarava um 
outr~ objectiv~ bem mais 
importante e dificil de 
reconhecer abertamente: 0 de 
contrariar os pretensoes 
territoriais portuguesas num 

10 territorio que se estendia de 
Angola a Mocambique (ver 
mapa cor de rosa), um territorio 
que nco somente obstava a 

Figura 6 expansco dos ingleses para 
norte a partir da Bechuanalandia, e que tinha um grande potencial a explorar no seu subsolo. 

Como os tratados de alianca e amizade vigentes nco aconselhariam a uma entrada directa de 
Inglaterra em cena, recorreram ao subterfugio de uma companhia privada, a B.S.A.Co, que pela pr6tica 
de obter concessoes (negociadas (ll com os regulos locais), seguida p~r uma efectiva ocupacco 
mineira do territorio, reforcada pelo envio de uma autoridade policial para manter a ordem, procurava 
na realidade criar conflitos com as autoridades portuguesa, criando assim condicoes para uma 
intervene co militar que 
poria fim ao conflito e a 
favor dos interesses 
britanicos. 

Para tal, conta
ram com 0 efectivo 
apoio dos financeiros da 
City na criacco de uma 
Chartered Co, a B.S.A. 
Co e local mente de Ce
cil Rhodes, que segundo 
os autores j6 referidos: 

"Rhodes was to hold 
many positions of honour 
and authority in the 
course of his career, but 
fundamentally he was 
cast from the same 
mdu/d as the pirates 

HEIR-' INTER R 0 11'0 00 MM-\"IIOO 'ilL TAR 
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Figura 6A 



OUTUIIIO 

JiAicrao I4ni!Grio. - :Milito hom. 
EMado crli"lnIlvi". n.. tanto r .... 10. 

A",.ic..u..m. l)rq)'"\I'IlIn'IO IlII tt'rt'Q para I cultura do arrOlI C 

d'o'llro. gl'Dl ro. CIlJ"n"l\t'I. 

("IIUIl.~io. - V AO ilort'&cI'ndo l', Cttio bt'm 'l"G, B(1 .. l)("Mjnisa& 
miupi .... fortin cOl'OlId ... do IXl'll oxito, ... n1 I.a _~nf.o Chi ore,·u 
o f'lnporio at! lOOo 0 colomoreio da. ocrt3cle de ~r, Q.UI~C, 
&rot' 1\ Ooronpa. 

A Y,,,rra .... , Colizlneuto, j .. J'IIC<)uh .... ida como \UD& du mclh_ 
,1. l'rovinri., 0 porto oft"eroea .ncoradouro abriJtlldo 0 "'lr'Im • 111-
dOl fill naYioe, 0 0 olilllA II &nIYell dot m.i, .. hilwea all provlncill 
do lIf>91lmbiqllo; tndo poia InO fA, AI'Iura .. um proximo 0 prfNlp<"ro 
futuro AO commnndo quo ma couho • houra de moow. 
l""r"~o ,,,,bum. Ji'rcqurutaram II eaool. pril""ri. 22 alllm

nOli. I~"ta el("ob, '1"0 te..., c()mt~ nOI liDi do anno palilldl'l e, quo 
noe prim .. i • ..,. m"z~ tinha a!Wnal doil Iiorroe do methodo de Jfl~O 
do D UI, p'10II lJI- 0 profl lOr ('ulioa,·. Hi • 20 Ore&D~"', .... m 
hojll • mnlor ""no d()l "IOInuOi (p~tooI quo nM IIlbiam ... qu r uma 
Flavra da n.,..alin~1\n) fallllodo regulannonte, IMldo olll1r1ma mail 
mlt'lJiJ;1:ntM al#) o ....... \·~udu 0 portuguc:t<, dovido .0 lbuito ",,10, 
hom lU(lthlldo 0 dCllluind" paticncia do prof~NOr, alfcno. da cat,:n
dol'(' n.·:I, Augn to Ccz.ar da Silva Oliveira. 

{)bra. do GOIN'1'lW. - Contiaaoll-aecom arranjo do material'lll)"m 
a fJmndA ,10 cal 0 dt'ixOtl_ 0 famo ql1U.i annado. COllanun· ... , 
nppart'IIUU'aIU"~ 0 O!ondllr:iram'M ·J6 vigaa dl' IDUUCCOCO d .. qll .... 
I" Il'rraram qalln!nta '1"0 drnuJI 180 tabo.'UI. Tambl'm 10 corla/:am, 
conduainun 0 apparelhllram variot barm ..... pal'lo om" fulll..... Fi
&emm'le rp~n~ ra por&nl, P"'P 0 ntllitas outroe peqlll'OOR 
Krvi~. do podreiro, carpintciro 0 r. ""iN. 

.MorimN/to do 119m. - l!:nlmu em 11 viudo do Cbiloano 0 VAPOI' 
.ingl ... Lion oom carga c JXl.~iroa para .. to JlOJllo (I WII lUI"" 
NataT rID i Do hilOlln" e SoT.1A entraram 0 airam variu laa 
ch ... 

OrMr'~nrilU e.rtraordiroaricu.·- Srriu para 0 interior em 10 
o !lX." .... telltote I."nroo~1 d Artilbcria Paiva d'Aadrada com ~nlo 
C blntas car""'do ...... Cbegal'lun IIqui em 11 no Licm onao PfOlIlllli
IIldol'al miot-lra. " com ('11('& 0 dr. Auapicio SimiJea '1110 01 di
l'igc, 0 I'll quaOl, CDm 0 roprnt'D&nntc d. companhia d. M~mbiquC', 
IOgllirlllll pllm 0 ioterio .. em 1 d' ... to mC'& t'Orrente. 

R.-crelllri. do commnndo mililAl' do Arllangua na Ueira, 11 de no-
"oUlhro do 1888. 0 eomm/ladanto ruililGl', Lllu 19na.cw. 

das chuvas, dado 0 

aumento do caudal 
e fortes correntes 
dos rios, impos
siveis de transpor 
durante esses me
ses. 

A oportuni
dade surgiu em 
Novembro de 1890, 
enquanto se espe
rova a ratificac;:co 
p~r Portugal do 
acordo luso-brita
nico sobre 0 ter
rit6rio de Manica, 
que no tratado era 
considerado como 
territ6rio portugues, 
quando Rhodes en
viou uma coluna 
armada para ocu
par efectivamente 
o territ6rio e ne
gociar com 0 regu-

Figura 7 
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((licensed)) and beloved by Elizabeth I. 
The most important factor, however, was that 
Rhodes viewed the Concession as no more than 
a step towards his grander scheme to raise the 
British flag over as much of Africa as possible. It 
was he more than anyone who had been 
responsible for the establishment of British 
Bechuanaland and Bechuana/and Protectorate, 
which provided the corridor to the north, but he 
hod to occupy Mashona/and in order to forestall 
Portuguese ambitions and possible linking of 
Angola and Mozambique." 

A B.S.A Co ocupou a Machonaland em 
1890 e Matabeleland em 1893, tendo pouco 
depois side feita a junc;:co dos dois territ6rios 
(Matabeleland e Machonaland), com capital em 
Salisbury (actual Harare) e 0 novo territ6rio 
denominado Rodesia. (actual Zimbabwe). 

A ocupac;:co da Mashonaland pel a 
Pioneers Column, corpo paramilitar criado e 
enviado para 0 terreno pela B.S.A.Co anulava as 
pretensoes portuguesas expressas no mapa cor
de-rosa. Mas Rhodes nco se dava par satisfeito 
querendo estender a influencia do B.S.A.Co tonto 
quanta possivel para Leste, ate a costa 
Moc;:ambicana. 

Era-Ihe fundamental asseguror uma via 
de comunicac;:co com a costa, tonto mais que 
experiencias possadas demonstravam a 
impossibilidade de manter uma linha de 
comunicac;:co atraves da Bechuanalandia com 
a cidade do Cabo a partir do comec;:o da epoca 

Figura 8 
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Figura 9 

10 Umtasa a cedemcia de direitos de explora<;oo 
mineira. Esta opera<;oo foi iniciada com 0 

aprisionamento de Paiva de Andrada e dos seus 
companheiros na aringa de Umtasa. assim como 
pel a tomada da vila de Manica. 

o forte sentimento anti-britanico que entoo 
se vivia. levou a forma<;oo na metr6pole de um 
corpo expedicionario a Mo<;am-bique. que chegou 
a Beira em Mar<;o de 1891 e que depois de desem
barcado rapidamente foi dizimado pelo doen<;a. 

OOl\lMANDO l\DL'tTA-R D O ARUANGUA 

10YEMlIIO 

£titUlo IGtIiInio. - Rom. 
EMaJo aUMftiticio. -)~"llar. 
7'rtmtail1idNl. 1"'Uit:ra. - Um fIOIIco A1lerada ,1ovidn & nolicial 

chepdal do 1t1n.uik_e, cooataiwlo quo 01 ill,l_ derribanm 
a nOMft bMdolra arvorando a inglou. 

C_IIt.rciD. - Soll'rivol. 
'!!JI'inlbt",. -l'roparam· .. 1\1 tOrrai llllN IOmeDteiraa d'&ffl)z 

It milllo lioo. 
(ll,iI ... - NJo COOIta. 
Na«ilfNllt ... - NJo _11a. 
~/""'."t/l _rlt.lIIo. - Enlraram DO porto duraola 0 mOIl, doil VA,,"_, /") loInel ... 0 .. Iram G. 
O<corTft1cia. ~i.."rilg. -I'or Doticial nfllei ... ~R1mnol· 

cad .. poll> oopolloiro COlllllli_rio do min .. l!'raoci_ l>inillOi 
'1"0 10 ach" .ID )(uaik_, ..w.-.. qno rONnI p_ polOi in· 
I;lollCO OA ",,""'910 do I'OI'do 1I111aM11, 0 tenlllll. COI"OIIOI P.h·" 
d·And .... t.. )1a1ll101 ADtonio do SaIlD

I 
coroDal do 2.' Iinh&, Joll1 

do )(oHuclo, 0 0 llibelilo rrllllca Claar.. Llamb1. eogeolaoiro da 
CQmpmllll& d. l(~mbique, 0 qllo IlII lubditoo brilanniCOI om 10· 
"Iida a. cale IIttonbuio contra oe n_ bri_ lJOrlnsu_, Ie

IlIir.am llllra ll .. ik_. derribando 0 00lI0 I_vilhao, ,,"orando 
o da nn\>'10 ingleaa. Conllall.-lo anai. '1"0 too ... 01 OIOpre:;ldOI 111-
pori/l~ 0 llIbalLemOi d.l CIltnpanlaia du IIlntamlJi'luo '1"/1 10 aclUI
'11111 om ezplorayin lIlilleira Oln )(uaikcs~, 1Il10 'I'''! ,""uLeram 
qllo .,. in ·I,zeo "' diri.,""m pal'll ali. abantlonaram ... lieU aervi· 
~ 0 .,celll am CIImilloo pnra oalA villa, 0 qllo O. iuglo,OIIIO diri· 
19m lAmlk!m aqui. acbando-ao jd em SArmento. 

Aebn III n'OOIIII 110M I) ,'&pnr ,10 " .. ,orra JllU!m",., 0 t'81a forla. 
10M lon, uraa parui~o d. ~-I p~, :! I~ 0 1111111 molralb",· 
dOl'>\, '1"0 10 Diio II 0 ballaD!O Jl4ra dorrolar UI ;11\''''_, tI COlD
\uU., 0 .Um.ioula J"U'I' .., opptlr UlnA .".illcoc·a lonaz. 

AelllLolO IalDbom lUiui IIUI •• ' 0 ~Io ,In enTOmo, quo 
tern aid., ;n""n""el m .. 1II00lidaa l/>OIAliu pun d.r""dol'1llOl 11. 
& n_ bandllira alii. Ialtima ;G1a do IaDCU', 0 \."" _lOIIlir
Inna qllo 01 io:l_ IOCJllom no J.'!'o.,iII,io para o.s. tio qllendn, !IC' 

dn I_udo I .. r OitUA ,Ina n_ radaft_. 
Cho;uu a 0110 JIOnlo em ~J, n vaJlllr da. Mal. R I POrlllgllOU 

RD ........ trazondo A lell bordo Ina cx." 0 Ir. con .. lhclro gover· 
oatlnr gwal, fil'tLaulo cato VApor iOCOlDlDuniaavel U'O dia, duvi(lo 
a urn IUUlpol"ll1 '1"0 lernon illlp.,..i,.e1 atracu .... ao roforido vn· 
pnr, colloerv"lIdo·to ainda 0' .. 10 IJC)rlo. l'nr nrdl!ln do In. I.' 0 
rocarnr~:wIo tin ~nvom", dClWaraol 011\ 1 0. 11'11l~u do ,ie.laca-
1110010 aqlli , .. t.,clon.do, p:u1L .. bullla do lI~lIilA. como Ilrioc:aVitl 
d:L occupa91o. bolaia bulaolO importanto que alo hojo 10 lclllacl:ado 

AIlIUlllnnAuA. No t1i:l. 27 ellirou u'eaLu ~rto 0 VApor do guorna 
Au.r:iliar. 

COIIIUlAlltlo milit.f dn Arullnl;1l11. :J() do novrmbro 111' 1800.-
o colWllAuclnulo ulilit ... iolurioo, J'oJri~ c/ .. Silw, "Iferca. 

Figura 10 

Mesmo assim uma coluna militar seguiu para Manica. onde retomou a vila. para pouco depois ser 
desalojado e retirarem em direc<;oo a Beira. Na persegui<;oo as tropas portuguesas pelas tropas da 
B.S.A.Co estava claro 0 objectiv~ de alcan<;ar a Beira e proceder a sua ocupa<;oo. completando assim 
o plano de Rhodes. 

Este esquema s6 noo se concretizou par 0 primeiro-ministro britanico Lord Salisbury ter enviado 
um mensageiro obrigando 0 regresso da col una da B.S.A.Co ao territ6rio da Mashonalandia. noo 
avalizando esta opera<;oo. mas sobretudo. para noo provocar reac<;6es da comunidade internacional 
que via com crescente apreensoo 0 expansionismo ingles na Africa Austral. 

E neste contexto. que se assiste ao desenvolvimento do posta militar do Aruangua. cujos relat6rios 
mensais traduzem uma realidade que Ihes era comunicada por quem regressava de Manica. e que 
naturalmente provocava alguma apreensoo nos militares do comando para ali destacados. 

3 - Os boletins Informatlvos do comando Mllitar do Aruongua 

Nos sucessivos numeros do Boletim Oficial de Mo<;ambique encontram-se publicados os 
relat6rios mensais do comando militar do Aruangua. Referiremos alguns que nos parecerem mais 
interessantes(Fig 10). 

Os relat6rios dos meses de Fevereiro a Maio de 1891. soo transcritos abaixo por particularmente 
detalhados nas «ocorremcias extraordinarias». (Figs. 11. 12 e 13). 
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FEVE"~IIIO 

}'.'" I, _mitllTio. - noau. 
F,/" J, "/'JHtHticiu. Ahunll.,nt~ 11" art i!!, , 'inelos do f.\nl I"'ra 

hr~ .. tll "'.11" pft t .. u'\" L< III g"l,'rol p:lra l\lllllcnlllt 00 tClIlr _0 
1.'1","",," ~ IIlU II" inl.t!rillr. 

1'r,l"fjtfllli,l,nlt puUicu. - Sn<"l";,rn. 
(' "me rt;cJ. 'I' 'm vind<l tnnitc,,,, nrgnt.°iantes dr vnrj". }lAri(,l, 

'I"" i II I.,.. ".t ng"Jro., pOl' IM·t.",,,, r: " r ",",lid II gocio P""' 
IJ ;nh'l1'1r rUIQ , .. piollt'irtra (\a ~'''HtI, Ajrlrnll. 

,I", i ,'1ft"", 1.,,-.'1 oa letr nn. ''ltl"" al.wnd, ... 
""'I<';.,,"lu. -1m do ,""xn mU('llhno, filho do Jo:to Ednardo 

(',,,,11,,, H mta. 
Obit • - Nlo Mnobl. 
Mvt; CIllo "",rili.,o. - F..nlniram 4 Y1IpolU, 1 lanella, 2 pan.i.. c:! IIllvi, .10 gll('rtI\ I~'rtll;;u lc.; u ",hiram 3 vapor"" I 

1"11,,1,,. :! I ... " ... i,.. I 11.,,0 ,I" J;"\·rr .. IlOrtIlIl;U" •• 
(1I,r •• (tu fI'''t1'IIU. CUllcorlJ\MIIll.u UI ""11I~rt~. '1uc tinhnm 

.'.1 .. , 11'"" .. 10 pdo kllll'"",I, ~ II: lun l"\'I'RI1in ~lIto plra 1\ CI
l .,f lJ (. ,·tun M' nlnd imlli( uto ,lAm ." rn I tI('! madel", e xilt:O ciliu 

• ,.I-u nfUlAndn Ila llovn vi I. d" n 'rA n lixn c 1 ta 0. bOlrm 
cOle • 'Ill' ",I e IlI,\ cnn.lrnin<1n nil I)mi~. 

() , I n I~"'. r.t·""ul~I;'j(fril/i. - No eli" 7 IP;;'I1i11 "Ill :?I I. nehA. 
n , 1".1 .. :0 ,'d,l .. X.,i,r I 1"1\ Ncy,. F~rrdra <"Olll .Iuliun ,I 

~['III' " ill I .. n f • .,...,. p",fa ror rm cOlUlIlAnunua por nUl officiAl 
\11111111 r ... Nil lit I Iii cHln'u II Nvt II " lras, otl .. " II ),unln I> 

.:(I\'I·rIIll,or .10 ,It hietn 0 .r. Alfrt'<lo Julio de Alpnim },cito Pei· 
'lit", t JJI~ .uul, .. lIH! t"l1 (J hl"fl\"l rill), Em 17 rtlomti l"tmta d't tt· 
, 'Ill" "III lIul!lllr. A (Orvctll ell! "''1I~I'm i'"rlngucu ]l'l;,.}". d. pu~· 
1 .. ",/ <111,,1111111 ,I! 21. No di .. :!.I,I rlllh "'un da 11\1' 11'-' <Of\'cta 
11m'" r. I'. ' P tr.\ l'Xl'I'ti in, .(.'1)(1., J,roh 'tclo 0 III ranban'Jna ))010 r. 0 
Llu Ita\ in •• INoh •• lWl·I\I~1 111111 1I1'l1UUI) lUt:l. Ih.ufor.t • Jt~lIl :!7 ;,,'n .. 
troll ,ult"u.m <1 •• gU"rrll f.ib ,.,tl tm~" .. lo .. lI<,rdo l'lll" E~." (, 
t'r. ('ull tilt iru {;U\l:rll:ulor (1urnl 1111 d f'lIiIN'll"COU 1\ ~'. Em ~~ 

ill n ('un, t~ n IInllf' tI,.. Pl.lrl«!Jf.I. ~u (1, L :?,l ch"gnu fora an INlrnl, 
ull,h ... ii, H1 n mil L IIi t;lllCIiL cun ut~nlv,'I" n1U vapor in,.;l. & do qnnl 
""in 11m t C llt:r eonl a ill~l( " ; no flu\. I<' "lIilltt~ (-lit "1J1\m \I',uun. 
1.lIu 1 l ,Iu Hil mu ,':aI" r In Ji,. 7 UI~li' I 'Ilin IUllluh,·j ,·h:ultllr Ii pl"nin 
1 ,r.t I J i n t IttJtrt.f1l Ita . {l'rd rut p ril ,h('r qltAI (I 1I1 1,livo l'ul' 
'lu~ ,I. JIll. ir_ .Ir.llll I\NU h')' lutrlulo 0 v:t()Or r~ 1""1H1"1lI1u fpln u 
\,fl't r t Itl.1 l).j r.t (',·it,U (lIlt (l'ltri.ull Ir par,l. .MUHitlL; "iulmm 
t 11). "rllln.l.. It.· t· piu,..nnlaA l' n \ oh, ,·r1l ellic lilt" fiJraltl tirmllb 
, ;ptHr.I, ... ! Imll • II. '1 I'ruhihitlu "~llln'IU]l 11' :\("nh'B ion tlin Kl'" 
,..'1\1 h' ,I 1\I,~t .• ntH '"II t(hmt~hatn .1a (' II ",·t, U ,iulH, de jl'Jrlmful 
\, '" I"" I ·il rIll" ,,,to ,·u,·onll ... ·, •• 1 ,·ntr ... h ,1(1 l'''rln 11111 e11·.ln 
•• III l"t·lIll1,h • c"lIIl'l ·1.llIlt'n! 'c Irl"t,~.f;h C h~rm 'l\"am"nte f.· '1",ln 
'1111' illl· ",I ,', II<f cnlltrn\).1Il11n; uI,IKI, i mc 1110 du IIni ... "";lIir " 
I , ,1.1' .1 •• ll1uIIII·;;1\ COm 0 ,·I ... lu ,I" tI,'lr~"~1n c umn r"I\" " fui 
l'U '111 nll1 ulttro cum U Jr. ~n\t.:nl.idHl· ,10 dlMtricto e 0 "Ir('rcl If\ -
I ,II.A I" ·ur.r n ,Iil/\ d'AI" '1'1" tnl (n' 'mh."I" 1\ IUd. IlUit~, .< ... In 
",I .. ,,· .• 1 I 'f.' IH.n "'l<"ollJrlllulu ... ,h'utro gntndo p0l"\"o <1u Cllr
tlll·h UIII, lh u.1IIIIh,. I""r,nt-,I"I IItuSt iJinllll C l"'Onl(:RtivoiK. l~~OI tmlo 
:11'1"" .. ,1 .. 1 .. IH 1.llll£IIIII .. ":01 "1''' "utlllulo "tI"l'oi.". ingl<I.<,g roo 
c. I.un 1111.,.) rlu:a:nclu , r tudo ,1",·lh t' )I'll tcrl.lIl ll1t(,I)("-IU tit' f.l!.c'r 

,-,ont. III 1 lo! In·' C.'UlIlO u:'u ,It'r,u}) 41'." t. IIIJ i JlJtllU,i\Tci PHI' n.1O Ie 
n 111 ,I .1.. IU 111 wi" tn n ('II \lln (,11 ltn 11 ~II foram Rth'mlid, ~ 

t '01lIlll,tlt,1 .. lIlilit;lr.l .. Aru U' .... UIl 1M Bt·in" :! tIc 111. l'tO 11. I ~Il. 
- () I' lUlU I -.},lIIh .. uuhlur, I .. t" .. lu!/l :flU llut/j l /0 LUll, k U.'lltr. 

Figura 11 

De ambito diferente. mas com interesse 
para esta nossa deambulac;:ao hist6rico-postal. e 
publica do no B.O. um extenso relat6rio que 0 
coronel Paiva de Andrada entregou a 30 de 
Dezembro de 1890 ao consul de Portugal na 
Cidade do Cabo. e onde descreve os 
antecedentes da sua detenc;:ao em Manica. as 
circunstancias da mesma ate 6 sua Iibertac;:a05 e 

•• 10 

F...,.,do .-,,,ilario. - f: Ix'm. 
H.tndu alioltntlirio. - Abllll,l.ul.u m ... lnc.lo I'(,r !I~ f.Llllo ..... 
Tm"7,UlJidarl# ,..,Uicu. - go. 
Co .. ~n:io. - Cn-lll ve~ au;;tu UIA mAi. 0 ~ Iodo do c:I ~ t -

tnlngcira •. 
.A?!'..;a.Ullra. - P"'l"'rnm-1O IU tl'1"mI pAl'" .. n''''" ll'ml)nlei1"l\ll. 
J'aari",nll ... - Nio COOlta. Ob."". - Idem. 
J.[~~i","Il<J ...... itimo. - Ent.I'IU"l1I1l 8 vapnf'CI 1\I~r'CJ\Dl ... trnn· 

gcirOll, 2 da MI\IA Real Portngueza, uma l'lIol,oDt'Crn ingl('ZA .10 
S'Uorra c a panpiOl, wram 8 ""pores OtItrauril"Ol, ,3 )Iorllt;;tln. 
ua 0 U1O& CllDllOoeim iOlflosa. 

lUndbrtftIo da alfatVl.ga. - Rei. 3:00:JjOO3. 
06-rce pttWau. - N.da. 
06rcu '"' CDWIOMfIdo, - Cnnlionam com .. obru ptU"1' os bAr

nuWoa, alraod~-ga 0 annuem para 0 conlOUllldo, corton·1O U1I1,loira 
para ILl obrM do comDlAntln " p~'" 0 C<IJ1lO ~!IO~icionar;o J "'lU' 

cl'fiamm to algum .. lancw, fillcram'la fOITCl~n. p:Ln\ "0 IIIO,·h.", 
COIICCrtoU·'O 11m ('l\laOoIl~ do commlUldn militar, liJl(ltam AO me.,.,. 
u Armanoa I>&n\ " rol'arti~-n do fAlIe,uill 0 .:nmulando militJ\r, ~""
ccrton 10 " cttaeatill '1"0 tinhn cald, em "nlta ... , rnmm.",l .. , ,"On
.,.,rtou ae m1\ .In I"'rlUoo, ro~ '0 um 101110 pltr .. uma I.nd." U Olltro. 
)~qncn ... ICr\·I~"". 

O"",n'QItUJ, t.rtl"aonlillari .... -A a«~o c.I~ l'ogt"oheria <10 corpo 
rxpadicio!1llrio cootinlll\ nOI <Iill""..,lIt,. tra\)alhOi do nc:.~Ulpnm"oto. 
Tom hAYido muitu baiu. II .. n~ rll\l\ria tI .. l'"'~' do inr. nten" 
qll" nao fallt'm ncnlmm oxerritin, cnnoc ...... odo·lo lodo 0 dill olloile 
duilada. nlU lHU"rnCU d" 10ul\. 

Em 1I, cntraram .. c:ruthon('i ..... int;lczu d .. 1;'11""", Pi9"' • .. 
Brill;. O. commAoel.ntto. \"i~",m • cslo counnnndn fn .. er J\ vi itA. 
Em 1:>, .uLimm com A ~'JI<'Ctiv" Ii~o"" l'ollfunn:wdll'lO "Ill 
Luuo com (III n08"'. IClI oa IIlb .. t~iro. cia SUHlh AfricR, '1110 nu 
moz nnlariur qlleri:lln ir Ii furr" 0 rommrulllnnto dA ill":! .. c;,, .. 
qllo OJIIA {..undo AI YO"(' do ('Onlul, lclll "indo IH)mpro " ,~tu 
,-ommAlldo 11111'1\ relt'darisar 01 Itc"," dow acu. lul>dill ... c trill .idn 
bMtanto cordnto. N'e.1J\ t"'fa .ptOl~ .. toU-IC .qui n officinl i .. gl~ 
(mlljor SAptc, com um ollirio do S''''cmador dl) elll", I "' 'Iun 
Iho facihlallf~ A ma..,t. )1IIMl Mall"lu "ontlo 11. omCIIAr "U8 
m),u.IClroo da Soufla Ajriro., pnrn ~lir"l"<'m d'nqudl" 10 .Iulnde. 
l!'oi Iho datln ludo 0 qne l><"c\ill II 'lilt' Ot' 11~ l"o<Iill fonK'Ct"r. Acnm· 
1 nhou·o um ollieinl du DAvi .. de guerra iD~le. nomeDdo vict'-Con 
Inl. 

1<:1\1 Hi, t"hr~u 110 ]'...,,;,.,. 5 .. " El<." 0 Con,dlll.iro Oovcmnt!or 
(JcrRl; em 20 Cui ~lIn gx." no Uuzio no v.pur Jj"falo acOlnpn· 
nllllllll,,~ 0 c"piti.o Renato Dapli.!».. 

Cl ...... 'tlll de 1Inni"1\ ° ""pitA .. Slultoo (\ Sil ... com A not"-;,. tit' 
~uea.fo~. uocnrpo do voluutariol tinhaw lido b:.tiU&1Il nn tI'A 11. 
Em 21, ""hI 0 nl\\"o de ;;tlnrTII Brisk, P"" 1.0 .... "0 ..... )).11) ...... 
Cbc;ou A<tui vindn ,10 lIanica 0 C1IJlit.~ lktlcucourt rom UUI Icv~ 
f8li11lt"uin o'um h :Q quo !he Coi feito poloe inrlclt'l no A!J\qIlO 
de lI ... iqu .... e 

Em 24, .., uiu pa .... No\"~ FCl"r\'il'l\ 0 vapor B"f"(o enm n re In 
lA '.' ~oUip"nbia, Ulll c:;IJlillo 0 IUn t<m<nto de infanteri" 1 .10 
corpo cxpctlidonn.,'io. Em 24, chcrou 0 fix> do Lollrcl1~ Intqllcl 
~""nd .. 2 ulliciAc do. cX(lfili ... 'o. Jo:m 20, regreuoll 0 vapor BII. 
["lo I,.""olldo !I \"0111014ri08, loth .. fcrido. em Itfa •• i'lu" .... , '~llIln 
lRnlbtom UUl ,0lclRdo c1" provinei" 0 nm !lreto ferido grav~m<nl~. 
o COlnlll~nd"oto do l';!JO'1 quo 1ft tenn coo.~.dn em 1 lap' n,ln 
~omo viCl'-con ul inj!"ler., do ~ombillA~1O com 0 offid,,1 pnrtll!>,H':6 
quu nli (' lRV'" ob!'to,i a quo 01 ioglrzee '1"0 tinh41l1lt';;tlido ,I'nqui 
rm H), coutinn". rlr l\ mnrch por Cllll do a 'ontceilOcnt< Ill' 
M_iqut'la('. Em No"(' Ferreira, AIapaoda 0 JoOo, 01 d UtI 1-
mcntoa do Ql1l:l'nhrrill t""lIl contilllllul". 0 aqui IJ\mkm .0 trill .... 
mAiio algullIlUI ell"" do zinco, mill lujritu a um nlinbamrulo quc 
dui ... lDuito c.I .... ju porquo d faz 0 quo 10 tiobll roitn allL<rior-
fUente, , 

s.",."lJ\ri. do eommnntlo militar uo Aru:utj%UIl, 1 do junho do 
IS!)!. -0 com1l1llodanto mililar, L,,;% Aualuto JiacJwdo uti. 

Figura 13 

cuja leitura se aconselha aos interessados neste tema. 

Quando da transfen§ncia para a Beira da sede do governo de Sofala. tambem foi determinado 
que 0 comando militar do Aruangua passasse para Chiloane. 

Esta determinac;:ao tem data de 2 de Fevereiro de 1892. conforme se pode ler na Portaria 
Provincial N. (Fig 14) 

13 
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INFORMACOES DOS DISTRICTOS 

ANNO DE 1991 

( 'O:\DIAND O :'\lTLI'I'AH I)I!: AnUAN G UA. 

.. IIIL 

I port.i~ c jllm'lIn., IiEI r 1lI-ll' variD ('onrcrto UI< n' itl~nri'l tln (,11111-

IIInntlo, n:t.,·mm· I' Igtlma8 me • e nrm rio porn n~ I'/'t'tnr ,I • 

(Ana l//.h[iCtIl. - Conllnlc~lo (W'lo. o/lCmrios inglcXt II~L li)(11 
,m dircc~:\o do en!;Clllt 'ro civil d'Un'y < 'nm barrlC:~1) de 'IIlCI) de 
3OXIO. 

I 
Ouorrtnricu tnmordillaria •. - Em 1, de mb rear m t,><lns 

.. pr.~ »d I!Jlpedi~10. MO\'11l11biquc quo c taV1I1II no ltu, c'>uli· 
DlIMlflo Of offiem ali por Ain~. 11 io tol"llln al'tinmentf) , Il I.'UI; -
uht'ria come9"u a eonatnlir at Cftlllll do tineo e m dcirll '1uo Ii Ir,' 

P;III."lo I<mitllr;u, JJnm. 'I"i "iel'llm pnm CI II tim. Ad e&rgA de 1000 0 IIIl1lenal d" tXI 

/Jiluuiilftll/j ill. Abllllll"nlol11:1 I11nitoc~f'( 0 gcuero.ncI·c llilj<o foi de ·arrclflldo cllm um • cmb.1n-1l\,ilB forne'i,ll I"fe II' 
RIIO. nu 1l1l1'011CII. cummancio i I'm r, flli no "'por l1rpllo eaRl 0 capi p du eIlKI'"h~-

'J'l1lil'luilliJad .. 1)(.1./,. <I, fluc!' !'O I> \ lor \lidado (II) [01l\\1Inn 10'1 ri I hlfe Ah'AI"Il ao 1I~ .. "Ilo Joba, no Buziu, n lilll ,10 I. ulliel , 
CII rl~rrrriu. )[lIiuNIIIIO 1\1I111111do. do '01. '0111 fin eolhe" 111 a IOt'nl p'lm tie r 0 Ill' tne~l11( nlo 110 

,1 'lric dllll"rl. l'olh U 0 arroll.. uorllo ~:\:Il'odl~ioll rIO quo II'm d~ ir II I'll Ii. 1~1II 7, d, IlIb I 
Ol.il,.. :\lorn.'11 1m old /10 de vollluinrio '1110 tiuhn l' CQ. nun tod 0 oflit'l.lPa do corpo ""I~ dll'iollllrlo qU(' tmh, 111 ti(atl .. ,I 

Iltiel .. d Alnuil'.\ 1011110 ,locntc. bonlo do lIN; ('111 !J eli, 0011 ellO IIX.' 0 r, Ct.l) ellll'iro I.'UVI rll ,lor 
Xu il/le/IIIlI/, NilU COIlAt.. g.·1'll1 n c.anhoneil'll I.i6mrl, vindo tambem II :.I.' C 11111" Ullill ,ie 

.1/,,1 illrllfo do porio, - Elltml'lll' 11 TIIopore morellult', IItnllo I11faolt-ri n.· J .10 cl'Jrpo ~xl'(·diclunR~i",1\ 'Ill I II~ 'mil II" , I <'In JO 
ill!(l, L • I' II lladuMI" a )1111 It. nl, ;). '1Ilhon irn do gllfl'l Ill.' Em 1;" d"l'ui. du "lIr;'LlI (ullf"rl'llcillO COIllI11U uni ·i.t! <III.' 111h 
hi, lll, ,'I<l!ljritfl~ •. dllnl tI ... Kucrm l!Ortlll;ut'Xal, Li"'1"'ln ., J ,I,crt,/ Afriell "Il~ 'ulll II t~'rro1 Ii,nlnllo l' 'IIIU '1l1eri.1 Ii,~ .. 1111' lito "tail' 
I' u ,'nl"'1' AI.,dJu'I'J • Inl111 f, \1I1.'I'~ 1lIl'I'C nit' hlO!'lultc o;J dll 1 "" (lillie lom 120 hlll11UIII l'1II ou !Jlle ... 1' on., liar 111'1 nl !'llllln, 
Inh It.· "I. 11Il'111 dill' lUI 111. rcntlorina, II I'm'" , IIIl1l1iy.' ,ult·." II'., liD I11lllltl I", 

Hl"di I Ill .. (I" alfrl' 1/"1'1. It.,i • .t:?j, Ii:.l!). IIl'lIl I gllr I. l'l'OIICCIivcu diroitv , r"luh'llI II Ill' 1110 ,IIi"inl 
Ohm. <Iv 'JIll rll.. l·,.rtArl\1n 111 deira. I ra RI obl'lll d'c tn S'lir pdo rio Ill'inm ~11I\'arcnntlo II genu' 101111 ~lll .Iu" ~,ml, W-II' 

I' 1Il11lllndo c para ~lItre.,,",,r Ii expt~h'i 0.1 lJ.lt nbl'll1o para nl "It ... <luO liut. II'II:t.ido" doi. vA)Jllr , t,·"do unit 0111" pl'C 111-

~Iln'trnc~'i'" 'PIC 0 pe IInl cIe CDQ nlll'rin t tA <,uc rre~lIdo ill' f: _ du ,Ie '1110 III IIIl I ri fno ... ..:1 com polvom l'<:~ a dq~ i tOI11 \'ala 
lI.< r. ('1I1I1111UIIII BO II t'onlll'1l'~1u 111\ c., • pnm n:parti~ 0 £In a'f"n-I" tin C I'lf'ur II fOI'~ l\'aqlwUIUI enndi.,ik' . 
,Iq;:a, pr1l1l1piou In OUtro anu /:CIU lie Ili '" 8 d lllRd"irll do pAia A nl\da nUcudcl1 j m rellO" com 0 yapol'\. lev. nclo h In",'hu n 
1\ 1.11100. Ii~l'mllI' e l'ortns (' jnllcll ,I"lncc'rto'll Ir n laD<'hll Jt'OriUlf{I 1'1 OOqI1", mu "" pruuolro tiro dl' pol-Ill'll' a di p 1'1\(10 p,I.\ ""nho. 
e 11111 C l ler, Ih:crnlll" \'nrio fcrragens p'm III Innchu e plll'1l neira do gil rlU 'i'u.It!!", parou I'llpida1llrntc, u c UhOUClfR. l..i&,-

f/l C Lil'll"rJlIJ '1111' r 1lI,'mll fundl.'nda 00 l~'rto 'Ulpl'Illlrmlll immr

,Iintlllll('ute C cl.Hul' IfRm-Ie cm f!'ento dll" \'npor< 8 iOl;lc7.('s ntim do 
Ihl. Db lrllir n c.lmioho 0 ohrignl-o n parnr. 0 "npar rio gllcrrn 
ll1rjliar C 1.1\'1\ " nwntnnlu d., rio I ~ra 0 me 1II0 lim, 0 oHidll1 
,,;;lr7. 'l'ICrIIl 1)<11' rol'~:\ jul~ Ir"e In: 0 huu ('01110 II U:~ b",nl" 0 

'Pill n~" clln ,·guin porqull np<'ollll c tUlllon COli d I Il1rl'('.,!Iori~ 
I' 1m 1~1!:l\rt'l1l Ug oirt ilo!! I' d1\8 rl11b'lrcll~;:;C 1:\1'0\ l'a:r.l1ncnlo da 
111111111: .• ~rn!r I rnlhrn tnclll. OO\'/lml'l1h' no vnpor .V'Jr' 1(111, oud" 
!inhn "indo d"\1 liM <I., "un IS coufl'rrJl!'ill que I~\'c 1'0111 0 ,'nl11' 
nmncllUlte .. IJ 1:IIIIIHeinl 'PIC no princiflio IP ll!'gll\'1IllI 1\ rpccwl :<, 

II q110 .,' lil\('r~m qnnmlo Ih"A diA t' 'II\(' Ie 11." dl'.' mhnrcn rill 
I""'/lmont" podilllll ir p~rn tern, pili'll IIl11lc 'Iniy, .... 1'111. Bill lU, flli 
I'~r.l NC\'ClO 1'\'!'rI';rn 11111 officinl du I'nl;cnborin e 1IJ l,r:",nl do lll' -

11111 t .... I'\~', 11111 omainl (' to pm,,1UI ,I infnnh'rill I 11111 officil\l" pm 
~n" 1111 RClmiuiRtrarfl1l lllililllr; (i,i tnmbolD llllm Ill'!\cnnr 0 aCllmpn· 
1111'nto 0 H. 1':I\lil.;',o du I'ngcnhcl'ill ](('onto I pti III C I) H, ,Ir, 1\0· 
1:10 Pn'Io 11Iltll Ii 'fir nli dl'slncndo CQllI pt'!lIIoal dn enll'. Y crlllulhil. 
Em 21 IUA I':t.' U IT. cOlllclheil'o !,'Ovl!l'nndul' gcrAI foi no Duzio 
111) "npol' AII;riliul' voltnndf) 110 IUClUIII din. ]O~m 2:). IIIIln II cllnho· 
Iloim Lib(rul, Ic"nndo Inn (':'[.' pRMl A£~nmbillu(,. Em 24J chcgou 
o Horunta com 11111A colllpnllhin ,Ie iufantcrin vimln de M~1I1blqll0 
'IIII' dCScmbnrcnll elU 2:1. Em 2li fni 110 [lul'.io f.lllnr ('om 0 I'I'gnlo 
, oho ,,!lrn qnc n io po1.es 0 ou.l.I\cnl"l a installn9-\o do prillluiro dr~· 
taen.lllcnio dill! nO$llll~ ror~&I qnc fomlU pnm IIII"M terml; dellOis do 
Ilcmol'lIda confercncilL ~ou&Outiu i aoolUpnnlt:1.\"n.mo 0 Ir. COlllmnu· 
,I:\lIto A7.()\'roo Cl)utiubo 0 leut'uto Borgt:., commlludl\Uto dQ rle8-
tll("lImento tl'iDfnntoria 1 que chegau DO dia immedinto, fnLdII!lo·so 
n in~lIIl1n~o acm 0 menllr obltaculo !la parte dOft indigcu .... 

Em 28, chcg'luno \'npor lbo, com" 2.' comJlllDhin d'iDfnllu,rin 1, 
mUliCl\ C Cl'tnudn.rte, POllCO dcpoil eutruu n cnnhoneil'a ingloZll de 
gnorm ,M"fliciun, anlvnodo n term com 2l tir08, ~nh'~ quo nilo foi 
,'om'~llOlldidn pllr nito tr.rem vindo III 1I1uoi~lic3 dill boccu do fogo 
tendo do lllaDdnr jJl'llir d{,lICulplI 11 bordo, 

~l't'llIrill do comlhAndo mililllr de ArunnguII, 1 Ill' maio dll 
tl~ II:I!H. U commnud1nl'J lIlilitnl', L",= A1I9/folu Matltfldu [..Mi, 
ICllcntc. 

• 
Figura 12 

4 - 0 estabeleclmento do correlo na 
Belra 

A primeira indicac;oo oficial do 
estabelecimento de uma organizac;oo regular 
postal no distrito de Manica, aparece no Boletim 
Oficial n.o 20 datado de 16 de Maio de 1891. na 
Portaria Provincial n.o 223 que se reproduz. (Fig. 
15) 

Por ele e "er/ada em Manica e na Be/ra 
uma dlrec~ao do corre/o, Independente de 
qualquer outro serv/~o, .. ,vlsto que de dla para 
dla val aumentando conslderave/mente 0 

movlmento postal nos do/s cltados pontos," 

Este documento permite tirar algumas 
conclusoes: 

1.- Antes desta Porta ria 0 servic;o postal na 
Beira estaria entregue ao comando militar do 
Aruangua, decorrente das atribuic;oes dos 
comandos militares. 

2.- 0 mesmo se passaria em Gouveia, ate 
entoo sede do distrito de Manica. onde estava 
instalado tambem instalado um comando militar. 
De Gouveia noo se conhece nenhuma carta deste 
periodo. apenas dois selos de Moc;ambique de D. 
Luis com a obliterac;oo manuscrita ((Go uvea)), que 
noo se podemos datar (ver figura 14).(Fig 16) 

3.- t de presumir. pelo texto da Portaria 
Provincial n,o 234 de 11 de Maio de 1890, que 



G-OVERNO G-E.R.AL 
POR'J.'AHJA'"' 

N 

Tontlo a clCpericneill dllmon.tmdo a nrgonto nt-l'euid"do du 11\ 1-

dllr parA A Buim a 16110 do goy-crno de Hefnla vl8to l or llli lIohml
monto 0 contro do movimonto eommorcial u prml'ipnl ponto de 
partido pllra 0 interior j 

Hci por con\'cniente dctcl'millar quo emqnnnto 0 govel'no do liull 
MlIgeMtndu nito malltlllr 0 contra rio loj& t .... nlfcrida pAra a BOlra 
II IIC~d e do governo do di, trieta do Sof",ll, deveodo por ",to f!LelO 

pnuar pam. ChilOllOO 0 commll.ndo militar do Arllangna quo .e 
nehava cetllbcTeeiao O~ n eirn. - --

Ali IIl1ctoridarlCI 0 mail pu-.o:u a (Illom 0 cor.hccimcotll tl'el !A 
competir, uaim 0 eotcndnlo e cumprnm. -Pnlncio du govorufl 
gcral cia pl'O,incia do MO~"1.mbjquo om LollfC0to lIIllrqllcl , 2 de 
fcveroiro de 1892. 

o G.)vernador Goml, 

Figura 14 

transferia a sede do governo de Manica 
de Gouveia para Andrada (Massikesse), 
que as duas oblitera<;:6es antes referidas 
sejam anteriores a Maio de 1890, mas 
desconhecemos qualquer carta ou selo 
com uma obliterac;co de Massikesse (ou 
Andrada como tambem se chamava) 
no periodo posterior. 

5 " A carta de Junho de 1890 

A carta que se mostra na figura 
15 e um documento de primordial 
importancia para a compreensco do 
que se segue. (Fig 17) 

Nco sabemos ao certo onde foi 
escrita, mas apresenta na frente as 
seguintes marcas: 

"Tendo. flXperilncla demonstrado que, para 0 bom • ref}Ular andamento do ssrvk;o postal da BBira e em Manica, 
h8ja n'.stu IocalidacJes repartj¢es proprlas, independentes de qualquer outro SlIrvir;o, que mto sa}a 0 determinado 
nos Regulamentos especials em vigor; 
Convlndo, que eSSB necsssldade, seJa IlUprlda 0 maia dBpreSSB posslvel, visto que, de dia para dis, VBe augmentando 
conslde~ve/mente 0 movimento postal nos dols cltados pontos. 
Hel por convenlente criar, em cacla um dos cltatios pontos, Belra e Manica, uma direet;So do Comlio, composto por 
hum director, um amafIJense e um servente, com os sef}Ulntes vencimentos: 

Bet,.. 
Director Ordenado ............................... 300$000 

Gratific~ ................ ~ .......... 200$000 

AmafIJense .......................... _ 
Servsnte. .............................. . 

Manic. 
Director Ordenado ............................... 300$000 

Gratif'K:/JfAo ............................ 200$000 
Subsldio resldlncia ... ............ 360$000 

AmanuenSll ................ _ ........ .. 
Subs Resld' .... .. 

Servente ............................... . 

Figura 15 

500$000 

860$000 

240$000 
72$000 

240$000 
180$000 

72$000 

Mcx;amblque 11 de Malo de 1891 
Joaquim Machado" 

1. Marca militar de ARUANGUA, certamente aplicada no comando militar. local onde a 
carta tera sido entregue. 

2. Foi franqueada com um selo de 50 reis de D. Luis. que por sua vez foi 
inutilizado pel a marca muda descrita anteriormente (figura 1). e 
tentativamente atribuida a Macequece ou a Beira. (esta marca esta 
batida na mesma cor de tinta do carimbo de Aruangua .) 

3. De Aruangua seguiu para Chiloane onde foi marcada com a marca 
postal correspondente «Correio / 7-6-90 / de Chiluane». batida a 
verde/azul. 

4. No verso tem 0 carimbo de transito de Lisboa (1 Julho 90) , assim como 
o de chegada a Estremoz (2 Julho 90) Figura 16 

15 
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Figura 17 

Pela data de trCinsito em Chiloane, e sabendo-se que 0 movimento postal nesta data se fazia a 
partir daquele porto, pode-se presumir que tenha sido entregue ao comando militar do AruCingua no 
infcio de mas de Junho de 1890, sendo dali enviada para Chiloane onde apanhou um paquete da Mala 
Real com destin~ a Lisboa. 

6 • As cartas da Mashonalcndla (Novembro de 1891 a Abril de 1892) 

E chegado 0 momento de referir as cartas expedidas da MashonalCindia entre os meses de 
Novembro de 1891 e Abril de 1892 com trCinsito p~r Moc;ambique. Das cartas conhecidas (umas 12 no 
total), algumas foram referidas e descritas no artigo ja citado, cuja leitura ajudara a compreensCio do 
que se segue. De um modo sintetico e resumindo 0 que entao se escreveu: 

1. As cartas enviadas da MashonalCindia para 0 exterior (para a col6nia do Cabo e para 
Inglaterra) sao franqueadas com selos da B.S.A Co. quando necessari06, e no perfodo de 13 
de Novembro de 1891 a 27 de Janeiro de 1892, com selos adicionais de Moc;ambique. /Fig. 
18) 

Figura 18 

2. As cartos no 
perfodo entre 27 de 
Fevereiro e 11 de Abril 
de 1892, sao fran
queadas com selos da 
B.S.A.Co quando ne
cessario, enquanto 
que 0 porte territorial 
de Moc;ambique era 
pago em dinheiro, 
dado que 0 correio de 
Umtali nem 0 de 
Macequece dispu
nham de selos posta is 
para a fran-quia. (Fig. 
19) 

3. Existiam selos 
de Moc;ambique no 
correia de UmtalL 
com que foram fran-



queados os cartas do 
grupo 1, mas tambem 
estes se eSgotaram. 
4. Os selos de Mo<;am
bique nao foram in utili
zados em Umtali. mas sim 
com 0 carimbo mudo de 
circulo com 3 barras, que 
entao "atribufmos a 
Macequece" 
5. No caso das cartas 
do grupo 2, alem da 
marca de porte pago 
que se apresenta am
pliada na figura 18, 
tambem se encontra a 
marca muda aplicada na 
carta. (Fig. 20 - Detalhe 
da figura 19) 
6. Todas as informa
<;6es (portes, horarios, 
necessidade de franquia 
adicional, etc.) de que 
dispomos no momento _________ --==--_________ ..1/....: __________ 4... em que se escrevem 

7. 

Figura 19 estas linhas provem de 
fontes da Mashona 

landia, nada constando no Boletim Oficial de Mo<;ambique. Parece razoavel supar que 
algumas destas disposi<;6es, que tem a ver com 0 funcionamento do correia de Manica, 
nao terao sido tomados pelo funcionario do V-\..AU _ _ 

correia de Macequece sem apoio postal superior, ~ --- - ---=--
da sede do governo ja em Louren<;o Marques, e A.;:f .-, ~ ~ ~ ~'- - .. 
no minimo terao sido comunicadas a sede do 77 t ~ ~ 
Governo de Manica. ~ ./ V" 
o unico dado oficial de que dispomos, do lado . ("'? . 'l~%:JL ! S ~ :'l 
portugues, e 0 que nos e dado pela Portaria - ~~~ ~'l~~t}/C';-
Provincial n.o 223, criando 0 correio de Manica, / _<r J.l, A' ... "'. ' 1 f' ... ;./ /J:..' 
assim como a Portaria Provincial n.O 226, ....".,Ur..:' -6-t 
nomeando Jose Marcos Antonio Figueiredo para 
amanuense do correia de Manica. E este Figura 20 
Figueiredo quem assina nos cartas a recep<;ao 

---_~. -- c - - dos portes pagos a dinheiro das 
cartas do grupo 2. 

Figura 21 

A carta mais antiga que se 
conhece expedida da Mashona
landia, esta datada de Umtali, 13 de 
Novembro de 1891 e e dirigida a East 
London, na colonia do Cabo. Foi 
unicamente7 franqueada com um 
selo de 50 reis de Mo<;ambique, 
inutilizado pelo carimbo mudo 
circular com 3 barras. Tem ainda a 
anota<;ao manuscrita "per coast 
route" indicando 0 remetente qual a 
via escolhida para 0 seu enca
minhamento. (Fig 21) 

Pelo texto da carta pode ler-se 
que nao so 0 expedidor ja tinha 
utilizado esta via como a aconse
Ihava ao seu correspondente. 
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"Of course the gov8 got mine of a fortnight 
ago sent per Coast Route, which you had better 
adopt in the future as the Portuguese are going to 
carry it on all through the rainy season" 

Este texto vem comprovar a aplicac;:oo 
pratica de uma informac;:oo oficial dada pelo 
administrador da B.S.A.Co. que em offcio para Cape 
Colony datado de 19 de Agosto de 1891 escreve: 

"The Portuguese, who are extremely friendly, 
have opened a postal service from Massi Kessi to the 
Coast and onwards at a fixed tariff as follows ... The 
post will leave Umtali for the coast via Massi Kessi on 
the 14'h and the 29'h of each month commencing on 
the 29'h August, 1891. 

Esta data de Agosto de J 89 J , esta em 
concordoncia com a Portaria Provincial de 16 de 
Maio de 1891, que cria as direcc;:6es do correio em 
Manica e na Beira e que tera levado ao posterior 
estabelecimento do encaminhamento bimensal da 
correspondelncia entre estas duas localidades. 

Para um melhor entendimento do motivo que 
nos levou a atribuir 0 carimbo mudo a Macequece, 
convem ainda analisar uma das cartas expedidas 
de Umtali, e que noo foram franqueadas com selos 
de Moc;:ambique, por estes se terem esgotado. 
Considere-se de novo a carta da figuro 19. 

18 Deu entrada no correio de Umtali, onde foi 
devidamente marcada a 27 de Fevereiro de 1892, 
tendo daf seguido para Macequece, onde foi pago 
porte portugues de 50 reis, devidamente 
contabilizado pel a inscric;:oo manuscrita 

3-20 
Pg 50 reis 

Figueiredo 
Empo do correio , 

seguido pelo carimbo administrativo da Secretaria 
do Governo do Distrito de Manica. 

~ CILIL • t'IIIIIIS • Tllln.1l !IWdI& • ~ 

DIa8 "ft ala ..... ' ... 0 partld .. d ....... 

ERTIuc 8111114, Sov.u • .l K CJm.o.lD 

................. .,.... .... a&.& P ................. c-.c:--.a 

8. If, 9 e lI6 10.26 13 • 29 

• aIrTa .. c ........ 0.-... ............ .. ... " .............. ~ .. " ...... 

1 • 16 ... 20 Ii e 20 G • 22 

En .. 8IID.L, FoIITD~ JU • .lJID.l • ~IQnc& 

,. ................ ...... 
-.~ ....................... 

1· !I·17 8·12·20 1l·2O·J(I 

" • .,a ... .....-ca c:-. -.-,, ........... ....,....I&0I0& 

13· 23· " 113·8·12 1lG· 0·11i 

E IITU , 0ftU~ K .l 

PAft'IIN ...... I - c.M .......... - ...... . -...... 

1 • 11 8.10 6.23 11 • 29 

rWlTa .. --. c.-.. ........ - 0...._ .--..... 

14 II 3 20. 0 23 • 11 26 • 11) 

-
Figura 22 

Como se processava 0 encaminhamento das cartas desde Umtali ate Macequece? 

Numa nota oficial datada de 6 de Novembro de 1891, 0 administrador do correio de Salisbury 
envia ao de Umtali as seguintes instruc;:6es, 

"The letters for places beyond Massi Kessi should be stamped with the necessary Portuguese 
stamps by you before leaving Umtali. Our employee who carries the mails will allow the Postmaster at 
Massi Kessi to count and weigh the letters after which our man will, in the presence of the Postmaster seal 
the letters up in one or more bags which he will address to the Postmaster at Beira, Durban and Cape 
Town according to the destination of the letters. The bags, sealed with the Company's seal, he will deliver 
to the Massi Kessi Postmaster and obtain a receipt from him specifying the number of bags and their 
addresses and the number of letters and value of the stamps respectively contained there in ... 
I wish to have the bags sealed by our employee to ensure safe carriage of our letters through Portuguese 
hands as far as lies in our power. By sealing the Beira bag suspicion of our real design may be averted. 

A implementac;:oo destas medidas justificaria a atribuic;:oo da marca muda a Macequece. dado 
que 0 transporte em mala fechada de Macequece ate Durban, por exemplo, noo deixaria margem 
para a sua aplicac;:oo noutro local. Parecer-nos. no entanto que estas medidas noo puderam ser 
implementadas no que toca ao fecho das malas. pois que numa nota dirigida ao representante da 



B.S.A.Co. na cidade do Cabo, datada de Salisbury 28 de Dezembro de 1891. e referindo-se a ligac;:ao 
postal Salisbury-Umtali-Beira e dito: 

"With the assistance of Mr. Macglashan, Dr Jameson has arranged for a regular fortnightly mail 
service between Salisbury and the East Coast to fit in with the Portuguese mails from Massi-Kessi. ... 
Dr Jameson does not intend to use this route for sending official letters to Cape Town until he has received 
satisfactory proof the letters go through safe/y." 

E mais que provavel a nao-aceita<;:ao da proposta de transito em territ6rio portugues, de malas 
fechadas em territ6rio portugues com as regras impostas pela B.S.A.Co. 

Mais ainda se pensarmos que essas malas sao oriundas da B.S.A.Co com que Portugal esteve em 
conflito uns meses antes. (ocupac;:ao de Manica, tentativa de criar um corredor ingles ate a Beira, etc.). 
A descoberta da carta de Junho de 1890, expedida da Beira e onde esta aplicada a mesma marca 
mudam fez-nos reavaliar as cartas conhecidas e tentar encontrar uma explicac;:ao que justificasse 0 

que parece ser a aplicac;:ao da mesma marca em dois locais separados. Vamos partir do prindpio que 
nao existiam dois carimbos identicos, e que todas as marcas que se conhecem provem do mesmo. 

A analise das inscric;:6es de pagamento dos portes existentes nas cartas conhecidas revela 0 

seguinte: 
EXPEDICAO de 29 de Feverelro. 

EXPEDICAO de 14 de Mar~o. 

EXPEDICAO de 14 de Abril. 

3-20, carta de 27 de Fevereiro 1892 de Umtall. 
3-27, carta de 24 Feverelro 1892, Macequece a 27. 
6-11, carta de 11 Mar~o 1892 de Umtall 
6-38, carta de 11 Mar~o 1892 de Umtali. 
10-8, carta de 11 Abril 1892 de Umtall. 

Estas inscric;:6es levam a pensar que 0 Correio de Macequece acedeu em numerar e identificar 
cad a uma das cartas que Ihe eram entregues pelo correio de Umtali, inscrevendo-a na respectiva 
carta, tudo autenticado pela chancela ~ _~ __ 
da Secretaria do Governo do Distrito de --...._ ..... 
Manica. 

Uma interpretac;:ao possivel para 
numerac;:ao que consta das inscric;:6es e 
a de que 0 primeiro numero seja 0 de re
ferencia da expedic;:ao ou mala (dado 
que aparece 0 mesmo em duas cartas 
que sairam para a Beira na expedic;:ao de 
27 de Fevereiro), seguido por outr~ que 
seria 0 numero de ordem da carta. (no 
primeiro caso, numeros 20 e 27 e no se
gundo numeros 11 e 38.) 

E nossa convicc;:ao de que Manica 
nao dispunha de marca postal, pelo que 
o carimbo mudo de barras tera sido apli
cado na Beira para inutilizar os selos por
tugueses, ou simplesmente indicando 0 

transito por aquele lugar. 
Esta conclusao nao teria side pos

sivel sem a descoberta da carta de Ju
nho de 1890, que parece ter ajudado, 
senao a esclarecer definitivamente, pelo 
menos a permitir avanc;:ar um pouco nes
te aliciante tema. 

7 - Epllogo. 

Poucos meses depois das acon
tecimentos que estamos considerando, 
tomou a Companhia de Moc;:ambique 
posse do territ6rio que estatutariamente 
Ihe estava entregue. Figura 23 
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Uma das primeiras determina<;aes foi a de par a funcionar um sistema postal e a de dotar as 
esta<;aes posta is com marcas proprias. E tambem datada de 26 de Julho de 1892 que aparece impressa 
a primeira tabela com datos de viajem entre a Beira e Macequece, que reproduzimos tal como pareceu 
publicado no Boletim do Companhia de Mo<;ambique. (Fig. 22) 

Tambem e nesta altura que assistimos 00 aparecimento das marcos postais de Macequece e 
do Beira, que se apresentam no postal que se ilustra no figura 23, datadas de 9 de Outubro de 1892, e 
com 0 qual terminamos este j6 longo artigo. 

(Footnotes) 
1 Para uma actuallzac;ao dos carlmbos veja-se "ObIHerac;oes da Companhla de Moc;amblque (1892-1942) por Paulo Sequeira, no 
BoleHm do Clube Fllahillco de Portugal N°409 Setembro de 2005. 
21ndependentemente do nosso estudo de Janeiro de 2000, tambem Alan Drysdall e Dave Collins no IIvro "Mashonaland. A postal History 
1890-96" publlcado em 1990 se referem ao Macequesse mute. 
"Covers bear strikes of a dumb obliterator In the form of 022 mm circle with three parallel lines spaced 4.Smm apart. This obliterator was 
used to cancel the Mozambique franking on the few covers which bear Mozambique stamps. If mall originating In Mashonaland was 
forwarded from Macequesse In sealed bags, the only office at which It could have been used was Macequesse." 
3 Este alemao, de nome Dorrbecker fez juntamente com Pardy, 0 levantamento do rio num mapa InHtulado "AuthenHc Map of Belra 
Harbour" publica do em 1891. (ver flgura 6) 
4 B.S.A.Co British South Africa Company. Socledade por acc;oes sedeada em Londres, que Hnha por objectlvo estatutarlo a 
explorac;ao de metals e minerals no terrltorlo de Matabele, do regulo Loebengula. Esta companhla que obteve concessoo real 
brltanlca em 29 de Outubro de 1889,ja se encontrava em acHvldade poriHca no terrltorlo des de 1888. 
5 B.O. de Moc;amblque n013 de 28 de Marc;o de 1891, po gin as 127 0134. 
6 As cartas expedldas de Umtall, junto a frontelra noo estoo franqueadas com selos da B.S.A.Co. 
7 Os selos do B.S.A.Co. somente Inlclaram a sua clrculac;oo a 2 de Janeiro de 1892. 
8 refere-se a seu pal, 0 Governador. 
9 A data mols anHga conheclda para a marco do correlo da Belra e de 30 de Julho 1892. (John Cross) 
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o Aeroporto do Sal (Cabo Verde) e a sua 
utilizac;ao pela Companhia Aerea Italiana (L.A.T.I.) 

Fernando M. Oliveira 
Oelegado Portugues da classe de Aerofilatelia na F.I.P 

fernando.fmarqueso@gmail.com 

Com 0 inicio da II Guerra Mundial. a ALA LlTTORIA. impedida de sobrevoar 0 territ6rio frances do 
Senegal. as autoridades italianas solicitaram aos govern os Espanhol e Portugues facilidades para a 
utilizo<;:Cio de sobrevoo e instalac;:Cio de equipamentos de apoio em Vila Cisneros e na "ha do Sa/. Ja no 
inicio dos anos 30. Portugal tinha concedido ha Italia facilidades aeronauticas em Bolama (Guine) aos 
hidroavic5es do General !talo Balbo nos voos experimentais da Europa para America do SuI e de bom 
grado 0 governo Portugues aceitou a solicitac;:Cio do governo italiano. 

Para que a i1ha do Sal. como aer6dromo de escala pudesse ser utilizado foi necessario construir 
instalac;:c5es as quais foram iniciadas em Julho de 1939. 

Quando os italianos chegaram ao Sal. a i1ha ja dispunha de uma pequena pista de terra batida 21 
perto do porto de Santa Maria. mas os italianos decidiram construir de raiz um aer6dromo no sitio da 

Fig 1 - Vista do Aeroporto do Sal construfdo pelos Italianos em 1939. Postal Comemorativo 
edltado pela LAYI relatlvo co evento. 

Terra Boa ao norte 
da ilha devido a 
predominCincia de 
ventos constantes 
de nordeste. 

o aer6dro
mo com a forma de 
um triCingulo de 7000 
m de lado. dispunha 
de uma placa de 
estacionamento em 
cimento de 3.000 X 
1000 m. de uma pista 
em terra batida com 
3000 m e instalac;:c5es 
de meteorologia e 
comunicac;:c5es. Fig. 1 

No mar os 
avic5es dispunham 
de dois barcos 0 

ALATO e 0 LlBRATO 
estrateg icamente 
posicionados no o
ceano. funcionando 
como radio ajudas 0 

primeiro a cerca de 300 milhas a suI de Cabo Verde e 0 segundo a 300 milhas a norte da Ilha de Fernando 
Noronha. equipados com radio-transmissores para ajuda as comunicac;:c5es e de recolha e informac;:Cio 
de dados meteorol6gicos. 



Em 11 de Setem
bro de 1939 a Divisoo das 
linhas do Atlantico do 
ALA LlTTORIA foi altera
do passando a designar
se p~r Linhas Aereas 
Transcontinentais Italia
nos mais conhecida pel a 
sigla L.A.T.I. 

A ALA LlTTORIA fi
cou somente a operar na 
Europa enquanto a LATI 
iria operar no America 
Central e do SuI. 

~ UIE( IEBU TlUSCIMTlIEIlAU IULlIIU.I. ~ ~ )/ ROMA - VIA XX SIiTTIiMBRR N.· 15 

Para a sua expan
soo, 0 Estado Italiano du
rante 0 perlodo de tem
po que a LATI operou e 
que terminou com a en
trada dos Estados Unidos 
no II guerra mundial, con
tribuiu com cerca de 
1 .000.000 de liras. 

Fig. 2 • A LATI (Unhas Aereas Transcontlnentals Itallanas), Inlclaram a sua actlvldade 
com 0 1· voo sardo de Usboa enlace com a Aero Portuguesa para Sevllha a 21 de 
Dezembro de 1939. 

o primeiro voo do LATI, linha 1757 Roma - Sevilha - (ligac;oo a Lisboa) - Vila Cisneros - Sal (Cabo 
Verde) - Natal- Rio de Janeiro - Buenos Aires, teve inicio no capital italiana no dia 21 de Dezembro de 
1939. (Figs. n.o 2, 20 e 2b) 

22 Nos tres primeiros meses de operac;oo a L.A.T.I. percorreu mais de 300,000 Km., com 32 travessias 
do Oceano Atlantico transportando 5,592 Quilogramas de correio, 4,890 Quilogramas de mercadorias 
e 38 passageiros. 

to 
J~ . .... . 

, ~r 
~ UIU UIU JBIMICtlWTllElUlIlTlUUE U. , ~ ~ )J ROMA - VIA xx GETTEMBRI! N.· IG 

'&~ 
~~d. .. 

Fig. 2" • Simuitaneamente descolou de Roma no mesmo dla 21 de Dezembro de 1939 
o Savoia MarcheHI SM 83 matrlcula I· ARPA de cuJa trlpulac;co fazlam parte os 
Pllotos Rapp e Pasuccl restante trlpulantes Zunino e Bugnl. Cartco postal envlado de 
Roma para Buenos Aires via Sevllha - Vila Cisneros - Sal - Natal - Rio de Janeiro e 
Buenos Aires. 

Com 0 ataque 
dos japoneses a Pearl 
Harbour em 7 de De
zembro de 1941 e a 
declarac;oo de guerra 
dos palses do eixo em 11 
de Dezembro do mesmo 
ana aos Estados Unidos, 
era previslvel 0 fim da 
L.A.T.1. porquanto directa 
ou indirectamente 0 seu 
abastecimento de com
bustlvel em todes pontos 
de escala da Compa
nhia no rota da America, 
dependia dos Estados 
Unidos. 

Com a paragem 
das actividades do 
L.A.T.I. no Atlantico Sui 
consequencia do blo
queio dos Estados Unidos 
e tambem pel a requisi
c;oo militar dos avi6es 
pelo ministerio do or do 
Governo italiano 0 

aerodrome do SAL dei-
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Fig. 2b - Carta Iransportada pela L.A.T.I. do Rio de Janeiro para Llsboa no prlmelro voo 
de retorno da Llnha n01757 e endere~ada ao Comandante Vasconcelos Director da 
AERO PORTUGUESA. Houve alraso de dols dlas na enlrega da carta. 

-
......... 
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xou de ter activi
dade regular e proti
camente inexistente. 

Em 1944 foi 
fundada por varios 
paises entre os quais 
Portugal a I.C.A.O., 
(Organizac;:ao Inter
nacional da Aviac;:ao 
Civil) a qual atribui ao 
Pais a responsabilida
de de grande parte 
do oceano atlantico 
em termos de Con
trolo de Trafego Ae
reo (Fig. 3) para a re
giao de Cabo Verde. 

Assim. 0 Se
cretariado da Aero
nautica Civil entre
tanto formado e dois 

anos mais tarde trans
formado em Direcc;:ao 
Geral defende neste 
forum internacional os 
interesses de Portugal 
naquela regiao. Para 
cumprir os compromis-
50S assumidos naquele 
forum a D.G.A.C. inicia 
a construc;:ao no centro 
da ilha do novo Aero
porto dos Espargos com 
tres pistas. sendo a mai
or de 2000 metros asfal
tada. Tambem 0 Centro 
de Controlo Regional 
de Navegac;:ao Aerea 
de Cabo Verde ia sen
do construido de forma 
que a sua inaugurac;:ao 
programada para 15 de 
Maio de 1949 fosse si
multanea com a do Ae
roporto. 

~r-~--------------------------~ 

o autor agra
dece ao Sr. Dr. Miguel 
de Sousa a cedencia de 
material para a ilustra
c;:ao deste artigo. e a 
Sra. Dra. Madalena Oli
veira. Directora dos Ar
quivos do Centro de 
Documentac;:ao da 
ANA- Aeroportos de 

• 

FI" 
SAL 

AiM DTSeI,'R" c= 
110 c. f . tC, H otee e!!!tc 

Fig. 3 - Mapa do Fir do Sal desenhado a mao pelos servl~os h!cnlcos do 
DGACem 1949 

Portugal. pelas facilidades concedidas. 

Blbllografla: 
Elementos de AeronauHca Civil de Dlnlz Ferreira - Llsboa 1952 
The Italian South Atlantic Air Mall Service 1939-1941 de Richard Belth England 1993 
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Introduction 

The NY ASSA COMPANY Reprints - and why 
The 1922 "London Surcharges" are also Reprints 

John R G Dahl FRPSL 

This article was first published in Bulletin 160 of the Portuguese Philatelic Society (PPS) in January 
2003. Following a discussion with Clyde Homen, a Society member in the United States, who Emailed me 
with a scan of a cover in his collection, with the message saying: 

" .. whilst in Portugal I picked up a complete set of the Lisbon surcharges, postally used on a large 
envelope to Switzerland, cancelled from PORTO AMELIA / 10.1.23. It has a registered transit mark of 
the London Foreign branch doted 19 Feb 23 and a receiving mark of Luceme doted 21 Feb 23. The 
cover is obviously 'philatelic' ". 

To my surprise the cover was identical in every way to the one in my collection (Fig. 1) which I had 
acquired in America a year or two earlier, except that the manuscript number in the pink registration 
label is 59 as opposed to 21 on Clyde Homen's cover 

Fig. 1 - (Reduced) 



As a previous Editor of the PPS Bulletin 159 I published an illustration of two picture postcards from 
my collection (Fig. 2a & 2b) with the note: "PPC's of Dar-es-Salaam harbour franked with Nyassa 1922 
London surcharges. cancelled DAR-ES-SALAAM PAQUEBOT IS.DE 193 with a blank year slug. The cards are 
blank on the reverse except for the printer's name: 'C. Fernandes. Daressalam'. The London surcharge 
stamps are reprints. outlet direct onto the philatelic market. and never sent to Nyassa for postage; thus 
genuine pastally used copies do not exist. The card is a truly 'impossible' item and is no more than a 
souvenir. fo~ada or hand back ... 

Fig.2a 

Fig.2b 

This brought the following response from a PPS member Klaus Quiesser in Ontario. Canada to say 
that: 

''You state that: The London surcharge stamps are reprints. outlet direct on to the philatelic market. and 
never sent to Nyassa for postage; thus genuine postaUy used copies do not exist". 

Although there is no arguing with the first 2 parts of this statement, the 3rd and 4th parts can definitely 
be debated, As a basis for the debate, I am sending you scans of the front and back of a Nyassa to 
Switzerland registered cover that has definitely been through the mail with genuine Porto Amelia 
cancels on London surcharges. Off course I realize, that the addressee is a well known stamp dealer, 
who probably mailed out a number of "London" sets to an agent in Porto Amel/a, who then pasted 
them on envelopes and mailed them back to Switzerland. Yes, very philatelic and contrived, but still, 
they have been through the mail and have genuine Porto Amel/a cancels. I know of one other cover 
very similar to the one scanned. " 

The cover that Klaus describes has the address partially excised but it is again identical to the one 
in lIlY collection. In my reply to both Clyde and Klaus. I noted that I have an identical brown envelope 
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(Fig. 1) and suggested that "all is not quite what it seems!" I had been in Lisbon in March 2002 and saw 
two more identical covers in a dealers shop. both on the same size and very distinctive brown envelopes. 
franked with what appeared to be a complete set of 'London surcharges'. Clyde bought one of these. 
so we now know of at least fQl.l[ identical covers - and I am certain there are more! 

On the superficial evidence of the shape of the leffers and numerals of the surcharges. as 
illustrated in the catalogue. the stamps on all four covers appear at first sight to be London surcharges -
but they are not quHe what the seem and raise some very pertinent questions as to what was going on 
between the Nyassa Company. the printers Waterlow & Sons. the philatelic trade and the UPU in Berne. 
The evidence and conclusions that follow are based on hitherto un-recorded material in my collection 
and have far reaching implications for the collectors of the Nyassa Company stamps and for the writers 
and publishers of stamp cataloguesl 

Background to the evidence 

Much of what has been written about Nyassa stamps over the years does not fit with evidence 
which I now have in my possession. In the early 1960's the Waterlow & Sons archive material was 
discovered in London by the late Robson Lowe and placed on the market. For the past 35 years I have 
been in the fortunate and privileged position of owning the 180 or so Nyassa file copy sheets of the three 
pictorial issues and the triangular Porteado issue - all of which have invalidating punched holes. I have 
therefore had access to information and evidence which has hitherto not been published or available to 
anyone else. Not all the printings were archived but it is often possible to deduce the printings not there. 
from plate flaws. guide lines. re-entries etc. My approach some thirty years ago was to reconstruct 
complete sheets from individual stamps. using the file copy sheets as the 'picture on the jig-saw puzzle 
box'. Stamps were common and cheap and it provided hours of innocent fun. One early conclusion was 
that measuring perforations led nowhere, and that plating was a far more productive and scientific 
approach to assigning the correct printing. Often different perforating machines were used for the 
vertical and horizontal rows and the last two rows were perforated either by turning the sheets round or. 
depending on the work load. by a different operative on a different machine. The evidence for this is 
clear to see on some of the archived file copy sheets. There are even sheets where the perforating pins 
have been repaired. giving rise to a compound perforation on individual stamps. 

When inspecting the partially plated and reconstructed sheets for each printing of each value. it 
soon became clear that there were differences in the wear on the centre and frame plates. colour. gum 
application. re-entering etc. For the 1911 D. Manuel II issue the colours. plate wear. and measurements of 
the REPUBLICA overprints vary for each printing. This now means that I can nearly always recognise the 
printing of an individual stamp from these attributes. 

As a member of the Waterlow Study Society (WSC) in the UK. which was founded at the time Robson 
Lowe found the archive, I have had access to the research and knowledge of other collectors of 
countries who used Waterlow stamps - i.e. Rhodesia, Belgian Congo, Borneo, Guatemala. Mozambique 
Co. etc. etc. The recess printing process. inks. perforations. file copy sheets and archiving were the same 
as for Nyassa. A great deal of information about Waterlow's stamp printing in general is recorded in the 
WSC journal and this has been invaluable. Each archive sheet is endorsed with the date the order was 
placed. the Order number and the quantity of stamps printed under that order. Since not all printings 
were archived it is not possible to calculate the grand overall total printed of any individual stamp. 

Recognising the Reprints 

The SG catalogue states in a footnote that examples of the 1901 D. Carlos I issue (including those 
with inverted centres). and the 1910 D. Manuel 11 issues, were reprinted. The Afinsa catalogue makes no 
mention of these issues being reprinted. Neither catalogue makes any comment on the status of the 
London surcharges but lists them mint and used. The Watertow archive contains many reprint sheets 
which indicate that there were two reprinting orders (Rgs. 3, 4 & 5) for the 1901 issue of giraffes and 
camels: 

Order Number 250491 dated 25.7.22 and 
Order Number 250653 dated 19.9.22 



This is not the time to discuss these reprints in detail. Suffice to say that for the two 1922 reprint 
orders for the 1901 D. Carlos I issue. some values were printed under both orders and some for just one. 
For some values the old. worn and re-entered frame plates were used. and for others new plates were 
made. Under the first order 250491. dated 25.7.22. 1.000 copies (20 sheets of 50) of every value were 
printed with inverted centres (Fig 4). These were outlet direct to the philatelic market in London to satisfy 
collectors' needs to have examples of this 'variety' which had first appeared around 1906 and of which 
examples from the Original printing are rare. The detailed story of the inverted centres must await another 
time but I think I have said enough for readers to realise that most of the inverted centre stamps on the 
market are in fact 1922 reprints!! 

Fig. 3 

l.nc 

Fig. 5 

Figs. 3. 4 & 5: 1922 Reprints of the 1901 issue - Portions of the Waterlow archive file copy sheets for the 15 
reis value showing the inscriptions of order number. date of order and quantity of stamps printed. For the 
15 reis value both reprints were made from new plates. There is however a further reprint of the 15 reis. 
overprinted PROVISORIO. made under the first order 250491 dated 25.7.22. which was not archived. 
printed from the original worn frame plate. with massively re-entered lower corners. This printing was such 
poor quality that the above new frame and centre plates were made. 

As we shall see later, reprints of the 1911 D. Manuel II do exist (Fig. 18), but there are no Waterlow 
archived file copy sheets. 

Klaus Queisser makes the following observation about the Usbon and London surcharges: 

"When I look through dealers stocks of Nyassa, I always check for Usbon surcharges. as very few 
dealers and collectors know how to detect them or realize how rare they are. My first quick check, 
for mint stamps. is always to turn the stamps over and look at the gum side. The Usbon's always have 
the smooth shiny gum whereas the vast majority of the London's have the rough and crockly gum of 
the reprints. However. when I then discard all the London's and look at the stamps with the smooth 
shiny gum. I sometimes find stamps that, despite having the gum characteristics of a !.im211 turn out 
to have the London surcharge". 
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Klaus's Queisser's conclusions about the gum are correct. Information provided by the Waterlow 
Study Circle shows that the composition. consistency and method of application of the gum. changed 
sometime after WW1. It was applied more thickly and unevenly. is more yellow. and tends to crack and 
craze in all directions. This contrasts with the gum applied to the originals of the 1901 and 1911 issues 
which is thin. shiny and evenly applied. The gum is therefore an excellent test for the reprint stamps of 
1922. which includes the reprints of the 1901 Carlos I issue (including the inverted centres) and the london 
Surcharges. Holding the stamp face down on your hand is also quite a good test. If it is a reprint it will 
tend to curl along its longest axis but this is not always conclusive. especially if the gum has been washed 
off. It is then that plating the stamp provides conclusive evidence as to which printing it belongs as all the 
archived london surcharges are on stamps printed from new frame and centre plates. Below is part of 
the Archive sheet for the london surcharge lhc on 21f:J reis (Fig. 6). 

Fig. 6 

Portion of the WaterJow 
archive file copy sheet for 
the lhc on 21f:J reis london 
surcharge printed under 
order 250492 dated 
25.7 .22. number printed 
256.500 (i.e. 5.130 sheets) 

So the first 1922 reprints of the 1901 D.CarJos I issue (Figs. 3 & 4) and the D. Manuel II London 
surcharges (Figs. 6 & 7) were printed under consecutive order numbers 250491 and 250492. both dated 
25.7.221 

As Klaus concluded. the D. Manuel II surcharged stamps with shiny gum must be Lisbon 
surcharges. since they were applied to stamps printed from the original plates between 1911 and 1913. 
The exceptions to this rule are the 3c. on 400 reis and the 12c. on 500 reis values. 

All the archived London Surcharge file copy sheets were printed under order 250492 dated 
25.7.22. from new centre and frame plates. with a quantity of 256.500 (5.130 sheets) each (Fig. 6). except 
the two values 3c on 400rs and 12c on 500rs (Fig. 7). for which only 156.500 (3.130 sheets) were printed. 

Fig. 7 

Portion of the Waterlow 
archive file copy sheet for 
the 12c on 500 reis london 
surcharge printed under 
order 250492 dated 
25.7.22. number printed 
156.500 (i.e. 3.130 sheets) 

I conclude that when sets of these 'London surcharge reprints' were outlet on to the philatelic 
market there was a shortfall of 100.000 (2.000 sheets) of these two values that had to be made good - so 
how was this done? 



Klaus Queisser's comment holds the clue to answering this question: 

" .. I then discard all the London's and loolc at the stamps with the smooth shiny gum. I sometimes 
find stamps that. despite having the gum characteristics of a Usbon. turn out to have the London 
surcharge". 

The 3c on 400 reis and 12c on 500 reis values, with shiny gum. plate to the original printings under 
order number 170.574 dated 4.7.(19)10, of which 175,000 (3,500 sheets) were printed (Fig. 8). Examples 
found with the REPUBLICA overprint (CE62 & 63) have this same shiny gum and the 500 reis is olive-green, 
whereas the reprint (Fig. 7) is a much stronger bistre colour. 

For the D. Manuel II issue of 1911 there were 4 archived printings of the three lower values 21h, 5 
and 10 reis under the following order numbers: 

170574 dated 4.7.10 - 175,000 (3,500 sheets) 
157810 dated 22.11.12 - 100,000 (2,000 sheets) with REPUBLICA overprint 
123058 dated 25.11.13 - 100,000 (2,000 sheets) with REPUBLICA overprint 
153741 dated 19.3.18 - 100.000 (2,000 sheets) with REPUBLICA overprint 

The 20 to 500 reis were only archived for the first printing under order 170574 dated 4.7.10 (Fig. 8) , 
all of which show a quantity printed of 175,000 (3,500 sheets). As you would expect all file copy sheets of 
this order are without the REPUBLICA overprint as Portugal was still a monarchy. 

Rg.8 

I am sure that there were at least one, if not two, further printings of the middle values of the D. 
Manuel II issue that were not archived, but this needs further research. I am however fairly certain that 
there was only the one Original printing of the 400 and 500 reis values under order 170574 dated 4.7.10 
(Fig. 8). Original examples of the 400 and 500 reis values of the 1910 issue overprinted PEPUBLICA (CE62 & 
63) are quite difficult to find and I suspect that Waterlow & Sons retained 2,000 sheets and only sent 
150,000 sheets out to Lisbon for onward transmission to the Nyassa Company. This is-conjecture, but if true 
it would explain how the 2,000 sheets of these two values, printed from the original plates, came to be 
surcharged with the Lisbon surcharges in 1922, in order to malee good the 2,000 sheet deficit previously 
referred to. 

It is worthy of mention that the Lisbon surcharges (Fig. 9) are Q.!J!y found on stamps printed from 
the original plates and of course they have smooth shiny gum. The lower values are surcharged on the 
later printings from the original plates which show considerable signs of wear. In particular the camel 
centre plate, used for the three low values, had been extensively re-entered (Fig. 13) 

The file copy sheets of all values of the third pictorial issue, except the 2 and 5 Esc, were printed 
and archived under order 206438 dated 29.9.1920 (Fig. 10). A further printing of the li4c to 7Y2C values 
was made under order 197222 dated 7.9.21 (Fig. 11). Thus the third pictorial issue was available for 
postage nearly two years before the 1922 reprints of the 1901 issue and the London surcharges on the D. 
Manuel II issue. This surely indicates that there could have been no possible justification for production of 
the London surcharges other than for the philatelic marleet. 
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Fig. 8 - Portion of an issued sheet of the 12c on SOD 
reis olive green of the first printing, with inverted 
Lisbon surcharge. The original sheet is numbered 
304 in black. This is crossed through in red crayon 
and re-numbered 40 in blue. 

Retuming to the title of this article, there 
can be no possible doubt that the" london 
surcharges were never intended for postal use and, 
at best. they are reprints. Some might argue "that 
that they are facsimiles, because they were printed 
from completely new plates rather than from the 
original ones. I think I will go for 'reprints' on the 
same basis that if an old edition of a book was to 
be republished and reissued it would have to be 
reprinted from new plates 

But remember Klaus Queisser has 
challenged the statement that: 

'The London surcharge stamps are reprints, 
outlet direct on to the philatelic market, and 
never sent to Nyassa for postage; thus genuine 
postally used copies do not exlsf'. 

If this is so, then the four identical covers 
similar to (Fig. 1) need some further explaining ... . 
. so perhaps we ought to take a closer look at 
them. 

Fig. 10 

Portions of the Waterlow archive file copy sheets for the 2c value of the third pictorial issue 

First printing: Order number 206438 dated 29.9.20 
Second printing: Order number 197222 dated 7.9.21 



The Covers with Lisbon Surcharges 

We must take a closer look at the cover with the complete set of london surcharges (Fig. 1) 

The three identical covers in the collections of Quiesser. Dahl and Homen were Q!l posted in Porto 
Amelia on the same day. 10.1.23 - now there's a coincidence!. They all bear the same type of dar!< pink 
Registration etiquette numbered 27 (Homen). 40 (Quiesser). 59 (Dahl) and they are all addressed. in the 
same hand writing. to the same address in Lucerne and ali have the same word of the country's address 
'Suisse' in the lower left corner 

I have another part cover from Porto Amelia (Fig 12). open at the top and right hand sides. that is 
from the same source as our three covers with the Lisbon surcharges and has been cut from the lower left 
corner of yet another similar envelope to that shown in Fig. 1. The three stamps are again cancelled 
PORTO AMELIA / 10.1.23 with the same type of dark pink registration etiquette numbered 13. The address. 
is written in Qi!Q (in 192311) to Chicago and has clearly been added to make it look a genuine cover after 
the original one had been mutilated. The reverse has part of the hooded Registered / London transit 
mark and there is also a NEW YORK / C.H.STA.REG / 3-5 1923. The 'U.S.A.' in the lower comer was clearly 
there before it was over written in biro. in the same position and the same bloc!< ink as the 'Suisse' on the 
other three covers. 

Fig. 12 

So all these four covers were posted on the same day by the same person. with registration 
numbers ranging from 13 to 59. Is it reasonable to deduce that at least 47 of these identical registered 
covers were posted at the same time? We know that they were addressed to Switzerland and the USA. 
so where else? - to addresses all over the world? 

The covers only have LONDON F.S. / 19 FE 23 and LUZERN / 21.11.23 transit and arrival hand 
stamps and it seems strange that there are no transit marks similar to those found on contemporary items 
of mail to Europe e.g. Beira. Zanzibar or Daressalam. If they really were posted in Porto Amelia perhaps. 
being registered. they were placed in a sealed bag which was not opened for sorting until they arrived at 
the London Foreign Section sorting office. 

Further inspection shows that the stamps have been coated with a layer of glue such that if you 
wet it. the postmark comes off as well - I have tried this on a small portion of my cover. The post marks do 
NOT tie the stamps to the cover. but rather it is the glue that coats the stamps that is tied to the cover by 
the post marks. 

Closer inspection reveals that for the three low camel values there are many differences in the 
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printing of the stamps compared with those of the London surcharges in the Waterlow archive (Fig. 6). 
The stamps on the covers are printed from the original but worn plates. so that on the frame plate the 
king's head has very little shading and is almost white. and on the centre plate the standing camel's leg is 
quite indistinct (Fig 14). In fact all the stamps on the covers are printed from the original. but worn plates. 
whereas all the London surcharges in the Waterlow archive were printed from new plates made solely for 
the philatelic market (Fig. 6 & 15). 

The 'forensic' evidence 

For the l/..C on 2~ reis stamp: 

Fig. 13 - shows the Lisbon surcharge on the original worn plates 
Fig. 14 - shows the London surcharge on the original worn plates - as on the covers 
Fig. 15 - shows the London surcharge on the new plates - as on the archive sheets 

For each printing the REPUBLICA overprint differs in size. colour and appearance. These are 
described and measured from the back of the R to the back of the C. This a more accurate 
measurement to make than the overall length. which can vary according to how well defined the end 
serifs are on the Rand A. 

Fig. 13 

Lisbon surcharge on original plate 
showing some signs of wear. Note the open 4 of 
the I/.. of the surcharge. The centre plate has been 
re-entered and has 'large grains of sand' in front 
of the seated camel's neck due to the doubling of 
the re-entry. On the frame plate the King's head 
still shows good definition but on the centre plate 
the standing camel's lower front leg shows some 
wear. 

The red REPUBLICA overprint measures 
15.8 to 16.0 mm from the back of the R to the 
back of the C but this varies slightly between the 
sheet positions. as does the plate wear 

Caution: The REPUBLICA overprint on the 
lhc on 5 reis is a different colour (orange) and 
measures approx 15.4 mm because the Lisbon 
surcharge was applied to a different printing for 
this value. 

London surcharge on the original worn 
plate - as on the covers. Note the closed 4 of 
the I/.. of the surcharge. The king's head on the 
frame plate has very little shading and is 
almost white and on the re-entered centre 
plate shading on the standing camel's lower 
leg is quite indistinct. The REPUBLICA overprint 
has thin crimson letters measuring 16.2 mm 
from the back of the R to the back of the C. 

This rare printing is found on the covers 
in the possession of Dahl. Queisser and 
Homen. and also on the Madagascar postal 
archive sheets (Fig. 16 & 17) which shows 
stamps sent (in threes) from the UPU 
headquarters in Berne to all participating UPU 
members. This example is of a loose stamp 
with part of a bogus dark blue cancel 
inscribed 'CORRo E TEL' 



Fig. 15 

London surcharge on new plates 
reprinted under order 250492 dated 25.7.22 (Fig. 
6). All values for this printing are in the Waterlow 
archive. 

The stamps are printed from new centre 
and frame plates and impressions show no signs 
of wear. The bright scarlet REPUBLICA overprint 
has very crisp edges and measures 15.5 to 15.7 
mm from the back of the R to the back of the C. 

Note also the 'halo' around the 
perforation holes which is very typical of all the 
1922 reprints and is also present on the issued 
stamps of the third pictorial issue stamps of 1921 

On the 3c on 400 reis and 12c on 500 reis London surcharge stamps that have shiny gum and are 
printed on worn plates. the REPUBLICA overprint measures 15.8 to 16.0 mm - the same as that on the 
Lisbon surcharge stamps (Fig. 13). On the new plates it measures 15.5 to 15.7 mm and is bright scarlet with 
sharp edges to the letters as in (Fig. 15). There are no file copy sheets in the Waterlow archive that 
feature the very distinctive crimson REPUBLICA overprint with thin letters and measuring 16.2 mm (Fig. 14). 

ALL the stamps on the four covers are printed from the old original worn plates. and ALL have the 
identical crimson REPUBLICA overprint measuring 16.2 mm (Fig. 14). Apart from the complete set on 
cover I also have the loose stamps of 1;' on 2%. % on 5, 1 on 10, 2 on 20. 2Y2 on 25, 5 on 50. and 12 on 500. 
all cancelled across the corner with a bogus round dark blue cancel inscribed 'CORRo E TEL'. similar to 
that on (Fig. 14). They all came from the same auction lot some years ago and I think they must all be 
from the 'same stable'. 

The conclusion can only be that the stamps on our covers are part of a separate printing and are 
not quite what they seemed at the start of this article. 

So where did the covers originate? - Nyassa ? - or could it have been somewhere else like 
London? How and where did the sender get the stamps? Why should the covers have gone via London? 
Why are all the stamps covered with glue? It does look as if we are dealing with some very suspicious / 
philatelic / manufactured items of mail. all posted on the same date. But wait a minute - there is one 
further strange twist to my story ..... . 

The pages from the Madagascar postal archive 

I also have in my collection two pages from the Madagascar postal archive on which were 
mounted all the stamps sent (in threes) from the UPU headquarters in Berne to all participating UPU 
members. I have no reason to believe that the pages containing the London surcharges (Figs 16 and 17) 
are anything other than genuine. They are identical to the many other such items from this archive that 
have come on the market for the contemporary stamps issued by all the other UPU members. and each 
stamp is cancelled by the distinctive red hand stamp inscribed: POSTES E TELEGRAPHES • 
MADAGASCAR· / COLLECTION DE BERNE 

My initial conclusion. from the shape of the figure 3 on the 3c on 400 reis value (Fig. 16). was that 
these were the London surcharges. But since I already knew that the London surcharges were reprints. 
prepared solely for the philatelic market. I could not understand how they could have got to the UPU in 
Berne. Imagine my surprise when I found that they were not the reprinted stamps from the new plates. 
but were those printed from the old original worn plates. all with the crimson REPUBLICA overprint 
measuring 16.2 mm (Fig. 14) and all identical to those on the covers (Fig. 1) !. 

The stamps were mounted on the archive sheets on 14 December 1922 (Fig 16). so they must 
have been sent out from Berne sometime in mid to late 1922. Thus their printing by Waterlow & Sons 
would have been sometime around early to mid 1922. But this is the same time. or perhaps just before. 
the order 250492 dated 25.7 .22. that printed the archived London surcharge Reprints on new plates. 
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Fig. 16 - Page from the Madagascar postal archive dated 14 December 1922 

orn f~ 

All the REPUBLICA overprints have thin crimson letters measuring 16.2 mm from the back of the R to the back of the C. as in Fig 14 



Fig. 17 - Page from the Madagascar postal archive signed by the Director of Posts and Telegraphs 

All the REPUBLICA overprints have thin crimson letters measuring 16.2 mm from the back of the R to the back of the C. as in Fig. 14 

c.» 
til 



If the evidence of the Water/ow archive confirms that the London surcharges are definitely Reprints. then 
the evidence of the Madagascar archive sheets makes our covers look pretty genuine! - but I don't really 
think they are. 

Reprints of the 1911 D. Manuel II issue 

Fig. 18 

I have already indicated that there are four 
printings of the low values of the 1911 D. Manuel II 
issue in the Waterlow archive. There is a fifth printing 
which is D.Q! in the archive but which is easily 
recognisable from its extremely pale appearance 
(Fig. IS). Some guide lines and plate flaws are still 
just visible which identify it as having been printed 
from the original frame and centre plates. The wear 
is much greater than that on the stamps in the 
Madagascar postal archive (Figs. 16 & 17) 
indicating that it is a later printing. I have plated 
and partially reconstructed sheets of all the values 
from this printing and the bright scarlet REPUBLICA 
overprint measures 15.5 to 15.7 mm from the back 
of the R to the back of the C. and the letters have 
very crisp edges. The overprint is identical to that 
on the new plate London surcharges in the archive 
(Fig. 15) which were printed under order 250492 
dated 25.7.22. Furthermore the gum has all the 
characteristics of the reprints. being thick yellowish 
and uneven. All values can be found with this 
overprint and gum. and all are paler than the 
original printings. 

I conclude that this printing formed part of the reprint order 250491 and 250492 dated 25.7.22. 
36 Who placed this order is not known. but it must surely have been to the mutual financial benefit of 

Water/ow & Sons. the Nyassa Company and the Philatelic trade. Having reprinted the 1901 D. Carlos I 
issue from the old plates and found they needed replacing. they did exactly the same with the 1911 D. 
Manuel II issue. The basic 1911 stamps overprinted REPUBLICA were reprinted from the original plates but 
by the time they came to reprint the London surcharged stamps the plates were so worn that new ones 
were had to be made. 

What can we conclude? 

I hesitate to draw definite conclusions from the evidence that I have presented. Like so much of 
the philately of Portuguese Nyassa very few stamps were used for genuine postage. and covers are rare. 
The motivation for printing the stamps was driven by the insatiable demand of the philatelic market and 
the need for the Nyassa Company and Waterlow & Sons to make money. There can be little doubt that 
this led to collusion and malpractice between all three parties. I would however suggest that the 
evidence is overwhelming in in telling us that: 

1. There are two reprints of the 1901 D. Car/os I issue. the first of which included 1000 of each value 
with inverted centres 

2. All values of the 1911 D. Manuel II issue were reprinted in 1922 from the very worn original plates 
3. The London Surcharges are definitely Reprints and should not be listed "used" in the catalogues 

As to the status of the London surcharge stamps on the cover (Fig. 1 ) - I really do not know. I feel 
that the evidence should be telling me something about this printing - four or five identical covers 
(probably more). all posted on the same day and written in the same hand. all identically franked with 
stamps sent to the UPU in Berne - by whom. and on whose authority? - very strange and conflicting 
evidence !I Certainly stamps from this printing are extremely rare. If no one can produce further 
evidence it could remain one of the several unsolved mysteries of the philately of Portuguese Nyassa. 

Sadly all the Water/ow & Sons correspondence and records of orders etc. were lost during the 



war. The only reason that the archived file copy sheets in my possession have survived is because they 
were moved to De La Rue for safe keeping. 

For years the catalogues have listed the London surcharges "used". and for equally as long. 
collectors have been searching for non-existent "used" examples. But I doubt if the evidence I have 
provided will ever filter through to the catalogue producers - for the catalogue listings are now written in 
'Tablets of stone" 

Postscript - The 1921 Lisbon Surcharges 

The reason behind the massive reprinting of all the previously issued Nyassa stamps was to satisfy 
the demand of the philatelic market. The London surcharges were therefore intended to mimic the Lisbon 
surcharges. which the catalogue tells us were issued in 1921. and for which supplies were insufficient to 
meet the demand of collectors Uust like the D. Carlos I inverted centres) 

These so called 'Lisbon surcharges' are also somewhat of a mystery. Why were they necessary 
anyway when the third pictorial issue was available in the same year - 1921 ? We have always accepted 
that they were surcharged in Lisbon - because the catalogue says so? But why should un-surcharged 
stocks of the D. Manuel II stamps have been kept in Lisbon? Alternately if a" the original stocks had been 
sent out to Nyassa. would the Nyassa Company really have sent the remaining stamps back to Lisbon for 
surcharging? - Why not surcharge them locally in the same way that they surcharged the remaining D. 
Carlos I stamps in 1918? Why are so many of the Lisbon surcharges found with inverted surcharges? (Fig. 9 
& 19) - surely there must have been an element of clandestine skulduggery going ani 

In forty years I have never seen a used example of a Lisbon surcharge except for those on the 
cover (Fig. 19). When this cover was posted in November 1921 the third pictorial issue was definitely on 
sale. With no less than five different inverted surcharges it has a" the hallmarks of being 'manufactured' 
by someone who had access to these clandestine surcharges. On the other hand the registration label. 
the A.R. hand stamp and the hexagonal Quissanga postmark combine to give the cover authenticity as 
being posted and passing genuinely through the post. 37 

If any member can throw further light on the Lisbon surcharges. or has genuinely used examples, 
it would greatly add to our knowledge of this illusive issue. 

Fig. 19 
front 



Fig. 19 
Reverse 

~ II-/- -P~~ ~~ 
~~~~j'~ 

21 November 1921 
Registered envelope with Advice of Receipt from QUISSANGA to Lisbon. 

38 This spectacular cover is one of the very few known bearing Lisbon surcharge stamps and. although it 
is probably manufactured for the collector. it nevertheless passed genuinely through the post. 
Franked with five different INVERTED Lisbon surcharged stamps ('hc on 5r .• 1 c on lOr .• 1'h on 3OOr .• 3c 
on 4oor. and 12c on 5OOr.) totalling 18 centavos. The remaining normal stamps comprise 2c on 20r and 
20c on 2oor. Lisbon surcharges. with 10 and 20c. 1921 pictorial issue. totalling 52 centavos - Total 
postage of 70 centavos. 

A identificac;:oo das tiragens das emissoes de D. Cartos e de D. Manuel da companhia do Niassa 
desde sempre que foram motivo de alguma confusoo. Nos anos 60 foi descoberto 0 arquivo relativo aos 
selos do Niassa dos impressores Watertow & Son, compreendendo mais de 180 fo/has impressas, e este 
espolio ficou intacto, desde entoo, na moo do autor deste estudo. 0 estudo das fa/has do cunho, 
"guidelines" e retoques nos cunhos feito nestas fo/has de prova permitiu que pudessem ser identificadas 
todes as posic;:oes dos selos nas pranchas, mostrando ainda que destas foram feitas varias tiragens. 

o exame destes selos sobre carta revelou que algumas destas tiragens nunca foram enviadas 
para 0 Niassa, para fins postais. Em 1922, foram feitas grande quantidade de reimpressoes destas duas 
emissoes (D. Cartos e D. Manuel) a partir de novas pranchas - todos estes exemplos estoo presentes nas 
fo/has do arquivo - incluindo todos os va/ores da emissoo de D. Cartos com os centr~s invertidos. 
As conclusoes mais importantes soo: 

/.- Muito dos selos novos de D. Cartos sao reimpressoes das novas pranchas, incluindo todos os 
que tem centros invertidos. 

2.- Muitos dos selos novos de D. Manuel sao reimpressoes 
3.- Todas as ((Sobrecargas de Londres de 1922)), sao reimpressoes das novas pranchas, noo 

podendo portanto existir selos usados (genuinamente usados) 

........ existindo ainda um misterio para resolver sobre as series completas das ((Sobrecargas de 
Londres)) , impressas a partir das pranchas originais retocadas, que foram enviadas para a UPU em Berna, 
e de que tambem existem em algumas cartas, todas id{mticas mas altamente suspeitas. 



Uma Monarquia Republicana 

Inacio Miranda 
miranda1971@gmail.com 

Dou aqui inicio a minha primeira participac;oo no Boletim do Clube filatelico de Portugal. do qual 
sou socio ha 14 anos. Motivado e impulsionado por um site que conheci ha menos de um ano. 
SelosPostais.com. par todos os seus intervenientes. com especial apoio e convite. que desde ja agra
dec;o. do Elder Correia. editor do Boletim eManuel Janz. presidente deste Clube que tanto nos honra. 
Assunto sempre de alguma controversia. mas por poucos conhecido. sendo apenas para muitos "aque
les selos no fim do catalogo". mas de uma complexidade historica e filatelica de incrivel beleza. a 
Monarquia do Norte e a devida especializac;oo que tanto me tem fascinado. Dou inicio ao meu artigo 
com os antecedentes para uma melhor compreensoo do periodo em estudo. 

Durante as primeiras 3 (tres) decadas do inicio do Seculo XX. assistimos em Portugal a um periodo 
historico de uma riqueza inesgot6vel. Tivemos 0 degradar da Monarquia. que se perdeu em "guerras 
palacianas" devido aos conflitos entre os partidos monarquicos. com a consequente queda de gover
nos em questoo de semanas ou mesmo dias. Conflitos esses aproveitados pelos republicanos que esten
deram a sua "teia" revolucionaria. Quando D. Manuel II assumiu 0 trono. apos 0 Regiddio a 1 de Feve
reiro de 1908. a Monarquia ja noo tinha muito com que se aguentar. os conflitos internos eram insupera
veis. os republicanos ganha
yam eleic;6es em varias cida
des. a contestac;oo a este re
gime que governava Portugal 
ha 9 seculos era cada vez mai
or. 0 desfecho era a previsivel 
queda da Monarquia e a im
plantac;oo da Republica a 5 de 
Outubro de 1910. Com 0 apoio 
da Mac;onaria. da Carbonaria 
(presumivel responsavel pelo 
Regiddio de D. Carlos e do Prin
cipe Luis Filipe) . das camadas 
hierarquicas mais baixas den
tro do Exercito (Oficiais de bai
xa patente. Sargentos e Pra
c;as) e da Marinha. a revoluc;oo 
saiu a rua para sair vitoriosa. 0 
que comec;a por ser uma revo
luC;oo em Lisboa. depressa se 
estendeu ao resto do Pais. ga
nhando 0 desejado apoio po
pular. 

:/7'- / - ~// . 

FIg. 1 • Carta envlada de Llsboa (17Janll) para Alenquer (18Janll) 
com selo D. Manuel \I 25 Rels com "REPUBLICA" manuscrlta a azul. 

A Filatelia sempre teve 0 condoo de acompanhar a Historia Mundial. seja a subida ao trono de 
algum monarca. seja a sua morte. seja a mudanc;a de regime e mais actual mente a comemoraC;co de 
um qualquer evento. seja a dedicatoria a uma qualquer figura da sociedade nacional. Ou seja. Filatelia 
e Historia e neste periodo nco poderia ficar indiferente ao que sucedia. Com a mudanc;a do regime 
monarquico para 0 republica no. os selos existentes de D. Manuel" (postos em servic;o ha apenas 9 
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meses) continuam em cir
culac;ao, sendo sujeitos de 
uma forma oficial 0 sobre
carga "REPUBLICA", ou 
apenas como sinal de re
volta, sujeitos a diversas 
formas de protesto pela 
populac;ao aquando do 
seu uso (Fig. 1 e 2). Devido 
o quantidade existente em 
stock, foi permitido a sua 
aplicac;ao durante ainda 
um largo periodo de tem
po, mas pela Portaria de 2-
2-1913, publicado no Dio
rio de Governo n031 de 8-
2-1913, sao retirados de 
servic;o os selos de D. Ma
nuel II e usada entao em 
pleno a primeira das series 
de Ceres. 

Com a implantac;ao 
da Republica, pensou-se 
que os problemas estariam 
resolvidos, mas afinal 
vamos assistir a um perio

TYPOGRAPHIAS RUY MORAES 
Largo dos Martyres dB Patria n. D 5 a Rna do Valverde n.o 50 ..... ~ 

Casas montadas com todos os mate rleea modernos, exeoutando queesquer 
modelos por pre903 baratlsslmos e oom tode e perfel9110 

BILH"'''ES liE , ' ISJTA DESlIE 21M! UEIS 0 CEXTO 

(N'oBtas casns compram-se 5ellos dOB A~oreB e das possessoes ,,1 

trocnndo-Ie sellos dOB A~ore8 po_r_e_stranr··~:-~'~I~~ 

ll~~ 
~1~vv1 )I~ J i~~/~ ~ 

..J,... 4.L I(. 1-,JoL G(, < l 
Fig. 2 - Carta envlada de Ponta Delgada (12Dec12) para a Alemanha com selo D. 
Manuel II sobrecarregado com Republica, colocado no envelope no sentldo 
Inverso ao normal, na poslC;ao de "enforcado" 

do em que a riqueza historica se acentua. Temos 0 reconhecimento do novo regime pelas nac;oes 
europeias (maioritariamente monorquicas, exceptuando a Franc;a e a Suic;a) , as incursoes monorquicas 
de 1911 e 1912 no Norte do pais (Fig 3), patrocinadas por monorquicos exilados e comandadas pelo fiel 
monorquico, Paiva Couceiro, heroi das campanhas africanas e um dos unicos defensores da Monarquia 
ate ao ultimo momenta da sua vida. 

A divisao entre as diversas facc;oes republicanas era uma constante. Os partidos monorquicos 
desapareceram da cena politica, mas nunca deixaram de conspirar. A conjuntura internacional seria 
fatal para este novo regime. 0 acordo secreto entre Inglaterra e a Alemanha para a divisao das nossas 
Colonias, 0 comec;o da 1 a Guerra Mundial (1914), a declarac;ao de guerra da Alemanha a Portugal 
(Marc;o de 1916), depois da apreensao dos navios alemaes em portos nacionais e coloniais (Fevereiro 
de 1916). 0 esforc;o de guerra feito por esta pequena nac;oo, que procurava assim apoio no seio dos 

Fig. 3 - Postal comemorando a 1" Incursao de Paiva Coucelro, com as 
respectlvas vlnhetas, usado 

Aliados, seria enorme. Envio 
sucessivo de corp os expe
dicionorios para Angola e 
Moc;ambique, 0 "Milagre 
de Tancos", que permite a 
constituic;ao de um Corpo 
Expedicionorio Portugues 
(CEP) para envio e comba
te na frente europeia, em 
Franc;a. Toda est a preocu
pac;ao extern a iria descurar 
a atenc;ao interna, que se
ria aproveitada para su
cessivos levantamentos de 
unidades militares. 

Dia 5 de Dezembro 
de 1917, algumas unidades 
de Lisboa, populares arma
dos e os Cadetes da Escola 
de Guerra, comandados 
par Sidonio Pais (ex. repre
sentante de Portugal em 



Berlim). revoltaram-se e tomaram 0 poder. Demitiu, intimidou 0 abandono do pais ou prendeu figuras do 
regime republicano. Destituiu 0 Presidente do Republica, dissolveu 0 Congresso, introduziu 0 regime 
presidencialista e impos a Ditodura Militar. Deu-se 0 fim do Republica Velha e surge a Republica Nova. 
A Igreja volta va a ganhar 0 poder que Ihe tinha sido retirado pela Republica Velha. Mas depressa 0 

"Presidente Rei" perdeu a grQ(;a entre os monarquicos mais radicais, que desejam 0 rapido regresso do 
Monarquia. Noo vendo em D. Manuel /I capacidades de lideranc;:a, varios grupos tomaram a iniciotiva 
e exemplo disso sao os varios levantamentos que iam sucedendo em uma ou outra unidade, iniciativas 
destinadas 00 fracasso vis to serem casos isolados, sem qualquer tipo de suporte. 0 radicalismo acentu
ava-se, mas p~r ordem directa de D. Manuel /I, pediu-se que noo se tomasse qualquer atitude revoluci
onaria enquanto durasse a guerra. D. Manuel /I acreditava, ~ acreditar que 0 retorno do Monar
quia a Portugal deveria ser uma aspirac;:oo colectiva, de um povo unido, descontente com a Republica 
e todos os males que ela trouxe 00 pais (instabilidode politico, social, constantes levantamentos milita
res, envolvimento inusitado de Portugal no frente europeia). 

Toda est a instabilidade politica, a guerra mundial, a intromissoo politico dentro da instituic;:oo, 
noo serio de estranhar que em Novembro de 1918 se forme a Junta Militar do Norte comandada p~r 
Sollari Allegro, com 0 

objectiv~ de defender a 
e1asse militar, a Instituic;:oo. 
Depressa surgiu uma filial 
a sui, a Junta Militar do SuI. 

o objectiv~ princi
pal do Junta Militar do 
Norte era claro: restaurar 
a Monarquia. Era tudo fei
to as e1aras, e nem 0 as
sassinato de Sidonio Pais 
em 14 de Dezembro de 
1918 (morto p~r um revo
lucionario de esquerda). 
afrouxaria as suas inten
c;:6es. 

Em termos politicos, 
os monarquicos encontra
vam-se espalhados por 

BILHETE POSTf\L 

todos os ministerios, mili- Fig. 4 - Verso do postal comemorando a 1° Incurseo monarqulca, com selo Ceres 
tarmente as altos paten- de 1 (um) Centavo, colocado no sentldo Inverso ao habitual, na poslc;:eo de 
tes nutriam simpatia pela "enforcado" 
Monarquia. Assistiu-se a 
uma Monarquizac;:oo da Republica. Mas D. Manuel II pediu calma e que se aguardasse pelo fim das 
negociac;:6es de Paz relativamente aa fim do 1 a Guerra Mundiol. Essas ordens seriam respeitadas pelo 
seu Lugar-Tenente em Portugal. Aires de Ornelas. 

Um Governo chefiado por Tamagnini Barbosa tomava posse, mas so viria a agravar a situac;:oo, 
vis to que os monarquicos noo viam as suas reivindicac;:6es satisfeitas (algumas pastas entregues a 
politicos deelarodamente monarquicos). Tamagnini cedeu e entraram no Governo membros das Jun
tas. Os republicanos vendo-se ultrapassados tomaram a iniciativa. 

No dia 12 de Janeiro de 1919, Covilho e Santarem revoltavam-se. No capital grupos de civis 
armados que tomaram a iniciativa seriam depressa desbaratados por forc;:as governamentais. Covilho 
cedeu a 13 de Janeiro. De Santarem sairam as reivindicac;:6es dos revoltosos: demissoo do Governo de 
Tamagnini e a formac;:oo de um Governo de forte concentrac;:oo republicana (um desejo de retorno da 
Velha Republica). A 16 de Janeiro, cercados por unidades vindas de Lisboa, Alentejo e Coimbra envia
das pelo Governo e p~r Infantaria 6·e a "Coluna Negra" (que subjugou Covilho) enviadas pel a Junta, 
Santarem cedia (apenas a 18 de Janeiro a situac;:oo estaria sobre total controle). 

A 19 de Janeiro as forc;:as concentradas em Santarem desmobilizaram, seguindo de imediato 
Infantaria 6 para 0 Porto. Assim, nesse mesmo dia tudo se precipitaria. Os monarquicos temendo nova 
revolta republicana, tomavam agora eles a iniciativa, e eelodia assim a revoluc;:oo monarquica do 
Norte. 
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Monarquia do Norte 

"Go On!! Palavras de EI Reil!" seria com estas palavras que Aires Ornelas assinaria 0 memoranda 
em que e dado 0 consentimento para um movimento militar monarquico com vista a restaurac;oo da 
Monarquia. Mas Aires Ornelas utilizaria estas palavras. talvez sem 0 saber. de uma forma "abusiva". ja 
que D. Manuel II. autar dessa famosa frase. queria a revolta monarquica sim. mas na altura certa e nunca 
de uma forma precipitada. A sua frase seria para uma preparac;oo. nunca para um movimento imediato. 
Juntando este "sim" real. a revolta de Santarem e ao editorial do jornal monarquico "A Patria" que com 
o nome "Ou agora ... . ou nunca mais" que no seu ultimo paragrafo conclui com "Salvemos Portugal! 
Porque ou 0 fazemos agora ... ou nunca mais 0 poderemos conseguir. .. " seriam 0 rastilho. 0 sinal para 
avanc;ar. Movimentac;oes no dia 17. 18 e no proprio dia 19 de Janeiro. tentaram de mover 0 Capitoo 
Paiva Couceiro. nomeado entretanto comandante das forc;as monarquicas. de avanc;ar ja com a 
revolta militar e aguardar que a situac;oo em Lisboa se esclarecesse. Varias questoes podem ser 
levantadas em relac;oo a esta nomeac;oo de Paiva Couceiro como Comandante e Regente da 
Monarquia do Norte. Teria sido a primeira escolha? Seria uma figura consensual entre os monarquicos? 
Sera que os seus (supostos) actos de herolsmo em Africa seriam 0 suficiente ou 0 facto de ter comandado 
as frustradas e fantasistas incursoes de 1911 e 1912 foram a razoo da sua nomeac;oo? Uma leitura 
imposslvel de fazer porque 0 tempo encarregou-se de deturpar ou mesmo apagar as razoes de tal 
nomeac;oo. 

A cidade do Porto seria a escolhida como sede das forc;as monarquicas. A escolha do Norte noo 
era ao acaso. 0 norte do paIs apesar de ser ja uma zona industrial avanc;ada. concentrava ainda uma 
populac;oo noo esc\arecida. sobre uma alc;ada muito forte da Igreja (fortemente prejudicada pelo 
regime republicano de entoo). mantendo-se um pouco aparte das movimentac;oes politicas que de 
Lisboa emanavam. Ainda na manho de dia 19 de Janeiro. Paiva Couceiro recebeu 0 Ministro da Guerra. 
sendo 0 mesmo aconselhado a voltar para Lisboa e avisado que nesse mesmo dia seria proc\amada a 
Monarquia. 

Dia 19 de Janeiro. Domingo. Largo Monte do Pedral. reuniram-se as forc;as em parada. Infantaria 
6 e 18. Cavalaria 9. Artilharia 5 e 6. Grupo de Metralhadoras. Policia e Guarda Republicana. Chegada do 

42 Capitoo Paiva Couceiro envergando 0 seu uniforme de Oficial de Cavalaria. Entretanto a multidoo ia
se juntando. uns ja a par do que iria acontecer. mas a maioria apenas curiosa pelo aparato. A Bandeira 
Azul e Branca e desfraldada pelo Alferes Calainho de Azevedo. da Cavalaria 9. e se alguma duvida 
houvesse. nesse momenta foi desfeita. a revoluc;oo estava na rua. 0 movimento de restaurac;oo da 
Monarquia era ja uma realidade incontornavel. Uma proc\amac;oo. pela voz do Major Saturio Pires e 
lida a multidoo e as tropas em parada: 

As 13h30m a Monarquia estava proc\amada em nome de Sua Majestade D. Manuel II. 0 povo 
delirava em sucessivos "Vivas ao Rei". e a Artilharia do alto da Serra do Pilar. com salvas. sauda 0 

regresso da Monarquia. 

o Quartel General da Junta Governativa (Quartel General Monarquico) era estabelecido no 
Hotel Universal do Porto. As 15 horas era /ida nova proc\amac;oo. agora dirigida aos Portugueses. 
finalizando com 0 Hino da Carta a ser tocado com acompanhamento de 21 novas salvas da artilharia 
da Serra do Pilar. 

Depressa este movimento se estendeu a varias cidades do norte de Portugal onde a bandeira 
Azul e Branca era hasteada e os representantes republicanos ou eram tolerados ou perseguidos. Cidades 
como Viana do Castelo. Braga. Guimaroes. Braganc;a. Ponte da Barca. Ponte de Lima. Barcelos. Fafe. 
Esposende. entre outras aderem ao movimento. Fosse convencidos atraves das falsas noticias colocadas 
a circular pelos meios monarquicos quer fosse atraves da forma mais "correcta" de noo perder 0 poder. 
muitos foram os republicanos e instituic;oes republicanas. que aderiram ao movimento monarquico. 
jurando fidelidade a Monarquia atraves dos conhecidos "Aetos de Ac\amac;oo da Monarquia". Algumas 
das cidades resistentes foram Valenc;a. Viana do Castelo e Chaves. mas com ou sem muita resistencia 
acabaram por aderir. A tomada de Coimbra falhou. falhando assim em grande parte toda a estrategia 
monarquica. Coimbra seria a catapulta ideal para uma of ens iva no centro do paIs e para 0 lanc;amento 
de forc;as ao encontro das forc;as que se revoltariam em Lisboa (chegou a ser nomeado um Governador 
Civil para a cidade de Coimbra. Capitoo Victor Alberto Ribeiro Mendes. e tambem para Portalegre). As 
forc;as monarquicas desta vez. ao contr6rio das fracassadas (e fantasistas) incursoes de 1911 e 1912. 
encontravam-se devidamente armadas e municiadas (reservas para 3 meses de combate). mas com 
falhas a nlvel de comando. falta de oficiais e sargentos que enquadrassem as tropas. Os historiadores 
divergem um pouco em relac;oo a origem do financiamento deste movimento e a titulo de curiosidade 
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Biario ~a Junta fioveroaUva ~D HeioD 
de Portugal 

Porto, 19 de Janeiro de 1919. 
-== RESTAURAOAo=OA ONAROHIA 

Hoie. pela uma bon e meia dOl larde. :IS . lor~ cia i!uami~ 0 Paa mlJito carcce u'csta opportuuidadc. tanto maf~ qlle leI DIU
cfesta cldade. reWli~ 00 Largo do ~lo:l1e P~dral. acclao= a qui::ho. em propor¢o da Dossa cathei!oria de: Povo II\-:c e do eslOl' 
rcslaura.,:!~ d3 MOOllTCllia Portugucza lIa pcssoa do Seo Augusto ~o COllI que a.a tatrra c01ltrib::lmo~ pam a ~ictona dos alllados. a 
represent.lote 0 Seollor D ~\aaoel D. l'el'l'dcct:lc:llo qat 0 go"emo rtpublicaoo cb:e.e para Portugal na 

Pelas tics bor:l$ da: t3n!e lo! a restaum~o accbmada eDlbusias- cooiertlicia cia Pn. 
·ticalliel)te pelo pO~O eta Ireole do ~.eroo Oril. CODSli:UIDdo-se a Em ~Ista de todas alaS circamstancias. 0 EurCllo c a Marial:a, 
hlllta Govcra.ath-a do Reino de Porlugal que prqlOo jllrame:tto -(.9nscios de que 0 Pai.:. ao csl2<lo de co:l!us1o e c h 'ls1o politica. 
e tomoo posse. como coostl ~ scgumtes pl'Odamac(ies: a que ilIlclizme:lIe cb~gou. lllio disp6e de licalluma cutta !or~ orga. 

msada para qoem po5sa appcllar. - re:soh-eram iDlerrir a belli cia 
PormgU@!S ! SJI.aao Publica. 
1\ lacta das bctOts. lIIO"idas u:licamente pda alDbi~ do Po- E. por isso. procbmam a Rcsta:lm.;lto cia Mo:tarcll1a POrtll-

ckr. vcaP d~ ba muito illljll:ce1Ido a uotmalidade eta ?ida. social eca 2acza. na pcssoa de EI·Rei Oom Manuel II.' • . 
lodas as suns 'IIl3Difes~~(;I:S c prolDO\'e:tdo a anarchia qoe alastra e Ate 010 momCllto da Sua CIItrada 00. Rcico 0 Poder Publico e 
se arrtlta pot ~ forma 110 gra~c qce. sa a1gum,a IorQI de dtDtro CIItre2ue a Ollli JOll ta GovCfI!ativa que. assumindo a ~crencia de 
de Na~o 0:1:0 ' cCIIlSei!ue por UlD dique ao a~ol:O ile !anlas dissoht- lodos os Degocos. dever.i iDternamell!e lamar por objectlYO especial 
GGes cr~cClltes. 0 d~o fatal - qutm oun. hOle. dllrida~ ~ - sO as questGes eta Ordcm Publica e do abaslecimenlo da pDPolal:'!lo. e 
pgdcr.i ser uma liqoid:l~ .:erfollbO,;! sob a tu:ela de eslraDgeiros. e.tlerllamcllte malller:\. s':m 3llCr:lc:llo alJ!cma, as re\a~ ~lidariu 

1\ ttmerosa crise o:lcional desen\olvc-se cada .:cz mals. preci· e os c;omp:olCissos lomados com :IS Na~9cs Alliadas, 
saJIlcllte 00 momeDtD CI1l qee as Potcedas do Occideate cia Europa . Viva a Patria PorluJ1\lcza! 
tl2tam di 'regolarisar-sc e de relazu-se. e os $COS GovCrDos, reuui- Vita a Bandeira Azit1 e Branca! 
dos <ell! Auemblea 1i\:eraiiciOllal. IaDwm as b:i~C5 cia Socieetade etas Viva Sua IIbgesWie EI·Rti Do:n Manuel II ! 

• Na¢es e deliber.lm e decidcm a respeilo c!o~ pri~ci.t'ios lund=eo· Em Dome do ElCe.-cito de Tena e Mar: 
ties d~ Ccusiill\l~o dos PO\'us, SIlaS WIbas ~ ~onleita e p:ccc;ssos aiL tflllTUjue de Pan'c Cc,:cciro. Cor":lct 
de ~collomia. !)antos. p6H30to. 0 especlaal!o ila maxima i~sl~iU· 0 d'Atmdtla, Coronel. 
dade palllica e.<1:1 11I3xima il1capaciclade adQioistrati~";I. prccisam.le AUr.:stD de MtllJartira 8~{c, Cerouel d'lafantaria 
ao momeuto tID qoe ma'ls indispel1S3yel DOS stria merecer bem COli- A,tl-oIlr tIa Si!w Ramos, Corollel. 
ailo peranle os outros.p;Iizes do maado. e demoDstrar. pot u!.anl. Marlo d'I'vCguD, TCIlCIlte·CorolleL 
fCS1a~ clar:fs e dftctiY:lS. a ncssa idOlltidll4e p;ua colbborarmos ItiJllU ('antalllD dt: Sil~·a. Te~CIIte·CcroQel. 
aa obra colllmum eta cmli~ e do protresso humano. I~ Cor/Ds de Caslro Corll RfaJ Mar/:adD. Teocott>Coroo.el d·/rr· 
') 0 VOSsd Exercito. com ptea.a (ollScieocia de que as IDstituil;lleS tilbaria. 
militaTes se ~ paR a t;l~fesa da Patria e das .. idas e lazeodas QuIDS RilJciro Borges. f.lajor. 
dos sc;,s coDcldad~s. m:mife:stoll 0 Dobre desejo de impedir a' sua AJ:to:tJo 50lkzri AlJjgro. C3pitao de Cavallari:L 
total ruiD1; scm iJlfiSQIir·'$e l13S ~Dltl1das dOl politica. dc:lei!ando lias 
SIlaS Juntas Militares. II cncarfO de conseguirem quc, ap6s 0 aimi-
ooso 3tltutado qUe vittilDOll olllastre Portu2UCZ Major SidOllio Paes. • 
2 COlI$lituisse. sem muc!ar a Lei fand'amenbJ. nem 0 regiDlCll. IUD 
l!OvcrtlO 16r1e. c:Ijiaz 1ie catranf a martha para 0 :lbysmo. Soldados! 

Mas. es,,, desejo. maUotrau·sti tratas ~ intri]!as eta politica· q;e 
o Exerc:ilo pretendia combalet. A'S Il1I1tas Miliwes tOl3m fo~ Tcdcs de;mle 1ft v6$ a BaDdeira aznl e bnnca! 
III) iDloilo.dc e?ilaRm a I!ueri'l ci911 cam 'lilt IU lIlIIcacaYll 0 P~ Essas foram semp:e cGres de Portugal.-desde Alfonso Heon-
pno GO\'CTOO. a ttaosigire.r.l lal"cz dem:lsiado. mas apesar da sua qacs. em Ollriqae oa ddesa cia DOSsa tena CO:lIra o~ moiros. - ate 
abl:eg~o ., e.<pinto de COl1cordia. 0 Gol'er.to em cuja or&3\li~o D. Mal1oc) n. mallleDdo coutra rebelc!es alricaoos os aostes dcmi
CCI\l$e(;tin. resuilcu Inco e desamparado. pois qlfe. como $I: vi" DO Dios. em Mag,,!. CoeldIa. Cnamato. e tlDtos oulros comblltes qac il
ParJl:1!CUio. :I maloria que se manliftra unid" em rida de Slcf.oull) lusln.lam 3$ armas parllli!otzas. 
Paes. separcru·~c. camillh:!lIc!o uma traode par:e na di~o dos ta- QnaDdo. em 1910. Portul!al '1bandonou 0 uul e braRCG. PCII'tII-
dk;ae,<: cs:lrcmistas. cnjllS Iac~~tS ficanm assim a1lfmcDtadas em IIU- gal ab:lndolloo a sua hlSlona! 
muo • acct"..scid;;s -em (or\<1. Aos iepreseotalltes dos partidos Olll- E os PDYOS qlle aballdonam a S1Ill histori:l, sIo Poyos que 4&-
SI:lVZdotes ~ mercc:em 0 ~verao 11m appoio. (noco e iucondiccio- cabem e que morrem. 
aal que Ihe coDipensasse d'es(a perda. Por i$so mtsmo: e porqoe em Soldados! 0 Exercilo e. 3cillli de tudo. a llliis alta expressSo 
lace Gas JO:1t.s. lI1ililares foi dubii' a peIlitie. do Goveruo. ICIll1OU·se cIa'PaIlia e. per isso mcSlllo. lem qoe slIslenlal-a e tem qllC ~ 
csle ,,"0 fruo para impedir 0 'aYaII~ cia allllrchja demal!Ogica. que dal-a 113$ circumslallclas ruais diHic:eis. accudilldo na hora propria 
tOj!, ,,"ccos diu deDoi~ ella expt?<,iu .,ilIlti1ta ~ ~ora em contra todos os .peri~s scjam dIes extemos 00' iIIlemos. que \be 
~. SaDlarcm. Alcoba~ e CovllbJ. stm fa1larmos DOS $Uccessos ameassem a UlSlencta. 
tri:nts de Villa Real. de que sO a !IIi poUtica do Governo loi culpada. E abandonar a sua hiflotia e am en:ogue mata! 

o perij!o cacional e. eois, cridC!llte. e eyidente tambem a faUCIl- CoIItra esse tao prolesta. portal1to. 0 Excteilo has!eaDde aOQ-
cia do r~imCIJ republleuo, a CIlja sombra. duraote ama "ida de mente a sua anlita Bat:d~ira azul e brauca.. 
cua'is de 0110 alIlIOS. 3PCOas a aul\I'cbia dematotica ¢de river e Aponla-llOS Ella os camiohos do valor. cia leald:ade e cia honra. 
au:drar. poT ollde os portaguezes do pa.ssado conqois1aram a traJ1de:za e a D~ 

Assitn. no mtio das jastilicada, appreb.ensOes qlle CUlCCQI a bre lama que aioda hoje dil!Difica 0 couceilo de Porto~ ptl'll:lte;1s 
cooscicllcia publica, e clretado 0 roomC:llo em qlle 0 Exereilo Por- mais 112~ do mUlldo. 
tuglleZo sobraDceiro ;1 qllc:st6es de partillos, mas iuspirado pda nt· Jnreu!os sezuiJ-a. soldados! e amparal-a com 0 UDSSO corpo, 
cess:dade urtente da salva~ c!a Pztria. tem de rtcoDheeu qlle I) mesmo:i CllSta ifl' proprio saDtue! 
regresso aD refJlIlCII OIbteifor rcpresata ~'11II!ca espetaII~ C2p2Z de I . E com a ajada de Deus e com a for~ das DOSsas c:rell~ Ira' 
alelltaT 0 Cl,Pirito !!aciona1 e a asP~D da ~de llIllioria dos 'Por-~I dicionaes. qn 0 azul e branco symbolisam. a DOSsa Patria 5:I"'a· 
tlIgvczcs <tile desejall) Pat e Ordeal pm poc1erem .im- e trabalbar. tet\l0S'! 

Tetn de reconl:ecer la;Db~m qllO a sitaa~o de EI-Rei DoIII Ma- Viva a Patria Partutlltza ! 
m:eI. j1::Ito a C6tte 'C Clwlce1!arias Inglezas, aifut6ca:. a fa\'Or du Vi'r3 0 Exercito t 
aossos, i;:ttteSSe5 cxtmtoS, uma tlUa:ltia de.N~ imporlallcla de qae Vin E!-Rei D. Manael II! 

Fig. 5 - 1" paglna do Dlarlo da Junta Governatlva do Relno com proclamac;Cio aos Portugueses e aos Soldados 
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aqui ficam alguns dos provaveis financiadores: Clero (forte mente combatido pela Republica aqui 
encontrava a sua protecc;:ao para voltar a ribalta do poder), Nobreza (famllias de nome e sangue, 
postas de parte pela Republica), Alfredo do Silva (proprietario do CUF), grandes agricultores e exilados 
monarquicos. Nao esquecer os fundos retirados do Camara Municipal do Porto (descoberta feita depois 
desta aventura monarquica pelos orgaos que tomaram conta do Camara). 

Nos dias a seguir, a cidade do Porto viveu dentro de uma certa normalidade com 0 habitual 
movimento social e com 0 comercio a funcionar normalmente. As decisoes seguintes sao de alterac;:ao, 
ruptura, quebra com 0 passado recente. Formac;:ao de um Governo Provisorio, Junta Governativa do 
Reino, que serio responsavel pela governac;:ao do pais ate a chegada do Rei e a devida nomeac;:ao 
para os diversos cargos ministeriais. Paiva Couceiro assume a Reg€mcia e a chefia do Governo Provisorio. 
A Guarda Republicana passa doravante a ser a Guarda Redl. Seriam formados varios batalhoes de civis 
armados, pelas mais diversas cidades aonde 0 movimento de restaurac;:ao ja havia chegado, sendo no 
Porto mais marcante essa adesao de (supostos) voluntarios. Serio formado um batalhao de voluntarios 
(??) academicos. 

A Junta Governativa aproveitaria 0 momentaneo isolamento e convenceria a populac;:ao de 
vitorias estrondosas em todes as frentes, aliciando assim 0 povo do caracter geral e definitivo deste 
movimento. E mesmo anunciado 00 povo que D Manuel II brevemente estara no Porto para assumir 0 

trono. (0 Le Petit Marseillais, um jornal politico frances, no sua edic;:ao de 23 de Janeiro de 1919, do 
como certa a presenc;:a de D. Manuel II a bordo de um navio a entrada de Lisboa). 

Uma des rapidas alterac;:oes feitas pela Junta Governativa do Reino foi 0 fim do "Diorio do 
Governo" e a edic;:ao do "Diorio do Junta Governativa do Reino". Como vestigio republicano, no mesmo 
dia, 19 de Janeiro, foi substituido, passando agora 0 Diorio do Junta, a fazer 0 popel de veiculo informativo 
das decisoes monarquicas. Foram 67 Decretos, varios Despachos, Portarias e Editos, coda um deles 
com a sua importancia historica. Alterac;:oes legislativas, nomeac;:oes, "limpezas" politicos, coda um 
com 0 seu devido encaixe historico. Infelizmente 0 acesso a estes Diarios e bastante diffcil. primeiro 
porque a sua localizac;:ao actualmente e complicada, nao existindo nada publicado recentemente 
que nos possibilite a sua leitura e depois conseguir uma colecc;:ao completa com os 16 numeros mais 

44 diffcil se torna (0 numero 16 publicado no dia 13 de Fevereiro, pouca gente teve acesso a ele). So por 
si, 0 "Diorio do Junta", doria um artigo fantastico, porque permitiria acompanhar toda est a aventura 
monarquica, mas aqui apenas me dedicarei 00 que nos interessa, a Filatelia, sendo a parte publicada 
em nome do Ministerio das Obras Publicas, Correios e Telegrafos a "chave" para 0 entendimento do 
filatelia neste periodo conturbado. 

No Diorio do Junta Governativa do Reino de dia 19 de Janeiro de 1919, no seu numero 1. era 
publicada a constituic;:ao do Junta Governativa Provisoria, com a nomeac;:ao de Arthur Do Silva Ramos 
para 0 Ministerio das Obras Publicas, Correios e Telegrafos. 

No Diorio do Junta Governativa n02 de 21 de Janeiro de 1919, era publicado: 
"Por Despacho de S. Ex.o 0 Ministro, com data d'hoje, e nomeado administradorgeral dos Correios 

e Te/egraphos, interinamente, 0 Capitoo de Infantaria Levy Augusto de Vasconcellos. Pac;:os do Governo, 
21 de Janeiro de 1919." 

No seu N°3, num dos mais importantes Decretos, em relac;:ao 00 estudo que se possa fazer sobre a 
filatelia nacional durante a vigencia desta "Monarquia do Norte", 0 Decreto n016 legislava oseguinte: 

"A Junta Governativa do Reino, em nome d'EI Rei, h6 por bem decretar 0 seguinte: 
Artigo 1° - Emquanto noD se providenciar por outra forma, continuam em vigor as formulas de 

franquia e de selos de qua/quer natureza e taxas actua/mente existentes. 
Artigo 2° - Fica revogada a legis/ac;:oo em contrario. 
Os Ministros e Secretariados de Estado de todas as repartic;:6es 0 fac;:am publicar e cumprir como 

n'elle se contem. 
Porto e Pac;:os da Junta Governativa do Reino, 23 de Janeiro de 1919." 

No Diorio do Junta nO 5 safram as nomeac;:oes para diversos cargos dentro dos Correios, entre eles 
a nomeac;:ao dos "Chefes de Divisoo da Administrac;:oo Geral dos Correios e Telegraphos", Joao Henrique 
dos Santos e Armando de Mendonc;:a. As nomeac;:oes ganhavam uma orientac;:ao de limpeza politico, 
para empregados nao merecedores do confianc;:a do Junta Governativa do Reino. 

o Decreto n° 39, decreto do Ministerio da Fazenda e Subsistencias, nao sendo emanado do 
Ministerio que nos poderia eventualmente interessar, nao deixa de ser importantissima a sua leitura e 
entendimento. Era abolido 0 sistema monetario criado por Decreto de 27 de Maio de 1911 , continuando 



em vigor 0 criado ate essa 
data. As moedas existentes 
continuavam em circulaC;ao, 
com a devida equivah§ncia 
em Reis, ate a sua completa 
substituic;ao e consequente 
retirada de circulaC;ao. 
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Pela leitura do Diorio 
da Junta de dia 5 de 
Fevereiro de 1911, no nO 9 do 
mesmo, ficamos a conhecer 
com origem em vorios 
Despachos do "Ministerio das 
Obras Publicas. Correios e 
Te/egraphos" uma serie de 
nomeac;oes para as diversas 
Secc;oes Posta is do Porto. 
Mais uma clara limpeza 
politica. 

Outro Decreto que 

Fig. 6 - Bllhete-postal com Suas Majestades. EI Rei D. Manuel II e a Ralnha D. 
Augusta Victoria, com um pequeno apontamento manuscrlto na sua parte Inferior 
esquerda "Rio TInto 5.2.919" 

poderia naG nos interessar, 
mas que devido a sua importancia hist6rica e relevo, em termos da queda do apoio popular a este 
movimento de restaura<;:ao, acho de elevado relevo fazer um pequeno resumo do mesmo. No Diorio da 
Junta de lOde Fevereiro de 1911, no n° 13 do mesmo, informava-se todos os Cidadaos que as notas do 
Banco de Portugal em circulaC;ao de 20, 50 e 100 mil reis deveriam de ser depositadas nas filiais e 
agencias do Banco de Portugal para levarem a sobrecarga com 0 texto "Reino de Portugal - 19 de 
Fevereiro de 1911". Aquando da entrega das notas, deveriam ser de imediato entregues ao cidadao 
10% do valor do mesmo dep6sito, com notas jo sobrecarregadas, sendo os outros 90% restantes 
considerados dep6sitos gratuitos. Esses 90% deverao ser entregues aos Cidadaos, num prazo de 90 dias, 
numa sequencia de entregas peri6dicas de 10 em 10 dias sobre perigo de desobediencia qualificada. 
A responsabilidade desta desobediencia cairia sobre os gerentes das Filiais e Agencias do Banco de 
Portugal. A completa leitura deste Decreto pode levantar vorias interpreta<;:oes, sendo aquela que 
mais vinga, a de que os membros da Junta Governativa estariam a apropriar-se do dinheiro alheio. E 
importante saber que apenas se pretendia "apagar" mais um simbolo republicano, sobrecarregando 0 

mesmo, e colocando os bancos "contra a parede" caso naG cumprissem datas e prazos de devoluC;ao 
das mesmas notas. Os cidadaos estavam de certa forma protegidos. Mas como referi. depende da 
forma como se queira 
interpretar um texto tao 
"decisivo" como este no 
entendimento das motiva
c;oes da Junta Governativa. 

Dia 13 de Fevereiro, 
fim da Monarquia do Norte e 
do ultimo Diorio da Junta 
(muitos poucos deles devem 
ter chegado 00 publico, 
sendo uma pec;a de extrema 
raridade). Saia aqui 0 

Decreto mais importante em 
relaC;ao ao assunto que nos 
vicia, a filatelia . 0 Decreto 
n° 67: 

"A Junto Governotivo 
do Reino. em nome d' E/ Rei. 
he por bem decretor 0 
seguinte: 

Artigo 1 ° Desde a data 
do publicoc;oo d'este 
decreto. seroo postos em 

~ /~~ 
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~~ 

~"'+ -Fig. 7 - Verso do Bllhete-postal anterior, envlado de Rio TInto (05Fev19) para 0 

Juncal (06Fev19) com dols selos Ceres de 1 Centavo. totallzando 0 porte de 2 
Centavos, com a colocac;ao dos selos no sentldo Inverso ao habitual. na poslc;ao 
de "enforcado" 
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circulac;:oo sellos postaes emitidos pela Junta Governativa do Reino. 
Art° 2° Os sellos antigos das differentes taxas, seroo retirados da circulac;:oo a medida que forem 

postos a venda sellos do novo tipo e das mesmas taxas. 
Art° 3° Os sellos antigos retirados da circulac;:oo, por virtude do disposto no artigo antecedente, 

noo poderoo usar-se, como franquia postal, desde que os portes devidos possam ser pagos em sellos do 
novo tipo que estejam postos a venda. 

Paragrafo unico Exceptuam-se do disposto a este artigo as correspondencias destinadas a paizes 
estrangeiros 

Art° 4° As franquias que contravierem 0 disposto no artigo antecedente consideram-se como 
noo existentes para todos os effeitos. . 

Art° 5° Fica revogada a legislac;:oo em contrario. 

Os ministros e Secretarios d'Estado a quem compete 0 fac;:am pub/icar e cumprir como n'ele se 
constam. 

Porto e Pac;:os da Junta Governativa do Reino, 12 de Fevereiro de 1919" 

Fig 8 - Serle de 4 selos da Monarqula do Norte, de 2 '12 rels, 5 Rels, 10 Rels e 35 Rels 

Depois de vermos 0 que 0 principal orgoo de informac;:oo da Junta Governativa difundia para 0 

publico, 0 que diria a imprensa internacional? Recorro a 3 (tres) exemplares que tive oportunidade de 
adquirir de "Le Petit Marsellais", um jornal frances dedicado a politica. Na sua edic;:oo de 23 de Janeiro 
de 1919, referia que 0 movimento monarquico ganhava terreno e que D. Manuel II estaria num navio ao 

46 largo de Lisboa. No Porto as manifestac;:oes de jubilo continuam. sao distribuidas armas aos grupos 
entretanto formados de apoiantes e voluntarios. Parte da guarnic;:oo militar de Lisboa aderia ao 
movimento revolucionario. Um jornal republicano era assaltado. Em Valenc;:a do Minho, os oficiais eram 
substituidos por oficiais enviados do Porto, porque se mantinham fieis a Republica. Este conjunto de 
noticias vinha da agencia em Vigo. Da agencia em Lisboa, saia a informo<;:oo que estava proibido 0 

envio de quaisquer fundos para as cidades do norte. Apenas 0 Porto, Braga e Viseu tinham aderido a 
Monarquia, de resto tudo se mantinha fiel a Republica. Sucediam-se as prisoes de oficiais, sargentos e 
prac;:as fieis a Republica e que apenas 3 divisoes tinham aderido ao movimento monarquico. A populac;:oo 
de 25 (vinte cinco) distritos mantinha-se na expectativa. No seu geral, a restaurac;:oo da Monarquia 
tinha falhado. 

Na sua edic;:oo de 27 de Janeiro de 1919, informava que Aveiro e Vila Real continuavam fieis a 
Republica . As comunicac;:oes com a capital. Lisboa. continuavam cortadas (informac;:oes fornecidas 
pela agencia do Porto) . Da agencia em Vigo era dito que 0 Rei, D. Manuel II se encontrava em Vigo e 
que entraria em Portugal atravessando 0 Rio Minho junto a Caminha. Desta vez, pel a agencia em 
Londres, era dada a noticia, pel a voz do secretario pessoal de D. Manuel II, que 0 Rei se encontrava em 
Londres e noo teria qualquer intenc;:oo de vir a Portugal. Devido a revolta monarquica, republicanos 
"velhos" e "novos" uniam-se para combater esse movimento. A derrota dos monarquicos em Lisboa 
provocou um afrouxamento do avanc;:o no interiar do pais. Em Braga e no Porto a situac;:oo mantinha-se 
estavel. Dava-se tambem conta da prisoo de Aires Ornelas e outros lideres revoltosos em Lisboa. 

No ultimo exemplar que tenho deste jornal politico frances, na edic;:oo de 6 de Fevereiro de 1919, 
de alguma maneira ja nos e dado a conhecer 0 desfecho desta aventura monarquica. Noticias vindas 
do Porto doo conta de sucessivas vitorias a sui e a norte. A Causa Monarquica triunfou!!! Uma coluna 
republicana e derrotada junto a Mirandela. A guarnic;:oo militar de Elvas, mandada encaminhar para 
Lisboa, permanece dentro do quartel, rebela-se e toma 0 lado monarquico. 

Segundo noticias vindas do Porto, a que 0 jornal se refere como "oficiais", 0 Alentejo e parte da 
Beira Baixa rebelaram-se e tornaram-se monarquicas. Castelo Branco tambem ja faz parte desse lote. 
As comunicac;:oes entre as forc;:as republicanas sao inexistentes, devido aos constantes ataques 
monarquicos. sao constantes as deserc;:oes do lado republicano, com a consequente perda de preciosas 
armas. Em Lagos, com bates ferozes sao travados. com numerosas baixas de lado a lado. No Porto a 



calma e absoluta. Desloca<;:5es em massa da popula<;:oo em direcc;:oo ao Porto para aderirem aos 
batalh5es de voluntarios. No Porto, manifestac;:5es de jubilo junto aos consulados de Inglaterra, Franc;:a, 
EUA, Brasil e Espanha. 

Em Madrid, 0 Consulado portugues faz publicar um comunicado em que condena e desmente 
todas as noticias publicadas em diversos jornais, nomeadamente a presenc;:a de navios da Armada 
inglesa, bloqueando 0 acesso ao Porto de navios da Armada republicana, com vista ao seu 
bombardeamento. Dava-se a conhecer que as vitorias republicanas sucediam pelo pais fora. 

Mas em que ficamos entoo? Vitoria monarquica? Vitoria republicana? 

Como exemplo supremo de toda a precipitac;:oo monarquica nesta tentativa de restaurac;:oo, 
temos os acontecimentos em Lisboa. Na data do levantamento no Porto, aguardava-se que 0 mesmo 
viesse a suceder em Lisboa, apoiando e levando a restaurac;:oo da Monarquia a todo 0 pais. Mas este 
levantamento viria a demonstrar toda a precipitac;:oo, toda a desorganizoc;:oo nas altas esferas de 
decisoo deste movimento. As noticias que chegavam a capital eram poucas e confusas, mas como 
sucedia em todo 0 pais, algumas unidades demonstravam todo 0 seu apoio a Monarquia, outras a 
Republica, outras ainda mantendo a sua neutralidade. Em Lisboa consegue-se um acordo entre todas 
as unidades militares, no conhecido "Pacto de Corpo de Tropas", e 0 Governo de Tamagnini Barbosa. 
Mas a situa<;:oo que se vivia a norte, levou a que 0 Governo iniciasse um conjunto de iniciativas, apelo 
a populac;:oo num sentido "As arm as cidadoos" publicado em varios jornais, distribuic;:oo de armas por 
batalh5es de civis, posicionamento da Armada no Tejo, pronta para um bombardeamento selectivo as 
unidades declaradamente 
monarquicas (0 papel da 
Armada neste periodo 
conturbado da nossa 
historia, no inicio do sec. xx, 
e de importante relevo no 
apoio a Republica . No 
periodo de governac;:oo de 
Sidonio Pais, os navios 
ancorados nos varios cais 
da capital, chegam a ser 
vigiados de dia e noite, 
sendo que de noite, eram 
iluminados por holofotes, 
para se poder ter a per
cepc;:oo de toda a movi
mentac;:oo que pudesse 
acontecer). Com estas 
iniciativas 0 Governo preci
pita a acc;:oo dos monar
quicos. Quebrada a neutra
lidade por parte do Go
verno, os revoltosos vendo-

Inqu!$!dores do Eden Teatro 

Flg. 9 - Bllhete-postal novo, com Imagem dos "Inqulsldores do Eden Teatro" 

se ultrapassados pela iniciativa a norte (a quem chamavam os "exilados do Galizo"), estaria na hora de 
tomar a iniciativa. Num erro estrategico que iria desde logo definir 0 desfecho desta aventura, 0 
Regimento de Cavalaria 2 e 4, algumas metralhadoras, alguma Infantaria e quase toda a Artilharia 
existente em Lisboa (na casa das duos dezenas de pec;:as) subiram para Monsanto e ai desfraldaram a 
Bandeira Azul e Branca. Estavamos no dia 23 de Janeiro de 1919, quando as forc;:as sob 0 comando de 
Aires Ornelas, representante de D. Manuel II, e Jooo Coutinho, iniciaram um bombardeamento a varias 
zonas de Lisboa, sem qualquer orientac;:oo, apenas visando causar 0 alarmismo entre a populac;:oo. E 
rapida a resposta por parte do Governo e das forc;:as republicanas. Uma carga de infantaria, composta 
na sua maioria de fervorosos civis armados, servia para colocar em alerta as forc;:as barricadas. A 
Armada completava esse alerta com algumas salvas de artilharia. As forc;:as republicanas noo tinham 
pec;:as de artilharia, quase todas elas em Monsanto, mas fazendo superioridade da sua forc;:a humana, na 
manho de 24 iniciavam nova subida, desta vez com mais meios e mais diversidade em termos de 
Unidades militares. Entre os monarquicos, ja com poucas munic;:5es, a artilharia ja ela parada, com 
deserc;:5es entre os poucos homens que restavam, reinava 0 descnimo, fazendo com que Aires Ornelas 
se decidisse pela rendic;:oo. Aliando-se 0 erro estrategico de tomar Monsanto e ai barricar-se esperando 
o apoio de forc;:as vindo do Alentejo e do centro do pais e a precipitac;:oo nesta tomada de iniciativa 
(noo havia consenso entre os lideres e as varias Unidades pro monarquicas) 0 resultado so poderia ter 
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sido mesmo 0 que acabou p~r acontecer. Prisoo de 
Aires Ornelas e os restantes politicos e militares 
envolvidos e 0 fim de um sonho. a restaura<;oo do 
Monarquia em Portugal. 

Os acontecimentos em Lisboa teriam as suas 
repercuss6es a norte. Agora 0 Governo estaria livre 
para se preocupar apenas com os revoltosos a norte 
e sem ter feito algo per isso. a situa<;oo a nivel moral 
e coda vez mais pobre no seio do Monarquia do 
Norte. 

Noo se podia escrever um artigo sobre a Mo
narquia do Norte e noo falar dos famosos 
"Trauliteiros". talvez. senoo mesmo. um dos motivos 
do queda do Monarquia do Norte. Formado este Ba
talhoo de civis. com base no pior escoria que se po
dia encontrar. ladr6es. assassinos. fanaticos 
monarquicos. iriam ser os autores das piores atroci
dades praticadas durante a vigencia do Monarquia 
do Norte. Criado a 21 de Janeiro de 1919. este "Cer
po de Seguran<;a Publica de Bragan<;a". chefiado 
per Sollari Allegro. uma das figuras marcantes do Mo
narquia do Norte. ficando mais conhecido pelo " Ba
talhoo do Eden Teatro". este Batalhoo serviu de apoio 
a Policia. usando mesmo uma bra<;adeira com as le
tras SP (Seguran<;a Publica) e chegou mesmo a aju
dar as for<;as militares actuando p~r vezes mesmo 
no frente de batalha. abrindo caminho aos militares 
monarquicos. Nos pris6es do Aljube e do Eden (Tea
tro Eden) foram praticadas as maiores atrocidades. 
comparadas a Inquisi<;oo. p~r estes grupos que fica
riam conhecidos como "Trauliteiros" . No Eden. 0 tea

Fig 10 - 8l1hete-postal homenageando os Rels de 
Portugal. D. Manuel II. D. Augusta e 0 Amelia 

tro em si foi arrasado. ficando apenas as paredes. os presos eram colocados no palco e em redor. nos 
camarotes. assistindo a coda espancamento. a coda tortura. 00 som de um piano que constantemente 
tocava 0 Hino do Carta. abafando assim os gritos de dor de coda prisioneiro. em coda sessoo de 
interrogatorio. Ficaram para a historia como uma mancha no causa monarquica. no causa de D. Manuel 

I BILHETL r J'STAL 
CorrespolldenCl1 DireC:~lo 

• 
I'>:u ... r. )-+. 1 • ~ .. • ....,.:...eI ,. ........ ,l" 1-~ 
t"~~L.o lrcd ... tL£'..o dJ i , ...... . .. 11", .......... ~ 
~ ~ N,..;:t;" e_~ p~ .-......"'("f,......; ... t" - I 

_~. -., ..... ~!.A 

!:?..r= ~ 'l-"~"M I'll'. 

. '\: ........ -_ 1,,_"'-01 ... .:.. . 
. .......,...('tt..- .... ......,.,..".c 

) 

Fig 11 - Verso do 8l1hete-postal anterior. on de um militar da Marlnha. neste caso 
um Asplrante de Admlnlstrac;:ao Naval. adlclona um pequeno texto. trazendo 
conslgo esta lembranc;:a da sua partlclpac;:ao nas Operac;:oes a Norte (militar 
devldamente Investlgado por mlm e comprovada a sua partlclpac;:ao nas referldas 
Operac;:oes) 

II e de Paiva Couceiro. e 
nada poderia desculpar tais 
actos. actos praticados 
noo 00 servi<;o de uma 
Causa. mas sim p~r vii vin
gan<;a . 

A tudo isto noo pode
ria ficar alheio 0 povo. a 
vontade e opinioo popular 
e muito menDs as for<;as 
militares. Tudo se haveria 
de resolver mesmo dentro 
do propria guarni<;oo militar 
do Porto. Insatisfeitos com 
as condi<;6es a que esta
yam sujeitos alguns dos mi
litares revoltosos de Coim
bra (Outubro de 1918) e al
guns que se recusaram a 
aceitar a Monarquia. no pri-
500 de Aljube. come<;aram 
a surgir reivindica<;6es per
sonificadas no Capitoo 
Sarmento Pimentel. Aqui 



estaria a chave do desfecho da Monarquia do Norte. A 31 de Janeiro de 1919 era feito um ultimatum 
pela Guarda Real do Porto: demissoo do Comissario Geral da Policia do Porto, Jose B. Guimaroes; fim das 
atrocidades cometidas pelos "trauliteiros" e a transferencia dos oficias presos no Aljube, para a Casa 
de Reclusoo, onde teriam melhores condi<;oes. Movimenta<;oes de Paiva Couceiro procurando um 
entendimento com a Guarda Real, cria<;oo de varias comissoes de inquerito, mas desde logo recusan
do a transferencia dos oficias, por se considerar que na Casa de Reclusoo seria diffcil oferecer qualquer 
tipo de seguran<;a (mais uma desculpa, visto que noo se queria era colocar os presos num sitio de onde 
pudessem ser facilmente retirados atraves de qualquer tentativa contra revolucionaria). 

o Governo, entretanto ja nas moos de Jose Relvas (Tamagnini tinha safdo a 27 de Janeiro) a partir 
de 31 de Janeiro, inicia a sua investida a partir do suI. sob as ordens do General Alberto IIharco, nomeado 
Comandante em Chefe das For<;as em Opera<;oes no pafs. Noo esque<;amos 0 perfodo diffcil que 0 pafs 
tinha atravessado, com 0 envio de homens para a frente em Fran<;a, tirando do pafs 0 melhor que havia 
em termos de militares especializados. Foram criados Batalhoes de apoio a Republica, armados civis, 
reunidas divlsoes com os homens e 0 material ainda disponfvel e como sempre com 0 apoio incondicional 
da Armada (noo esquecer que os homens e armamento empregues na 1.° Guerra Mundial. apenas 
regressam a Portugal entre Abril e Julho de 1919). 

A sua caminhada para norte noo seria muito diffcil, 0 desonimo entre as for<;as fieis a Monarquia 
e ja uma verdade inquestionavel. 0 esperado apoio de Espanha e de Inglaterra, sempre negados pelos 
seus governantes, foi um rude golpe, tal como a fraca adesoo a restaura<;ao da Monarquia a sui do 
Mondego. As poucas for<;as monarquicas encontravam-se dispersas, conseguindo apenas 
esporadicamente, oferecer alguma resistencia (Angeja e Estarreja sao disso exemplos). 

Mas a 12 de Fevereiro ja a "senten<;a de morte" estava assinada. Novo ultimatum e lan<;ado pela 
Guarda Real. 0 qual nao e atendido, ainda por cima, nem Paiva Couceiro estava presente porque se 
encontrava na frente de ba
talha e outros dos Ifderes ja 
eles procuravam refugio nou
tras para gens, inclusive ja 
para fora do pafs, porque a 
contra revolu<;ao ja era mais 
que esperada. 

No dia 13 de Fevereiro 
tudo se resolve numa ques
tao de horas. As forc;:as go
vernamentais ainda se en
contravam fora da cidade 
do Porto, na linha Oliveira de 
Azemeis - Ovar, sendo a 
Guarda Real a resolver 0 as
sunto. Pel as 11 da manha era 
Ic;:ada a bandeira republica
na na sede da 4° Companhia 
da Guarda Real. no Quartel 
de S. Bras. Pelas 12 horas 0 
Capitao Sarmento Pimentel 
convocou os oficias e infor
maya-os que ia ser implanta
da a Republica. Tomada do 
Quartel General Monarquico 

pondenola 
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Fig. 12 - Bllhete-Postal envlado de Llsboa (23Fev19) para 0 3° Grupo de 
Metralhadoras, para as For~as em Opera~oes no Norte. Isento de Franqula nos 
termos do ArfO 10 do R. de Campanha(l) 

(no Hotel Universal) erguendo-se af mesmo mais uma bandeira republicana. A Guarda Republicana 
agora com apoio de civis devidamente armados atacava 0 local mais negro do "Reino da Traulitonia", 
o tden Teatro, libertando e fornecendo armas aos prisioneiros que a partir daf participam na acc;:ao 
revolucionaria. De registar que nesta acc;:ao especifica registou-se um numero consideravel de mortos. 
A Artilharia da Serra do Pilar rapidamente aderia a Republica, bombardeando agora as posic;:oes 
monarquicas, que adivinhando 0 desfecho desse dia e de toda esta aventura, ao fim da tarde do dia 13 
de Fevereiro rendiam-se. Ja sem qualquer chefia ao alto nfvel, apenas pequenos focos persistem na sua 
resistencia na Cidade do Porto, mas que nao passam do dia 13 de Fevereiro. 

Abandonado por todos, sem 0 apoio de D. Manuel II e sem 0 desejado e esperado apoio externo, 
a Paiva Couceiro resta apenas a fuga, primeiro por terras de Portugal. mas depois 0 exflio em terras de 
Espanha. Acabava aqui a participac;:ao activa desta figura que apaixonara qualquer estudioso deste 
perfodo da nossa Historia. 
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Alberto Oli~ ira 

Pelo Norte do pais. al
gumas cidades persistiam na 
resistencia ao agora inevita
vel avan<;o republica no. mas 
apenas por alguns dias. sen
do a rendi<;oo 0 desfecho 
mais certo. 0 Comandante 
em Chefe das For<;as em 
Opera<;6es dava p~r findas 
as opera<;6es a 12 de Abril de 
1919. quando verifica que a 
paz e a calma reinavam em 
todas as anteriores zonas su
blevadas (fig . 11) . Um sonho 
para uns. uma dura realida
de para outros. a Monarquia 
fazia assim a sua ultima apa
ri<;oo como movimento 
activo. Portugal viveria ou
tro perfodo conturbado em 
breve. mas isso ja e "outra" 
Historia. 

Travessa da Palha 

Como a historia da Mo-
narquia do Norte. curta em 
termos temporais e contro
versa. tambem 0 e a historia 
da filatelia da Monarquia do 
Norte. Como vimos anterior-

Viana - ~inh 

Fig. 13 - Carta envlada do Porto a 11 (11) de Feverelro de 1919 para Viana com 
o valor em selos de 35 Rels (3 '12 centavos) (1 centavo = 10 Rels) que 
corresponderla ao porte de uma carta ate 20gr. A data e anterior a asslnatura 
do Decreto que colocarla em uso tals selos. 

mente. no Decreto 67 assinado no dia 12 de Fevereiro de 1919. mas publicado no Diorio da Junta do dia 
13 de Fevereiro. ultimo dia da vigencia da Monarquia no Porto e Norte do Pafs. colo cava em circula
<;00 os selos da Junta Governativa do Reino. Estava prevista a emissoo dos seguintes valores: 2 Y:z Reis 
sepia. 5 Reis preto. 10 Reis castanho. 15 Reis liIas. 20 Reis laranja. 35 Reis verde-escuro. 50 Reis bistre. 75 

.. -
. I ~ 

,,'";. 
: . 

J..onsiaur 

Geor~es - uahler & C •• 

c 
124 - Rue Reaumur 2 

Seine 

FranCia 

Fig. 14 - Carta envlada do Porto a 11 (11) de Feverelro de 1919 para 
Franc;a com 0 valor em selos de 35 Rels mals 6 centavos. com 0 porte 
total de 9 'I. centavos. De novo a data e anterior mesmo a asslnatura do 
Decreto. Portes correspondentes a carta com 20gr (4 'I. centavos) mals 
premlo de reglsto (5 centavos) De notar que 0 selo Ceres de 6 centavos 
apenas em Janeiro de 1920 entra em c1rculac;ao. 0 falsario mostra-se 
conhecedor da leglslac;ao. ja que 0 regime da Monarqula do Norte nao 
era reconhecldo Internaclonalmente. logo 0 usc adlclonal do selo Ceres. 

Reis ardosia. 100 Reis violeta. 500 
Reis vermelho carmim. Aquando da 
restaura<;oo da Republica apenas 
o 2 Y:z r. Sr. 1 Or. e 35r. denteado 11 Y2. 
tinham side emitidos. Tambem se 
conhecem noo denteados. mas es
ses noo passam mesmo de provas 
(existe tambem 0 20r denteado. 
mas sendo considerado falso). Se
gundo Oliveira Marques e testemu
nhos recolhidos na altura apenas 0 
35r foi distribufdo pelas varias 
sec<;6es do Correio do Porto. inclu
indo algumas zonas limftrofes. Ago
ra surge toda a controversia. teroo 
circulado? Noo teroo? Na minha 
opinioo pessoal e segundo aquilo 
que posso estudar e ler sobre este 
assunto e tendo em conta os hora
rios. a sequencia dos acontecimen
tos na Cidade do Porto e seus arre
dores. ha uma remota hipotese de 
um certo de numero de cartas ter 
circulado . Agora claro. surgira 
quem contrapondo dira "mas como 
e que numa cidade em alvoro<;o. 
p~r um lado fervorosos monar
quicos. por outr~ fervorosos repu
blicanos desejosos de vingar este 



"Reino do Quarteirco" (durac;co de 25 dias). poderia alguem no seu perfeito juizo ir aos Correios colocar 
uma carta?". Que Mundo seria 0 nosso se todos pensassem de modo igua!. eu acredito que possa ter 
havido alguem que 0 fizesse. fosse ele um simples cidadco num ponto mais calmo da cidade. fosse ele 
um fervoroso funcionario (nco esquec;amos as limpezas politic as executadas pel a Junta Governativa 
nos diversos servic;os publicos da Cidade) que querendo perpetuar a Monarquia fizesse uso do mesmo? 
E se colocada no Correio. tera furado 0 "cerco" republicano? Duvidas que para mim. nunca serao 
possiveis de dissipar. isto devido ao mercado filatelico que temos. inundado frequentemente de pec;as 
falsas sobre este tema (fig. 12 e 13). logo impossibilitando qualquer estudo credivel sobre a filatelia da 
Monarquia do Norte. 

Dei inicio ao meu artigo com agradecimentos e gostaria de finaliza-Io renovando esses 
agradecimentos. porque sem eles 0 artigo que aqui publico nunca seria possivel. ao editor deste Boletim. 
Elder Correia. ao Presidente do nosso Clube. Manuel Janz. ao SelosPostais.com. 0 qual ja nco consigo 
passar um dia sem visitar e ao meu amigo Rui Carvalho pela ajuda que me deu nas imagens. Foi um 
trabalho arduo. mas recompensador e espero em breve receber seja de quem for. criticas. ideias! 
adic;6es. correcc;6es a algo que eu tenha escrito. como alguem diria "Viver e aprender". Se um texto 
nco provoca sentimento e porque nco tem conteudo. Se provoca sentimentos. seja contra ou a favor. 
e porque 0 seu objectiv~ foi conseguido. Obrigado a Todos!! 

(I) Publica do na revista "A Rlatelia Portuguesa" n.o 70 de Agosto de 1996. do Filatelista Armando Bordalo Sanches, especialista em 
Isentos de Franquia. e escrito um artigo sobre a materia. Quanto a isen<;ao diz 0 seguinte "Como ate a presente data nos diversos 
diligencias efectuodos. noD conseguimos locolizar quolquer legislo<;oo especifico a conceder Isenc;oo de Fronquio as forc;as republiconos 
em operoc;c5es contra as forc;os monorquicos. presumimos ate provo em controrio, que os correspondencios expedidos pelos mesmos 
teroo beneficiodo de Isenc;oo de Porte 00 obrigo do art. 10.0 do Regulomento de Componho de 1912. 

Para usufruirem de tal isenc;oo era indispensovel que os militores em operac;c5es fizessem menc;oo de tal facto nos suos 
correspondencios. recorrendo para esse efeito a diversos meios. nomeodomente. corimbos. moquinos de doctilogrofor, conetos. 
etc." 

Todas as pec;as contidas neste artigo fazem parte da minha colecc;co. 

Blbllografla: 
• Hlstorla do Selo Postal Portugues. OliveIra Marques. Volume II. Tomo II. 2" Edlc;:ao 
• Colecc;:ao Completa "DIorIo da Junta Governotlva do Relno de Portugal". reproduc;:ao zlncogroflca de J. PereIra da Sliva 
• Botalhas do Hlstorla de Portugal Volume 19. "Monarqula do Norte" 
• Hlstorla de Portugal. Volume III. Das Revoluc;:oes liberals aos nossos dlas. OliveIra Marques 
• Nova Hlstorla de Mllltar de Portugal. Volume IV. Clrculo de Leltores. Manuel Themudo Barata e Nuno Severlano TeIxeIra 

Clube Filah~lico de Portugal 
Assembleia Geral Anual 

Convoca~ao 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral Anual do Clube Filatelico de 
Portugal a reunir em sessco ordinaria no dia 22 de Marc;o de 2007, pelas 16H30, na Sede 
Social na Avenida Almirante Reis, 70 - 5.° ot.o, em Lisboa, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 

Ponto unico - Apreciac;co, dlscussco e votac;co do Relatorio e Contas da Oirecc;co 
e Parecer do Conselho Fiscal do ano de 2006 

Nco estando presente a maioria dos socios efectivos, a assembleia reunira em 
segunda convocac;co, pelas 17HOO, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2007 

o Presidente da Assemblela 
Claudino Pereira 
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1 - Introdu~ao 

Historia Postal da Companhia de Moc;ambique 
Notas varias 

Jorge Luis P. Fernandes 
cfportugal@mall.telepac.pt 

Devo dizer, com toda a sinceridade, que Ii com muito interesse 0 

trabalho publica do nesta revista, da autoria do Paulo Sequeira, sob 0 titulo 
"0bliterac;:oes da Companhia de Moc;:ambique (1892-1942) - Estudo de 
Marcofilia". 

Tenho boas razoes para dizer que apreciei este estudo, que certamente 
ficara para 0 futuro como um trabalho de referencia. Em primeiro lugar 
tenho raizes moc;:ambicanas; vivi e trabalhei muitos anos, tal como outros 
familiares me us, em lugares ou regioes que integraram a extinta Companhia 
Magestatica, como a Beira, Dondo, Inhaminga, Sena, Buzi, Vila Pery; sem 53 
falar no entoo extraordinario Parque Nacional da Gorongoza, que conheci 
nos seus primordios, entre outros locais que fazem parte do meu imaginario 
de dias mais felizes. 

Em segundo lugar tenho dedicado alguma atenc;:oo a Filatelia da Companhia de Moc;:ambique, 
especial mente a sua Historia Postal. sobre a qual muito ainda ha que descobrir e estudar. Compilei ao 
longo dos anos bastantes elementos sobre a marcofilia do Territorio; mas a verdade e que nunca tive 
animo para os publicar com 0 desenvolvimento agora conseguido. E preciso coragem para publicar 
um primeiro trabalho, mais ou menos completo, mesmo apoiado em estudos anteriores dispersos, quer 
seja relativo a Filatelia, ou sobre qualquer outro ramo do conhecimento; isto sabendo-se de antemao 
que ha sempre falhas inevitaveis, erros ou omissoes. 

Por isso s6 tenho que louvar 0 trabalho do Paulo Sequeira. E claro que tambem noo podemos 
esquecer a Revista que 0 deu a estampa. 

Depois dos elementos base serem conhecidos, noo custa nada dar achegas, desenvolver 
determinados pont os, corrigir outros. Eu que nao tive a coragem e 0 empenhamento necessarios para 
lanc;:ar um trabalho inicial, venho agora, estimulado p~r Paulo Sequeira penitenciar-me e dar algumas 
achegas, tomando a liberdade de tentar esclarecer pontos mais obscur~s e acrescentar varios 
elementos novos; alguns destes, alias, fora do ambito do trabalho de Paulo Sequeira, que trata apenas 
de marcofilia, como foi claramente expresso. Julgo que os elementos que em capitulos separados 
transmito, acrescentaroo algo aquele estudo. Era bom que todos os que 0 pudessem fazer, se 
manifestassem sem complexos. 

Devo acrescentar - para melhor fazer compreender algumas das minhas notas -, que apos a 
independencia de Moc;:ambique actuei como assessor de Filatelia durante varios anos, trabalho que, 
diga-se de passagem, me deu enorme prazer. Alem disso, p~r despacho do Ministro dos Transportes e 
Comunicac;:oes, transmitido atraves do Director Geral dos Correios, fui encarregado de recolher e 
coligir tudo 0 que tivesse interesse para um futuro museu do sector, projecto que, suponho, nunca se 
concretizou.O ministro da tutela dos Correios (e por inerencia da Filatelia), era 0 mesmo dos Caminhos 
de Ferro, onde sempre trabalhei. 
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Tinha todas as facilidades; mas infelizmente as condic;:6es de guerra civil que se viviam na altura, 
noo permitiram que me deslocasse as localidades onde eu sabia poder recolher excelente material; 
alE§m do mais os azares da vida obrigaram-me, bem contra a minha vontade, a regressar a Portugal em 
1983. A tarefa era aliciante! ... Mesmo assim visitei algumas estac;:6es de correia em localidades aces
siveis por via aerea e pouco mais. 0 que para mim foi um grande desgosto filatelico, e noo so, como 
deve calcular-se. 0 meu interesse pela Historia Postal dizia-me que, pessoalmente, muito poderia 
investigar e aprender. 

Noo obstante as dificuldades, entre vario material e documentos, consegui recolher muitos 
carimbos; tudo 10 ficou, entregue a entidade responsavel, devidamente descrito e catalogatio-e em 
alguns casos (os carimbos p .e.) , 0 material foi limpo e conservado. E claro que, como noo poc;:lia deixar 
de ser, p~r interesse filatelico e apenas por isso, obtive em papel branco varias marcac;:6es cuidadosa
mente trabalhadas, de todos os carimbos que me passaram pelas moos; para isso foi-me dada a neces
saria autorizac;:oo. Criticavel teria sido, se 0 noo fizesse a bem da Filatelia! ... 

Da Companhia de Moc;:ambique noo consegui recolher muitos carimbos; sabia onde eventual
mente os poderia encontrar, mas noo tive tempo nem oportunidade para me deslocar a esses locais 

Mulher Indigena; fotografia que servlu de base para 0 

desenho do selo 

especificos. E sobre estas marcac;:6es muito niti
das e portanto absolutamente fiaveis (nos dese
nhos, p~r mais cuidadosos que sejam, ha sempre 
a possibilidade de diferenc;:as), e baseado nestas 
marcac;:6es, dizia, que se reproduzem em gravu
ra, que you tentar esclarecer algumas duvidas 
em relac;:oo a marcofilia da Companhia de 
Moc;:ambique. 

Se calhar est a introduc;oo ja vai longa demais; 
mas pense que era necessario esclarecer estes 
aspectos. Julgo que cumpro a minha obrigac;:oo 
transmitindo estas informac;:6es; oxala que outros 
mais competentes do que eu, tambem se resol
yam a vir a publico. Da valia da relac;:oo das 10-
calidades com as datas da sua criac;:oo (traba
Iho que julgo inedito), inserida como apendice 
deste artigo, que tive muito prazer em escrever 
para 0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal, 
os leitores julgaroo. Uma palavra para finalizar: 
p~r norma escrevo sempre no plural (plural de 
modestia, gramaticalmente falando); noo 0 fiz 
nesta introduc;:oo porque me senti obrigado a fa
lar de mim proprio, 0 que, de todo, tambem noo 
esta nos meus habitos. 

2 - 0 Catalogo de Paulo Sequeira - Algumas achegas 

Como dissemos antes, vamos analisar neste catalogo alguns aspectos que nos merecem aten-
c;:oo. 

Em relac;oo ao carimbo de ambuloncia (tipo CMA 22), dados os pormenorizados elementos que 
na altura colhemos, parece-nos importante dedicar mais espac;:o ao estudo do bloco datador; somos 
de opinioo que 0 conhecimento do sua composic;:oo e funcionamento podera proporcionar uma ajuda 
valiosa para 0 estudo dos carimbos do Companhia de Moc;:ambique. No sua maioria, segundo julgamos, 
os diversos tipos de carimbos tem a mesma origem, pelo que os respectivos blocos datadores seroo 
iguais ou identicos aquele que descrevemos a seguir. 

1- Ambuloncla Belra-Umtall. Tlpo CMA 22 

o carimbo que se apresenta em desenho no catalogo, e sUbstancialmente diferente daquele 
por nos observado, de que se mostram na Fig. 1 varias marcac;:6es, batidas especialmente com 0 

objectiv~ de se mostrar 0 funcionamento do bloco datador. 

Comec;:amos pelo esqueleto, e mais concretamente em relac;:oo as legendas de servic;:o e 
toponimica. 0 diametro exterior e igual em ambos os casos, mas 0 tamanho das legendas varia bastan-



Figura 1 

partida, falar ex-cathedra, dizendo que 0 dese
nho do carimbo esta errado. Preferimos adiantar 
algumas hip6teses: 1) Tera existido um segundo 
carimbo? 2) Tera havido mudanc;a de todo 0 blo
co datador, 0 que seria facil se existissem blocos 
sobressalentes? A existencia, confirmada deste 
carimbo com um pequeno trac;o horizontal nas 
horas com um digito parece confirmar esta hip6-
tese, a menos que se possa provar a existencia 
de um segundo carimbo; mas neste casa seria 
necessario rectificar 0 tamanho das legendas no 
desenho apresentado. 3) Por ultimo poe-se a hi
p6tese de 0 desenho estar total mente errado. 
Para confirmar este aspecto seria necessario 
verificar a fonte do mesmo desenho. 

Como na nossa versoo nos pareceu inte-
ressante 0 bloco datador deste carimbo, na al
tura demo-nos ao trabalho de 0 desmontar, para 
uma melhor analise; 0 trabalho foi deveras 

te, como melhor pode 
apreciar-se no esque
ma junto (Fig. 2): a le
genda "BEIRA-UMTAU" 
111 mede 23,5 mm con
tra 25 mm no desenho 
do estudo de Paulo 
Sequeira; a legenda 
"AMBULANCIA" mede 
24,5 mm, contra 26,5 
mm. 

Quanto ao b loco 
datador verificam-se 
diferenc;as importan
tes, como a primeira 
vista pode constatar
se, nomeadamente: 
pontos a separar os di
ferentes elementos da 
data; trac;os, p~r outr~ 
lado. Noo queremos, a 

265"'/ .. 

Figura 2 

compensadar, pelo que vale a pena transmitir as observac;oes 
que fizemos e que anotamos cuidadosamente, com 0 maximo 

DIA nEs ANO HORA 

1~ 3 456189 

Figura 3 

rigor. Servimo-nos do esquema que se reproduz na Fig. 3, para 
apoio da descric;oo e que e de facil leitura. 

Assim, em term os gerais verificamos que 0 bloco datador 
e composto p~r nove rodizios, chamemos-Ihe assim, a falta de 
designac;oo mais apropriada ou consagrada; cada rodizio e com
posto por doze partes, entendendo-se que cada parte ou unida
de tem gravado os seguintes caracteres, que mencionamos em 
ordem aleat6ria: um numero; dois numeros; um trac;o; um conjun
to de letras; uma letra; espac;os noo gravados, que ocasionam 
os conhecidos rectangulos negros, que p~r vezes aparecem (Fig. 
3A) . Os nove rodizios distribuem-se: dois para os dias do mes; um 
para 0 mes; tres para 0 ana; tres para a hera. Individualmente 
temos: 

1.° RODfZlO - Um pequeno trac;o horizontal; os numeros 1,2, 
3; novamente um trac;:o; os numeros 1, 2, 3; quatro rectangulos 
sem gravac;:oo. Total 12 partes. 
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2.° RODlzlO - Os numeros de zero a nove; dois rectcngulos. Total 12 partes. 

Conc/usoes - 0 1.° rodizio tem apenas os tres numeros necess6rios para os dias do mes (como 13 
6bvio); no 2.° rodizio todos os numeros tem um pequeno ponto de separac;:co, solid6rio. Como 13 natural, 
os dias com um dfgito forma-se-iam com 0 trac;:o do 1.0 rodizio e os numeros com pontos do 2.°; mas 
excepcionalmente poderiamos considerar: 1) a formac;:co com um rectcngulo em vez do trac;:o; 2) ou 
ainda, mas com poucas probabilidades, poderiamos ter os tres primeiros dias do mes com os tres 
digitos do 1.° rodizio e 0 rectcngulo do 2.° rodizio; podemos concluir, desde j6, que 13 impossivel haver 
trac;:o de separac;:co entre elementos do dia e do mes. 

3.° RODfzlO - E composto p~r todos os meses do ano, com as tres primeiras letras do mes respec
tivo, sempre com ponto de separac;:co solid6rio. 

Conc/usoes - nada a dizer, deduzindo-se apenas que 0 tamanho dos rodizios foi condicionado 
pelo numero de meses, pois todos eles 
tem doze partes ou unidades. 

AMSU("ANCIA Bc/RA'UMTALI 

4.° RODlzlO - Este rodizio contem ~st) (/ £/ft4 IJO IJLOCO D4TADeJR 

apenas duos vezes 0 numero dezanove, PIA Mgs ANO HORA 
referindo-se 00 seculo xx. Os numeros nco r-"'----

~ 78q tem ponto de separac;:co, como 13 1 Z 3 
evldente, pois obrigatoriamente { 1. JAN. 19 2 1. 1 1. H constltuem a primelra parte do ano. 
Completam 0 rodizio 10 rectcngulos em 2 2. Fey. 1q 2 2. 2 2.. H 
branco, perfazendo doze unidades. :3 3. MAe. 0 3 3. 3 3, A. 

5.° RODlzlO - Temos duos vezes os 4. AS", D 3 lI. ~ 4. M, 
numeros dois e tres; com oito rectOngulos 1 5. MAL 0 a 5. S' S. A. 
chegamos as doze unidades. 2 6, JUN. 0 IT 6. 6 6. M. 

6.° RODlzlO - Com dez digitos de 3 1. JUL. C a 1. T t. 0 
8. A((;. 0 0 B. 8 8- 0 zero a nove, todos com ponto solid6rio, 

mais um trac;:o e um rectcngulo em 0 9· 5fT: [J 0 9· q q. 0 
bronco. 0 o. OUr. 0 0 O. 10 O. 0 

Conc/usoes - 0 tempo de vida util 0 0 NOV. 0 0 11 0 0 
deste carlmbo era de vinte anos IT 0 DEZ. 0 0 0 1~ I:l 0 
(decadas de vinte e trlnta, do seculo XX); 
os rodizios 4.° e 5.° asslm 0 obrigam, 0 que 

Figura 3A 
e mals do que evidente e apenas 
referimos por uma questco formal. 0 
trac;:o no 6.° rodizio era desnecess6rio, pois que a separac;:co entre 0 ana e a hora estava feito com 0 
ponto exlstente em todos os digitos. Alem dlsso 0 trac;:o nunca poderia ser usa do, po is implicaria a 
ellmlnac;:co do ultimo diglto do ano. 

7.° RODlzlO - E composto pelos numeros de um a doze, sem pontos. 

8.° RODlzlO - Contem os numeros de zero a nove, todos com ponto e mais dois rectcngulos em 
bronco. 

9.° RODlzlO - E um rodizio complicado, com aspectos para os quais nco encontramos explicac;:co. 
Contem as seguintes letras, nesta ordem: H-H-A-M-A-M e mais seis rectcngulos em branco, i.e, nco 
gravados; as letras A e M (com pontos) estco montadas 00 contr6rio, nco podendo saber-se se 0 H 
(sem ponto, 0 que 13 de estranhar), pela sua forma slmetrica tambem est6 00 contr6rio. 

Conc/usoes - As horas poderiam formar-se de duos maneiras: 1) usando numeros de 1 a 12 do 7.° 
rodizio, mas para lsso faltaria a letra T (tarde), existindo contudo, a letra M (manhc) no 9.° rodizio; ficaria 
sem utlllzac;:co 0 8.° rodizio, excepto quando fosse usado 0 7.° rodizio para os dias com urn digito; neste 
coso terla que ser usado um rectcngulo em bronco; 2) usando para as 24 horas os numeros dos 7.° e 8.° 
rodizios (combinados), com a letra H existente no 9.° rodizio. Aqu;, se quiessemos complicar as coisas 
dlriamos que 0 7.° rodizio s6 precisaria de ter os numeros um e dois; 3) fica p~r explicar 0 significado do 
letra A. Francamente nco nos ocorre qualquer ideia, que se calhar e bem simples. Poder6 ter equivalencia 



ao T (tarde) que falta? Em qualquer des casos ficamos com 
a ideia de que 0 bloco datador poderc) ter sido adulterado, 
em relac;oo as h~ros, considerando as observac;6es feitas. 

II - Vales -e Ordens - Beira, TIpo CMV 37 

Na Fig. 4, apresenta-se um carimbo de Vales e Ordens, 
da Beira, que e nitidamente diferente daquele catalogado 
p~r Paulo Sequeira; assim, aquele devera ser catalogado 
em separado, ou incluido na relac;oo como sub-tipo. 

Todas as dimens6es, incluindo as letras, soo 
ligeiramente mais pequenas do que as do carimbo 
catalogado, 0 que pode observar-se sem recorrer a 
medic;6es; as curvos da caixa para a data tambem soo mais 
suaves no exemplo que apresentamos. Assim: 

As dimens6es do esqueleto exterior soo 
sensivelmente iguais; 

- Tamanho da legenda VALES E ORDENS - 17 mm contra 18,5 mm; 
- Tamanho do toponimo BEIRA - 13,5 mm contra 16 mm; 
- Tamanho da ponte do bloco datador- 21.5 mm contra 22 mm; 
- Tamanho das letras e aproximadamente 1,12 mm mais pequeno; 

o bloco datador e diferente: esta centra do, sem espac;o para 
a hora. 

Como e sabido, 0 carimbo catalog ado p~r Paulo Sequeira foi 
extensivamente usado para obliterac;6es de favor, ao contra rio deste que 
agora se apresenta. Podemos, p~r isso, considerar a hipotese de este ter 
side efectivamente usado nos correios, ao contrario do outr~, muito (ou 
exclusivamente?) usado para carimbos de favor. 

III - CHIRAMBA, TIpo CMC 17 (?) 

Figura 4. 

Figura 4A 

o carimbo, que se mostra na Fig. 5, foi recolhido p~r nos e deixado no 
acervo destinado ao futuro museu dos Correios. Como pode ver-se na gravura, 
o tipo da caixa para a data noo corresponde a classificac;oo que Ihe foi atribuida, 
devendo passar para 0 grupo CMC 14, tipo de 1919. 

Este carimbo noo e conhecido sobre cartas circuladas ou fragmentos, 
mas custa-nos a acreditar que noo tenha side aberto correia nesta localidade, 
criada em 1898 (apesar da instabilidade que ali se vivia), pois que a sua situac;oo, 
junto ao rio Zambeze, facilitava as comunicac;6es. Chiramba e 0 respectiv~ 

Figura 5 prazo tiveram papel preponderante nas campanhas do Barue (veja-se 0 capitulo 
dedicado a esta regioo). As forc;as militares portuguesas estiveram ali 
estacionadas e a partir do local desceram 0 rio, vitoriosas, dissolvendo-se depois. 

Foram estabelecidos na zona do Barue seis postos militares, entre os quais um localizodo em Chiramba; 
noo nos admiraria, pois, que possam existir "obliterac;6es" manuscritas da localidade. . 

A data da extinc;oo da Companhia de Moc;ambique, Chiramba noo tinha correio; mos pouco 
depois, ja na administrac;oo do Estado, foi aberta uma estac;oo, existindo carimbos do tipo hexagonal. 
A bem da verdade, contudo, deve dizer-se que quando aquele carimbo foi por mas arrolado, 
apresentava-se em excelente estado de conservac;oo, 0 que alias pode verificar-se na gravura; assim, 
podera concluir-se que este carimbo noo foi posto ao servic;o, ou entoo teve muito pouco uso? 

IV - MAMBONE - TIpo CMC 38 

Reproduz-se na Fig. 6, um carimbo de Mambone, sobre selo, 
verificando-se que 0 ana e composto so mente pelos dois ultimos digitos; 
supomos que nos carimbos de Nova Lusitonia e Vila Pery 0 ana tambem e 
composto desta maneira, pelo que 0 desenho de Paulo Sequeira tera 
que ser rectificado. (2) 0 carimbo que mostramos e, por ventura, um dos 
celebres CTO, que tanto prejudicam a credibilidade da historia postal / Figura 6 
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marcofilia da Companhia Magest6tica. levando-nos ao problema 
dos carimbos utilizados somente na obliterac;oo de favor dos 
selos. Verifica-se neste caso a curiosidade de 0 carimbo ter a 
hora mal composta - 89 (?) H. 

v - Valor Declarado - BEIRA CMD 28 

No cat610go a que nos vimos reportando. 0 carimbo do 
tipo CMD 28 apresenta-se sem pontos e com um pequeno trac;o 
horizontal entre 0 mes e 0 ano. Na Fig. 7. reproduzimos um carimbo Figura 7 
em que pode ver-se nitidamente um ponto solid6rio com 0 
indicativo do mes; ve-se tambem um ponto junto ao numero seis. notando-se que 0 ana est6 mal 
composto; 0 que noo admira. tratando-se de marcac;6es p~r nos efectuadas quando 0 carimbo estava 
j6 fora de uso h6 muitos anos. 

Figura 7A 

A questeD dos "pontinhos" 
torna-se num problema de diffcil 
resoluc;oo. dados os dificuldades em 
verificar a sua existencia ou noo. E 
necess6rio que 0 carimbo esteja muito 
bem batido. limpo e com a maior nitidez 
para se ver o(s} ponto(s}. sendo as 
dificuldades acrescidas quando a ultima 
letra do mes ou 0 numero noo se definem 
bem em relac;oo ao tal ponto solid6rio 
(p.e. DEI.). Mas valer6 a pen a 
preocuparmo-nos com too insigni
ficante pormenor? E claro que quando 
apresentamos desenhos. 0 problema e 
mais diffcil de resolver. Como e evidente 
noo podemos deixar de considerar que 
um carimbo com "pontinho" e diferente 
de um sem eles ... Supomos que v6rios 
desenhos do cat610go de Paulo 
Sequeira noo estoo correctos em 
relac;oo a este pormenor. Aqui fica a 
ideia: vale ou noo vale a pen a analisar 
em profundidade esta questoo? Na Fig. 

7 A. reproduzem-se v6rios carimbos vulgares. 0 que fazemos apenas para mostrar exemplares com 
pontos. 

VI - SENA/VILA FONTES ou VILA FONTES/SENA? - npo CMC 20 

Este e um carimbo de tipo unico. No tempo da Companhia de Moc;ambique. 0 toponimo SENA 
referia-se tanto 6 circunscric;oo. como 6 localidade/sede 131 . 0 carimbo. por isso. obviamente. foi usado 
em Vila Fontes. circunscric;oo de Sena (Fig. 8). 

Desta maneira. somos de opinioo. contrariando a disposic;oo dos toponimos no carimbo (SENA/ 
VILA FONTES). que este dever6 ser considerado em listagens como sendo VILA FONTES/SENA. Questoo 
de somenos importoncia. apenas formal... 

VII - Obliterac;oo (?) por confirmar 

Na Fig. 9. soo reproduzidos dois selos com parte de um carimbo linear enquadrado. onde com 
bastante nitidez se veem as letras ... RRENTE; com facilidade pode entender-se que a palavra completa 
e CORRENTE e a partir daqui podemos conjecturar que 0 carimbo seria CONTA-CORRENTE. Ate aqui tudo 
bem: todos sabemos 0 que e uma conta-corrente. Mas porque razoo tal carimbo foi aplicado sobre 
selos que. ali6s. tem vestfgios de obliterac;6es. mas impossfveis de identificar? 

Ter6. este carimbo. algum significado postal? Ou tratar-se-6 apenas de um qualquer carimbo 
administrativo ocasionalmente aposto sobre os selos? Ou ser6 um carimbo da alfondega? Noo nos 
consta que a Companhia Magest6tica alguma vez trabalhasse com os clientes em conta-corrente ... Ou 
estamos enganados e 0 carimbo e postal. logo com interesse filatelico? Tem a palavra os entendidos! 
Para j6 classificamo-Io como uma simples curiosidade. 



VIII - Obliterac;oes com numerador - CMf 33 

Numa breve pesquisa seleccionamos varios 
selos do Companhia, todos do emissao "Motivos locais", 
de 1937, taxa de 30 c, (giboia) , com obliterac;ao (?) de 
numerador; os numeros sao 03891 - 033 (?) - 13366 -
01214. Lembramo-nos ainda de diversos outros selos, 
que de momento nao conseguimos localizar. 

Nunca encontramos explicac;ao para estes 
numeros e temos grandes duvidas de que alguma vez 
um numerador tenha side usado para obliterar selos: 
terao sido utilizados como carimbos de favor? Por 
brincadeira? Para evitar que os selos fossem usados na 
correspondencia, por exemplo, depois de retirados do 
circulac;ao? Nao acreditamos que alguma vez, os selos 
com ta l "obliterac;ao" ten ham tido utilizac;ao postal. A 
objectividade da nossa mente obrigo-nos a rejeitar 
aquilo para que nao encontramos explicac;ao; 0 que e 
o coso. 

PONTE SaBRE 0 RIO ZAMBEZE 

Pode haver uma razao, quic;a simples e 16gica; 
mas, tanto quanta nos conste, nunca essa explicac;ao 
foi posta em letra de forma . Estaremos enganados? 
Serao conhecidas cartas com selos carimbados desta 
maneira? Se assim for, muito gostariamos que essa 
explicac;ao fosse tornado publica. Ate que isso 
acontec;a, nao damos qualquer valor filatelico a tais 
selos, que consideramos meras curiosidades. 

It.C,.. .· ..... T ... " .. . .. 1 

LIGANOO 0 C AMINHO DII! P£RRO DA TRANS· ZANBESIA CON 05 C ...... 'NMOS 

OE Fl!RftO 04 A"RK:~I~:;:~~~": _a~=A::~;:: COM COf04UN ICACj.lO 

Figura 8 
IX - Obliterac;oes das Companhias Ferroviarias 

Inglesas 

Mostramos no Fig. 10, um carimbo bastante mal impresso, mas ainda assim identificavel, e p~r 
isso ampliamos a gravura; e do tipo CMF 03, do estac;ao de VILA 
MACHADO, do Rhodesia Railways Ltd. Este carimbo nao esta 
mencionado no relac;ao de Paulo Sequeira; supomos que existem 
outros das diversas estac;6es destes caminhos de ferro, sobre 
selos do Companhia de Moc;ambique, para alem daqueles 
mencionados. 

Note-se que 0 nome do caminho de ferro, em ingles, 
nao e Rhodesian Railways, mas sim RHODESIA. sem "N". Um 
simples pormenor sem importancia, mas que convem rectificar 
para evitar futuros erros. Quanto 00 caminho de ferro do Trans
Zambezia, que primitivamente ligava 0 Dondo, a Murrac;a, e a 
partir de 1935 (com a construc;ao do ponte sobre 0 Rio Zambeze, Figura 9 

Fig. 8) se prolongou ate Sena, a 

Figura 10 

questao dos carimbos e mais complicada. Reservamos este tema para um 
artigo separado, a publicar em data oportuna. 

3 - 0 Mapa da Companhia de Mo~ambique 

Reproduzimos um mapa do territ6rio do Companhia Magestatica, 
datado de cerca de 1920, que supomos util para 0 estudo e localizac;ao 
das diversas terras que tiveram correio. Todos os top6nimos mencionados 
no lista de carimbos conhecidos, publicada nesta Revista e bem assim 
outros a que faremos referencia nestas notas (nomes de localidades ou 
circunscric;6es administrativas), encontram-se nele. Descobrem-se com 
certa facilidade alguns, outros nem tanto; mas estao la todos os que directa 
ou indirectamente dizem respeito oeste trabalho, isso podemos garantir, 
pois foram cuidadosamente conferidos. Os top6nimos acrescentados p~r 
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Mapa de Moc;:amblque - Localldades ou nomes de drcunscric;:oes que nco f1guram neste mapa, e que idenHflcamos com um 
numero, para focll referenda: 1 - INHARUCA e INHARUCA-GARE; 2 - MURRA<;A; 3 - CHERINGOMA (Circunscric;:co); 4 -

MACHIPANDA; 5 - MORIBANE; 6 - MAVITA; 7 - NOVA MAMBONE; 8 - JOFANE; 9 - MACOVANE 



nos. que noo figuram no mapa original. foram identificados por um numero. para facil referencia. conforme 
indicac;oo inserida junto do referido mapa. Procedemos assim porque se inscrevessemos os nomes no 
mapa. manuscritos. a sua leitura seria dificultada. 

A divisoo administrativa da Companhia de Moc;ambique baseava-se em circunscric;6es e sub
circunscric;6es. que estoo assinaladas no mapa. A sede da Companhia. como e conhecido de todos. 
era a cidade da Beira. Como e natural. esta divisoo administrativa sofreu varias alterac;6es ao longo 
dos anos. tanto nas areas geograficos. como nos nomes e ainda noutros aspectos que. par irrelevantes 
para este capitulo. noo vamos aprofundar. Mesmo assim podemos referir. par 0 julgarmos de interesse. 
as divis6es administrativas. basicamente. que se indicam de norte para sul:-

Circunscric;oo de SENA. com sede na localidade do mesmo nome; estava dividida em cinco 
sub-circunscric;6es: LACERD6NIA. INHARUCA. CHEMBA. SAN<;A e TAMBARA. todos com sede nas 
localidades do mesmo nome; GORONGOSA. com sede em GORONGOSA/GOUVEIA (?). depois VILA 
PAIVA DE ANDRADA; NEVES FERREIRA. com sede em NOVA FONTESVILA (depois VILA MACHADO) 
englobando 0 prazo de CHERINGOMA que. separando-se em duas partes. farm aria uma nova 
circunscriC;oo. CHERINGOMA - 1919 - com sede em INHAMINGA; MACEQUECE (depois MANICA). com 
sede em NOVA MACEQUECE. dividida em duas sub-circunscric;6es: CHIMOIO. com sede em MANDIGOS. 
e MORIBANE com sede em CHAIA; antes existiu a circunscric;oo de CHIMOIO. criada em 1893. com sede 
em Vila Barreto; B(IZI. com sede em NOVA LUSITANIA; MOSSURIZE. com sede em ESPUNGABERA; SOFALA. 
com sede em NOVA SOFALA; GOVURO. com sede em BARTOLOMEU DIAS; esta circunscric;oo 
posteriarmente dividiu-se em duas: MAMBONE. com sede em NOVA MAMBONE. e MUCOQUE. com sede 
na localidade do mesmo nome. desaparecendo CHILOANE (que em 1865 foi sede do Governo de 
Sofala) e que tinha sede em CHINGUNE. 

Adiante faremos a analise de alguns destes toponimos. em func;oo dos respectivos carimbos 
conhecidos. que constam da lista de Paulo Sequeira. MANDIGOS chamou-se depois VILA PERY. como se 
vera em capitulo seguinte. 

A regioo ou circunscric;oo do BARUE (antigo reino do Barue). que no mapa aparece em 
sombreado. sera analisada em capitulo especial. 

4 - 0 Territ6rlo do BARUE 

o territorio (Reino) do Barue. palco de importantes acontecimentos historicos. alguns heroicos. 
outros tragicos. fez parte do imenso Imperio do Monomotapa; antes da ocupac;oo efectiva pel os 
portugueses. constituia. no seculo XIX. uma unidade independente do Imperio de Gaza. 

A regioo. a data da fundac;oo da Companhia de Moc;ambique (1892) estava incorparada nos 
limites territoriais da respectiva concessoo. Contudo. a Companhia Magestatica nunca tomou posse 
efectiva daquele vasto territorio. que so Ihe causou problemas. praticamente inexplorado e em 
permanente rebelioo. dada a orgulhosa insubmissoo dos seus aguerridos povos. 

Finalmente "pacificada" em 1902 (a regioo revoltou-se nova mente em 1917/18). mas com a 
intervenc;oo das tropas portuguesos. parecia que tudo estava bem. Nessa altura foi-Ihe atribuido 0 

estatuto de capitania-mor. com sede em Mungari e postos em Katandica e Inhacapura. Urn grave 
conflito levantou-se. entretanto. envolvendo 0 governo portugues e a Companhia de Moc;ambique. 
que se recusou terminantemente a pagar as avultadas despesas resultantes das campanhas e da 
ocupac;oo. Estes problemas nunca foram resolvidos. pelo que 0 Governo Portugues tomou conta da 
regioo. passando a administra-Ia. criando para isso a circunscric;oo civil do Barue. incluida no Distrito de 
Tete. como se verifica pel a legislac;oo entretanto posta em vigor pelo Governo da Provincia. 

Assim. pela Portaria 91 A. publicada no B.O. de Moc;ambique n.o 7 / 1914. a sede da circunscric;oo 
do Barue passou para Katandica. tendo sido criado 0 posto de Mungari; pela Portaria n.o 70G. publicoda 
no B.O. 8 / 1915. Katandica passou a denominar-se Vila Gouveia. continuando a ser a sede da 
circunscric;oo (Decreto n.o 101. B.a. 36 / 1921). 14) Conclui-se portanto. que 0 Barue nunca foi 
administrativamente integrado na Companhia de Moc;ambique que. se calhar. ate nem estava nisso 
muito interessada. 

Mas qual e 0 interesse desta informac;oo? as especialistas em Historia Postal devem tomar em 
considerac;oo estes factos. principalmente quando reproduzem mapas nas suas colecc;6es ou trabalhos 
para publicac;oo. a "mapa filatelico" da Companhia de Moc;ambique noo deve incluir 0 Barue! IS) Seria 
um erro. em nossa opinioo. se 0 fizessem. embara admitamos que alguns noo concordem. No mapa que 
se mostra. que ja mencionamos. a regioo foi assinalada com um tracejado. 
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o erro (?) dos filatelistas e focil de explicar: e que a Companhia Magestotica, nos seus mapas 
da epoca, p~r raz6es que se compreendem facilmente, nunca deixou de considerar 0 Barue como 
parte do seu territorio. 

5 - As mudan~as toponfmlcas no Territorlo da Companhia de Mo~ambique 

Ao longo dos tempos, no territorio de Companhia de Mo<;ambique muitas terras mudaram de 
nome, outras mudaram a sua localiza<;ao geogrofica (e 0 caso das "novas" ... quase sempre proximas 
das "velhas" ... ) e outras ainda pura e simplesmente desapareceram. (6) Temos p~r outr~ lado toponimos 
e localiza<;6es que se prestam a duvidas e tambem uns tantos problemas bem complexos. E claro que 
todos estes aspectos tiveram reflexos na transmissao das correspondencias enos carimbos do correio, 
tornando, desta forma, 0 estudo da Historia Postal materia de interesse e p~r vezes muito complicado. 

Vamos abordar este assunto de forma resumida, como convem neste estudo, embora pelas 
suas aliciantes vertentes alguns aspectos merecessem mais espa<;o; salientamos apenas pormenores 
referentes as localidades que tiveram correio, que nos parecem de mais interesse, naG seguindo qual
quer ordem sequencia I definida. Assim:-

FONTESVILA / VILA MACHADO - Toponimo hfbrido e etimologicamente errado, FONTESVILA (ou 
FONTESVILLA), 17) criada em 1892, situava-se junto do Rio Pungue, em local muito insalubre, entao cabe
<;a do Caminho de Ferro Beira/Rodesia, em constru<;ao (Fig. 11) ; p~r essa razao era terra muito progres
siva, com vorios hoteis e inumeros bares, sustentados p~r uma caracterfstica e heterogenea popula
<;00. Os ingleses chamaram-Ihe "Bamboo Creek". Apos a constru<;ao do tro<;o de linha entre a Beira e 0 
Rio Pungue, com a respectiva ponte, em 1897, foi criada em 1898 uma outra povoa<;ao denominada 
NOVA FONTESVILA, com localiza<;ao diferente, que mudou de nome, em 1909, para VILA MACHADO 

Figura 11C 

Figura 11A 

Figura 110 
Figura 11 B 

Figura 11 - Um trecho da Belra Railway (Belra, Mashonaland and Rhodesia Railways), 
na floresta de Amatongas. Fig. 11 A e 11 B - Fotografias que serviram de base para 0 

desenho do selo (Foto 11 B, dos arquivos da Rhodesia Railways). Fig. 11 C - Oesenho 
pintado a mao, nao aprovado, praticamente Igual a fotografia 11 A. Fig. 110 - Selo 
emltido com base na fotografia 11 B; fol dado malor relevo ao desenho do com bolo. 

(povoa<;ao esta, ali
as, existente desde 
1898), tornando-se 
sede da circunscri<;ao 
de NEVES FERREIRA. 
Com estas mudan<;as, 
FONTESVILA perdeu 
toda a sua importan
cia, tornando-se um 
insignificante lugarejo 
com 0 nome de Ponte 
do pungue. 

Nao se co
nhece qualquer ca
rimbo com a designa
<;00 de NOVA FONTES
VILA, entendendo-se 
que sempre foram 
usados carimbos de 
FONTESVILA. VILA MA
CHADO homenageou 
o Conselheiro Jose Jo
aquim Machado, que 
foi 0 primeiro gover
nador do territorio (de 
1892 a 1897) . 

CHfMBUE / VI
LA FONTES VELHA -
Muito longe e noutra 
circunscri<;ao admi
nistrativa, foi criada 
tambem em 1898 a 
povoa<;ao de VILA 
FONTES VELHA. que 
substituiu a antiga 



CHfMBUE (que teve carimbo), e que sempre foi conhecida p~r VILA FONTES apenas. Sabe-se que aquele 
adjectiv~ foi acrescentado ao antroponimo p~r oposi~oo, para que noo houvesse confusoo com NOV A 
FONTESVILA. Contudo, segundo a lista de Paulo Sequeira noo se conhece qualquer carimbo com a 
designa~oo de VILA FONTES VELHA. 

Admitindo-se que 0 primeiro carimbo de VILA FONTES (tipo CMC 11), so apareceu depois de 
1910, podemos sup~r que 0 carimbo de CHfMBUE continuou a usar-se varios anos depois de ter sido 
adoptado aquele toponimo. 

o antroponimo Fontes, em todas as localiza~6es apontadas, homenageava 0 Marques Fontes 
Pereira de Melo, notavel estadista, que foi um dos fund adores da Companhia Magestatica. 

BUZI / NOVA LUSITANIA - Nome de um famoso rio (Fig. 12), de uma referencia geodesica, 
designa~oo da importante Companhia Colonial do Buzi (subsidiaria da Companhia Magest6tica), para 
alem de circunscri~oo, concelho e mais tarde distrito, "buzi" e, na lingua local, um simpatico cabrito. A 
povoa~oo, e somente a povoa~oo, pois as outras designa~6es nunca foram alteradas, tomou em data 
que noo nos foi possivel averiguar (8) 0 nome de Luzitonia primeiro; NOVA LUSITANIA foi criada depois, 
em 1916. 

Sera curioso salientar-se que um sim
patico, mas prosaico "cabrito", se transformasse 
no tempo colonial, em toponimo de altissimo 
significado que, alias, voltaria ao antigo nome, 
depois da independencia do pais. Eram uns 
sonhadores, naqueles tempos, os administradores 
colonia is! 

CHERINGOMA / INHAMINGA - Cherin
goma era 0 nome de um importante prazo, de 
grande extensoo, com uma historia atribulada ate 
fins do seculo XIX. Neste prazo foi instalado em Figura 12 
1887 0 Comando Militar do Arongua, que seria a 63 
genese da cidade da Beira, futura capital da 
Companhia de Mo~ambique, a partir de 1892 (elevada a cidade em 29/06/1907; homenageava 0 
infausto Principe da Beira, D. Luis Filipe). 

Aquele toponimo viria a desaparecer dos carimbos quando em 19221NHAMINGA foi oficialmente 
criada, tornando-se a sede da nova circunscri<;:oo de CHERINGOMA (criada em 1919), que resultou do 
desmembramento de NEVES FERREIRA.(9) A data da cria~oo de INHAMINGA coincide com a inaugura~oo 
do Caminho de Ferro da Trans-Zambezia em 01/07/1922. 

Podemos, p~r isso, sup~r que 0 carimbo de CHERINGOMA foi utilizado no local que viria a ser 
INHAMINGA. Mas quem pode ter a certeza, considerando a enorme extensoo do prazo? Vejamos: a 
regioo teve ao longo dos anos varias sedes - Macaia (de Julho a Agosto de 1897); Semacuesa ou 
Suniaquesa (de Outubro de 1897 a Abril de 1900); Mazamba (desde Abril de 1900 a 1912) e Inhaminga ou 
Nhaminga, a partir de 1912. Pensou-se ate que Mazamba viria a ser a sede da circunscri~oo de 
Cheringoma, tendo ali side aforados muitos terrenos e aberta uma feira, em 1906. 

MANDIGOS / VILA PERY - E tradi~oo dizer-se que VILA PERY foi a antiga MANDIGOS (que antes, 
p~r sua vez, se chamava Chimiala), mas isto noo e assim tao linear. Resumidamente diremos que e 
necessario considerar: mudan~as geograficas (muito comuns nas colonias); de nome, como as 
povoa~6es de CHIMOIO (de que existiram carimbos) e Vila Barreto (povoac;oo extinta, mas que teve 
alguma importancia, pois foi sede da circunscric;oo de Chimoio).IIO) Consultando-se mapas antigos, 
verifica-se que estas localidades estavam muito proximas umas das outras e chegam ate a sobrepor
se; is to leva-nos a ter algumas duvidas: em que local foi efectivamente usado 0 carimbo de CHIMOIO 
(tipo de 1894)? Porque razoo noo sao conhecidos carimbos de Vila Barreto? 

Como informac;oo adicional indicamos as datas da criac;oo destas localidades: Mandigos, 1895; 
Vila Barreto, cerca de 1910 (?); Chimoio, 1893 e Vila Pery, 1916. 

Vila Pery (assim baptizada em 1916) homenageou J060 Pery de Linde, alto funcionario e 
governador do Territorio, muito estimado pelos agricultores da regiao, a quem prestou relevantes 
servic;os, pela tomada de inteligentes medidas; de notar, como curiosidade, que esta honraria Ihe foi 
atribuida em vida. 
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GORONGOSA / VILA PAIVA DE ANDRADA - Observando-se atentamente 0 mapa antes ilustra
do, verificamos que no zona do circunscric;oo do Gorogosa podemos encontrar Guveia (sic), ou seja 
Gouveia'pl) e montes do Gorongosa, para alem de VILA PAIVA DE ANDRADA; esta povoac;oo foi criada 
em 1906 e chamava-se antes TAMBARARA. que aparece no relac;oo de correios existentes em 1906. 
Noo podemos confundir aquela Gouveia com Vila Gouveia, no territorio do Barue, que ja referimos, 
embora os toponimos tenham a mesma origem. Mas sabe-se que Massaro Gouveia (local onde se 
situ avo a aringa do goes Manuel Antonio de Sousa, donatario do Prazo do Gorongosa, assassinado em 
1892), foi oficialmente criada em 1924, com 0 nome de Massaro; no entanto esta localidade do 
Gorongosa, foi sede do antigo distrito de Manica ate 1891, com 0 nome de Vila Gouveia. Que grande 
trapalhada!... 

Com toda esta confusoo fica p~r saber onde foi usado 0 carimbo de GORONGOSA: em Massaro, 
a arinda do IGoes"?(12) Noutro local do extinto prazo? Note-se que os carimbos de Gorongosa soo dos 
tipos criados em 1894 e 1902, mas estas datos noo combinam bem com os factos atras relatados, 0 que 
complica a questoo. 

Note-se ainda que existe uma marco manuscrita de GOUVEIA (13) (Massaro Gouveia?); esta 
Massaro Gouveia distava bastante de VILA PAIVA DE ANDRADA, a nova sede do circunscric;oo. 0 
Coronel Paiva de Andrada, que deu nome aquela localidade do mesmo nome, (14) comandou varias 
expedic;6es no Zambezia e teve grande influencia no fundac;oo do Companhia de Moc;ambique. 

MACEQUECE / MANICA - Povoac;oo antigo e de largos tradic;6es historicas, MACEQUECE. (15) que 
existia ja antes do criac;oo do Companhia, descendia directamente de Andrada e foi criada p~r Porta
ria de 1891 do Governo do Colonia; passou depois a denominar-se Nova Macequece, p~r ter side 
mud ada para um lugar com melhor situac;oo geografica; este toponimo nunca foi visto em carimbos do 
Correio. Por sua vez Nova 
Mace-quece passou a ser 
MANICA em 1894, tendo 0 
nome do povoac;oo sido 
confirmadoem 1940 (?!). Mas 
o toponimo MACEQUECE es
tava too arreigado no tradi
C;oopopu~~quenuncade~ 
xou de ser usado, mesmo nos 
mapas de diversas epocas; 
isto, alias, reflecte-se nos 
muitos carimbos que se co
nhecem, sendo 0 primeiro de 
1892. 

Mas aparece em 
18950 carimbo do MANICA. 
do tipo CMC 04, quase coin
cidente com a data do cria
c;oo do localidade. Parece, 
assim, poder entender-se 
que os carimbos com a de
signac;oo de MACEQUECE, 
passaram a usar-se em Nova 
Macequece, coabitando e 
ultrapassando em uso 0 ca
rimbo de Manica, de que se 
conhece aquele tipo de 
1895. P6em-se algumas du
vidas: porque razoo noo foi 
criado 0 carimbo de Nova 
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Figura 13- Mapa, c. 1635 (do Biblioteca Nacional de Madrid). A direita, 
Sofala com a sua fortaleza; 00 centro, Terras de Quiloa (Chiloane); a es
querda, Terras de Mambone 

Macequece, aporecendo sucessivamente novos tipos de carimbos de MACEQUECE? E porque existe 
apenas um corimbo de MANICA? E p~r ultimo, sera que os carimbos de MACEQUECE e MANICA foram 
usados em localidades diferentes? 

MAMBONE / NOVA MAMBONE - Outro aspecto curioso, tambem motivado pelas mudanc;as 
geograficas: MAMBONE foi criada em 1896 (Fig. 13); destrufda pela violencia do mar, (16) foi substitufda 
por Nova Mambone, criada em 1921. Contudo noo se conhece qualquer carimbo com esta designa
c;oo, mas sabe-se que existem carimbos do tipo de 1902, 1931 e 1938 com 0 toponimo MAMBONE, estes 
ultimos abrangendo um perfodo ja bem dentro do nova designac;oo oficial do localidade. 



Por ultimo anotemos que MAMBONE e Nova Mambone feram sede do circunscri<;:oo de GOVURO, 
de que existe carimbo do tipo de 1895. Onde tera sido usado este carimbo? No local onde foi criada a 
povoa«;oo de MAMBONE, que teve carimbo do tipo de 1902? 

SOFALA / NOVA SOFALA - Como e geralmente sabido, SOFALA, como bafa e territorio era ja 
conhecida pelos arabes no seculo X. A sua importancia historica e enorme. Apos a chegada dos 
portugueses, e instalada a feitoria, Pero de Anhaia construiu uma fortaleza (Fig. 13 e 14), que se completou 
em 1505, mas que nos ones 
sessenta do seculo XX noo 
passava ja de um amontoado 
de pedras. Tudo 0 mar destruiu! 

SOFALA foi elevada a 
Vila p~r Carta Regia de 09/05/ 
1761. Contudo, ja em 1768 num 
relatorio que apontava os 
estragos do mar, dizia-se [ .... ] 
"sendo certo que aquella 
povoa«;oo foy mal situada, pois 
toda se alaga constan
temente". Por volta de 1835 0 

Governador Sebastioo Xavier 
Botelho, propondo a mudan«;a 
de Sofala para um sftio melhor, 
escrevia:- [ .... ] "mesquinha 
aldea com prerogativas de 
Villa [ .... ] em um pequeno 
comoro que se alevanta na 
espessura dos matos, em terra 
baixa e alagadi«;a, retalhada Figura 14 - A forfaleza de S.Caetano, em Sofala (prlnciplos do sec. XVI). 
de esteiros que se comunicoo 65 
per ella dentro". Em 1860, 0 Governader de Sofala mudou a popula«;oo para a IIha de Chiloane, (171 

transferindo tambem as reparti«;oes public as. E foi em 1891 que Augusto de Castilho erdenou a mudan«;a 
da Vila de Sofala para Mauhe-Mucuro, "local noo amea«;ado pelo mar". Finalmente, neste local, em 
1894 a Companhia de Mo«;ambique criou NOVA SOFALA, E claro que estas altera«;oes, a partir de 1835, 
soo as que mais interesse poderoo ter para a Historia Postal. 

Comparando estas datas, e curioso constatar que SOFALA usou carimbos do tipo de 1892 e 
1895, reaparecendo em 1931 no tipo circular, estando desde 1894 (pelo menos), oficializado 0 novo 
toponimo. Per sua vez NOVA SOFALA usou os carimbos dos tipos de 1902 e 1910. E para complicar ainda 
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Figura 15 - Moc;:ambique (1854-1857) 

mais as coisas, aparece pelo meio 
CHILOANE. .. 

MOSSURIZE e SAVE - Estas 500 

tambem designa«;oes de divisoes 
administrativas: MOSSURIZE era a 
circunscri«;oo, on de se inclufa a regioo do Alto 
Save (ver mapa), desconhecendo-se onde 
foram usados os respectivos carimbos. 
Contudo, atrevemo-nos a formular, para os 
dois casos, meras hipoteses sem qualquer 
fundamento documental, unicamente 
baseadas nas datos dos tipos de carimbos 
utilizados, com os nomes de MOSSURIZE, 
SPUNGABERA, SAVE e MASSANGENA, 

Assim:- SPUNGABERA, sede da circunscri«;oo de MOSSURIZE, foi criada em 1902; usou carimbos 
de 1907,1923 e 1931; os carimbos de MOSSURIZE soo do tipo de 1892 e 1895, datas anteriores, portanto, 
a cria«;oo da sede. Sera que os cerimbos de MOSSURIZE foram usados no local antes tambem conhecido 
per Gungunhana, onde foi depois criada a sede da circunscri«;oo - ESPUNGABERA (grafia actualizada)? 
Nos mapas antigos pode ver-se assinalada uma povoa«;oo com 0 antroponimo Gungunhana - 0 too 
conhecido reis dos Vatuas -, muitas vezes associado ao toponimo MOSSURIZE (ou Mussurize) (Fig.15). A 



zona assinalada na Fig. 15A era considerada 0 

"cora<;:oo" do Imperio de Gaza (posteriormente 
deslocada para Sui - Chaimite). Ali residiu 0 

potentado durante muitos anos e dali governou 
imensos territorios. No mesmo local foi em 1902 
criada ESPUNGABERA, sede da circunscri<;:oo de 
MOSSURIZE, como vimos. Supomos que estes 
elementos trazem alguma consistencia a nossa 
hipotese. 

Quanto a SAVE, existe 0 carimbo do tipo 
de 1894 apenas; a localidade mais importante 
da regioo era MASSANGENA, com 0 carimbo do 
tipo de 1910. Tendo em conta tambem as datas, 
talvez 0 carimbo de SAVE tenha sido usado em 
MASSANGENA. Nos varios mapas, antigos ou mais 
recentes, noo encontramos assinalada qualquer 

Figura 15A - Mapa de 1890; segundo a respectiva legen
da, 0 triCingulo que se ve por elma do toponimo 
Gungunhana significa "Regulos vassalos de Portugal". 

povoa<;:oo com 0 mesmo nome do rio. Em toda a vasta bibliografia consultada, as muitas referencias 
encontradas dizem sempre respeito ao rio; "acima" e "abaixo" do, a "foz", a "travessia" e a "navegac;:oo". 
Noo temos, p~r isso, ideia onde possa ter estado localizado (no contexto actual) 0 correia que se serviu 
daquele carimbo. 

No que respeita ao carimbo NEVES FERREIRA, nome da circunscric;:oo, que tinha sede em NOVA 
FONTESVILLA (depois VILA MACHADO) tambem se desconhece 0 local onde foi utilizado; pelo menos 
nos noo sabemos e nunca vimos este aspecto abordado em publicac;:oes filatelicas portuguesas (mas 
podemos estar enganados, claro ... ). Este carimbo e do tipo de 1895, sabendo-se que 0 carimbo de 
FONTESVILLA e do tipo de 1894, razoo p~r que noo compreendemos a necessidade daquele carimbo. 

Supomos que tem interesse saber-se que existia uma povoa<;:oo na Morrumbala - fora do Territorio 
da Companhia de Moc;:ambique, portanto - que tinha 0 nome de Mebeu e ja em 1889 se chamava 

66 Neves Ferreira. Esta povoac;:oo extinguiu-se ha muitos anos (citado p~r Antonio Cabral. in Dicionario de 
Nomes Geograficos de Moc;:ambique - Sua Origem). Soo hipoteses aliciantes, sem duvida, que 
gostariamos de ver confirmadas p~r cartas inteiras ... 

Estas notas, sem pretensoes, doo-nos bem conta da importoncia que tem para a Historia Postal 
e correcta "Ieitura filatelica" das cartas, as datas da criac;:oo das diversas localidades que tiveram 
correio, embora tais datas noo possam considerar-se vinculativas. Por isso atrevemo-nos a publicar, em 
apendice, uma relac;:oo destas localidades, com as datas da sua criac;:oo, too completa quanta possivel. 
julgando que tem bastante utilidade para os leitores dedicados a Historia Postal. 

Referimos ainda que neste capitulo grafamos sempre com todas as maiusculas os toponimos 
de que se conhecem carimbos; nos outros casos usou-se apenas a inicial maiuscula, como noo podia 
deixar de ser. Certamente alguns acharoo pouco ortodoxo 0 metodo, mas noo podemos deixar de 
aceitar que facilita a rapida leitura e interpretac;:oo dos factos. 

6 - Os Correlos a data da extlnc;ao da Companhla de Moc;amblque 

Noo vamos aqui fazer a historia da Companhia de Moc;:ambique, sobejamente conhecida dos 
filatelistas. Por outr~ lade julgamos que tem interesse analisar alguns aspectos relativos a sua extinc;:oo 
- que ocorreu em 1942, acabada a concessoo de 50 anos -, relacionados com os Correios. 

Baseamos as notas que se seguem no "Relatorio do Chefe da Repartic;:oo Provincial [dos Correiosj 
de Manica e Sofala", Luiz Urbano P. Furtado, publicado na "Estatistica dos Correios e Telegrafos", da 
Colonia de Moc;:ambique, referente ao ana de 1943. 

Tal relatorio contem elementos de muita valia para a Historia Postal de Moc;:ambique e refere
se exaustivamente ao processo de integrac;:oo dos Correios da Companhia Magestatica, na 
administrac;:oo colonial directa do Estado Portugues. Soo dados absolutamente fiaveis, pois que aquele 
Director Provincial foi interveniente activo nos trabalhos. Escreve este alto funcionario:- "Em 31 de 
Dezembro de 1942, 0 entoo director interino dos Correios e Telegrafos da Companhia de Moc;:ambique 
fez-nos, muito sumariamente, a entrega dos servic;:os que tinha a seu cargo, neles envolvendo a entrega 
de valores seiad os que tinha em cofre" . 



Na impossibilidade de analisar tudo 0 que de interesse contem 0 referido relatorio, vamos 
focar dois aspectos mais relevantes, em nosso entender. 0 primeiro diz respeito a data em que deixaram 
de usar-se os selos da Companhia de Moc;:ambique, assunto algo controverso e que ao longo de muitos 
anos os diferentes catalogos neo trataram convenientemente, quer inserindo dados errados, quer 
abordando a questeo de forma um tanto superficial. 

o assunto esta esclarecido com todo 0 rigor e sem margem para duvidas naquele relatorio, 
razeD por que passamos a transcrever 0 paragrafo relevante:- "Os selos e demais formulas de franquia 
- emisseo da Colonia - ja vinham sendo fornecidos ao publico desde 18 de Julho de 1942, ddta em que 
foram retirados das circulac;:eo as emissoes da Companhia 
de Moc;:ambique". Podemos considerar 0 aparente 
desfasamento entre esta data e a data da entrega dos Smieas dIS knm. Telqralls ! 1llel P3 1J11!3i3

u 

servic;:os - 31/12/1942, fim do ano, p~r conseguinte -, como pdo .. pcdzd.,) LOPES 6: RA S 

uma mera (e obvia) questeo administrativa. 8od,~". d,t!u;o!,;,10 

Note-se, pois, que no dia 18 de Julho de 1942 foram 
retirados da circulac;:eo todos os selos e demais formulds 
de franquia da Companhia Magestatica, 0 que neo nos 
garante, claro, que todas as estac;:oes postais do Territorio, 
especial mente aquelas situadas em locais remotos, 
estivessem naquela data providas de selos da Colonia. Ha, 
per isso, muitas probabilidades de encontrar interessantes 
pec;:as filatelicas circuladas com selos da Companhia de 
Moc;:ambique, depois desta data. Estou certo que existem 
e vale a pena procura-Ias. 

No que respeita aos carimbos da Companhia de 
Moc;:ambique, especial mente carimbos obliteradores, 
tambem chamados marcas-do-dia, sabe-se que muitos 
foram usados depois da extinc;:eo, alguns durante largos 
anos, e ate mesmo nas estac;:oes mais importantes. E 0 caso 
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do carimbo de registo da Beira (tipo CMR 36), que se reproduz na Fig. 16, utilizado em Junho de 1950. Tem 
a particularidade, digna de atenc;:eo, de ter 0 bloco datador inserido as avessas. Carimbos obliteraderes 
do tipo CMC 29, de varias localidades, tambem foram muito usados nestas circunstancias. 

Em segundo lugar referimos as estac;:oes posta is (ou telegrafo-postais, neo fazemos distinc;:eo), 
que a data da passagem para a administrac;:eo da Colonia estavam em actividade, segundo 0 

mencionado "Relatorio". Seo elas:-

1.0 C/asse 
BEIRA 
ESPUNGABERA 
MACEQUECE 
MAMBONE (NOV A MAMBONE) 

3. 0 C/asse 
BANDULA 
BARTOLOMEU DIAS 
CHEMBA 
CHINGUNE 
DONDO 
GONDOLA 
INHAMINGA 
LACERDONIA 

MARROMEU 
VILA FONTES 
VILA PAIVA DE ANDRADA 
VILA PERY 

MAVITA 
MACOVANE 
MOCOQUE 
NOVA LUSITANIA 
SOFALA (NOVA SOFALA) 
SENA 
VILA MACHADO 

Esta lista merece-nos algumas considerac;:oes. As estac;:oes existentes no Territorio da Companhia 
de Moc;:ambique ficaram integradas no recem-criado distrito da Beira, com as seguintes excepc;:oes: 
MAMBONE, MACOVENE, BARTOLOMEU DIAS E MOCOQUE. Estas localidades situavam-se em territorio ao 
sui do Rio Save, que foi integrado no Distrito de Inhambane. 

Quanto a categoria das estac;:oes verifica-se que foram reclassificadas como estac;:oes de 3.0 

classe as seguintes que antes eram de 1,0 classe: ESPUNGABERA e VILA PAIVA DE ANDRADA. Note-se 
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ainda que a estac;:oo antes chamada de SOFALA, aparece no Distrito da Beira como NOVA SOFALA, 
alias correctamente. como vimos no capitulo anterior. 

Resumindo. verificamos que as estac;:6es postais e telegrafo-postais que passaram a constituir 
a rede de correios do Distrito da Beira. ficou baseada nos estac;:6es da extinta Companhia de 
Moc;:ambique. menos as quatro que se situavam na parte do territ6rio que foi integrado no Distrito de 
Inhambane e mais as estac;:6es de VILA GOUVEIA. MANDIE e MUNGARI. do territ6rio do Barue. que 
estava integrado do Distrito de Tete e foi incorporado no Distrito da Beira. 

E para terminar. julgamos que sera de interesse saber-se que na Companhia de Moc;:ambique as 
estac;:6es telegrafo-postais de 1.° classe eram operadas por pessoal do respectiv~ quadro. enquanto as 
de 3.° classe estavam a responsabilidade de funcionarios administrativos. 

Notas 

1) Os elementos referentes a nossa versoo sao sempre inscritos em primeiro lugar. relativamente 00 catalogo de Paulo Sequeira. 
2) Ja depois de elaborados estes apontamentos, verificamos que este lapso e tambem apontado por John Cross, (in PORTU-INFO, 

de Janeiro-Marc;:o /2006). 
3) Depois de 1942, em data que noo confirmamos, a circunscric;:oo de Sena passou a designar-se de Caia, com sede em VILA FONTES; 

Sena foi classificada como posto administrativo, dada a sua decadencia, que halargos anos se vinha acentuando. 
4) No "Estatistica de 1943" (ver capitulo "Os Correios a data do extinc;:oo do Companhia de Moc;:ambique"), as estac;:oes postais 

do 8arue, antes integrado no Distrito de Tete, noD mencionadas no relac;:oo do Companhia de Moc;:ambique, pelas razoes 
apontadas, encontram·se no recem·criado Distrito do Beira. Note-se ainda que em 1908 foi atribuida a Catandica 0 carimbo 
numerico n." 12, que tem como legendas: CORREIOS / PRoviNCIA DE MOC;:AMBIQUE. Nesta altura Catandica pertencia 00 

5) 
6) 

7) 

8) 
9) 

10) 

11) 
12) 

13) 
14) 
15) 

16) 

17) 

Distrito de Tete. 
Note-se que 0 celebre e muito procurado carimbo das Campanhas do Barue, encontra·se sempre sobre selos do Zambezia. 
Estes factos verificaram·se noo so no Territorio do Companhia de Moc;:ambique, mas em todo 0 espac;:o ultramarino portugues, 
como muito bem sabe quem se interessa por Historia Postal. 
Este trabalho, de modo geral. a menos que haja razoes espedficas, noo tom a em considerac;:oo as variac;:oes no grafia das 
toponimos. Em todas as fontes consultadas 0 toponimo FONTESVILA aparece sempre numa so palavra, e noD com "Vila" separada, 
coma certamente por lapso indica Paulo Sequeira. 
Note-se que se conhecem carimbos do Buzi dos tipos de 1892 e 1894, sendo 0 primeira carimbo de Nova Lusitania da tipo 1902. 
A circunscric;:oo de Neves Ferreira foi criada pel a O.C.M. n." 25. de 01 /1 0/1892 e foi extinta em 1942.0 Capitoo-de-Fragata 
Neves Ferreira foi Governador-Geral de Moc;:ambique e Ministro do Ultra mar. 
Tambem neste caso, a decadencia do povoac;:oo ficou a dever-se 00 avanc;:o do construc;:oo do Caminho de Ferro Beira/Rodesia; 
a linha, em construc;:oo, chegou a Chimoio em 1892. Desconhecemos quem foi este "Barreto", pois noo conseguimos encontrar 
elementos biograficos crediveis; segundo Antonio Cabral (in Dicionario de Nomes Geograficos de Moc;:ambique) pode ter side 
o Major Mario Barreto. 
Gouveia, nesta localizac;:oo, aparece em varios mapas antigos. 
Segundo opinioo generalizada, Gouveia e uma corruptela de "Goes", pois que Manuel Antonio de Sousa era natural de Goa
India Portuguesa. 
Descrito pelo Dr. Luis Frazoo, em artigo publicado no "Jornal de Filatelia", Maio de 1999. 
Existiram outras loco lido des com 0 antroponimo Paiva de Andrada, ou simplesmente Andrada. 
o toponimo Macequece existe em varias grafias, algumas bem estranhas (p.e. Massi-Kessi) , pelo que ha que tercuidado com 
a sua identificac;:oo. 
Desconhece-se a primitiva localizac;:oo de MAMBONE, que noo figura no mapa de c. 1920; tem side feitas escavac;:oes 

arqueologicas em Matassa e no Baia de Muringare, apontando-se esta ultima localizac;:oo como a mais provavel. 
John Cross (PORTU-INFO de Janeiro-Marc;:o /2006) regista uma "ObliterQ(;:oo" manuscrita de CHILOANE, datada de 1893. A 
portaria n.· 93, de 14/05/1875, indica, embora com caracter provisorio, a existancia de uma Direcc;:oo de Correio em Chiloane, 
noo sendo mencionada Sofa 10. 
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APENDICE 
Lista das povoac;oes da Companhia de Moc;ambique. que tiveram correia 

(com a data da criac;Cio das povoac;oes) 
NOMES DATA DA CRIACAO DAS POVOACOES 

BANDULA Ordem do Companhla de Mooramblque 2391 - 05.10 .1903 

BARTOLOMEU DIAS O .C .M . 3301 - 04 .05 .1912 

BEIRA Porlarla 303 - 27.07.1887 

BUll 0 .C .M . 18 - 19 .09.1892 (ver NOVA LUSITANIA) 

CHEMBA O .C .M . 1249 - 15 .09 .1898 

CHERINGOMA Nom e de clrcunscrlorao (ver INHAMINGA) 

CHllOANE Decrelo de 19 .09 .1894 

C H 1M A N 1M A N E • De sc 0 n h e c e - se a dolo de crlaorao 

CHIMOIO O .C .M . 4338 - 06.05 .1922 (ver VILA PERY) 

CH fMBUE Anllgo nom e de VILA FONTES I VElHA (ver corp 0 do a rllg 0) 

CHINGUNE O.C .M . 93 - 08.03 .1893 

CHIRAMBA O .C .M . 1247 - 15 .09 .1898 

DON DO O .C .M . 4269 - 03 .11.1921 

ESPUN GA BERA Decrelo de 10.04 .1902 - O .C.M. 2497 - 10 .09 .1909 

FONTESVILA O.C.M. 34 - 20.10.1892 (ver NOVA FONTESVILA e VILA MACHADO 

GO N DO LA O .C .M - 3811 - 23 .11.1917 

GORONGOSA Nom e de clrcunscrlorao . Locallzaorao 1m preclsa da povoaorao (ver V . PAIVA 

GOVURO Nom e de clrcunscrlorao ; desconhece-se a locallzaorao do povooorao 

IN H AM IN GA O.C.M . 4342 - 22 .05 .1922 (ver CHERINGOMA) 

INHARUCA O .C .M . 236 - 23.01.1894 

INHARUCA - GARE o Cam Inho de Ferro chegou a localidade em 1935 

JOFANE O .C .M . 4166 - 07 .02 .01921 

LACERD6NIA O .C .M . 12B - 22 .06 .1893 

MACEQUECE Anllgo ANDRADA . ula crlada em Malo /1B91 (ver MANICA) 

MACH IPAN DA 0.C .M . 1707 - 01.08 .1940 

MACOVANE· O.C .M . 4166 - 07.02.1921 

MAMBONE O .C .M . 754 - 14.05 .1896 

MA N DIGOS O .C.M . 1255 - 30 .101898 (ver VILA PERY) 

MANICA O.C .M . 274 - 10 .03 .1894 (ver MACEQUECE E NOVA MACEQUECE) 

MARROMEU O .C .M . 2411 - 18 .01.1904 

MASSANGENA Descanhece-se 0 dala da crlooraa pela Com opnhla de Mooram blque 

MAVITA· O .C.M . 3554 - 05 .02.1915 

MOCOQUE O .C .M . 4166 - 07 .02 .1921 

MORIBANE Desconhece-se a dala da crlaorao 

M 0 SSU RilE Nom e de clrcunscrlorao ; desconhece-se 0 local do povoaor aa 

MURRAC;:A O .C .M . 235 - 26 .01 .1884 (Cham avo -se a nles CA IA) 

NEVES FERREIRA Nom e de clrcunscrloraa; desconhece-se 0 locallzaorao do povoaorao 

NOVA FO N TESV ILA O .C .M. 1254 - 30 .10.1898 (ver FONTESVllA E VILA MACHADO) 

NOV A L U S IT AN IA O .C .M . 3608 - 27 .10 .1915 (ver BUll) 

NOVA MAN BONE O .C .M . 4286 - 22 .12.1921 (ver MAMBONE) 

NOVA SOFALA O .C.M. 227 - 20.01 .1894 

SA N C;:A • O .C .M . 1247 - 15.09 .1898 

DE ANDRADA) 

SA VE Nome de rio e dlvlsao admlnlslrallva (1); desconhece-se 0 local do povoaor ao 

SENA Carla Regia de 09 .05 .1761 (Elevaorao a Vila : 1856) 

SOFALA Carla Regia de 09.05 .1761 ; Elevaorao a Vila (ver NOVA SOFAlA) 

TAMBARA O .C .M . 1247 - 15 .09 .1893 

TAMBARARA· Ver VILA PAIVA ANDRADA 

VILA FONTES I VElHA O .C .M . 1247 - 15 .09 .1898 (ver CHfMBUE) 

VILA MACHADO O .C .M . 2254 - 30 .10 .1898 (ver FONTESVILA E NOVA FONTESVILA) 

VILA PAIVA DE ANDRADA O .C.M . 271 6 - 16.05 .1 908 (verTAMBARARA E GORONGOSA) 

VILA PERY O .C .M . 3688 - 15 .07 .1916 (ver CHIMOIO E MANDIGOS) 

Notas: 1)· LocaJldades nDo Incluidas na Jlsta pubJicada no artlgo de Paulo Sequeira: CHIMANIMANE e SANI;A (aparecem na Jlsta de 
estac;oes de Correlos. pubJicada em PORTU-INFO, Julho de 1974); MACOVANE e MAVITA (eram estac;oes de 3.· classe a data da 
exHnC;Do da Comapnhla de Moc;amblque, pelo que certamente tlveram carlmbos); TAMBARARA (naquele numero de PORTU-INFO, 
numa estatisHca de venda de selos, figura com movlmento). 
2) - Nesta Jlsta nDo foram conslderadas as dlversas grafias de alguns toponlmos, por conslderarmos quase sempre focll a sua 
Identlficac;ao. 
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Oblitero~oes e Inutiliza~oes do 1 a Reforma Postal 
(1853-1869) 

1. Introduc;ao 

Este artigo tem p~r objectiv~ aju
dar a sistematizar os diferentes tipos de 
inutilizac;6es da estampilha postal que sur
giram em Portugal em 1 de Julho de 1853. 
com a primeira emissoo de selos D. Maria 
II. 0 periodo considerado e 0 correspon
dente a 1 a Reforma Postal. ou seja. entre 
1853 e 1869. 

Ja muito foi escrito sobre a 1 a Refor-

Marcofilia de Portugal 

Paulo Sequeira 
paulolrsequeira@netcabo.pt 

ma Postal p~r diversos autores. Desde ja l":!~~~::'::~~:::::::!!:!!~ 
quero referir que este artigo e uma sinte-
se dos diversos trabalhos referidos na bi- CHAVES (180) -LA"M~EG"-O-"-( 1-2-1 )-
bliografia. onde tenho que destacar 0 tra-
balho impar do Engo Armando Vieira . 

2 - A 1 a Reforma Postal 

o decreto preparado pela comissao orientada pelo Dr. Pinto de Magalhoes. proposto pelo Go
verno de Duque de Saldanha. foi assinado pela Rainha D. Maria II em 27 de Outubro de 1852. A base legal 
estava aprovada para colocar em marcha a 1 a Reforma Postal. No entanto. foi s6 em Julho de 1853 que 
surgiram as primeiras estampilhas postais. 

Esta Reforma trouxe varias inovac;6es aos Correios a nivel organizacional e de procedimentos. 
que muito sumariamente se passam a indicar. segundo Godofredo Ferreira: 

- substituic;oo dos correios assistentes. simples rendeiros. p~r 
funcionarios com a designac;:oo de directores do Correio pagos 
directamente pelo Estado. Atingiu-se a nacionalizac;:oo dos servi
c;:os Postais. ponto de maior importoncia para 0 Estado; 

- aumento consideravel das dotac;:6es do pessoal e corres
p~ndente desenvolvimento dos seNic;:os; 

- fixac;:oo dos portes das correspondemcias intern as de har
monia com 0 peso. sem dependencia das distancias; 

MOURA (201) TAVIRA (217) 
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- estabelecimento do correia diario 
para as capitais de distrito e para 0 estran
geiro. via Badajoz. e pelo menos tres vezes 
por semana para as sedes de concelho; ~£Y 

~J~/~ 
- estabelecimento de vales de correio 

entre as Administra<;:6es ate 20.000 reis; 

- uma nova organizac;ao postal. em que 
o Pafs foi dividido em 10 Administrac;6es Pos
tais e estas em Direcc;6es e Delegac;6es. To
das elas dependiam da Administrac;ao Cen
tral. sendo atribufdo um numero identificativo 
a cada Administrac;ao e Direcc;ao. Por sua vez 
as Direcc;6es Postais podiam ter Delegac;6es 
que eram consideradas como uma extensao 
da Direcc;ao. naG possuindo numero proprio. 

• 

£.1 7 ' 

Carta expedida de VALLADARES. Delegac;ao 
Postal de Monc;ao (107) para Viana 

Numero das Administrac;6es Postais e quantidade de Direcc;6es Postais 

1 
52 
77 

102 
112 
136 
159 
176 
192 
208 

Lisboa. 
Porto. 
Coimbra. 
Vianna. 
Viseu. 
Santarem. 
Estremoz. 
Villa Real. 
Beja. 
Faro. 

com 50 Direcc;6es n° 2 a 51. incluindo as IIhas adjacentes 
com 24 Direcc;6es n° 53 a 76 
com 24 Direcc;6es n° 78 a 101 
com 9 Direcc;6es nO 103 alII 
com 23 Direcc;6es nO 113 a 135 
com 22 Direcc;6es nO 137 a 158 
com 16 Direcc;6es n° 160 a 175 
com 15 Direcc;6es nO 1 77 a 191 
com 15 Direcc;6es n° 193 a 207 
com 11 Direcc;6es n° 209 a 219 

TORRES NOVAS (157) 

Mais tarde foram criadas as Direcc;6es n° 220 a 230. 

- introduc;ao do pagamento previo do porte pelo Remetente atraves do uso da estampilha postal 
adesiva. sendo inutilizado pel a estac;ao expedidora. 

Este ultimo ponto. alem de criar a estampilha Postal em Portugal. criou tambem a necessidade de 
novos carimbos e do novo conceito de Obliterac;ao da estampilha postal. ate entao inexistente. Era 
necessario um meio eficaz de inutilizar as estampilhas postais de modo a que naG pudessem ser reutilizadas 
pelo publico. resultando daf um continuo prejuizo para os Correios. uma vez que era a sua principal fonte 
de receita . 

Obliterac;6es numericas 
17 Caldas • 70 Penafiel 

CABECEIRAS (57) 

Na altura foi adoptado 0 que alguns dos 44 paises ja com uti
lizac;ao de selos adesivos praticavam. a inutilizac;ao com um carim
bo numerico que identificasse a estac;ao postal de origem. A unifor
mizac;ao das Marcas Postais so foi possivel com esta Reforma Postal. 
pois determinou que Lisboa fosse responsavel pelo fabrico de im
pressos. selos. marcas postais. tinta. bem como 0 fornecimento de 
instruc;6es detalhadas de procedimentos e tabelas. Previamente as 
Marcas Postais eram fabricadas localmente. dai a variedade e cor
respondente riqueza destas Marcas. 0 que constitui um atractivo na 
colecc;ao do periodo Pre-Filatelico. 

Assim a operac;ao de marcac;ao da carta passou a ser execu
tada em duas fases: a obliterac;ao numerica a inutilizar as estampi
Ihas postais e a aposic;ao do carimbo com a localidade de origem. 
atraves de marca nominativa ou marca duplo circular datada. Re
comendou-se que a obliterac;ao do carimbo numerico se fizesse ao 
centro da estampilha de modo a que 0 numero identificativo ficasse 
bem visivel na parte central. 



A Reforma foi definida nove meses antes, mas as dificuldades para a sua execuc;ao manifestaram
-se na produc;ao das estampilhas postais, revelador da incapacidade de organizac;ao Portuguesa. 

Foi comprada em Inglaterra uma maquina de impressao de estampilhas postais pela Casa da 
Moeda, mas a produc;ao da quantidade para as primeiras necessidades a distribuir pelas Estac;6es Pos
tais na data prevista de 1 de Julho de 1853, estava longe da quantidade pedida pelo Correio. Assim, s6 
os selos de 5 reis e 25 reis foram disponibilizados a 1 de Julho, 0 de 100 reis no dia seguinte e 0 de 50 reis 
apenas no dia 21. Esta situac;ao foi devida a lentidao com que se imprimiam os selos e tambem as 
inumeras avarias. Apesar de se trabalhar 7 dias por semana, foi pedido que se fizessem turnos de modo 
a imprimir 24 horos por dia, mas a Casa da Moeda nao acedeu a tal pedido, pois a maquina estava no 
mesmo ediflcio onde se armazenavam grandes quantidades de papel selado e 0 facto de se acender 
luz, seria extremamente perigoso. 

LAGOS (213) 

Relativamente aos novos carimbos, foram criadas 219 Administrac;6es e Oirecc;6es, onde se pen
duravam 183 Oelegac;6es que partilhavam 0 numero identificativo com a sua Oirecc;ao. Nao se sabe ao 
certo quantos carimbos foram feitos, mas a capacidade de executar uma quantidade enorme em tao 
curto prazo deve ter sido uma tarefa imposslvel. A comprova-Io, a existencia de uma circular da Sub-
Inspecc;ao Geral dos correios, datada de 23 de Julho de 1853, em que se recomendava aos Oirectores 73 
para se inutilizarem os selos das correspondencias expedidas pelas suas estac;6es, ou que a elas chega-
yam por inutilizar, " ... pondo sobre uns e outros 0 carimbo respectiv~, e na falta dele a marca da terra ou 
qualquer outra ... ". 

Esta circular reconhecia as dificuldades de colocar em pratico a inutilizac;ao com 0 carimbo 
numerico nos primeiros dias da era adesiva. Oeste modo, legitimou-se as variadas formas de obliterac;:ao 
que vieram a ocorrer. Surgiram obliterac;6es com os carimbos nominativos Pre-Filatelicos, bem como 
outras marcas de origem desse perlodo, tal com Franqueada e Porte Pago. Tambem foram aplicados 
carimbos mud os, bem como carimbos elaborados localmente. A inutilizac;:ao manuscrita a pena, tam
bem foi utilizada por indicac;:ao dos servic;:os centra is. 

ANGRA (48) BARCELLOS (103) 

COVILHA (145) MOURA (201) 
com data 

Carta circulada de MAIO RCA, Oelegac;:ao 
Postal de Monte M6r 0 Velho (90) para 0 Porto 

IN·S1 
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3. As Inutlllzac;oes das Estampllhas Postals 

Apresentam-se agora os tipos de oblitera<;oes e inutiliza<;oes que se podem encontrar durante 0 

periodo em que vigorou a 10 Reforma Postal, tentando ilustrar sempre que possivel com exemplos. 

Junta-se uma lista dos carimbos utilizados ainda que incompleta, que teve p~r base a lista fornecida 
p~r Armando Vieira. Este levantamento foi efectuado com base nos livros dos Leiloes Filatelicos, nos 
livros referenciados e ainda no reduzida colec<;oo do autor. 

3.1. Obllterac;oes Nomlnatlvas 

Como ja foi referenciado anteriormente existiram indica
<;oes no inicio do era adesiva, para se usarem os carimbos 
nominativos com 0 nome do localidade ou outros, coso 0 carim
bo numerico noo estivesse disponivel. 

Constata-se uma concentra<;oo de utliza<;oo destes carim
bos em selos do emissoo D. Maria, em especial no selo de 25 reis 
em azul claro, tipico das primeiras tiragens, pelo que se pode de
duzir que os carimbos numericos ainda noo se encontravam nes
tas esta<;oes. Por outr~ lado, pode-se confirmar que a pratica 
indicada no circular permaneceu durante 0 periodo do 10 Refor
ma, pois estes oblitera<;oes existem a obliterar selos de todas as 
emissoes, sendo as mais raras nos emissoes de D. Luis, fita curva. 

Verifica-se tambem que algumas destas oblitera<;oes per
tencem a Delega<;oes Postais em 1853, 00 que parece, desprovi
das do carimbo numerico. Soo elas Anadia, Fafe, Maiorca, Midoes, 
Povoa do Lanhozo e Valladares. Algumas delas mais tarde foram 
promovidas a Direc<;oes Posta is. De notar tambem, que nem to
dos os carimbos nominativos soo do epoca Pre-Filatelica, po is 
com a 10 Reforma surgiram novas Esta<;oes e novos carimbos 
nominativos feitos localmente. 

Obliterac;oes Nominativas 
em selos de D.Mada II 

BEJA (192) 

AVEIRO (82) COVILHA (145) 

lista de Estac;oes 

Abrantes 
Aguiar do Beira 
Alhandra 
Almodovar 
Alter 

~~"'~~k 
fr~~~~ 

Anadia 
Angra 
Arcos de Valdevez 

Carta expedida de ALMODOVAR (194) para lisboa 

Arouca 
Aveiro 
Avis 
Barcelos 
Barquinha 
Beja 
Bemposta 

CABECEIRAS (57) 

Braga 
Cabeceiras (2 tipos) 
Caldas 
Carrazeda 
Castelo Branco 
Ceo 
Cezimbra 
Chamusca 
Chaves 

o '!ap' t .,Ioeue 

R .. do Atecrim~ :zs.~ 

FAFE (220) 

Cinta de jornal"O Conimbricense" remetida de COIMBRA (77) para lisboa 



Coimbra 
Covilha (2 tipos) 
Cuba 
Elves 
Evora 
Estremoz 
Fafe (2 tipos) 
Faial 
Figueira 
Fundao 
Golega 
Guarda 
Lagoa ~~~;~~//. 
Lagos 
Lamego (2 tipos) 
Leiria 
Lisboa 
Lixa 

~#-- ' 

Louie Carta remetida do LlXA (62) para 0 Porto 
Lumiar 
Madeira (2 tip os) 
Maiorca 
Mertola 
Mesao 
Mid6es 
Miranda 
Mirandela 
Moncorvo 
Monforte 

LAGOA (212) 

Moura (2 tipos) r----_ 
Mun;a 
Odemira 
Oeiras 
Olhao 
Oliveira 
Ourique 
Ovar 
Poc;o D'Arcos OYAR (68) 
Peniche 
Pico (de Regalados) 
Ponte do Barca 
Ponte de Lima 
P6voa de Lanhoso (2 tipos) 
Regoa 
S. Miguel 
Salvaterra de Magos 
Santarem 

, I 

LOULE (214) 

/ ) 
I t'} 

) .., 
ri 
, , 

q 
/' 

PONTEDA 
BARCA (108) 

- " 

Funchal. MADEI
RA (51) 

Funchal, MADEI
RA (51) 

PORTEL (171) 

I' 
I 

Santo Tirso Carta remetida de PONTE DE LIMA (109) para 0 Porto 
Serpa 
Setubal 
Soure 
Taipas 
Tavira 
Topo 
Torres Novas 
Yaladares 
Yalenc;a 
Yidigueira 
Viana do Castelo 
Y. N. Famalicao 
Y. N. Portimao 

YIDIGUEIRA 
(207) 

YIANNA DO 
CASTELLO (102) 

yo REAL DE S. ANTo (219) yo YICOZA (175) 
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V. Real de S. Antonio 
Vila Vic;:osa 
Viseu 

AROUCA (54) 

Obliterac6es Nominativas em selos de D. Pedro V 

ARCOS DE V ALDEVEZ (222) 

CORREIO D'EVORA (166) Horta, FAY AL (49) 

Carta circulada de POVOA DE LZD (224) para Lisboa 

SALVATERRA DE 
MAG OS (154) 

Obliterac;6es Nominativas em selos de D. LUIs I 

BEMPOSTA (55) CEA (84) 

MOURA (201) PICO (72) 

ELVAS (165) 

VALEN~A (110) 

FIGUEIRA (87) 

AGUIAR DA 
BEIRA (113) 

LUMIAR (1), 
Adm. Lisboa 



3.2. Obllterac;oes Rectangulares Datadas 

Foram identificadas apenas 3 Administrac;:6es Postais com utilizac;:oo de recurso destas marcas. 

Lisboa 
Porto 
Vizeu 

2° dla de clrcul ..... ,o ... _ 

$jt~~=~ c;ao 
1° dia de 
circulac;ao do 

L~~=::;;...I selo de 50 reis .... ___ .. em VIZEU 

VIZEU (112). 
2-753 

3.3. Obllterac;oes Ovals Datadas 

LIS BOA (1). (cortesla Cor. Baslos) 

21 -7 53 
PORTO (52). 

2501 ?? 

Foram identificadas as estac;:6es de Lisboa. Viseu e Alenquer com este tipo de carimbo como 
obliterac;:oo de recurso. r---... 
Alenquer 
Lisboa 
Porto 

LIS BOA (1). 
7-10 53 

3.4. Obllterac;oes Duplo Circulo Datadas 

ALEMQUER (6). 
6-11 60 

PORTO (52). 
14-7 6? 

Este tipo de carimbo datado. denominado marca do dia pelos correios. foram utilizadas de recur
so em algumas estac;:6es para obliterar 0 selo. como abaixo se indica. 

Braga 
Caminha 
Faro 
Funchal 
Lisboa. com ornamentos 
Lisboa. sem ornamentos (2 tipos) 
Oliveira 
Porto 
Trancoso 
Valenc;:a 
Viana 
Vila do Conde (2 tipos) 

FUNCHAL (51). 
22/11/1866 

VIANNA (102). 
13 ABRIL 1856 

TRANCOSO (134). 
1/4/6? 

PORTO (52). 
31 MAIO 1854 

LIS BOA (1). 
5/3/58 

FARO (208). 
26/6/1863 

CAMINHA (104). 
27/7/1854 

VADO CONDE (75). 
18/5/1864 

OLIVEIRA (67). 
9/7/1868 

LIS BOA (1). 
2/10/1867 
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3.5. Obllterac;oes com outras Marcas Postals 

Foram utilizados outros carimbos nominativos sem indicac;:oo de localidade: FRANQUEADA, FRAN
CA, PORTE PAGO, SEGURA e EMENDOU-SE 0 PORTE. Tambem existem selos inutilizados com marcas de selo' 
fixe : 30. 40 e 50. 

SEGURA 

EMENDOU-SE 0 PORTE 

Selo fixe 50 

3.6. Inutlllzac;oes Manuscrltas 

FRANQUEADA FRANQUE 
ADA 

PORTE 
PAGO 

Carta circulada para Genova, com obliterac;:6es de 
selo fixe 30. varias em cado selo 

A inutilizac;:oo a pena foi utilizada tambem neste perfodo por indicac;:oo dos Correios. sendo a mais 
comum com trac;:os dos quais se apresentam varios exemplos. Foi encontrada a inutilizac;:oo manuscrita 
"170" de Portalegre, "Moura" e "Pinheiro" . Ainda foi referenciado por Armando Vieira. a inutilizac;:oo 
"Monf." correspondente a Monforte (168). 

PORTALEGRE (170) Inutilizac;:oo 
emX 

Moura (201) 

Inutilizac;:oo com 
2 trac;:os 

Inutilizac;:oo 
em * 

Pinheiro da Bemposta (55) 

Inutilizac;:oo com 2 
trac;:os ondulantes 



3.7. Oblltera<;oes NumE!rlcas de Fabrlco Local 

Apenas foram identificados 2 carimbos diferentes: 156 de Tomar e 170 de Portalegre, este ultimo 
tambem com numerico manuscrito em selo da 1 a Emissao referido no ponto anterior. 

TOMAR (156) PORTALEGRE (170) 
\ i T"ll,.,.. 1" '" -. " t ' . . ' ' .' 

3.B. Oblltera<;oes Mudas 

Algumas destas oblitera<;:6es mudas, ainda suscitam duvidas quanta a sua origem: 

- oblitera~ao de 6 cfrculos concentricos, que fazem lembrar as que foram utilizados em Cabo 
Verde e Guine, foi vis to num fragmento com carimbo nominativo Faro; 

- oblitera~ao de 3 tra~os paralelos, com identifica~ao de Elvas, por vezes com 0 carimbo nume
rico 1 de chegada a Lisboa a refor~ar a inutiliza~ao do selo; 

- oblitera~ao muda de pontos utilizada em Arcos de Valdevez, de que existe uma carta 
referenciada na obra principal de Armando Vieira; 

- oblitera~ao de 8 tra~os paralelos inscritos num cfrculo com 2 tra~os interrompidos e sem numero 79 
ao meio. Origem indeterminada, existe tambem com 2 batidas por selo, em que a segunda batida sofre 
uma rota~ao de 90°, fazendo efeito de quadrfcula. 

FARO (201) ELVAS (165) 

3.9. Oblltera<;oes Numerlcas de Barras Interrompldas (20 barras) 

Este foi 0 tipo de carimbo adoptado na 1 ° Reforma, no entan
to como j6 vimos pelos exemplos anteriores, nem todos os carimbos 
foram disponibilizados com os primeiros selos adesivos criando uma 
panoplia de oblitera~6es de recurso. 

Inicialmente foram criadas 219 esta~6es com numero 
identificativo, mais tarde foram criadas mais 2 Direc~6es: 220 Fafe e 
221 Cantanhede. A estrutura manteve-se dinamica, criando-se no
vas Direc~6es , despromovendo-se Direc~6es a Delega~6es confor
me as necessidades. 0 encerramento de Direc~6es tambem ocor
reu. 

ABRANTES 
(137) 

ORIGEM 
DESCONHECIDA 

BRAGANCA 
(177) 
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J~ 
PORTO (52) BEMPOSTA (55) ~F%a~· 

A~1P d /. ~ 7P. //2 7.~ 
'f ~~~ 

Carta circulada de LEIRIA (26) para Lisboa AYO (83) 

Este tipo de carimbo caracteriza-se p~r ter cerca de 20 barras horizon
tais, com mais de 5 barras interrompidas. Apesar de ser um carimbo elaborado 
em Lisboa para todas as esta<;:5es, existem carimbos diferentes com 0 mesmo 
numero identificativo da Esta<;:ao. Segundo Oliveira Pinto no seu estudo dos 
carimbos numericos da 10 e 20 Reforma, os diferentes carimbos sao identifica
dos atraves das diferen<;:as nos algarismos, bem como na quantidade de barros 
e numero de barras interrompidas. Tambem existem carimbos que nao sao sime
tricos na quantidade de barras em cima e em baixo e ainda 0 numero de barros 
interrrompidas podera ser diferente a esquerda e a direita. 

Carta circulada de CAMINHA (104) para Yiana 

MESSEJANA (200) 

Em rela<;:ao as tintas utilizadas, supostamente seriam fornecidas pelos 
Administra<;:5es, mas na pratica cada esta<;:ao produzia a sua com receita pr6-
pria , resultando em diversas cores e consistencias. Assim temos oblitera<;:5es 
em cor preta, azul, vermelha, verde e sepia, esta ultima resultante da utiliza<;:ao 
da tinta de escrever. 

ALCOBA<;A (3), ALCOBA<;A (3), 
sepia carimbo degradado 

TOMAR(156), 6 invertido 
com efeito de espelho 



Algumas estac;6es adoptaram uma forma 
curiosa de obliterar, usando ao mesmo tempo 0 

carimbo numerico e 0 carimbo nominativo. Iden
tificam-se as estac;6es de COVILHA (145), VILLA 
DO CONDE (75) e BATALHA (15) que utilizaram este 
metodo de modo consistente. 

BATALHA (15) 

Carta circulada de OLIVEIRA DE AZEMEIS (67) 
batida a verde, para Genova 

COVILHA (145) 

3.10. Obllterac;oes Numerlcas de Barras Interrompldas e de Pontos 

Em 1857 surgiu um tipo novo com 5 barras interrompidas para subs
tituir 0 de 20 barras que esborratava muito e noo deixava claro 0 nume
ro identificativo da esta<;:oo de origem, que era utilizado para controlo 
e verificac;oo postal. Este novo tipo 56 foi adoptado em algumas esta
c;6es. 

Carta circulada da Delegac;oo Postal de SINES, com 
tronsito em SANTIAGO DO CACEM (40) para Lisboa 

Um ana mais tarde surgiu mais um novo tipo de carimbo numerico 
com 3 barras interrompidas que veio substituir tambem 0 de 20 barras. 
Este tipo foi utilizado em quase todas as estac;6es, ao contr6rio do novo 
tipo de 5 barras interrompidas. Nesta altura j6 se contavam 230 Direcc;6es 
Postais . 

ALENQUER (6) PENAFIEL (70) 

ALCAcER AZAMBUJA (12) 
DO SAL (2) 

GUARDA (120) 
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AlE3m dos carimbos de barras surgiram t6mbem 
os carimbos de pontos com os numeros 1, 52 e 74, res
pectivamente, Lisboa, Porto e Santo Tirso. Tambem e 
mencionado 0 numero 7 de Alhandra, por Armando 
Vieira, mas Oliveira Pinto nao 0 reconhece no seu estu
do dos carimbos numericos, pois existem varios carim
bos de pontos falsos. Aqui fica a imagem de um com 0 

numero 12, pretensamente de Azambuja. 

Relativamente ao carimbo 1 de pontos, Oliveira 
Pinto identifica cerca de 40 carimbos distintos, enquan
to que 0 52 do Porto, identifica cerca de 20 carimbos. 

Existe tambem uma obliterac;:ao numero 177, 
com uma caracteristica impar: a letra V na parte infe
rior, que se julga pertencer a Delegac;:ao de Vimioso, 
Direcc;:ao de Braganc;:a (177). 

3.11. Oblitera~oes de Correio Ambulante 

Delegac;:ao de 
Vimioso (177) 

Nos finais de 1867 foi utilizado pelo Correio de Lisboa um 
carimbo numerico quadrado de barras interrompido com 0 nu
mero 1, na Ambulancia Postal Lisboa-Badajoz. Este carimbo foi 
utilizado ate ao final da 2° Reforma. 

3.12. Oblitera~oes de Expedl~ao 

SANTO TIRSO (74) 

LIS BOA (1) 

As marcas de EXPEDI<;AO parecem ter side utilizadas pela primeira vez em 1861. em Lisboa. Estas 
marcas eram destinadas a marcar as cartas indicando a expedic;:ao em que 0 carteiro entregava a 
carta, sendo muito rara a obliterar 0 selo. Na 1 ° Reforma apenas identifiquei a 2° e 5° EXPEDI<;AO de 
Lisboa, como obliterac;:ao de recurso. 

5° EXPEDI<;AO de Lisboa, utilizada 
____ .. entre 1862 e 1867 

3.13. Oblitera~oes Estrangeiras 

Por vezes as cartas eram expedidas para 0 estrangeiro sem a 
aplicac;:ao da inutilizac;:ao. Foram aplicadas varias marcas inglesas 
de modo a inutilizar os selos. 

P.o. P.o. 
T.0.1 , marca inglesa de chegada 



3.14. InuHllza~oes de origem Fiscal 

Apenas foram identificados 3 tipos de inutilizac;6es: manuscritas em selos de D. Luis, obliterac;ao 
do Banco Rural de Serpa e ainda de uma firma de Lisboa, em selo de fita curva nao denteado. 

Inutilizac;ao manuscrita fiscal 

Blbllografla 

BANCO RURAL 
DE SERPA 

• Postmarks of Portugal, Lieut Colonel Constantino Salvi, S. H. Wright & Co., 1929 

GARLAND LAIDLEY & Co L 

· Carimbos de data completa do Correio de Portugal 1853· 1880, A. Guedes de Magalhoes, cn, 1966 
· Selos classicos de relevo de Portugal, Armando Mario O. Vieira, Nucleo Filatt~lico Ateneu Comercial do Porto, 1983 
· Angelo Lima Collection, Afinsa Auctions, 1995 
• Antonio Felino Auctions, Afinsa Auctions, 1998 
• Artigo "Carimbos de Recurso sobre Selos de Borja Freire", Armando Vieira, Catalogo Portugal 98, Exposic;oo 
Internacional de Filatelia, 1998 
· Historia dos Correios em Portugal em Datos e lIustrada, Eurico Loge Cardoso, 1999 
· Colecc;oo Claudino Pereira, Afinsa Auctions, 2000 
· Notes on the stamps and markings of Portugal and Colonies, George Richard Pearson, Portuguese Philatelic 83 
Society 
• Artigo "Listagem dos carimbos 1° e 2° reformas" , F. Oliveira Pinto, Jornal de Filatelia, N° 66, Julho 2001 
• Carimbos do Porto, 1853·1882, Oliveira Pinto, Fundacion Albertino de Figueiredo para 10 Filatelia, 2001 
• Catalogos diversos de Leiloes Filatelicos 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A.MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, N.o 101 , 3.° - 1200·358 LlSBOA - Tel. : 21342 15 14 Fax: 21342 95 34 

C~ ___ CO_M_p_RA __ e_V_E_N_D_A __ ) 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA . KABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 



Carimbos Numericos de Mo~ambique 

Joaqulm Lopes Trlndade 
cfportugal@mail.telepac.pt 

A Ordem de Servic;:o (OS) nO 179 que abaixo se apresenta, foi retirada do "Boletim dos Correios 
e Telegraphos" da "Provincia de Moc;:ambique", e estabelece as condic;:6es de entrega as Estac;:6es 
Postais, de carimbos numericos e correspondentes sinetes para lacre, e sua posterior substituic;:oo p~r 
carimbos privativos, operac;:6es que deveriam ser realizadas atraves de Ordens de Servic;:o semelhantes 
a esta. 

"N° 179. - Tendo dado entrada no deposito d'esta Repartlc;ao. para serem fornecldos as estac;oes que os 
nao possuam. 20 carlmbos para InuHllzac;ao de sellos e Igual numero para lacre. numerados de 1 a 20. 
conforme os modelos aqul afflxados. determlno que. sempre que algum desses carlmbos seja fornecldo 
a qualquer estac;ao. se fac;a constar para conhecimento do pessoal e devldos effeltos. em ordem de 

84 servlc;o. os respectivos numeros e os nomes das estac;oes a que forem fornecidos. 

Adqulridos os carimbos privativos. far-se-a imediatamente a sua substltulc;ao. dando-se d'isso 
conhecimento tambem em ordem de servic;o. 

Lourenc;o Marques. 9 de Abril de 1908. == 0 director Interino. Madeira" 

Estas determinac;:6es foram bem cumpridas pelo que respeita as entregas dos carimbos nas 
Estac;:6es. Mas as substituic;:6es posteriores por carimbos privativos, noo foram. como deviam, objecto 
de OS publicadas no Boletim acima referido, raramente se encontrando referemcias que permitam 
determinar, com razoavel exactidoo, as datas em que tais substituic;:6es tiveram lugar. 

Figura 1 

Como "Data de Entrega" dos carimbos as Estac;:6es, consideramos a data da correspondente 
OS. E no entanto provavel que a data de entrega efectiva dos carimbos nas Estac;:6es noo coincida 
exactamente com aquela, mas e quase certo. tambem, que 0 afastamento que possa ter havido, seja 
apenas de alguns dias, para mais ou para menos. 56 0 progressivo e futuro aparecimento de documentos 
datados, com simultonea aplicac;:oo destes carimbos, nos podera esciarecer definitivamente. 

o mesmo se diga, por maioria de razoo. relativamente as datas em que os carimbos numericos 
foram, em cada Estac;:oo. substitufdos p~r carimbos privativos. 

A Ordem de Servic;:o n.o 176 acima. refere carimbos numerados de 1 a 20, mas 0 carimbo n° 20 
nunca foi visto, e noo se conhece qualquer referemcia que sustente a sua entrega a uma Estac;:oo. 



Passamos a apresenta<;oo dos carimbos que vem sendo referidos, com indica<;oo do respectiv~ 
N°, cores que conhecemos, Esta<;6es onde foram colocados e correspondentes OS ou Avisos., bem 
como algumas observa<;6es que consideramos pertinentes para 0 esclarecimento de outras tantas 
situa<;6es. 

Na Fig. 1, apresentamos, a titulo de exemplo, alguns destes carimbos. 

CARIMBO N° 1 (Preto, Violeta) 

a) - MOAMBA, em 9-4-1908, pel a OS 181 

b) -SUNGOANE, em 9-6-1914, pel a OS 346 

o carimbo n° 1 permaneceu em Moamba ate 9-6-1914, data em que, segundo a OS 346 "foi 
transferido para a esta<;oo postal de Sungoane". Entretanto, com transito em L. Marques e datado do 
Sabie em 31-7-1913 aparece-nos um Bilhete Postal destinado a Lisboa, com 0 selo (D. Carlos, 10 Rs), 
obliterado pelo carimbo nO 1 (Fig. 2) . Dado que 0 referido carimbo s6 em 9-6-1914 foi transferido para 
Sungoane, e dada a proximidade geografica entre 0 Sabie e a Moamba, e de presumir que 0 postal em 
causa tenha side escrito e datado no Sabie, mas colocado no correia em Moamba. 

A Esta<;oo Postal de Sungoane foi aberta em 15-11-1906 (OS 217 de 16-11- 1906), encerrou 
temporariamente em data que noo conseguimos localizar, e reabriu em 9-5-1914 (OS 592 dessa data). 
o carimbo n° 1 foi-Ihes entregue cerca de um mes depois (OS 346, de 9-6-1914). Em 6-4-1916, (OS 149), foi 
nova mente encerrada, pensamos que definitivamente, uma vez que noo localizamos qualquer noticia 
relativa a sua reabertura. 
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I 
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Figura 2 

o carimbo nO 1 tera, portanto, sido usa do nesta Esta<;oo p~r um periodo inferior a 2 anos e noo 
conseguimos informa<;oo de posteriores movimentos do mesmo. 

(Obs.: Noo encontramos qualquer noticia relativa a coloca<;oo do carimbo n° 1, e correspondente 
sinete, na Esta<;oo "Caes Gorjoo", conforme referido no artigo de Jorge Luis P. Fernandes e John Cross, 
ha anos publicado na Revista "Selos & Moedas", que foi e ainda se mantem como um trabalho pioneiro 
e de referencia para 0 estudo destes carimbos. De resto, J. M. Folgosa na sua serie de Artigos 
anteriormente publicados no Boletim do Clube Filatelico de Mo<;ambique, sobre Hist6ria Postal desta 
Provincia, ja citava 0 carimbo n° 1 como tendo side colocado em Moamba, embora tivesse algumas 
duvidas, visto que, ja nessa lista, aparecia 0 carimbo n° 6 tambem colocado em Moamba. Por outr~ 
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lado. e neste mesmo Artigo que J. M. Folgoza refere a possibilidade de 0 carimbo 1 ter sido colocado no 
Estac;oo Caes Gorjoo. referencia que. possivelmente. tera induzido os outros autores citados a 
adoptarem esta coloco<;:oo). 

CARIMBO N° 2 (Preto. Violeta) (Fig. 3) 

a) - MACHAVA (L. Marques). em 7-5-1908. pel a OS n° 242 

b) - LANGUENE (L. Marques). transferido do Machava em 12-5-1914 pela OS 272. 

c) - MOAMBE (Gaza). em 20-9-1922. conforme Aviso do mesma data. 

A Estac;oo Postal do Machava. conservou 0 carimbo ate ser transferido 
para Languene. isto e. por um perfodo de cerca de 6 anos. 

Desconhecemos 0 perfodo em que 0 carimbo n° 2 esteve em Languene. 
repetindo-se esta situac;oo pelo que respeita a Moambe. Languene abriu em 1-5-
1914 (Aviso de 2-5-14). portanto 11 dias antes de Ihes ser distribuido 0 carimbo n° 2. Figura 3 

Moambe abriu em 4-12-1918. tendo-se mantido. aparentemente. sem qualquer carimbo ate 20-
9-1922. 

CARIMBO N° 3 (Preto. Violeta) (Fig . 4) 

BOANE (L. Marques). em 7-5-1908. pela OS 243 

Desconhecemos 0 perfodo em que este carimbo tera permanecido em Boone. 
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Figura 4 

CARIMBO N° 4 (Preto) (Fig. 5) 

a) -CAVENE (L. Marques). em 7-5-1908. pel a OS 244 

b) -CHONGUENE (Gaza). em 19-5-1909. pela OS 289 

c) - CARUNGO (Quelimane), em 11-4-1916. pel a OS 154 

A Estac;oo de Cavene foi encerrada em 31-12-1908. conforme OS 73. de 26-1-1909. 0 que significa 
que 0 carimbo nO 4 ali permaneceu apenos durante cerca de 8 meses, tendo sido efectivamente 
recolhido em 19-5-1909 (OS 288). para imediata transferencia para Chonguene. como 
acima se indica. 

A Estac;oo Postal de Chonguene ( tambem designada por "Chonguene - Chai
Chai". conforme Aviso de 14-9-1909) . abriu em 16-8-1908 (OS 762. de 22-12). Foi 
encerrada temporariamente em 21-2-1912 (Aviso de 8-3-1912), s6 tendo sido reaberta 
em 4-2-1927. de acordo com os elementos que conseguimos localizar, por Despacho 
do Governador Gera!. de 19-1-1927. Parece portanto poder afirmar-se com alguma 
seguranc;a. que 0 carimbo n° 4 permaneceu nesta Estac;oo entre 19-5-1909 e 21-2-
1912. 

Figura 5 

Em 11-4-1916, 0 referido carimbo foi colocado no Estac;oo Postal de Carungo, possivelmente 
aberta em finais de 1913. Noo nos foi possfvellocalizar a data em que 0 mesmo foi retirado. 

CARIMBO N° 5 (Preto e violeta) 

a) -CHUNGUENE (Gaza). em 9-5-1908. pela OS 249 

b) - CAMUZAI (Catembe. L. Marques), em14-5-1915. pela OS 246 



A Estm;:oo Postal de Chunguene (tambem designada "Chunguene - Chibuto"), localizava-se 
entre 0 Chibuto e Manjacaze e foi aberta em 2-11-1907 (OS 383). Sabemos que 0 carimbo n° 5 foi 
colocado na Estac;oo Postal de 2° classe de CamuzaL localizada na Catembe, a sui e pr6ximo de L. 
Marques, na data acima indicada. No entanto desconhecemos as datas em que os mesmos deixaram 
de ser utilizados em qualquer das estac;6es. 

CARIMBO N° 6 (Preto, Azul) 

MOCUBA (Quelimane), em 30-6-1908, pela OS 368 

(Obs.: noo nos foi possivellocalizar qualquer movimentac;oo deste carimbo para a Estac;oo de 
Moamba, indicada nos j6 citados artigos de J. M. Folgosa e Jorge Fernandes / John Cross. Moamba era, 
alias, em 1911, uma "Estac;oo de Caminho de Ferro desempenhando Servic;o Postal", tudo levando a 
crer que a sua inclusoo nas listagens constantes daqueles artigos se deve apenas a erro de transcric;oo 
do primeiro, uma vez que a OS e data citadas estoo certas). 

Mocuba mantem-se como Estac;oo Postal, pensamos que ate ao presente, mas noo consegui
mos determinar a data em que, ali, tenha deixado de ser utilizado este carimbo. Conhecemos no 
entanto um postal, 
datado de Nha
morroi em 22-9-
1916,(fig. 6)com 
selos obliterados 
por este carimbo, 
mas, mais uma vez, 
noo identificamos 
qualquer notfcia 
que nos permita 
localizar 0 carim
bo n° 6 nesta Esta
C;oo. Se tal coloca
C;oo existiu, noo 
tera passado pelas 
formalidades habi
tuais nestes casos. 

Eventual
mente, talvez este
jamos mais pr6xi
mos da realidade, 
se admitirmos que 
o postal foi escrito 
e datado em Nha- Figura 6 
marraL mas colo-
cado no correio em Mocuba. Ambas as povoac;6es ficam situadas nas margens do rio Licungo e noo 
muito distantes uma da outra, pelo que, provavelmente, 0 postal tera feito um primeiro percurso fluvial, 
ate chegar a Mocuba. 

CARIMBO N° 7 (Preto e Violeta) 

a) - MULEVALA (Quelimane), em 30-6-1908, pela OS 368 

b) - NAN DCA (Quelimane), em 31-7-1913, pela OS 345 

Ambas classificadas como "Estac;oo Telegrapho Postal de 1 a Classe", noo localizamos elementos 
que nos permitissem estabelecer 0 tempo de permanemcia do carimbo em qualquer delas. 

CARIMBO N° 8 (Preto)(Fig. 7) 

a) -ALTO MOLUCUE (Quelimane), em 30-6-1908, pel a OS 368 

b) - MOEBAZE (Quelimane), em 8-8-1913, pela OS 369 

A OS 369 refere que "Foi fornecido a Estac;oo Postal de Moebaze, 
o carimbo nO 8 [ ..... ] em consequencia de ter sido 0 mesmo substituido, na Figura 7 
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estac;ao telegrapho-postal do Alto Molucue por outr~ de uso privativo". Donde se conclui. obviamente, 
que este carimbo tera side usado naquela Estac;ao, no perfodo de 30-6-1908 a 8-8-1913. 

Ja em relaC;ao a Estac;ao de Moebaze, desconhecemos a data em que 0 carimbo deixou de ser 
ali utilizado. Sabemos, no entanto, de um carimbo datado desta EstaC;ao em 1926, pelo que, em principio, 
o carimbo numerico foi antes retirado. 

CARIMBO N° 9 (Preto) 

a) - 'MOCUBELLA (Quelimane) , em 30-6-1908, pela OS 368 

b) - REGONE (Quelimane), em 22-11-1913, pela OS 542A 

c) - NABURY (Quelimane), em 9-11-1915, pela OS 571 

Este carimbo "em consequencia de ter sido dotada a estac;ao telegrafo - postal de 
Mocubela .... com carimbo privativo" (OS 542A), foi fornecido a Estac;ao Postal de Regone no data 
indicada. 

Por sua vez, a Estac;ao Postal de Nabury, recebeu 0 carimbo n° 9, conforme indica do, "que 
pertencia a extinta estac;ao postal de Regone" (OS 571), extinc;ao que se verificou em 17-8-1914, 
conforme Aviso de 29-9-1914. 

E, assim, possivel concluir que 0 carimbo n° 9 est eve em utilizac;ao: 

- Em Mocubela, entre 30-6-1908 e 22-11-1913 
- Em Regone, entre 22-11-1913 e 17-8-1914 

Em Nabury desconhecemos a data em que 0 mesmo deixou de ser utilizado. 

CARIMBO N° 10 (Preto) 

a) - CHIFUMBASE (Tete), em 8-7-1908, pela OS 396 

b) - VILA COUTINHO (Tete), em 3-3-1915, pela OS 102 

Soo do nosso co
nhecimento, dois docu
mentos com os selos 
obliterados com 0 carim
bo n° 10: 

- Um Bilhete Postal, di
rigido a Inglaterra, datado 
de Vila Coutinho em 10 de 
Junho de 1918; 

- Uma carta registada 
para a Australia, sem ou
tras indicac;6es datadas, 
para alem dos carimbos 
de transito em Dedza 
(Nyassalandia, junto a fron
teira), em 19-12-1924, Zom
ba (22-12-24) e chegada a 
Sydney em 29-1-1925. Foi, 
naturalmente, expedida 
de Vila Coutinho, mas, cu
riosamente, por alguem 
residente em Dedza, visto 
que 0 remetente e 
destalocalidade. (Fig. 8) Figura 8 

&. 



Noo conseguimos localizar a data final de utilizac;oo deste carimbo em qualquer das Estac;6es 
referidas, restando apenas a indicac;oo de que em Vila Coutinho tera permanecido, pelo menos, ate 
Dezembro de 1924. 

CARIMBO N° 11 (?) 

- BOROMA (Tete). em 15-7-1908, pela OS 396 

Desconhecemos a data em que deixou de ser aqui utilizado. Temos a indicac;oo de um carimbo 
datado de 1931. 

CARIMBO N° 12 (Preto, Violeta) 

- KATANDICA (Tete), 8-7-1908, pel a OS 396 

Katandica (ou Catandica), aparece-nos num mapa de 1914, bem localizada dentro do Territorio 
definido como sendo da Comp.o de Moc;ambique, na zona do Barue, noo se percebendo muito bem, a 
primeira vista, a sua integrac;oo postal no Distrito de Tete, cuja administrac;oo dependia do Governo
Geral de Moc;ambique. A explicac;oo parece residir na circunstancia de as fronteiras, na zona do Barue, 
serem apenas forma is, visto que, na pratica, aquela zona se mantinha turbulenta e com fronteiras 
pouco definidas. Deste ponto de vista bastara deixar aqui a lembranc;a das Campanhas do Barue, 
conduzidas no sentido da pacificac;oo da zona, e too celebradas em termos filatelicos pelos raros 
carimbos postais durante as mesmas utilizados. 

Katandica foi encerrada em 16-7-1917 (OS 269) , pensamos que definitivamente, visto noo term os 
notfcia da sua reabertura. Eventualmente tera reaberto mais tarde, com a povoac;oo ja sob 0 nome de 
Vila Gouveia. De facto, a Estac;oo com este nome abriu em 22-3-1924, pela OS 672. 

CARIMBO N° 13 (Preto, Violeta, Azul) (Fig. 9) 

a) - SUNGO (Tete), em 8-7-1908, pel a OS 396 

b) - MUCHENA (Tete), em 21-7-1910, pela OS 394 

c) - VILA GAM ITO (Tete), em 30-8-1917, pela OS 340 

A OS 394 acima referida, comunica que "0 carimbo n° 13 [ .... ] que estava a Figura 9 
cargo e em uso na estac;oo de Sungo, passou para a estac;oo de Muchena, por 
aquela ter sido encerrada". Podera dizer-se entoo, com olgum rigor, que este carimbo permaneceu no 
Sungo desde 8-7- 1908 a 21 -7- 1910. Ja pelo que respeita a Muchena e Vila Gamito, noo foi passlvel 
estabelecer por quanta tempo 0 carimbo ali permaneceu. 

CARIMBO N° 14 (?) 

CHISSANO (Gaza), 25-8-1908, pela OS 500 

Noo sabemos quanta tempo este carimbo se manteve em Chissano. 

CARIMBO N° 15 (Preto) 

a) - VILANCULOS (Inhambane), em 17-9-1908, pela OS 551 

b) - KA JOHANNE (Catembe), em 18-10-1912, pel a OS 416 

Ka Johanne abriu como Estac;oo Postal de 3° classe em 19-10-1912, de acordo com a OS 416 
citada, na praia de Catembe, junto a Lourenc;o Marques. Esta Estac;oo foi criada pel a Portaria Provincial 
de 15-10-1912 e encerrou em 28-6-1918 (OS 259), mas noo nos foi posslvel apurar se 0 carimbo ali se 
manteve ate esta data. 

CARIMBO N° 16 (Preto, Azul) (Fig. 10) 

a) - BAZARUTO (Inhambane), em 24-9-1908, pel a OS 562 
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b) -CHONGOLA (Inhambane). em 15-1-1917. pela OS 29 

c) - POMENE (Inhambane). em 26-12-1924. pela Aviso da mesma 
data 

Nao nos foi possivel determinar os datas em que este carimbo 
deixou de ser usado em qualquer das Estac;:6es. 

CARIMBO N° 17 (Preto) (Fig. 11) 

CHI BABEL (Gaza). em Maio 1909. pel a OS 258 

Nao sabemos quando deixou de utilizar este carimbo 

CARIMBO N° 18 (Preto. Violeta. Azul) (Fig 12) 

a) - CHICONELA (Gaza), em 4-5-1909. pel a OS 259 

b) - AMBUL. L. MARQUES / XINAV ANE. em 
5-4-1915. pela OS 154 

c) - XINAVANE (Gaza). em 9-7-1915. 
pel a OS 299A 

Nao conseguimos localizar elementos 
que nos permitissem estabelecer uma data 
para 0 fim da utilizac;:ao deste carimbo em 
Chiconela ou Xinavane. 

Sabemos. pelo Aviso de 30-11-1921. que 
a Estac;:ao Postal de 3D closse de Chiconela foi 
transferida para Cherrinzone naquela data. 

Na Ambulancia Lourenc;:o Marques / 
Xinavane. 0 carimbo manteve-se apenas entre 
5-4-1915 e 9-7-1915. 

CARIMBO N° 19 (Preto. Violeta) 

a) - UMBELUZI (L. Marques). em 2-8-1909. pela OS 479 

b) - MUCUMBI (Inhambane). em 19-6-1917. pel a OS 248 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Oesconhecemos 0 tempo de permanencia deste carimbo em ambos os Estac;:6es. He. no entanto. 
um postal ilustrado para Lisboa com este carimbo e com data de 3-2-1911. 0 que sugere que. nesta 
data. 0 mesmo ainda permanecia no Umbeluzi. 

Um outro postal ilustrado (Fig. 13). tambem com selos obliterados pelo n° 19. e remetido em 5-11-
1918 de Mucumbi para Inhambane. sugerindo. tal como anteriarmente. que. nesta data. 0 carimbo 
ainda se encontrava em Mucumbi. 

Neste trabalho he lacunas evidentes. como. par exemplo. salvo uma ou outra excepc;:ao. a 
falta de datas finais de utilizac;:ao dos carimbos em cada uma das Estac;:6es. lacunas estas que s6 
poderao ser esclarecidas a medida que novos documentos datados vaG sendo dados ao conhecimento 
de cada um e todes n6s. e entre todes n6s compartilhados. 

Oeste ponto de vista quero deixar aqui os meus mel hares agradecimentes. pela colaborac;:ao 
prestada e documentos fornecidos. aos amigos filatelistas Altino Silva Pinto com os seus vastos 



conhecimentos do filatelia de Moc;:ambique, e Paulo Sequeira pela sua prestimosa colaborac;:oo nos 
pesquisas que levou a efeito sobre este assunto. 

Figura 13 

Pora a realizac;:oo deste artigo tivemos que consultor, pora alem das Fontes citadas no texto, 
outras de que a seguir fazemos um resumo: 91 

- Boletim Oficial de Moc;:ambique 
- Boletim do Co de Moc;:ambique 
- Boletim do Co do Nyassa 
- Carta das Comunicac;:oes Postais, Telegr6ficas, telef6nicas e Ferrovi6rias 

do Provincia de Moc;:ambique (1911) 
- Atlas Colonial Portugues (1914) 
- Mapas diversos 
- Cat6logos de leiloes diversos 

Senhor Associado 

Pel os Estatutos do C.F.P. e sua obriga~ao 0 pagarnento pontual 
das quotas. Elas sao essenciais para 0 seu born funcionarnento. 

Pague atempadamente as suas quotas 
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Pagina da Maximafilia 

Moedas em selos 

Escrever sobre moedas noo e facil, principalmente 
quando se e actualmente um filatelista. Reconhec;o que noo 
estou habilitado tecnicamente para apresentar grandes 
estudos, embora antes de me interessar por selos e postais, 
tivesse comec;ado a minha actividade ludica como 
ajuntador de moedas. E porque? Porque tive a sorte de ser 
bafejado por uma tia velha que me ofereceu uma bolsa de 
pano, contendo algumas moedas de cobre do fim da 
monarquia portuguesa.lsso obrigou-me a comprar catalogos 
para poder apreciar e calcular 0 valor do "tesouro" que me 
tinha side oferecido. Gostei tanto do mundo numismatico 
que comecei a comprar moedas para ampliar a minha 
colecc;oo, ja a nfvel universal. Ainda hoje possuo varios 
milhares delas - compradas no tempo da vida barata - a 
que 0 25 de Abril de 1974 pes fim. 

Foi a partir dessa data que a minha capacidade 
economica diminuiu drasticamente, pelo que, como ja tinha 
inocula do 0 "bichinho" do coleccionismo, tive que me 
adaptar para a filatelia, que era muito mais barata na altura. 
Recordo com muita saudade a feira que ao sabado se 
realizava nas instalac;6es do antigo Pac;o Alentejano, no 

Fig. 2 - Yvert 1544 - Michel 1568 * Gnkia - 150 anos da adopc;:ao 
de Atenas como capital do estado grego. Obliterac;:ao de 1.° dia 
de Atenas, (28.11.1984). 

Joao Pinheiro da Silva 

cfportugal@mail.telepac.pt 

Fig. 1 - Yvert 1489 * Bulgaria. 1967 - Moedas 
antigas diversas. Obliterac;:ao ordinaria de 
Sofia de 21.12.1968. 

Areeiro, em Lisboa. Depois tive a sorte de 
ter conhecido 0 Eng.o Antonio Furtado que 
me incentivou a escolher a maximafilia, 
que na altura se tornou numa classe 
independente dentro do universe da 
filatelia. Noo estou nada arrependido. 

o titulo acima, noo tendo nada de 
original. reune em si as duos colecc;6es que 
estoo na origem do meu espfrito 
coleccionista e dos quais gosto muito. Para 
exemplificar, vou reproduzir alguns postais 
maximos com moedas, desde a 



Fig. 3 - Yvert 2208 - Michel 2227 • Gn!cla. 2004 - Moedas olimplcas 
anHgas. Oblltera~ao de 1.0 dla de Atenas (15.06.2004). 

Antiguidade Classica, ate aos nossos dios, 
noo me esquecendo do Euro, que tanta 
confusoo ainda faz aos nossos idosos. Mas 
vamos continuar: 

No fim do seculo VII , uma nova moeda 
de prata come~ou a ser cunhada em 
Inglaterra e na Fran~a. Na Inglaterra era 
chamada "penny" e na Fran~a "denier" 
(do latim "denarius") . Por mais de cinco 
seculos os pequenos "pennies" de prata 
foram quase que as unicas moedas a 
circular por toda a Europa Ocidental, nessa 
ocasioo fragmentada em inumeros 
nucleos feudais. 

Uma moeda de prata, com 0 mesmo 
valor de uma moeda de aura da epoca, 
foi cunhada em 1486 no Tirol (regioo entre 
a Austria e a Italia), estabelecendo um 

novo tipo que se espalhou rapidamente pela Europa. Tal moeda era denominada "thaler", por ser 
cunhada em grande quantidade nas ricas minas de prata de St. JoachimsthaL na Boemia (regioo do 
oeste da actual Republica Checa). Do nome dessa moeda originou-se a palavra "dollar". 

Tambem existiram uma serie de 
moedas conhecidas como "testones" (do 
italiano "testa" , "cabe~a") , por reprodu
zirem a cabe~a dos governantes. 

As primeiras transac~oes do homem 
consistiram na troca de produtos, com 
base nos principais mercadorias. 
Posteriormente criou-se uma moeda noo 

Fig. 5 - Yvert 1405 - Michel 1443 • Holanda 
(Paises Balxos). 1992 - Centenarlo da 
Assocla~ao Real de Numlsmatlca. 
Oblltera~ao de 1.0 dla de Amesterdam 
(19.05.1992). 

Fig. 4 - Yvert 1010 - Michel 1001 • Chlpre. 2002 - Exposl~ao 
Fllah!lIca Europela. Oblltera~ao de 1.° dla de Nicosia (22.10.2002) 

metalica que variou segundo os povos: sal, cereais, cabecas 
de gada (em latim "pecus", donde deriva a palavra 
"pecunia", que significa moeda, dinheiro). Este decadracma 
da tribo tracia dos Derronieins (fim do seculo VI a.C) esta 
dentro desse significado. (Fig. 1) 

Esta moeda de 4 dracmas de prata (Fig . 2), do 5.0 seculo a. 
C. Assumiu maior valor por quase toda a parte, grac;as 6 alta 
qualidade da prata com que era feita. A dracma tinha 
numerosos multiplo e sub-multiplos. 0 maximo era 0 "talento", 
valendo 6 mil dracmas, e 0 menor 0 "obolo", equivalente a 
um sexto da dracma. A prata empregada na confecc;oo das 
moedas era extraida das ricas minas de Laurium, na Grecia 
central, proximo de Atenas. Esse facto, aliado 6 precisoo do 
peso da dracma e 6s numerosas subdivisoes, que facilitavam 
bastante 0 comercio, asegurava a aceita~oo da dracma em 
todas as regioes. E fazia de Atenas a mais importante cidade 
grega, do ponto de vista monetario, reforc;ando com isso a 
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sua preponderoncia politico. Dracma, provem do verba 
grego "drassein", cuja significa~oo e "tomar", "agarrar" . 

Este "estoter" de Duro (Fig .3) mandado cunhar pelo 
rei Filipe II do Macedonia contem a cabe~a de Apollo 
laureado. No reverso, um carro de corrida, com 0 simbolo do 
rei. 0 estoter era uma moeda de Duro ou prato equiparada 
com frequencia 00 dracma como unidade monetoria grega. 
Do estoter deriva a denomina~oo inglesa "esterlina". 

Esta moeda de prato do rei Stasioikos (Fig . 4), foi 
cunhada entre os seculos 4.° e 5.° a. C .. Representa 0 rapto 
do Europa, que era uma figura do mitologia grega, filha do 
rei fenicio Agenor. Amado de Zeus, que no forma de um touro, 
a raptou e levou para Creta. Ali deu-Ihe tres filhos, entre os 
quais Minos. Posteriormente a Europa casou-se com Asterion, 
rei de Creta. 

Este denorio (Fig. 5) , de Titus Carisius (46 a. C.) tinha 0 

busto do deusa Juno. 

an 

Fig. 7 - Yvert 1018 - Scoff 1941 • Formosa-Taiwan (China). 1975-
Moedas anHgas. Obliterac;Cio ordinaria de Talpe (23.04.1983). 

introduzida em 215 a. C .. Era de prato e pesava inicialmente 
4,5 gramas (no seculo II a. C., 3,5 gramas). Equivalia 010 "asses" 
e a partir do ana 130 a. C. a 16 "asses". Desvalorizada no 
seculo III, passou a ser cunhada em cobre. 

o imperador era responsovel pela cunhagem em aura 
(as moedas chamadas "aureus" e em prato "denarius" . 
"Sestertius e dupondius" eram os nomes das moedas de 
bronze, cujo valor era um quarto e um oitavo de denarius, 
respectivamente. "Aes" era a moeda de cobre. 

Reverso de um Sestercio (fig. 6) emitido pelo imperador 
Trajano, entre os anos 104 e 111 representando a ponte 
Dobreta-Turnu/Severin. Esta moeda era de auricalco , 
cunhada entre 0 seculo I a III d. C .. Era uma moeda romano 
com 0 valor de: 1 sestercio = 1 V2 asses. 

5 Chu (Fig. 7) , do dinastia Liang (502-557 d. C.). Antigo 
moeda chinesa de cobre. 0 orificio quadrado, no centro, tinha 
a sua utilidade: enfiar as moedas num cordoo, a guisa de color. 
Tinha de diometro 25 mm e 3 gramas de peso. 

Fig. 6 - Yvert 3822 • Romenla. 1988 -
Anlversarlo da Historia Romena. Obliterac;Cio 
comemo-ratlva de Bucareste (30.06.1989). 

o termo "moeda" deriva do latim 
"moneta", epiteto do deusa Juno Moneta 
em cufo templo eram cunhadas as 
moedas romanas, que significa "a quem 
adverte", "a quem previne". A moeda 
romano mais importante era 0 "denarius" 
(que originou a palavra dinheiro), 

Fig. 8 - Yvert 2046 - Michel 2059 • Grecla. 
2000 - 2000 anos do nasclmento de Jesus 
Cristo. Obliterac;Cio de 1.0 dla de Atenas 
( 18.12.2000). 



Fig. 9 - Yvert 2552 • Italla. 2002 - Euro. Primelro dla. Oblltera~ao 
de 1.° dla de Roma (02.01.2002) 

Moeda de aura bizantina (Fig. 8), do 10.0 

seculo. Representa JESUS CRISTO "Panto
crat~r". Este bezante, era uma moeda de 
aura cunhada pelos imperadores do 
Oriente. Era 0 s6lido da fase final do Imperio 
Romano. Pesava 4.4 gramas e constituiu a 
base da circulac;:oo monet6ria europeia de 
aura ate ao seculo XIII. 

Pantocrator (em g~ego "omnipotente") 
era uma denominac;:oo ortodoxa para 
designar Cristo Glorioso). Cristo pan
tocrator e representado frequen-temente 
na iconografia bizantina e romonica na 
cupula ou na parte superior da 6bside das 
igrejas. 

Ducado da Republica de Veneza (Fig.9), 
cunhado em 1280. Moeda de aura 
veneziana, com 0 peso de 3,5 gramas e 
com a inscric;:oo "Sit tibi Christe datus quem 

tu regis isto ducatus" que em portugues sigifica "A ti, Cristo, seja dado este ducado que reges). 0 
ducado substituiu 0 florim de aura no seculo XVI e tornou-se na moeda de aura mais importante e 
cobic;:ada so seculo XVII. 

Esta moeda chamada Patacoo de 
prata (Fig. 10), datado de 1635, com 0 peso 
de uma onc;:a, est6 relacionado com a 
Hist6ria de Portugal, pois 0 monarca que 0 

mandou cunhar, foi Filipe IV de Espanha, III 
de Portugal, soberano dos Parses Baixos 
espanh6is, duque do Luxemburgo (1621-
1665). Em relac;:oo ao nosso pars, a opressoo 
e violencia imposta por este Filipe, originou 
o glorioso movimento restaurador do 1.0 de 
Dezembro de 1640. 

CROIX DE BOURGOGNE 

lAgende c:1~ul.I'. 
PHIl(lppII') 1111 0(-') G( .. tla) 

Hlsp(an drum) ET INOIAR(um) REX. 1a..35 

Fig. 10 - Yvert 975· Luxemburgo. 1981 - Serle cultural- Moedas 
luxemburguesas antlgas. Oblltera~ao de 1.° dla do Luxemburgo 
(05.03.1981 ). 

Este Real de Oito (Fig. 11) , foi cunhado na Ceca de Lima 
(Peru), em 1699. Estas moedas conhecidas pelos espanh6is 
como "Reales de a ocho", ou "duros" ou mesmo "pesos fortes" 
foram aceites como moeda legal no mundo inteiro, par mais 
de tres seculos. Foram cunhadas com 0 aura e prata do Novo 
Mundo, do Mexico, do Peru, da Bolrvia, do Brasil e das Antilhas. 

Em cada pec;:a era gravado 0 emblema do rei, 0 valor, a 
Casa da Moeda (neste caso: Lima), a data e no reverso, os 
srmbolos de Leoo e Castela, dentro de uma cruz de formas 
diversas. 

""""'" ESPAfilA 
"!" ~ ~ • • 

Fig. 11 - Yvert 1408 - Edlfil 1753 • Espanha. 
1966 - ForJadores da America (VII serle). 
Oblltera~ao de 1.° dla de Madrid (12.10.1966) 

Reproduc;:oo de um d61ar de prata americano de 1804 
(Fig.12). Em julho de 1791 foi fundado 0 Banco da America do 
Norte. Sendo a cunhagem do d61ar introduzida em 1792, 
como unidade monet6ria dos EUA. Este e geralmente 
cunhado em prata, ainda que entre 1849 a 1922 se utilizasse 
o ouro na sua feitura. D61ar e uma deformac;:oo da palavra 
alemo "thaler". 
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Verso e anverso de uma moeda de 
5 francos sui<;os, datada de 1850 (Fig. 13) 
desenhada por Antoine Bovy (1798-1877). 
A figura feminina aleg6rica, personifica os 
Estado Sui<;o, ou Helvetico. Helvetia e 
uma palavra latina que designa a patria 
dos Helvetos. '0 "franco" deriva da 
locu<;oo latina "Francorum rex" que 
figurava nos moedos de cure cunhadas 
pelos primeiros reis francos. 

Moeda de cure de 1 Libra inglesa 
(Fig. 14). A libra esterlina e vista, por muitos, 
como uma dos mais belas moedas do 
mundo e tornou-se moeda corrente mais 
s61ida do mundo durante 0 seculo XIX. 
Tambem circulou em Creta (Grecia). 0 
reverse da moeda exibe um Soo Jorge 
vencendo 0 dragee e 0 desenho tem 
variado pouco, desde as primeiras 

Fig. 12 - Yvert 1069/70 - Scoff 1577/78. Estados Unldos da America. 
1975 - Banco e Comercio. Oblltera~ao de 1.° dla de New York 
(06.10.1975). 

esterlinas cunhadas em 1817 (ver no final , legenda 1). 

Quando 0 rei William III e a rainha Mary II subiram ao trono ingles, em 1689, havia necessidade 
urgente de um banco nacional para agir como banqueiro do governo e captador de fundos. Das varias 
propostos apresentadas, 0 Parlamento aceitou uma do comerciante escoces Willim Paterson (1658-

Fig. 13 - Yvert 1816 • Sul~a. 2004 - 150 anos dos selos II Rapen II. 
Oblltera~ao de 1.0 dla de Basel (07.09.2004). 

Eis a primeira moeda australiana de 1 Libra (fig. 15) , 
datada de 1855, com a effgie da Rainha Vit6ria. 

A maior parte das moedas de cure foram retiradas de 
circula<;oo no principio da primeira guerra mundial, quando 
a diminui<;oo do cure em todo 0 mundo determinou um 
aumento da emissoo de papel-moeda. 

A despeito desta carencia, a Inglaterra voltou ao padroo
cure em 1925, medida introduzida por Winston Churchill, entoo 
chanceler do Tesouro. 

1719), que acabou por ser 0 criador e co
fundador do banco de Inglaterra. Pediu-se 
aos cidadoos londrinos que emprestassem 
dinheiro ao banco, esperando-se atingir 0 

total de um milhoo e duzentas mil libras. 
Em troca 0 governo pagaria aos inves
tidores juros de 8%. Esse total foi atingido 
em duas semanas e 0 banco de Inglaterra 
come<;ou a operar em 1694. 

Nomes de algumas moedas que circularam no territ6rio 
da fndia Portuguesa (Fig. 16): Meio cruzado, Soo Tome, Pardau, 
tanga, Xerafim, Bazaruco, Rupia e finalmente Escudos. Bons 
instrumentos de propaganda, estas e outras moedas 

Fig. 14 - Yvert bloco 17 • Creta / Grecla. 2000 
- Centenarlo dos selos cretenses. 
Oblltera~ao ordinaria de 1,0 dla de Chanla 
(18.12.2000). 



proclamavam eficazmente - sobretudo no 
Asia - 0 poderio e a riqueza dos soberanos 
portugueses. Tambem nas colonias 
portuguesas do Asia houve casas de moeda. 
Ficaram conhecidas as de: Goa, Malaca, 
Cochim, Ceiloo, Ba<;:aim, Damoo, Chaul e 
Diu. (ver no final, legenda 2). 

Moeda de 5 Deutsche Marks alemoes 
(Fig. 17). Foi criado em 1817 como unidade 
do Confedera<;:oo germonica e mais tarde 
do Alemanha. Est6 dividida em 100 pfennig, 
ou centimos. 

FIg. 15 - Yvert 

o marco vem do frances "marc" que 
antigo mente designava uma moeda de 
cure e prato. 

pe~a de moeda australlana. Oblltera~ao de 1.. dla de Sidney 
(21.04.2005). Reproduc;:oo do moeda de 20 meticais 

(Fig. 18). Unidade monet6ria de Moc;:am
bique, dividida em cem centavos. A palavra "metical" e oriunda do palavra 6rabe "mitqol", que 
significa, peso, balanc;:a. 

Em Portugal Continetal cunharam-se: maravedis ou morabitinos, marcos (de cure e de prato), 
tornezes, barbudas, graves, pilartes, reais, cruzados (de cure e de prato), celadas, etc .. Desde D. Jooo I 
(rei de 1385-1433) ate 1911 a unidade monet6ria portuguesa foi 0 real, substituido desde entoo pelo 
Escudo. Em 1 de Janeiro de 2002 esta moeda foi substituida desde entoo pelo EURO, que e a unidade 
monet6ria actual de 12 poises europeus que aderirama moeda unica e que soo: Alemanha, Austria, 
Belgica, Espanha, Finlondia, Franc;:a, Grecia, Holanda, Irlanda, It6lia, Luxemburgo e Portugal. Alem destes 
paises, tambem 0 Monaco, Soo Marino e 0 Vaticano adoptaram 0 Euro como moeda oficial. 

o simbolo do Euro e "€" a letra "E" evidenciando duas linhas paralelas no seu meridiano. Este 
simbolo, inspirado na letra grega "epsilon" e invocando a Grecia como berc;:o da civilizac;:oo europeia, 
representa a primeira letra da palavra "Europa", enquanto que as duas linhas paralelas simbolizam a 
estabilidade interna do moeda. 0 Euro, enquanto moeda dos Estados-membros do Eurosistema, est6 
dividido em 100 subunidades designadas p~r "cent" ou "centimos". 
As moedas met6licas correntes apresentam uma face comum a 
todos os paises do Eurosistema e uma face especifica nacional. A 
face comum das moedas met6licas soo de autoria de Luc Luycx, 
da Real Coso do Moeda do Belgica. 

As faces nacionais, soo de autoria de Victor Manuel 
Fernandes dos Santos, que se inspirou em simbolos baseados no 
Historia de Portugal, e representam selos reais de D. Afonso 
Henriques. Para a moeda de 1 Euro, foi desenhado 0 selo real de 
1144. 

Os castelos e os escudos de Portugal aparecem rodeados 
pelas 12 estrelas europeias simbolizando 0 di610go, 0 intercombio 
de valores e a dinomica do construc;:oo da Europa. As 
caracterfsticas das moedas de 1 Euro soo: 

Diometro: 23,25 mm 
Formato: circular 
Cor: coroa dourada e nucleo prateado 
Composic;:oo: a coroa e de latoo e niquel, 0 nucleo tem 3 
camadas - cupro-niquel, niquel e cupro-niquel 
Bordo: e serrilhado e liso 

Em Portugal 0 local do cunhagem e em Lisboa, no INMC -
Imprensa Nacional, Coso da Moeda. Muito mais haveria a dizer 
sobre 0 Euro. (Fig. 19). 

D LUIS 1 
11&38-1.883) 

Fig. 16 - Yvert 551 - Aflnsa 522 • fndla 
Portuguesa. 1959 - Moedas dlversas. 
Oblltera~ao de 1.· dla de Goa 
(01.12.1959). 
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Legenda 1 - sAo JORGE - Foi soldado 
romano. nascido na regioo central da Asia 
Menor. mais concretamente na zona turca da 
Capad6cia. Como homem de fe. desaprovou 
a decisoo do imperador Diocleciano. em 
perseguir os cristoo. De imediato. 0 imperador 
ordenou a sua prisoo. tortura e martfrio. 
morrendo decapitado no ana de 303. A sua 
exist€mcia hist6rica esta comprovada com um 
sepulcro em Lydda (Palestina). onde fo i 
enterrado no seculo IV. Posteriormente foi 
canonizado pelo Papa Gelasio I (492-496). 

o seu culto permaneceu vivo entre os 
cristoos. estendendo-se da Palestina ao resto 
do Imperio Romano do oriente. Foram os 
cruzados na Terra santa que 0 popularizaram e 
o introduziram em toda a Europa medieval. 
principalmente em Franc;a. Alemanha. 

Fig. 17 - Yvert 162 - Michel 291 • Alemanha Federal. 1958-
10 anos da crla~ao do Deutsche Mark. Oblltera~ao de 1.° 
dla de Koln (Colonia - 20.06.1958). 

Inglaterra. Portugal e Espanha. Aqui se converteu em patrono da coroa de Aragoo e da Catalunha onde 
a cruz de Soo Jorge e 0 emblema da Generakidad. 

g. sa que. 
Anlversarlo da crla~ao do Metical. Oblltera~ao de 1.0 dla do 
maputo (16.06.1981). 

Jarreteira e nomeou Soo Jorge como seu patrono. 

Legenda 2 - Na capa do nosso Boletim n.o 99 de 
Setembro de 1959. encontram-se impressos 12 dos 20 selos 
com varias moedas que circularam ao longo dos anos no 
Estado Portugues da India. Esta serie de selos foi autorizada 
pela Portaria n.o 17.333 de 02.09 .1959. Este selo de 20$00 que 
reproduz (Fig. 16). a RUPIA de Goa (nome coincidente com a 
moeda usada na India Inglesa) . foi cunhada no reinado de D. 
LUIs I. tem a cor sepia. preto vermelho e prata. Foram emitidos 
200.000 exemplares. 0 carimbo e de primeiro dia de Goa e 
tem a data de 01.12.1959. Reproduz um meio cruzado. moeda 
de aura de D. Manuel I (sem data). 

Esta cunhagem foi atribuida ao governo de D. Afonso 
de Albuquerque. 2.° governador da India (1509-1515) . Tem 
no anverso a palavra MEA. encimada por uma coroa aberta. 

A colecc;oo completa desta serie em postais-maximos 
e extrema mente escassa. pois selos de 10$00. 20$00. 30$00 e 
50$00. para a epoca (1959) eram muito caros. 

Segundo a lenda bizantina. um terrivel 
e feroz dragoo aterrorizava e exterminava 
sem piedade todos os seres humanos que 
apanhava. Um dia. a filha do rei. a princesa 
Creolinda. estava para ser devorada pelo 
dragoo. tendo aparecido sao Jorge 
montado num alazoo prateado. 0 qual. 
com a sua lanc;a trespassou 0 monstro em 
nome de Cristo. Em agradecimento. toda 
a populac;oo se baptizou e converteram
se ao cristianismo. 0 rei Eduardo III de 
Inglaterra. fundou em 1348 a Ordem da 

o Euro na sua mao 
Fig. 19 - Yvert 2546 - Aftnsa 2840 • Portugal. 
2002 - Euro. Oblltera~ao de 1.° dla de L1sboa 
(02.01.2002). 



Mo~ambique (Republica) - Sobrecargas 
"Independencia" 

Carlos Kullberg 
cfportugal@mall.telepac.pt 

Se e certo que j6 escrevi sobre esta emissoo ("Filatelia Lusitana" FPF nr.3 de Marc;o de 1983 e "A 
Filatelia Portuguesa" CNF nr. 117 de Julho de 2003, este ultimo tambem apresentado no Internet), e 
igualmente certo que pela vivencia e posse de dodos ainda h6 pormenores a explicitar, pormenores 
esses que de outr~ modo dificilmente poderoo ficar para a "Historia" destas sobrecargas. 

Assim you relembrar 0 passado documentando factos ocorridos, que de certo modo poderoo 
ser semelhantes a outros de diferentes emissoes. 

Profissionalmente relacionado com os Correios de Moc;ambique e reconhecido como "aman
te" e conhecedar dos assuntos envolvendo 
Selos Posta is, anunciada a proxima declara
c;oo do Independencia de Moc;ambique, 0 

entoo Director Geral dos crr, Eng. Jaime San
tos Faria pediu a minha opinioo sobre uma 
emissoo de selos "Comemarativos do Inde
pendencia", tendo em conta noo so factores 
de ordem economica como igualmente 0 

pouco tempo de que se dispunha para a sua 
feitura. 

Lembrei que em semelhantes 
circunstoncias outros novos POises, (ex
Colonias) como por exemplo Botswana , 
Burundi, Gambia, Ghana, Guine, Jamaica, 
Rodesia, etc., haviam aproveitado os selos 
de anteriares emissoes sobrecarregando-os 
com "INDEPENDt:NCIA". Aceite a sugestoo, 
fui convidado a participar numa reunioo 
para estudar 0 assunto, face a informac;oo 
dos en sobre os selos existentes no Coso 
Forte do Direcc;oo dos Correios (Anexo 1). 

A referida reunioo teve lugar no 
Biblioteca dos Correios em Lourenc;o 
Marques, sendo 0 grupo de trabalho formado 
por um representante do Ministerio das 
Comunicac;oes, um representante do 
Ministerio do Informac;oo, dois representantes 
do Direcc;oo dos Correios e 0 autor deste 
trabalho, como Consultor Filatelico. Durante 
a reunioo imperou a optica politico 
principalmente defendida pelo represen
tante do Ministerio do Informac;oo e per um 
dos representantes do Direcc;oo dos CIT! 
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INDEPENDENCIA 
25 JUN 75 

Pelos defensores da 
politica foram postas de par
te emiss6es que deveriam ter 
sido aproveitadas. como p~r 
exemplo "Embarcac;:6es" (seis 
selos) e "Galeotas" (quatro 
selos) que eu havia sugerido. 
mas que "Faziam recordar a 
chegada dos Portugueses a 
Moc;:ambique" ... 

Depois de outros se
melhantes epis6dios foram 
seleccionados 15 selos do 
Correio Normal- Borboletas 2, 
Carta Geografica 2. Despor-
tos 3. Geologia/Mineralogia 2. 
Jogos Olimpicos 1. Campeo
nato de Vauriens 3. Centena

INDEPENDENctA 
25 .ruN 15 

INDEPOOENcIA 
25 jlJN 75 

~ ~ 

INDEPENDENCIA 
25 JUN 75 

~ 

Fig. 2 

INDEPENDENCIA 
25 JUN 75 

~ 

Fig. 1 
rio da OMS 1, Comunicac;:6es Via Satelite I; foram ainda seleccionados 4 
selos do Correio Aereo "Fomento" e 5 selos de Porteado "Arco-Iris" . 

Os 24 selos escolhidos foram entregues na Imprensa Nacional de Moc;:ambique para recebe
rem a sobrecarga "INDEPENDENCIA - 25 JUN 75". trabalho supervisionado pelo Director dos cn. 
Tendo-se ausentado inesperadamente 0 referido Director. foi-me solicitado que 0 substituisse naquela 
tarefa. 

Na altura j6 havia sido posta a sobrecarga "Tipo 1 " (Fig. 1) . cujo desenho bastante me desagra
dou. nos selos das emiss6es OMS. Via Satelite. Vauriens. Desportos. Geologia/Mineralogia. Correio 
Aereo (taxa de 3$50) e Porteado. 

Sugeri que fosse desenhado outr~ tipo de sobrecarga "Tipo 2" a ser utilizado nos 9 selos tipo 
ainda neo sobrecarregados e. no prop6sito de apresentar os 4 selos do Correio Aereo com a mesma 
sobrecarga. no selo de 3$50 de Correio Aereo. Para 0 efeito teriam de ser destruidos os cerca de 1.4 
milh6es de selos de 3$50 do Correio Aereo que haviam recebido a sobrecarga "Tipo 1" . 

Tendo a Direcc;:eo dos cn concordado com a sugesteo de apresentar todos os quatro selos do 
Correio Aereo com a sobrecarga "Tipo 2". foram destruidos 
os selos da taxa de 3$50 que haviam recebido a sobrecar
ga "Tipo 1". num total de 1.410.000 exemplares. 

o desenho da nova sobrecarga "Tipo 2" (Fig. 2) foi 
executado pelo artista Marinho da I.N.M. que ja havia de
senhado em 1965 os selos da "Rede de Telecomunicac;:6es". 

As sobrecargas "Tipo 1" foram sempre impressas a 
preto e as sobrecargas "Tipo 2" impressas a vermelho com 
excepc;:eo das aplicadas no selo de 2$00 OMS. par se tratar 
de um selo de cor carmim. 

Ap6s a impresseo da sobrecarga a preto sobre os 
selos da OMS efectuaram-se tres ensaios da mesma im
presseo a preto sobre selos "Borboletas" das taxas de $40 
e 7$50. e "Carta Geografica" da taxa de 20$00 (Fig. 3). 
optando-se pel a impresseo a vermelho. 

Muitos selos neo resistiram a presseo das maquinas 
impressoras. especialmente "Carta Geografica" (folhas de 
100 selos)) e Porteado (folhas de 150 selos). neo s6 pelo 
tamanho das folhas como ainda pelo facto de as mesmas 
terem estado mais de vinte anos em dep6sito com ambi
entes desfavoraveis; nestas circunstencias ficaram inutili- Fig. 3 
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Fig. 4 

zados 110.000 selos da taxa de $10 e 120.000 selos da taxa de 20$00 da emissao "Carta Geogrofica", 
ah3m de grande parte dos selos da emissao de "Porteado". 

Pela Portaria 347/75 do Governo de Transic;:ao, datada de 21 de Junho de 1975, publicada no 
Boletim Oficial nr.7 4, 10 Serie, da mesma data, foi mandada aplicar a sobrecarga "INDEPENDtNCIA - 25 
JUN 75", marcando 0 primeiro dia de circulac;:ao para 0 dia da Independencia de Moc;:ambique. 
Segundo a mesma Portaria, as quantidades emitidas foram: 

Com sobrecarga "Tipo 1" (Fig. 4) 

$50 - Via Satelite 
1 $00 - Vauriens 
1 $50 - Vauriens 
2$50 - Desportos 
3$00 - Vauriens 
3$50 - Geologia/Mineralogia 
4$50 - Desportos 
10$00 - Geologia/Mineralogia 
15$00 - Desportos 

-.-

3.000.000 
1.400.000 

710.000 
890.000 
840.000 

2.940.000 
100.000 
180.000 
140.000 

r~}f. 1 1r§i:1 E·.:·~::~~·II ~ IIlIn 

Com sobrecarga "Tipo 2" (Fig. 5) 

$10 - Carta Geogrofica 
$40 - Borboletas 

2$00-OMS 

Fig. 5 

3.960.000 
300.000 

4.420.000 



3$00 - Jogos Olfmpicos 
7$50 - Borboletas 

20$00 - Carta Geogr6fica 
CORREIO AEREO 

INIlEPEtIlOOA 
25 JUN 75 

~ 

3$50 - Fomento 
4$50 - Fomento 
5$00 - Fomento 

20$00 - Fomento 

2.310.000 
350.000 
470.000 

4.830.000 
4.985.000 

370.000 
1.375.000 

CARLOS KULLBERG 
£:aixa Postal 444 
Louren~o Marques 

Edi , ao do C l ube F i latel ico e Numismatico de Mo,ambiqu, 

Fig. 7 

(os totais correspondentes aos selos de $10 e 20$00 da emissoo "Carta 
Fig. 6 

Geogr6fica" foram, como j6 assinalado, prejudicados respectivamente em 110.00 e 120.000). 

E interessante notar que em 1963 foram emitidos 1.500.000 selos da taxa de 20$00 da serie de 
Correio Aereo "Fomento", dos quais 1.375.000 foram sobrecarregados "INDEPENDtNCIA" e assim, a 
serie original passou a ter 125.000 selos. Este facto deveria ter sido levado em conta pelos editores dos 
cat610gos, 0 que noo aconteceu ... 

A mesma Portaria 347/75 mandou par em circulac;:oo selos de PORTEADO nas quantidades: 

Com sobrecarga "Tipo 2" em tamanho reduzido (Fig. 6) 

$30 - Arco iris 
$50 - Arco iris 

1 $00 - Arco iris 
2$00 - Arco iris 
5$00 - Arco iris 

15.000 
3.000 
2.250 

45.000 
60.000 

As quantidades apresentadas sao muito inferiores as existencias 
anteriormente indicadas pelos cn e resultam dos muitos selos inutilizados 

Fig. 8 

pelos motivos j6 mencionados. Tive oportunidade de chamar a atenc;:oo de quem de direito para 0 
facto das quantidades conseguidas poderem ser especulativamente aproveitadas, motivo porque 
estes selos se mantiveram em deposito nos Correios, nunca post os a venda, e a Direcc;:oo do Correio 
informado 0 Ministerio da ocorrencia (Anexo 2), informac;:oo de que resultou a Portaria 139/75 de 
Dezembro de 1975 mandando exciuir da anterior Portaria 347/75 todos os selos da emissoo "Porteado" 
(Anexo 3). 

Os selos de Correio Normal e os selos de Correio Aereo foram distribuidos pelas Estac;:6es Postais 
do Pais e. conforme previsto, postos em circulac;:oo no dia 25 de Junho de 1975, dia da Independencia 
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Anexo 3 

de Mo<;:ambique. 
Nos principais esta

Anexo 2 

' . . 

<;:oes posta is foram utilizados sobrescritos e 
carimbos alusivos 00 Primeiro Dia de Circula<;:oo 
(Fig. 7). 0 desenho do carimbo teve p~r base a 
sobrecarga tipo 2. 

Como geralmente acontece nos emissoes de 
sobrecargas e/ou sobretaxas, e muito espe
cialmente quando as mesmas soo de impressoo 
local, tambem no presente emissoo INDE
PENDENCIA apareceram "erros" e "defeitos" que 
constituem variedades filatelicas muito 
apreciadas e que, independentemente do seu 
valor doo bastante "vida" as nossas colec<;:oes. 



Fig. 14 

Fig. 11 

· · • c ••• ~ ••••••••••••••••• 

Fig. 12 

Escolhendo algumas variedades surgidas de anomalias diversas. 
apresento para exemplo: 

(Fig. 8) 

(Fig. 9) 

Sobrecargas "tipo 1" invertidas sobre selos do Correio Normal 

Sobrecargas "tipo 2" invertidas sobre selos do Correio Normal 

Sobrecargas "tipo 2" invertidas sobre selos de Correio Aereo 
(Fig. 10) 

Sobrecargas "tipo 1" (tamanho reduzido) invertidas sobre 
selos de Porteado (Fig. 11) 

Sobrecargas "tipo 2" duplas sobre selos de Correio Normal e 
Correio Aereo (Fig. 12) 

Sobrecargas "tipo 1" deslocadas e omitidas p~r deslocac;eo 
do impresseo. sobre selos do Correio Normal (Fig. 13) 

Sobrecargas "tipo 2" deslocadas e omitidas por deslocac;eo 
do impresseo. sobre selos de Correio Aereo (Fig. 14) 

Sobrecargas "tipo 1" (tamanho reduzido) deslocadas sobre 
selos de Porteado (Fig. 15) 

A primeira vista pode imaginar-se que aparecendo um 
numero de erros/defeitos no mesma serie. tendo a serie sido impressa 
localmente. os mesmos terem acontecido p~r negligencia ou feitos 
propositadamente. Mas a contrariar esta ideia devemos record or 
anteriores emissoes. como para exemplo a serie "Carta Geogr6fica 
de Moc;ambique" emitida em 1954 e Iitografada no Coso do Moeda 
que apresentou selos com diversas impressoes e denteados 
deslocados (conhec;o 37 vari~dades). a serie "Brasoes de 
Moc;ambique" emitida em 1961 e litografada na Casa do Moeda 
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que apresentou selos com a taxa omitida. 
com duplas impressoes. com impressoes 
deslocadas e denteados deslocados 
(conhec;:o 29 variedades). a serie 
"Embarcac;:oes" emitida em 1963 e 
litografada na Litografia Maia do Porto que 
apresentou selos com taxas omitidas. diversas 
impressoes deslocadas. deslocac;:oes do 
denteado. nco denteados e impressoes 
omitidas (conhec;:o 38 variedades). a serie "IV 
Centenario de Camoes na Ilha de 
Moc;:ambique" emitida em 1969 e litografada 
na Casa da Moeda que apresentou selos com 
taxas omitidas e legendas omitidas (conhec;:o 
5 variedades). a serie "Campeonato Mundial 
de Vela Vauriens" emitida em 1973 e 
litografada 
na Imprensa 

Fig. 13 Nacional Casa 
da Moeda que 

apresentou selos com impressoes deslocadas e impressoes omitidas 
(conhec;:o 10 variedades). 

Os exemplos indicados respeitam a selos impressos nas mais 
consagradas casas impressoras portuguesas e as anomalias em 
emissoes originais 0 que. compreensivelmente nco e 0 mesmo que 
imprimir sobre selos ja denteados e com as caracteristicas do papel 
alteradas pelo tempo. dificultando 0 trabalho das maquinas 
impressoras. como foi 0 caso da impressco das sobrecargas 
INDEPENDENCIA. 

o acompanhamento dos trabalhos efectuados na Imprensa Fig. 15 

Nacional de Moc;:ambique para a impressco desta serie. foi uma vivencia que recorda com saudade. 
e hoje considero gratificante para a filatelia moc;:ambicana os resultados conseguidos. 

Caro Assoclado 
Vamos tornar 0 nosso Clube malor 

Fac;a urn seu amigo fllatelista soclo do Clube Fllatelico de Portugal 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.· dla. 

TaDO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

1170·215USBOA PORTUGAL 

SELOMANIA 
o Guia do Coleccionador 

Antonio Caetano 

Uma boa opc;:ao para todo 0 coleccionador 
Solicite um exemplar gratis 

Apartado 5273 
2831 - 904 Barreiro 

EMail: selomania@sapo.pt 
Tem: 93 663 76 39 



Subscri~io Filatelica 
Philatelic Subscription 

~ r'ifI.¥ooti!! 
Largo do Senado, Macau 

11~ Tel: (853) 2832 9490, 2857 4491 

lI)(ff. Fax: (853) 3968 603, 2833 6603 

1I-=ffIHtf: E-mail: macpost@macaupost.gov.mo 

I~ 
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Mr'J"BUfTftWiftfi GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRA TIVA ESPECIAL DE MACAU 

J!~\ [~~ J& ff.j Direc-;ao dos Servi-;os de Correios Macao Post 
CORREIOS DE M>,(AU 



C.E.P. - Corpo Expedicionario Portugues, a Fran~a 
o Servi~o Postal Militar 

( Continua~ao ) 

D- Servitro interno do C.E.P. 

aJ - Estatroo Central 

Armando Bordalo Sanches 
desenhos de Eduardo Silva 

o servi<;o postal no E.C.B.P. come<;ou a ser muito rudimentarmente desempenhado em 10 de 
Fevereiro de 1917, num barracoo junto a Esta<;oo Postal Britonica de Boulogne-sur-Mer, com 0 material 
trazido de Portugal e com os utensOios fomecidos pe/a Posta Britonica. 

Primeiramente, como 0 servi<;o era pouco intenso, a manipula<;oo de correspondencias 
108 ordinarias, registadas e encomendas era feita em conjunto, em bora, como e obvio, com escritura<;c3es 

separadas. 

LI£" 

OPENED BY 
CENSOR. 

BY 
)R. 

Figura 1 (frente e verso) - Sobrescrlto Intelro Ingles, legendado "On His Magesty's Service", com emenda manuscrlta, 
"On Active Service / Servic;:o de Campanha", utilizado por R. Aguiar - presumlvelmente, membro de uma das "Mlssoes 
de Instruc;:ao", envladas a partir de Dezembro de 1916 para Franc;:a e em exerdcio de func;:oes no Quartel General do 
C.E.P. em Boulogne-sur Mer - e, remetldo atraves do "Army Post Office l / B/Jan 17" (Estac;:ao Postal Brltanlca em 
Boulogne-sur-Mer), onde fol vlsado pelo Censor 3477, via Porto, para Braga - 20/Jan/17. 
Trata-se da unlca correspondencia que conhecemos, circulada com Isenc;:ao de franqula, ao abrlgo do art.· 10.· do 
Regulamento para 0 Servlc;:o de Campanha de 1912, em virtu de de ter sldo expedlda antes da publlcac;:ao da Portarla 
n.· 862 de 27.01.1917 e do Infcio do Servlc;:o Postal na Estac;:ao Central da Base Postal (E.C.B.P.) do C.E.P. aos 10.02.1917 

Em breve, porem, a intensidade aumentou, e a tal ponto que foi necessario adoptar, sucessiva 
e rapidamente, as seguintes providencias: 

Mudan<;a do sede do E.C.B.'p. para edifrcio proprio, mais amplo; 



Criac;:oo de secc;:6es especiais, para manipulac;:oo de registos, correspondencia ordinaria e 
encomendas; 
Criac;:oo do servic;:o de transportes proprios para os servic;:os internos: transporte de sacos de e 
para a gare, para a secc;:oo de censura, e para as Postas Britonica e Francesa; 
Criac;:oo de uma secc;:oo, independente da EC.S.P., e na dependencia directa do Chefe do 
Servic;:o Postal da 20. Linha, a qual tinha a seu cargo os seguintes servic;:os: 
Arquivos; 
Depositos de material e impressos; 
Servic;:o de Refugos; 
Servic;:o de Reclamac;:6es; 
Servic;:o de Estatfstica. 

Isto e, em pleno funcionamento, 0 servic;:o postal da 20. Linha, na sede, obedecia ao esquema 
seguinte: 

Estac;ao 

/ 
Central -

Base do 
Servic;o 
Postal 

\ do CEP 

Secc;ao de 
Refugos e 
Reclamac;oes 

1 a. Secc;ao - Recepc;ao e expedic;ao de m 
Manipulac;ao de corresponde 
ordinarias; 

alas; 
nclas 

2a• Secc;ao - Manipulac;ao de corresponde nclas 
registadas; 

3a• Secc;ao - Manipulac;ao de encomendas 
postais; 

----

Refugos 
Reclamac;oes 
Arquivos 
Material e impressos 
EstatisHcas 

A execuc;:oo do servic;:o na Estac;:oo Central obedecia, em gera/' aos preceitos da Organizoc;:c5o 
dos Correios e Telegrafos, de 24 de Maio de 1911, e aos das Convenc;:6es Internacionais vigentes, com 
as modificac;:6es impostas pe/as circunstoncias e pelos regulamentos militares. 0 modo como esse 
servic;:o era desempenhado vai indicado, em detalhe, no regulamento de 1918, que faz parte deste 
re/atorio, onde se poderoo examinar tambem os detalhes do funcionamento da secc;:oo de Refugos e 
Rec/amac;:6es. 

b) - Servic;o Postal na area da Base 

Como vimos nas instruc;:6es de 1917, apenas se previa uma Repartic;:c5o Postal e respectiva 
Estac;:c5o, nos Depositos de Pessoal da Base, alem da EC.B.P. ( Estac;:oo Central da Base Postal). 

o C.EP. sofreu, porem, gran des modificac;:6es, tendo havido necessidade da criac;:oo de Estac;:6es 
Postais nas diferentes dependencias da Base. Deste modo, a rede postal da Base, desenvolveu-se pela 
forma seguinte: 

Em 16 de Marc;:o de 1917, criou-se a Estac;:oo Postal junto do Quartel General da Base, em Paris
Plage, sendo suprida por desnecessaria em 15-5-17; 
Em 20 de Marc;:o de 1917, abriu a Estac;:oo Postal da Base de Desembarque; [ Brest] 
Em 23 de Marc;:o de 1917 abriu a Estac;:oo Postal junto dos Depositos de Pessoa/, em Etaples; 
Em 6 de Setembro de 1917 mudou-se para Ambleteuse a Estac;:c5o Postal junto dos Depositos de 
Pessoal e do Quartel General da Base; 
Em 6 de Setembro de 1917 abriu, em Calais, a Estac;:oo Postal junto dos Depositos de Material da 
Base; 
Em 12-8°-18 comec;:ou a funcionar a Estac;:c5o Postal junto do Deposito de Bagagens, em Montvilliers 
( Havre ); 
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Em 11-80-18 de 1918 abriu ao servir;o a Estar;oo Postal junto da Base de Embarque, em Tourlaville ( 
Cherbourg J. 

Em pleno funcionamento, a rede postal da area da Base, era representada pelo esquema seguinte: 

Com a evacuar;oo das forr;as do c.E.P. para 0 Porto de Embarque e, seguidamente, para Portugal, 
no final da campanha, foram-se encerrando sucessivamente ao servir;o as seguintes estar;oes: 

- a do Porto de Desembarque, em 19 de Marr;o de 1919; 
- a do Dep6sito de Bagagens, em 27 de Maio de 1919; 
- ados Dep6sitos de Material da Base, em 31 de Maio de 1919; 
- a do Quartel General da Base, em 2 de Julho de 1919; 
- a do Porto de Embarque, em 10 de Julho de 1919. 

c) - U"a~ao entre a E.C.B.P. e a ,a. Unha: 

Iniciado em 10 de Fevereiro de 19170 servir;o da E.C.B.P., tornou-se desde logo necessario 
estabelecer a Iiga900 dessa esta900 com as tropas que se encontravam na zona de concentrar;oo. 

A principio, noo dispondo 0 C.E.P. de material, tornou-se indispensavel utilizar os meios de 
transporte da Posta Miliar BritOnica, para a unica estar;oo entoo aberta, a do Quartel General do c.E.P .. 
mantendo-se 0 sistema de transmissoo directa de malas entre a E.C.B.P. e as estar;oes que, 
sucessivamente, se iam abrindo, enquanto 0 C.E.P. noo teve organizar;oo definida. 

Organizado 0 C.E.P. e a sua 10. Divisoo, e, mais tarde a 20. Divisoo, criaram-se as respectivas 
Testas d'Etapes, em cada uma das quais funcionava uma Estar;oo Postal. 

o papel destas estar;oes era 0 de assegurar 0 transito de malas entre a E.C.B.P. e as Esta90es 
Postais das Divisoes e das respectivas Brigadas. 

De principio, a E.C.B.P., tendo dividido as correspondencias por unidades, inc/uia os mar;os em 
malas directas, fechadas, para as Estar;oes que serviam as unidades, limitando-se as Estar;oes Testa de 
Etapes a dar transito a essas malas. Inversamente, as Estar;oes fechavam tambem malas directas para 
a E.C.B.P., fazendo-as transitar igua/mente pela Esta900 Testa de Etapes. 



Este sistema tinha. porem. grandes inconvenientes. Em primeiro lugar as correspondencias 
trocadas entre as Estac;:oes do 1 a. linha. que noo necessitavam de censura no Sase. transitavam pe/a 
EC.S.P .. com grave prejuizo. Em segundo lugar. dada a extrema mobilidade de algumas unidades. as 
ma/as fechadas no EC.S.P. para uma determinada Estac;:oo continham correspondencias para as 
unidades que. durante 0 trajecto. passavam a ser servidas p~r outras Estac;:oes Postais. 

Por esse motivo. em 23 de Julho de 1917. iniciou-se novo sistema. cujas bases eram as seguintes: 

1a• - As correspondencias ordinarias continuavam a ser divididas no E.C.S.P. p~r un ida des. sendo 
depois inc/uidas em ma/as dirigidas as Estac;:oes Testas de Etapes; 

2a• - Essas ma/as eram abertas nos E.T.E ( Estac;:oes Testa de Etapes) que. segundo a situac;:oo das 
unidades. distribuiam a correspondencia ordinaria pe/as ma/as que diariamente enviavam as 
Estar;oes do sua dependencia; 

3a• - A correspondencias registadas e encomendas continuavam a ser dirigidas pe/a E.C.S.P. 
directamente as Estac;:oes. con forme a distribuic;:oo das unidades p~r essas estac;:oes. para noo 
complicarem a escriturac;:oo das ET.E.; 

4a• - Mantinha-se a remessa directa de ma/as das Estar;oes Postais a EC.S.P .. visto que todas as 
correspondencias ordinarias. origin arias das unidades. tinham de ser sujeitas a censura no Sase; 

sa. - Para 0 servic;:o de correspondencias oficiais e de reexpedir;oo de correspondencias ordinarias e 
registadas e encomendas. no area do 10. linha. todas as Estac;:oes permutavam ma/as com as 
respectivas E T.E. e estas entre si. 

Este sistema surtiu efeito e manteve-se ate final do campanha. 

Devemos esc/arecer que a Estac;:oo do Quartel General do C.EP. permutou sempre ma/as 
directas com a EC.S.P. e com as ET.E .. de que era dependente. 

Em pleno funcionamento. a ligar;oo das E T.E com as Estac;:oes suas dependentes e com a 
EC.S.P. pode ser representado pelo esquema seguinte: 

d) - Servic;o Postal da lao Llnha: 

Pe/as Instruc;:oes de 1917. previam-se Repartir;oes e Estar;oes Postais no Quartel General do 
C.EP. e em coda um dos Quateis Generais das Srigadas de Infantaria. a/em de uma Estar;oo no ponto 
de reabastecimento. Ora estas instrur;oes foram feitas para 0 caso de se tratar de contingente de uma 
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Divisoo a tres Brigadas 
de Infantaria. Remo
delado 0 c.E.P" deter
minada a sua compo
sir;oo de 2 Divisoes a 
tres Brigados, alem dos 
tropas dependentes 
directamente do Cor
po, tornou-se necessa
rio alterar a composi
r;oo do S.P.c. da 1°. Li
nha. 

Assim, cria
rom-se os lugares de 
Chefe do Servir;o do 
Corpo e de Chefes de 
Servir;o das Divisoes, 
unicas Repartir;oes 
que ficaram existindo; 
e, alem das Estar;oes 
Postais nos Quarteis 
Generois do Corpo, 
das Divisoes e das Bri
gades, e des/ocaveis 
com eles, criou-se 
uma nova c/asse de Es-

Figura 2 - Postaillustrado remetldo pelo CapltCio de Infantarla 34, Alfredo Ribeiro, atraves 
do Army Post Office 25 - 07.01.1917 - em virtu de do servh;o postal do base portuguesa 
alnda nCio se encontrar a funcionar -, onde fol vlsado pelo censor 366, para Santarem -
15.01.1917. Embora nCio evldencle 0 regime de Isenc;Cio, circulou para Portugal isenta 
nos mesmos moldes da anterior figura. 

tar;oes - Estar;oes Regionais -, destinadas a servir as tropas que viessem acantonar em areas de repou
so e de instrur;oo certas e determinadas, atribufdas ao Corpo Portugues. 

Para maior faci/idade de compreensoo, representamos essa composir;oo no seguinte esque-
ma: 

Estac;ao do Q . G. da La Dlvlsao 

V 
Estac;ao do Q . G. da La Brlgada 

Chefe S.P.C. Estac;ao do Q . G. da 2.a Brlgada 
La DivisCio Estac;ao do Q . G. da 3.a Brlgada 

Estac;ao Testa de Etapes - 1. a Dlvlsao 

Chefe S.P.C. Estac;ao do Q . G. da 2.a Dlvlsao 

Chefe do V 2.a DivisCio ~ Estac;ao do Q . G. da 4.a Brlgada 

S.P.C. do Estac;ao do Q . G. da 5.a Brlgada 
C.E.P 

~ 
Estac;ao do Q . G. da 6.a Brlgada 
Estac;ao Testa de Etapes - 2.a Dlvlsao 

Estac;Cio do 
Q.G. do CEP 

Estac;oes 
regionais 

o servir;o postal desempenhado nas Estar;oes da 1°. Linha, baseado nas Instrur;oes de 1917 e 
com os modificar;oes sucessivamente introduzidas nesse diploma, podem resumir-se no seguinte: 



1 ° - As correspondencias ordinarias provenientes das unidades, depois de sujeitas a censura regimental, 
eram entregues em mala fechada no Estac;oo Postal respectiva. Nesta, eram marcadas, dispostas em 
mac;os, QQ[ unidades, para facilidade de censura no Base, e expedidas em ma/as directas para a 
ECB.P. por intermedio do respectiva Estac;oo Testa de Etapes; 
2° - As correspondencias registadas, origin arias das unidades, eram entregues nos Estac;6es pelos estafetas 
das unidades, mediante protocolo e seguiam para a ECB.P. em saco fechado, em harmonia com as 
disposic;6es gerais do servic;o postal; 

3° - As correspondencias ordinarias, destinadas as unidades, incluidas nos ma/as organizadas no respectiva 
ET.E, vinham, do ECB.P., dispostas em mac;os por unidades. Revistos esses mac;os e marcadas as 
correspondencias, eram incluidas nos ma/as proprias das un ida des e entregues aos estafetas respectivos; 

4° - As correspondencias registadas, destinadas as unidades, eram descritas em livros identicos 00 

modelo 224 e entregues em moo aos estafetas das unidades, mediante assinatura destes nos referidos 
livros; 

5° - As correspondencias reexpedidas para a area do 10. Linha eram enviadas as respectivas E T.E., que 
Ihes dava 0 destino devido: as reexpedidas para a area do Base eram enviadas a ECB.P. 

A. F.A. 2042 
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Figura 3 - Bilhete postal modelo ingles / A.F.A. 2042, tlpo Ingles / C. E. P. 1, 
utilizado por R. Aguiar, e remetldo da Estac;ao Central da Base Postal do C.E.P. 
(S.P.C. 8) - 09.03.1917 - cujo servlc;o postal fol Inlciado aos 10.02.1917, para 
Braga (15.03.1917). Beneflciou de Isenc;ao de franqula ao abrlgo da Portarla 
n.D 862 de 27.01.1917. 

A execuc;oo do servic;o 
de encomendas sera tratada 
em Capftu/o especial. 

Serio fastidioso enume
rar as sucessivas modificac;6es, 
ampliac;6es e reduc;6es que so
freu a rede do Servic;o Postal do 
10. Linha, durante a campanha, 
bem como 0 movimento se
guido pelas diferentes Estac;6es 
Postais. Houve Estac;6es que so
freram dezenas de deslocac;6es 
e com estas se alterava a rede; 
de resto, 0 primeiro dos signa
tarios ja teve ocasioo de apre
sentar esse trabalho, em de ta
Ihe, em 23 de Setembro de 
1918. 

Como exemplo, 
apresentamos, juntos 00 

presente relatorio, os 
esquemas-tipos do rede do 

S.P.C, nos datos que maior interesse oferecem. Para se ju/gar, no entanto, do desenvolvimento e forma 
do rede, desde 0 seu infcio ate final do campanha, apontamos, a seguir, as principais alterac;6es que se 
deram: 

Em lOde Fevereiro de 1917, estabelece-se a estac;oo do Q.G. do CEP.; 
Em 16 de Marc;o de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 10. Divisoo (entoo Q.G. do 10. Brigada); 
Em 20 de Abril de 1917 abre a estac;oo do Q.G. do 30. Brigada (entoo Q.G. do 4°. Regimento) : 
Em 24 de Abril de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 10. Brigada; 
Em 13 de Maio de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 40. Brigada; 
Em 17 de Maio de 1917, abre a estac;oo testa de etapes do 20. Divisoo (entoo testa de etapes 
geral); 
Em 28 de Maio de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 60. Brigada; 
Em 29 de Maio de 1917, abre a estac;oo regional do area de Therouanne; 
Em 31 de Maio de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 20. Brigada; 
Em 16 de Junho de 1917, abre a estac;oo testa de etapes do 10. Divisoo; 
Em 17 de Junho de 1917, abre a estac;oo do 1°. Esca/oo do Q.G. do CEP.; 
Em 21 de Julho de 1917, abre a estac;oo do Q.G. do 50. Brigada. 

Isto e, de 10 de Fevereiro de 1917 ate 21 de Julho de 1917, a rede desenvolve-se. 
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A rede mantem-se em pleno funcionamento des de 21 de Julho de 1917 ate 9 de Abril de 1918. 

Em 9 de Abril de 1918, em virtude do combate desse dia e consequente retirada, a rede sofre 
uma reduc;oo brusca, deixando de funcionar todas as estac;oes do 20. Divisoo: 

Estac;oo Testa de Etapes do 20. Divisoo; 
Estac;oo do Q.G. do 20. Divisoo; 
Estac;oo do Q.G. do 40

• Brigada; 
Estac;oo do Q.G. do 50. Brigada; 
Estac;oo do Q.G. do 60

• Brigada. 

As restantes estac;oes continuaram em funcionamento, em bora em area diferente. 

Concentradas as tropas do 20. Divisoo no rectaguarda, desde logo se procedeu a reorganizac;oo 
do respectiv~ S.P.c. . Assim, em 14 de Abril de 1918, restabelecia-se a estac;oo do Q.G. do 20. Divisoo e 
competente Secretaria do S.P.c.; e, ate 5 de Maio imediato, essa estac;oo proveu a todas as necessidades 
das tropas do 20. Divisoo. 

Em 6 de Maio de 1918, reabriram as estac;oes: 

ET.E do 20. Divisoo; 
Q.G. do 4 0 .8.1.; 
Q.G. do 50 .8.1. , 

ficando assim restabelecido 0 servic;o Postal do 20. Divisoo em 23 dias, com excepc;oo do Estac;oo 
Postal do Q.G. do 60

• Brigada, cujas tropas se noo reorganizaram. 

Tendo sido determinada a supressoo de varias unidades do 20. Divisoo, foram suprimidas 
sucessivamente as seguintes estac;oes: 

Q.G. do 50. Brigada, desde 19 de Junho de 1918; 
ET.E. do 20. Divisoo, desde 26 de Junho de 1918; 
Q.G. do 20. Divisoo, desde 1 de Julho de 1918, 

subsistindo, apenas, a estac;oo postal do Q.G. do 40. Brigada, adstrita desde 23 de Julho de 1918 00 S.P.c. 
do 10. Divisoo. 

Em 30 de Outubrode 1918eextinto oQ.G. do 40
• Brigada (entoo Brigada do Minho), continuando, 

porem, a respectiva estac;oo postal a funcionar como Estac;oo Movel, a-fim- -de servir as unidades do 
1°. Divisoo, que se tinham deslocado para alem das linhas estabelecidas em 9 de Abril de 1918, indo 
fixar-se, em 25 de Outubro, em Le Maisnil-en- -Vespres ( L. de Laventie ), e, em 10 de Novembro, com 
as estac;oes do 10. Divisoo, no regioo de Lille, sendo encerrada, por desnecessaria, em 15 de Novembro 
de 1918. 

A inst6ncias do Estado Maior e por motivo do reorganizac;oo do 20. Divisoo, para cujo comando 
passaram unidades indivisionarias e noo indivisionadas, foi reconstituido, desde 1 de Janeiro de 1919, 0 

S.P.c. do 20. Divisoo, abrindo 00 servic;o, naquela data, a respectiva Secretaria e a Estac;oo Postal do 
Q.G. do 20. Divisoo. Com a evacuac;oo das forc;as do C.EP para 0 Porto de Embarque e, seguidamente, 
para Portugal, foram-se encerrando 00 servic;o as seguintes estac;oes: 

Q.G. do 10. Brigada, em 21 de Fevereiro de 1919, 
Q.G. do 30. Brigada, em 19 de Marc;o de 1919, 
E T.E. do 10. Divisoo, em 25 de Marc;o de 1919, 
Q.G. do 10. Divisoo, em 31 de Marc;o de 1919, 
Q.G. do 20. Divisoo, em 31 de Marc;o de 1919, 
Q.G. do 20. Brigada, em 30 de Abril de 1919. 

e) - Servil;o Postal das Unidades, Formal;oes e Servil;os: 

Segundo 0 disposto nos Instruc;oes de 1917, a correspondencia ordinaria a expedir pelas unidades, 
formac;oes e servic;os do C.EP. era depositada pelos expedidores em receptaculos especiais, encerrada, 
depois, em malas suic;as ou sacos e enviada as Estac;oes Postais respectivas. Nenhuma disposic;oo 
especial havia para a expedic;oo de correspondencias registadas origin arias das unidades. 



A correspondencia ordinaria destin ada as unidades era fechada, pelas Esta<;:c5es Postais, nas 
malas acima referidas e enviada a essas un ida des pelas ordenanc;:as respectivas. A correspondencia 
registada era entregue 00 oficial do unidade que deveria irQordem 00 O.G. respectivo, 0 qual passaria 
recibo dos registos que Ihe fc5ssem confiados. 

A distribuic;:oo, dentro das unidades, das correspondencias, pelos destinatarios, devia ser feita 
sob a direcc;:oo do oficial de dia. 

Ora este sistema noo surtiu efeito. A correspondencia a expedir noo podia ser deposita do em 
caixas, p~r isso e que 0 Regulamento de Censura - ainda noo publicado no data do adopc;:oo das 
Instruc;:c5es do Servic;:o Postal de 1917 - determinava que essas correspondencias fossem entregues 
abertas e em moo 00 oficial encarregado do Censura Regimental que, p~r sua vez, as fazia entregar no 
Estac;:oo Postal respectiva. 

As correspondencias registadas a expedir, sujeitas igualmente a censura regimental, s6 pelos 
oficiais encarregados dessa censura poderiam ser enviadas a Estac;:oo Postal e noo pelo remetente, 
como e usual para 0 servic;:o civil. 

Por outro lado, a natureza do campanha noo permitia, em geral, que qualquer oficial fc5sse Q 
~ 00 O.G. respectivo, 0 que tornava de nu/o efeito a disposic;:oo relativa as correspondencias 
registadas a distribuir pelas unidades. 

A distribuic;:oo das correspondencias, dentro das unidades, em bora houvesse a determinac;:oo 
de se fazer sob a direcc;:oo do oficial de dia, era, em gera/, feita arbitrariamente, sendo inumeros os 
casos de desaparecimento de correspondencias ordinarias, alguns os de subtracc;:oo de 
correspondencias registadas, notando-se, em grande maioria das unidades, completo 
desconhecimento e nenhum interesse pelo cumprimento das disposic;:c5es regu/amentares. 

Nestes termos, e como, pelas Instruc;:c5es em vigor, as responsabi/idades do rede do S.P.c. e das 
unidades, noo se encontravam bem de fin idas, foi propos to novo regime para 0 Servic;:o Postal das 
Unidades, baseado nos seguntes normas: 

1°. - Criac;:oo de uma ordenanc;:a postal, p~r unidade, responsavel, perante a Estac;:oo, pelas malas e 
registos destin ados as unidades respectivas; 

2°. - Criac;:oo de um Encarregado do Servic;:o Postal, p~r unidade, destinado a dirigir 0 movimento das 
correspondencias dentro d'ela; 

3°. - Fixac;:oo de regras para a escriturac;:oo das correspondencias nos unidades e de normas para a sua 
reexpedic;:oo; 

4°. - Escriturac;:oo dos registos, no unidade, p~r forma que, passando de moo em moo ate 00 destinatario, 
p~r meio de recibos sucessivos, em qualquer ocasioo se pudesse saber ate on de eles tinham chegado, 
discriminando-se assim as responsabi/idades. 

Pela adopc;:oo destas Instruc;:c5es, constantes do Regu/amento de Julho de 1918, que faz parte 
deste relat6rio, 0 servic;:o melhorou sensivelmente. Mas quantas un ida des houve para quem era letra 
morta 0 que se prescrevia sc5bre Servic;:o Postal? De uma estatrstica que fc5sse elaborada sc5bre as 
irregu/aridades de servic;:o, a maior percentagem caberia decerto as unidades do c.E.P . . No entanto 
noo queremos deixar de frisar que unidades houve onde 0 servic;:o postal se desempenhou de uma 
foarma modelar, porque nelas houve a compreensoo nftida do importoncia, sob todos os pontos de 
vista, do S.P.Coo 

f) - Encomendas Posta/s: 

0.B.5.:- Pelo diminuto interesse que Ihe atribuimos para este estudo, uma vez que este servic;:o 
postal s6 funcionou no sentido, Portugal »»»Franc;:a (C.E.P.), noo transcrevemos as directrizes que 0 

regulamentaram. 

g) - Fiscallzaf;oo do servif;o: 

As circunstoncias especiais em que se desempenhava 0 servic;:o, com deslocac;:c5es diarias das 
unidades e muito frequentes das estac;:c5es, que implicavam a modificac;:oo do forma do rede do S.P.c., 
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exigiam uma fiscaliza900 permanente, de modo a manter, quanta poss{vel, a unidade de metodos de 
trabalho e a repara900 de irregu/aridades. Alem disso, as ordenan9as e encarregados do servi90 postal 
das unidades, noo possuindo instru90es tecnicas e noo tendo, na maioria, cuidados especiais com 0 
servi90 a seu cargo, exigiam uma vigiloncia contInua, mesmo para discrimina900 entre as 
responsabi/idades proprias e as do servi90 interno do S.P.C . 

Foi pois, estabeleci
da a fiscaliza900 do servi90, 
nas seguintes bases: 

1°. - A fiscaliza900 do servi90 
postal das unidades e 
forma900 do CE.P. era feita, 
periodicamnete, pelo Chefe 
do Servi90 respectiv~ ou p~r 
um seu delegado; e con
sistia no exame de toda a 
escritura900 e na averigua-
900 sabre se eram obser
vadas as disposi90es regu/a
mentares, bem como na 
instru900 das ordenan9as e 
respectivos encarregados; 

2°. - A inspec900 das 
esta90es postais era feita 
uma yes p~r semana, na 1 ° 
linha, e uma yes p~r mes, na 
Base, pelos respectivos 
Chefes de Servi90; e con-

Figura 4 - Bilhete postal ilustrado remetido do Army Post Office 11 (18.03.1917), via 
E.C.B.P. do C.E.P., S.P.C. 8 (20.03.1917), para Lisboa (24.03.1917). Apesar de eviden
ciar, em simultCineo, as marcas posta Is, portuguesa e inglesa, beneficiou do privl
leglo de Isenc;:ao de porte ao abrigo da Portarla n.o 862 de 27.01.1917 

sistia na verifica900 de toda a escritura900, quer do servi90 interno quer das rela90es com as unidades; 

3°. - A escritura900 de todas as esta90es devia ser cuidadosamente examinada na Sec900 de Refugos 
e Rec/ama90es da Base Postal, a qual comunicaria ao Chefe do S.P.C do CE.P. todas as irregu/aridades; 

4°. - as Chefes de Servi90 da Base e das Divisoes eram fiscalizadas pelo Chefe do S.P.C do CE.P., que 
tambem tinha 0 direito de inspeccionar qua/quer esta900; 

5°. - a servi90 do Chefe do S.P.C do CE.P. seria inspeccionado por quem 0 Estado Maior do CE.P. e a 
Administra900 Geral dos Correios e Telegrafos determinassem; 

6°. - De cada inspec900 deveria fazer-se um relatorio sucinto. 

Eram estes os preceitos, e noo foram completamente postos em pratica porque os meios de 
transporte para 0 S.P.C noo abundaram, apesar de insistentemente pedidos. 

E - Meios de transporte: 

As viaturas para transporte de correspondencias, de que 0 Exercito Portugues dispunha ao 
iniciar a sua interven900 na guerra, eram improprias para uma Campanha nas circunstoncias da de 
1917-1918. Viaturas de duas rodas, de pequena capacidade, pintadas de vermelho vivo, tiradas p~r 
duas parelhas e encimadas pela bandeira distintiva do servi90 postal, foram algumas enviadas para 
Fran9a, mas, dada a sua incapacidade para 0 servi90, em breve foram postas de parte: as meios de 
transporte uti/izados durante a campanha foram: 

caminho de ferro 
camions 
viaturas hipomoveis de 4 rodas (carros de esquadroo) 
e, na falta de qua/quer desses meios, viaturas de 2 rodas (carros de companhia). 

Devemos acentuar que 0 S.P.C lutou a princfpio com falta de transportes, de muito valendo a 
coopera900 do Servi90 Postal Britanico, que pas sempre a nossa disposi900 todas as carreiras de 
condu900 de ma/as da sua extensa rede. 



As indica90es seguintes doo ideia do modo como foram aplicados os meios de transporte 
para 0 servi90 postal, podendo 0 sistema geral adoptado representar-se pelo esquema seguinte: 

No entanto, os circunstdncios obrigaram 00 empn?go de meios muito diferentes, como 
possamos a expor: 

A - Rede postal do Base: 

Para Portugal e para a Base de Desembarque (Brest), empregou-se sempre 0 caminho de ferro 
do rede fancesa, ( I expedi900 diaria); 
Para os Depositos de Material (Calais), utilizoram-se sempre os camions e vagons do rede militar 
britdnica, (duos expedi90es diarias); 
Para a Base de Embarque (Cherbourg), utilizoram-se, ate II de de Agosto de 1918, as malas do 
posta militar britdnica e, em seguida, 0 caminho de ferro do rede francesa (I expedi900 diaria); 
Para 0 Quartel General do Base, empregaram-se os camions britdnicos, enquanto a Base se 
manteve em Etaples; desde a sua mudan9a para Ambleteuse, utilizaram-se os camions do CEP. 
do CEP.; ( duos expedi90es diarias); 

B - Liga900 entre a Base Postal e a rede do CEP.(Zona de repouso e 10. Linha ); 

Desde lOde Fevereiro de 1917 a 15 de Junho de 1917, 0 transporte entre a Base Postal e a rede do 
CEP., foi feito exclusivamente pelos camions e vagons do exercito britdnico; 
De 16 de Junho de 1917 a 5 de Setembro de 1917, adoptou-se 0 sistema mixto de camions de 
exercito britdnico e de vagons a cargo do CEP.; 
De 6 de Setembro a 9 de Abril de 1918, os transportes foram feitos exclusivamente por camions 
do CEP. ( Boulogne-Aire-S. Venant-La Gorgue - 82 quilometros em 6 horas - I carreira diaria de 
ida e outra de volta); 
De 10 de Abril de 1918 a 13 de Maio de 1918, manteve-se 0 mesmo sistema (Boulogne-
Samer-Desvres - 20 quilometros em 2 horas - I carreira diaria de ida e outra de volta ); 
De 14 de Maio de 1918 a 2 de Outubro 1918, manteve-se ainda 0 mesmo sistema ( Boulogne-
Ambleteuse - 12 qUilometros em I hora - 2 carreiras diarias de ida e 2 de volta ); 
De 10 de Abril de 1918 a 18 de Outubro de 1918, as esta90es das Brigadas do 10. Divisoo que 
ficaram adstritas a Divisoes Britdnicas e mais tarde as esta90es do ET.E. e do Q.G. do 10. Divisoo, 
foram alimentadas exclusivamente pelos camions e vagons do exercito britdnico; ( I carreira 
diaria de ida e outra de volta); 
De 19 de Outubro de 1918 a 8 de Maio de 1919, os transportes voltaram a ser feitos exclusivamente 
por camions do CEP. ( Boulogne-Crecques-Guarbecque e Boulogne-Crecques-Guarbecque
Merville - I carreira diaria de ida e outra de volta). 

C - Rede Postal do Corpo: 
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- A estac;oo postal do Corpo foi, de 10 de Fevereiro a 27 de Maio de 19/7, alimentada por uma 
viatura hipomovel ( Aire-Requetoire ); 
De 28 de Maio de 19/7 a 5 de Setembro de 19/7 foi 0 transporte feito por camion proprio ( Aire
Requetoire ); 
De 6 deSetembro de 19/70 13 de Maio de 1918ede 19deOutubrode 1918a8deMaiode 19/9, 
em virtude do disposic;oo do rede, a referida estac;oo foi alimentada pelo camion de ligac;oo 
entre a Base Postal eo 1°. Linha. 

D - Rede Postal do 1°. Linha: 

Enquanto se mantiveram no zona de concentrac;oo e de instruc;oo, as Estac;oes das Divisoes e 
das Brigadas fc5ram alimentadas por viaturas hipomoveis, a princfpio, sendo depois servidas por camions, 
que, partindo do Estac;oo Testa de Etapes ( Aire ), faziam a viagem circulatoria por tc5das as estac;oes do 
area. 

Desde que, porem, se deslocaram para a 1°. linha, 0 servic;o fez-se sempre por este ultimo 
sistema, a partir de 10 Gorgue, havendo apenas uma localidade - Laventie - para onde 0 transporte se 
fez sempre, directamente, por viatura hipomovel, vis to que a sua siuac;oo noo permitia que participasse 
do viagem circulatoria de camion. 

Tendo retirado tc5das as Estac;oes em 9 de Abril de 1918 para a area de Samer-Desvres e depois 
para a de Ambleteuse, persistiu-se no mesmo sistema, que foi ainda adoptado ate final do campanha. 
mesmo quando se deu um novo avanc;o. 

Noo indicamos, por fastidioso, tc5das as modifjcac;oes que se deram nos redes division arias, 
modificac;oes, alias, que noo alteraram profundamente a forma gera/' ja indicada. 

Os meios de transporte empregados e 0 modo como eram utilizados permitiam, em condic;oes 
normais, que as correspondencias, expedidas de Lisboa num determinado dia, pudessem ser entregues 
aos destinatarios pass ados cinco dias. Efectivamente: 

De Lisboa a Boulogne, em caminho de ferro 
Manipulac;oo no E.C.B.P. 
De Boulogne a E.T.E. mais afastada, em camion 
Manipulac;oo e demora no E. T.E. 
Do E. T.E. a uma Estac;oo de Brigada 
Manipulac;oo no Estac;oo de Brigada 
Do Estac;oo de Brigada a unidade 

Soma 

ou sejam 4 dias e 17 horas, aproximadamente. 

F - Deslocac;oo das Estac;oes: 

83 horas 
8 " 
8 " 
8 " 
2 " 
3 " 
I 

113 horas 

As Estac;oes Postais deslocavam-se com as un ida des a que pertenciam. 

Embora, ate fins de Setembro de 1918, se noo fizesse uma guerra de movimento, 0 numero de 
deslocac;oes sofridas por coda Estac;oo, do zona do frente, foi 0 seguinte: 

Secretaria do S.P.c. do c.E.P. 
S.P.c. I (Testa d'Etapes do 1°. Divisoo) 
S.P.c. 2 (Testa d'Etapes do 2°. Divisoo) 
S.P.c. 3 (Q.G. do 3°. Brigada) 
S.P.c. 4 (Q.G. do 1°. Brigada) 
S.P.c. 5 (Q.G. do 1°. Divisoo) 
S.P.c. 6 (Q.G. do c.E.P. ) 
S.P.C.IO (Q.G. do 2°. Divisoo) 
S.P.C.II (Q.G. do 4°. Brigada) 
S.P.C.12 (Q.G. do 6°. Brigada) 
S.P.c. 13 (Q.G. do 2°. Brigada ) 
S.P.C.14 (Estac;oo Regional) 
S.P.C.15 (Q.G. do 5°. Brigada) 

6 
5 
6 

18 
12 
12 

5 
9 

12 
8 

10 
6 
7 



Compreende-se, pelo que fica indicado, a dificuldade no execuc;oo do servic;o, principalmente 
nos Estac;6es de Brigadas, onde, muitas vezes, 0 trabalho era desempenhado debaixo de fogo, pode 
dizer-se, visto que algumas houve que funcionaram a SOD metros da primeira linha. 

No entanto, em virtude das instruc;6es dadas aos respectivos Chefes e do material, do maxima 
simp/icidade e pequeno volume, que constituia as Estac;6es, as deslocac;6es deram-se sempre com 
relativa facilidade, nunca se tendo perdido qualquer artigo de mobilia, utensilio ou objecto de 
correspondencia, a noo serna retirada violenta de 9 de Abril de 1918, onde de resto, se perdeu material 
de muito maior importoncia, a cargo de outros servic;os do CEP .. 

Se algumas dificuldades houve, p~r vezes, nos deslocac;6es, essas provieram do falta de meios 
de transporte, pois que raras eram as Brigadas que se preocupavam em destinar um vefculo, ainda dos 
mais rUdimentares,pela deslocac;oo das respectivas Estac;6es Postais. 

G - Franquia das correspondencias: 

As correspondencias expedidas pelos militares do CEP., destinadas a Portugal e a maioria dos 
Paizes Aliados, eram isentas de franquia, em bora estivessem sujeitas 00 pagamento do premio de 
registo. Ja noo sucedia assim as correspondencias destinadas aos Paizes neutros, nem as encomendas 
com qualquer destino. As encomendas dirigidas a Portugal- se tal servic;o se tivesse iniciado - estariam 
sujeitas tambem ao pagamento de porte, vis to haver a pagar direitos de tronsito a Frnc;a e a Espanha. 

w 

Figura 5 - Intelro postal tlpo Ceres, remetido de Llsboa (26.05.1917), por um familiar 
do Capltao Humberto Serrao, chefe do Servl~o Postal do C.E.P., para Fran~a, 
S.P.C. 8 (31.05.1917). Como as correspondenclas expedldas de Portugal, pelos 
famillares ou qualsquer outros remetentes, para os membros das for~as expedlcl
onarlas a Fran~a, nao beneflclavam de Isen~ao, fol pago 0 porte de 1 centavo. 

Para essas neces
sidades, foram as formulas 
de franquia requisitadas p~r 
quatro vezes, des de Feve
reiro de 1917, tendo somen
te sido fornecidas em Se
tembro desse ano. Noo sa
bemos a quem cabe a cul-
pa de tal irregularidade, 119 
mas os comentarios para 0 

S.P.C - inocente neste caso 
- eram das mais desfavora-
veis, tendo muitos oficiais e 
prac;as mandado vir de Por-
tugal formulas de franquia 
para seu uso. 

Abastecida, final
mente, a Pagadoria do 
CE.P. , regulamentou-se 0 

fornecimento de formulas 
de franquia as estac;6es do 
CEP. e a sua venda, por es
tas, fixando-se, para faci/ida-

medio. 
de de contos, um cambio 

( Vide Capftulo respectiv~ do Regulamento de 1918, que faz parte deste relatorio). 

As correspondencias de Portugal noo gozavam isenc;oo de franquia . Noo obstante isso, no 
ECB.P. eram recebidas diariamente alguns milhares de cartas ordinarias sem franquia. Se se tratasse 
de um servic;o feito com condic;6es normais, evidentemente, a essas correspondencias seriam ap/ica
dos selos de porteado, cobrando-se dos destinatarios a respectiva importancia. Mas, tratando-se de 
um servic;o desempenhado em campanha, estando os destinatarios dispersos e, muitas vezes, em 
condic;6es de noo se poder cobrar deles a importancia de porte ado, este sistema era inap/icavel. 

Por essa razoo, 0 primeiro dos signatarios tormou a responsabilidade de fazer entregar essas 
correspondencias aos destinatarios dando disso comunicac;oo 00 Snr. Sub-Chefe do Estado Maior do 
CEP. e a Administrac;oo Geral dos Correios, e Telegrafos, a quem, neste coso especial, competia 
tomar providencias para restringir 0 numero de correspondencias sem franquia, quer sustando-as quer 
demorando a sua expedic;oo. 
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No capItulo" Estatrstica " ver-se-a 0 movimento de formulas de franquia, havido durante a 
campanha. 

H - Organizac;oo e Regulamento do S.P.c. do c.E.P.: 

o que deixamos exposto nos capltulos anteriores representa, por assim dizer, a evoluc;oo do 
Servic;o Postal do c.E.P., a-fim-de que se possa avaliar 0 trabalho dispendido no sua organizac;oo e no seu 
aperfeic;oamento. Desde que, porem, se queira examinar detalhadamente 0 modo como 0 servic;o, 
em pleno funcionamento, era desempenhado, os elementos fornecidos noo bastam, porque, por eles, 
noo se poderia abranger a organizac;oo do S.P.c. em conjunto. 

Para esse efeito, torna-se necessario examinar a " Organizac;oo e Regulamento do S.P.c. do 
c.E.P. ", elaborados pelo primeiro dos signatarios, em harmonia com a experiencia de um ana e meio 
de campanha e depois de todas as suas disposic;6es terem sido, mais ou menos, postas em pratica, a 
medida que as necessidades do servic;o 0 exigiam. 

~sses documentos, que ja em Setembro de 1918 foram apresentados 00 Snr. SUb-Chefe do 
Estado Maior do c.E.P., voo apensos oeste relatorio ". 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

o VOSSO PEQUENO CONTRIBUTO 
AJUDARA A TORNAR MAIOR ESTE 

CLUBE QUE E DE TODOS VQS 

(Continua) 

Rua do Carm~, 98 • 1200- 094 LlSBOA· Tel.: 213 423736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423736 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 



Etiquetas de registo de Moc;ambique 

Contributo para a sua catalogac;oo 

Continuac;ao 

TIPO 5 - SUB TIPO 4.1 (A e B) 
Igual ao Tipo 5 . 4 , mas sem " C.5 " por cima da moldura. 
Sem nome da estac;Cio(B) ou com nome da estac;Cio impresso(A). 
A preto. 
Conhec;:o na estac;:oo de Chinde, Metangula, Inharrime, Mossuril, 
Inhambane. Entre 1930 e 1937. 

TIPO 5 - SUB TlPO 5 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 39 x 14 mm 
Legenda " COLONIA DE MO<;AMBIQUE " 

Altino Pinto 

valtonipais@yahoo.com 

II Modelo n° 6 II e II C. 5 II (Ietras mais pequenas que tipos anteriores) p~r cima da moldura. Com 
trac;:o vertical separador. 
II R II estreito, de haste longa e recta - lOx 2,5 mm 
II N0 II de linhas rectas e II ° II pequeno 

Papel - de cor de rosa a laranja .. 
Com nome da estac;Cio impresso. 
A preto 
Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques em 1930. 

TIPO 5 - SUB TIPO 5.1 (A e B) 
Igual ao Tipo 5.5, , mas sem " C.5 " por cima da moldura. 
Sem nome da estac;Cio(B) ou com nome da estac;Cio impresso(A). 
A preto. 
Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques, Moc;:ambique. Queli
mane, Cais Gorjoo, Porto Amelia, Nacaroa. Entre 1929 e 1932 

TIPO 5 - SUB TIPO 6 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 41 x 15,5 mm 
Legenda " COLONIA DE MO<;AMBIQUE "( tipos de letra diferente) 
II Modelo n° 6 II e II C. 5 ") p~r cima da moldura. 
Com trac;:o vertical separador. 
II R II largo, com serifs, de haste longa e recta - 6 x 4 mm 
II N0 II com arabescos. 

Papel - de cor de rosa a laranja .. 
Com nome da estac;Cio impresso. 
A preto 
Conhec;:o na estac;:oo de Angoche, Beira. Entre 1944 e 1948. 

NocIiIo D.' 6 
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TIPO 5 - SUB TIPO 7 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 15,5 mm 
Legenda U COLONIA DE MOC;AMS/QUE U( tipos de tetra diferente) 
II Modelo nO 6 II e II C. 5 II (tetras mais pequenas que tipos anteriores) 
por cima da moldura. Com trac;:o vertical separador. 
II R II largo, de haste recta - 6 x 4,5 mm 
II N° II de linhas rectas 
Papel - de cor de rosa a laranja .. 
Com nome da estac;co impresso. A preto. 

TlPO 5 - SUB TIPO 8 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 15,5 mm 
Legenda U COLONIA DE MOC;AMS/QUE U 

II Modelo n° 6 II e II C. 5 II por cima da moldura. 
Com trac;:o vertical separador. 
II R II grosso, de haste recta - 6 x 3,5 mm 
II N0 II de linhas rectas 
Papel - de cor de rosa a laranja .. 
Com nome da estac;co impresso.A preto. 
Conhec;:o em Lourenc;:o Marques em 1945 
• Conhec;o a variedade com 0 erro U MAC;AMS/QUE U 

TIPO 5 - SUB TIPO 9 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 15,5 mm 
Legenda U COLONIA DE MOC;AMS/QUE U 

II Modelo n° 6 II e II C. 5 ") por cima da moldura. 
Com trac;:o vertical separador. 
II R II grosso, de haste recta ( de tipo diferente)- 6 x 4,5 mm 
II N0 II de linhas rectas 
Papel - de cor de rosa a laranja .. 
Com nome da estac;co impresso. A preto. 
Conhec;:o em Lourenc;:o Marques em 1946. 

TIPO 6 ( 1947) - SUB TIPO 1 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 41 x 16. 
II Modelo nO 6 II e II C. 4 II por cima da moldura. 
Com traco vertical separador. 
II R II curto, com II serifs II - 4,5 x 4 mm 
II N0 II de linhas rectas 
Nome da estac;co impressa. A preto 
Conhec;:o na estac;:oo de Chinde em 1947. 

TIPO 7 ( 1945)- SUB TIPO 1 
Com Moldura - dimensoes - 39,5 x 15,5 mm. 
II M 6 II no topo superior direito, por baixo da moldura. 
II R II com 6 x 4 mm 
Sem trac;:o vertical separador 
Nome da estac;co impressa. A preto. 
Conhec;:o na estac;:ao de Lourenc;:o Marques em 1945. 

TIPO 7- SUB TIPO 2 
Com Moldura - dimensoes - 39,5 x 15,5 mm. 
II M 6 II no to po superior direito, por baixo da moldura. 
II R II com 6 x 4 mm 
Sem trac;:o vertical separador 
Sem nome da estac;co impressa. A preto. 
Conhec;:o na estac;:ao da Polana em 1945. 

R 
Il .• 

fIoIlHD~O marquea 
h.08511 0 

II R h." 



TIPO 8 ( 1949)- SUB TIPO 1 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
Sem" M 6 II no topo superior direito. 
II R II ,largo e de haste recta, e com serifs - com 6 x 4 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da esta<;oo impresso. A preto. 
Conhe<;o no esta<;Cio de Louren<;o Marques em 1949 

TIPO 8- SUB TIPO 1.1 
Sem Moldura - dimensoes -39 x 25 mm. 
Sem" M 6 II no topo superior direito. 
II R II ,de tipo unico, haste pontiaguda - 9 x 3,5 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da esta<;oo impresso. A preto 
Conhe<;o no Beira em 1949 

TIPO 8- SUB TIPO 2 (A e B ) 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
Sem" M 6 II no topo superior direito. 
II R ", mais fino, haste recta, com 7,5 x 2 mm 
Sem II N° ". Numero manuscrito .. 
Sem nome da esta<;oo(B) ou com nome da esta<;oo impresso(A). A preto. 
Conhe<;o no esta<;Cio de Beira, Quissico, Inhambane, Louren<;o Marques. 
Entre 1950 e 1953 

TIPO 8- SUB TIPO 3 (A e B ) 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
"M 6 II no topo superior direito. II R ", mais fino com 7,5 x 2 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) ou manuscrito 
Sem nome da esta<;oo(B) ou com nome da esta<;oo impresso(A). 
A preto. 

L.~o MARQUES 

BEl H A 

R - 2655:~ 

n ~ 00 

"CAllUlA II OW 
Mol 

B OLJ99U 
Conhe<;o no esta<;Cio de Inhambane, Rio Monapo, Carreira do Tiro, e Mocimboa do Praia, 
Quelimane, Maniamba. Entre 1950 e 1955 

TIPO 8- SUB TIPO 4( A e B ) 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
II M 6 II no topo superior direito. II R II grosso, com serifs, com 7,5 x 3 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) ou manuscrito 
Nome da esta<;oo impresso(A) ou manuscrito(B). A preto. 
Conhe<;o no esta<;Cio de Gondola, Tete, Quelimane, Beira, Antonio Enes, 
Louren<;o Marques, Xinavane. Entre 1951 e 1953. 

TIPO 8- SUB IIPO 5 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
II M 6 II no topo superior direito. 
II R ", mais largo e de haste obliqua e recta com 6 x 4 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da esta<;oo impresso. A azul e a preto. 

M- G 

lLODRENtO MftROUES 

tB129968 

M - 6 

LODREn[O MAB QDES 

R 61 233 
Conhe<;o no esta<;Cio de Louren<;o Marques, Beira, Vila Fontes. De 1952 a 1957. 

TIPO 8- SUB IIPO 5.1 
Sem Moldura - dimensoes - 39 x 25 mm. 
II M 6 II no topo superior direito. 
II R ", grosso de haste obliqua e recta com 5,5 x 3,5 mm 
Sem II N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da esta<;oo impresso. A azul e a preto. 
Conhe<;o no esta<;Cio do Beira em 1955 .. 

BEIRA 

R 1179 
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llPO 8- SUB llPO 5.2 
Sem Moldura - dimensoes - 39 x 25 mm. 
" M 6 " no tope superior direito. 
" R ", fino, de haste obliqua e recta com 5,5 x 3 mm 
Sem " N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da estal;oo impresso. A azul. 
Conhec;:o na estac;:oo Lourenc;:o Marques em 1955. 

TlPO 8- SUB llPO 6 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
" M 6 " no tope superior direito. 
" R ",largo e de haste obliqua, recta, e com serifs - com 6 x 3 mm 
Sem " N° ". Numero impresso(numerador) . 
Nome da estal;oo impresso. A preto. 
Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques e Beira, entre 1949 e 1954. 

llPO 8- SUB llPO 6.1 
Igual ao anterior 
Com" N° " de linhas rectas e linha tracejada. 
Numero impresso(numerador) . 
Nome da estal;oo impresso. 
A preto 
Conhec;:o na estac;:oo de Porto Amelia em 1952 

TlPO 8- SUB TlPO 7 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
" M 6 " no tope superior direito. 
" R ", mais pequeno, haste recta- 6 x 3 mm 
Sem " N° ". Numero impresso ou manuscrito. 
Nome da estal;oo impresso. A preto e a azul. 
Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques, em 1959. 

TlPO 8- SUB llPO 7.1 
Igual ao anterior 
" N° " com arabescos. 
Numero impresso. 
Nome da estal;oo impresso. 
A azul e a preto. 
Conhec;:o na estac;:oo de Lourenc;:o Marques, em 1956 

llPO 8- SUB llPO 8 
Sem Moldura - dimensoes - 35 a 38 x 25 mm. 
Sem " M 6 " no tope superior direito. 
" R ", mais pequeno, haste recta- 6 x 3 mm 
Sem " N° ". Numero impresso ou manuscrito. 
Nome da estal;oo impresso. A preto e a azul. 
Conhec;:o na estac;:oo da Beira, em 1959. 

llPO 9 ( 1959) - SUB llPO 1 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 38 x 14 mm 
"C 4" no tope superior direito 
" R" de linhas rectas, haste obliqua long a - 6 x 4,5 mm 
" N "com arabescos (2,5 mm) e numero impresso(numerador) 
Nome da estal;oo impresso. A Azul. 
Entre Janeiro e Dezembro de 1959 
Conhec;:o na estac;:oo de Vila Jooo Belo e Lourenc;:o Marques 

R 1~2n71 

11-6 

LOUREN<;O MARQUES 

R 

••• 
PORTO AMELIA. 

R N.- :rv ) -'!L 

LOURENC;O MARQUES 

R/f/~~-

M-6 
LOURENC;O MARQUES 

70381 

BEIRA 

R 1317 

C 4 
VILA D E J O A O B E L.O 

R N2 - 1164 



TIPO 9 - SUB TIPO 2 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 38 x 14 mm 
"C 4" no tope superiar direito 
" R" de linhas rectas, haste obliqua longa - 6 x 4,5 mm 
" N " de lin has rectas ( 2,5 mm) e numero impresso(numeradar) 
Nome da estac;ao impresso. A Azul. 
De 1959 e 1962. 

I 
I 

iR 
Col 

MO<;:AMBIQUE 

N~ 11723 

Conhec;:o na estac;:oo de Vila Jooo Belo, Beira, Lourenc;:o Marques, Moc;:ambique e Tete. 

TlPO 9 - SUB TIPO 2.1( A e B) 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 38 x 15 a 17 mm 
"C 4" no tope superior direito 
" R" de linhas rectas, haste obliqua longa - 6 x 4,5 mm 
" N " de linhas rectas (maior que anterior-3 mm) e numero 
impresso(numerador) 
Nome da estac;ao impresso (A) ou sem nome da estac;ao(S). A Preto. 

Col 

GONf'4L92 
R-N.o 

................... .... . 

Entre 1959 e 1962. Conhec;:o na estac;:oo de Macia , Gondola e Lourenc;:o Marques 5 e Lourenc;:o 
Marques 7, Maxixe, Marromeu, Nacala Porto e Vila Gouveia. 

TIPO 9 - SUB TIPO 3 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 38 a 40 x 13,5 a 17 mm 
"C 4" no tope superior direito l 
" R" de haste vertical a cheio, linhas rectas, mais pequeno - 4,5 x 4 mm 
" N " de lin has rectas e numero noo manuscrito(numerador) ~ 143 ') 1 
Nome da estac;ao impresso. A azul e a preto. ~ , ~ 

C4 
QUE.L1MANL 

Entre Janeiro e Dezembro de 1960 
Conhec;:o na estac;:oo de Tete, Beira, Lourenc;:o Marques, Vila de Jooo Belo, Inhambane. e Quelimane. 

TIPO 9 - SUB TlPO 3.1 
Igual ao anterior 
" Sem" N " e numero noo manuscrito(numerador) 
Nome da estac;ao impresso. A azul e a preto. 
Em 1960 - 1961. Conhec;:o na estac;:oo de Inhaminga.e Tete 

TIPO 9 - SUB TIPO 4 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 46 a 48 mm x 15 a 17 mm 
"C 4" no tope superior direito 
" R" com" serifs ", pequeno - 4 x 3 mm 
Sem " N " e numero impresso (numerador) 
Nome da estac;ao impresso. A Azul e a preto. 
Entre 1961 e 1962. Conhec;:o na estac;:oo de Moc;:ambique, Beira, 
Quelimane, Nampula, Lourenc;:o Marques . 
* Existe com omissao de" 4 "de" C 4 "( em LM em 1961 ) 

C 4 

MOCifJlBIQ UE 

R N~ 4002 

Col TIPO 9 - SUB TIPO 4.1(A e B) 
Igual ao anterior. 
Sem nome da estac;ao(S) ou com nome impresso(A) R 51159 
Sem ND• A Azul e a preto . _________ '--~ 
Conhec;:o na estac;:oo da Beira e em Vila Alferes Chamusca, em 1962 

TIPO 9 - SUB TIPO 5 
Sem Moldura - dimensoes da etiqueta -38 a 41 mm x 13,5 a 15 mm 
"C 4" no tope superior direito 
" R" de linhas rectos, largo - 6 x 5 mm 
" N " com arabescos e numero sobre trac;:o continuo (numeradar) 
Nome da estac;ao impresso. A Azul e a preto. 
Em 1964 -1965. Conhec;:o na estac;:oo de Beira ,Quelimane e Vila Cabral. 

QUELIMANE C4 

R oN! 16184 
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TlPO 9 - SUB TIPO 5,1 
Identico ao anterior 
" N " de linhas rectas(tipo diferente ) INHAMBAN~ C 4 
Numero sobre tra<;o continuo(numerador} R N«! 19316 
Nome da estat;oo impresso. 
A preto. 
Entre 1962 e 1965. Conhec;:o na estac;:ao de Inhambane, Lourenc;:o Marques. 

TIPO 9 - SUB TIPO 5.2 (A e B ) 
Sem Moldura - dimensoes da etiqueta - 41 x 15 mm I 
"C 4" no tope superiar direito RW~ ,. ~ C 4 
" R" de linhas rectas, largo - 6 x 5 mm ""' \)0 
Sem " N ", numero sobre trac;:o continuo 
Nome da estat;oo impresso(A) ou sem nome da estat;oo(8). A preto. 
Conhec;:o na estac;:ao de Inharrime, Luabo, Manhic;:a .. Inhaminga, Songo. Entre 1964 e 1966 

TIPO 9 - SUB TIPO 6 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 48 x 20 mm 
"C 4" no tope superior direito 
" R" de linhas rectas, a cheio, pequeno - 4 x 3 mm 
" N " de linhas rectas e numero nao impresso (numerador). 
Nome da estac;oo impresso. A Azul. 
Em 1966. Conhec;:o na estac;:ao de Lourenc;:o Marques, Vila Pery. 

TIPO 9 - SUB TIPO 6.1 
Identico ao anterior 
Sem " N°" e numero impresso (numerador). ou manuscrito 
Nome da estat;oo impresso. A Preto. 
Em 1966. Conhec;:o na estac;:ao de Errego e Luabo. 

TIPO 9 - SUB TIPO 7 
Sem Moldura - dimensoes da moldura - 40 x 18 mm 
" C I 4 " no tope superior direito 
" R" de linhas rectas - 5,5 x 3 mm 
" N " com arabescos e numero nao manuscrito (numerador). 
Nome da estac;oo impresso. 
A azul e a preto. 

LOUREN~O MARQUES C 4 

R NC? 499 03 

ERREGO C 4 

CI. 

MONTEPUEZ 

R N! ... ~ .. _.O.B..4.9. .... 
Entre Fevereiro e Dezembro de 1967. Conhec;:o na estac;:ao de Beira, Inhambane, Montepuez , 
Lourenc;:o Marques, Entre Rios. 

TIPO 10 (1968) - SUB TIPO 1 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 33 x 12 mm 
" C 4 " no tope superior direito 
" R" com arabesco e haste curva - 4,5 x 5 mm 
" N " de linhas rectas e numero impresso (numerador). 
Nome da estac;oo impresso. 
A azul e a preto. 
Conhec;:o na estac;:ao de Lourenc;:o Marques, Lourenc;:o Marques 5, e Beira. 
Entre Agosto e Dezembro de 1968. 

TIPO 10- SUB TIPO 1. 1 
Igual ao anterior 
" N " com arabescos e numero impresso (numerador). 
Nome da estac;oo impresso. 
A azul e a preto. 
Conhec;:o na estac;:ao de Lourenc;:o Marques 4 , em 1968 

~ C 4 
L OURENyO MARQIJ [;;S 

R M t 2 4 H~ ll 



TIPO 10 - SUB TIPO 2 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 43 x 14 mm 
" C 4 " no tope superior direito 
" R " de linhas rectas 
" N" com 3 mm de altura, com arabescos e 
numero impresso (numerador). 
Nome da estaf;oo impresso. 
A azul e a preto. 

LOUREN<;O MARQUIS I C 4. 

R ;N; 253620 

Conhec;o na estac;ao de Lourenc;o Marques, Lourenc;o Marques 1 e 7, Machava, Mocuba, 
Quelimane, Magude, Mutarara e Vila Coutinho entre 1969 e 1974. 

VARIEDADE A: /gua/ ao anterior mas "N 0 II com 5 mm de a/tura.Conhec;o na estaC;Qo de Quelimane 
edeMagude. 

TlPO 10 - SUB TlPO 2.1 
Igual ao anterior 
" N II de linhas rectas, ( de tipo diferente). 
Numero impresso (numerador) . 
Nome da estaf;oo impresso. 
A azul e a preto. 
Conhec;o na estac;ao de Lourenc;o Marques, Mutarara, 
Furancungo, Quelimane. Em 1972 

LOURENC;O MARQUES C 4 

R N2 i iiio4 

VARIEDADE A: /gua/ 00 anterior mas II Noli com 5 mm de a/turo.Conhec;o no estac;ao do Beira. 

TlPO 10 - SUB TIPO 3 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 a 43 x 13,5 a 14 mm 
.. C 4 .. no tope superior direito 
.. R" de linhas rectas com arabescos quadrados - 6 x 4 mm 
.. N .. com arabescos e numero impresso (numerador) . 
Nome da estaf;oo impresso.( tipos de /etra diferentes) 
A azul e a preto. 
Conhec;o na estac;ao de Quelimane, Lourenc;o 

QUELIMANE C4 

R 56004 

Marques 1,2,3,5 e 7, Marromeu Nampula, Porto Amelia, Vila Cabral, Antonio Enes e Beira 1, 
Entre Rios, Inhambane, Joao Belo, Tete, Chibuto, Chinde, Espungabera, Machipanda, Mague, 
Malvernia, Manga, Moatize, Mocuba, Songo, Vila Coutinho,Vila Junqueiro, Vila Pery, Vila Cabral. 
Entre 1971 e 1975. 

TIPO 10 - SUB TIPO 3.1 
Com Moldura - dimensoes da moldura - 40 a 43 x 13,5 a 14 mm as I 

.. C 4 .. no tope superior direito ,...t;~IilIII~':"':~::JI,:Ij=":""C-4" 

.. R II de linhas rectas com arabescos quadrados - 6 x 4 mm 

.. N II com arabescos e numero impresso (numerador) . 
Nome da estaf;oo impresso mas por cima da moldura. 
A azul e a preto. 
Conhec;o na estac;ao de Quelimane, Lourenc;o Marques 1, em 1974 

TIPO 10 - SUB TIPO 3.2 
Igual ao anterior. /I N " de linhas rectas,(de tipo diferente). 
Numero impresso (numerador). 
Nome da estaf;oo impresso. 
A azul e a preto. 
Conhec;o na estac;ao de Lourenc;o Marques 10 e Beira 1 , 
Nampula, Vila Gouveia, Chibuto, Entre Rios, Moc;ambique, 

R M 17761i 

BEmA I , " C 4 

R 21310 

Nacala, Nova freix~, Nova Lusitania, Porto Amelia, Quelimane, Songo, Tete. Maxixe, Vilanculos, 
Vila de Manica. 
Entre 1971 e 1974. 
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TIPO 11 (1957) - SUB TlPO 1 
Dimensoes - 37 a 41 x 27 a 29 mm. 
.. MC/4 .. no canto superior direito . 
.. R" de linhas direitas e muito pequeno ( 4 x 2 mm ) . 
.. N° .. de linhas direitas, seguido do numero impresso (numerador). 
Nome da estac;do impresso. A Azul e a preto. 
Conhe<;:o entre 1957 e 1958. Esta<;:oes de: Louren<;:o Marques e Beira. 

TIPO 11 - SUB TIPO 2 (A e B) 
Dimensoes - 37 a 41 x 27 a 29 mm . 
.. MC/4 .. no canto superior direito . 
.. R" de linhas direitas e muito pequeno ( 4 x 2 mm ). 
Sem" N°" . Apenas 0 numero impresso (numerador) .. 
Nome da estac;do impresso(A) ou manuscrito(B). 
A Azul e a preto. 
Conhe<;:o em 1957. 
Esta<;:oes de: Louren<;:o Marques e Beira. 

TIPO 11 - SUB TIPO 3(A e B) 
.. MC/4 .. no canto superior direito . 
.. R .. muito comprido ( 14 x 3 mm ) . 
.. N°" de linhas direitas, seguido do numero (impresso ou manuscrito) 
Dimensoes - - 37 a 41 x 27 a 29 mm. 
Nome da estac;do Impresso(A) ou manuscrito(B). 
A Azul) e a preto. 
Conhe<;:o de 1958 a 1968. 
Esta<;:oes de: LM 9, Luabo, Vila Junqueiro, Ungubana, Mambone. 

TlPO 11 - SUB TIPO 4 
.. MC/4 .. no canto superior direito . 
.. R .. mais curto ( 11 x 3 mm ). 
.. N° .. com arabesco, seguido do numero ( impresso) 
Dimensoes - 41 x 29 mm. 
Nome da estac;do Impresso. 
A Azul e a preto. 
Conhe<;:o em 1958 ( de Janeiro a Dezembro ) 
Esta<;:oes de: Louren<;:o Marques, Beira e Antonio Enes 

TIPO 12 (1958) - SUB TlPO 1 
.. MC/4 .. no canto superior direito. 
.. Registo .. 
.. N°" com arabesco, seguido do numero impresso (numerador). 
Dimensoes · 41 x 29 mm. 
Nome da estac;do Impresso. 
A azul. 
Conhe<;:o na esta<;:ao de Tete em 1958. 

TIPO 12 - SUB TlPO 2 
.. MC/4 .. no canto superior direito . 
.. Registo .. 
.. N° .. de linhas direitas, seguido do numero ( manuscrito) 
Dimensoes - 41 x 29 mm. 
Sem nome da estac;do ou manuscrlto. 
A preto. 
Conhe<;:o em Machipanda em 1966 

M,C4 

Louren~o Marques 

R N2. 6151H 

M/C" 

I N~ 174381 

Tete 
Registo 

N"!! J2955 

Registo 

10fb 
'--_I"_ ~O 

Lisboa, Setembro de 2006 



Em memoria do Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira 

No passado dia 30 de Dezembro. cerca das 15 horas. quando iniciavamos mais um sabado da vida 
activa do nosso Clube. fomos surpreendidos pela dolorosa notfcia do falecimento do nosso Comendador 
Dias Ferreira. Notfcia brutal que abalou e comoveu os associados presentes. dava-nos conta da partida 
de um Homem que foi a genese do Clube Filatelico de Portugal. Apesar da sua obra e personalidade 
terem sido exaustivamente retratadas nas diferentes edic;6es do Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
entendemos que nesta hora de dor e recolhimento. deveriam ser todos os Presidentes de DirecC;ao vivos 
que com Dias Ferreira tiveram 0 privilegio de dirigir os destin~s desta agremiaC;ao. por suas palavras 
darem a conhecer a comunidade filatelica. os contornos fascinantes do sua vivencia. com uma perso
nalidade que durante os 65 anos viveu de forma intensa e altruista. como dirigente zeloso e honesto. que 
pugnou sempre pelo seu "filho" querido. 0 seu CFP. Em boa hora todos os Presidentes acederam em 
prestar 0 seu testemunho. 

I '. ~ .( ! - I' rJ . i 
.'j . • ..ti. 

Jose Joaquim Rodrigo Dias Ferreira. para mim um nome como qualquer outro no ja 
longfnquo dia 28/2/1974. quando entrei no C.F.P. para me inscrever como s6cio. A 
partir dar. religiosamente. todos os sabados ali passava as minhas tardes tentando 
encontrar selos e aprender sempre mais sobre 0 meu passatempo preferido. Foi assim 
que. paulatinamente. dei conta que 0 Dias Ferreira naG era realmente como todos os 
outros. 

A sua humildade e timidez. 0 seu saber filatelico. a sua dedicaC;ao ao c1ube 
confundiam-se. mas tambem uma determinaC;ao que foi fundamental para a 
sobrevivencia do C.F.P. Pouco tempo depois faleceu 0 Prof. Vasconcelos de Carvalho. 

Presidente do Clube. Qual naG foi 0 meu espanto quando num Sabado 0 Dias Ferreira, com aquele seu 
ar tfmido e quase pedindo antecipadamente desculpa, me convidou para 0 acompanhar a secretaria. 

Sem qualquer preparaC;ao, desfechou a queima roupa: "Quer ser 0 novo Presidente do Clube ?". 
Eu um ne6fito, fiz certamente uma cara de perplexidade que ele imediatamente combateu. "Nao 
custa nada; 0 senhor e uma pessoa assfdua e interessada e 0 c1ube precisa de gente seria". Estava 
apanhado, e logo se constituiu um excelente grupo de veneraveis figuras filatelicas de que eu fui 
Presidente! 

E assim se passaram dez anos ate. por motivo de ter de presidir a outr~ clube, convencer 0 Dias 
Ferreira a "dispensar-me"; mas naG sem que Ihe prometesse que passaria a presidir a Assembleia Geral! 
Foram 56 mais 15 anos ... Todo este tempo cimentou uma grande amizade com um Homem detentor de 
todas as qualidades humanas que sao eternas - como ELE. 

Jose Joaquim Jorge de Oliveira 

Na hora de recordar 

a nosso ja saudoso Amigo Dias Ferreira, era um homem de multiplas facetas. Como e 
natural, foi nos anos em que assumi a presidencia da DirecC;ao do CFP que melhor me 
apercebi de algumas del as pois nesses anos a convivencia foi necessaria mente maior, 
aumentando pelo facto de, nesse perfodo, 0 CFP ter assumido a responsabilidade de 
organizar tres importantes exposic;6es: a "Lubrapex 92", 0 Salao "Bodas de auro 1993" 
e a "Luso-Alema Lisboa 1994". 

De entre essas facetas ta lvez a que mais sobressafsse, fosse a do seu saber. a seu 
saber verdadeiramente enciclopedico. Saber que ele, na sua imensa modestia, (outra faceta relevante) 
sempre negasse com verdadeiro vigor. E verdade. 0 nosso querido Dias Ferreira tinha, como poucos, um 
vasto e profundo conhecimento sobre os selos c1assicos portugueses. Num aspecto geral, era 
frequentemente solicitado a encontrar 0 pafs de origem dos exemplares mais an6nimos. Encontrava-o 
sempre. Por mais intricado que fosse. E com muita celeridade quando naG de imediato. 

129 



130 

Por outr~ lado, acontecia estar-se numa roda de filatelistas a falar-se de determinada 
particularidade de um selo portugues ou estrangeiro. Pois 0 Dias Ferreira, retirava-se discretamente, 
para poucos minutos volvidos (as vezes segundos) surgir, sem alarde, com uma ou mais publica<;:oes da 
Biblioteca do Clube, contendo um artigo sobre a materia em apre<;:o. 
Era assim 0 Dias Ferreira. 

A falta que ele nos faz! Noo pelo seu saber imenso, mas pelo contacto humane (incluindo algumas 
rabugices) que dele sempre irradiava. 

Repouse em paz! 

Antonio Sliva Gama 

Recordando 0 Comendador Dias Ferreira 

Por term os desempenhado entre finais de 1994 e durante os primeiros meses de 
2003, as fun<;:oes de Presidente da Direc<;:oo do C.F.P" foi-nos solicitado que 
dedicossemos algumas palavras ao nosso saudoso, estimado amigo e antigo col ega 
da Direc<;:oo, Comendador Jose Rodrigues Dias Ferreira que, no ultimo dia do passado 
ano, nos deixou para sempre. 

Uma coisa e certa e nisso estamos todos de acordo. A Filatelia Portuguesa ficou 
mais pobre; os filatelistas, todos os filatelistas (Dias Ferreira noo tinha inimigos) perderam um mestre; 0 

C.F.P. ficou pauperrimo, noo obstante seja notorio 0 desafogo financeiro que atravessa neste momento. 
E lugar comum dizer-se que ninguem e insubstituivel, mas pessoas ho que, por variadissimas razoes, 
deixam um tal vazio quando desaparecem que a sua substitui<;:oo se torn a muito dificil. Dias Ferreira era 
uma dessas personalidades. Conheciamos 0 Comendador ho mais de quarenta anos, mas so 0 convivio, 
quase diorio, que mantivemos durante 0 periodo de tempo que fomos colegas da Direc<;:oo do nosso 
Clube, fomentou entre nos uma amizade sincera, leal e um respeito mutuo. 

Tivemos 0 privilegio de 0 homenagear neste Boletim quando Dias Ferreira foi distinguido com a 
Comenda da "Ordem de Merito" pelo Presidente da Republica, durante a "PORTUGAL 98". Tambem em 
boa hora a ultima Direc<;:oo a que presidi tomou a iniciativa de atribuir 0 seu nome a principal sala do 
nosso Clube numa singela, mas significativa homenagem que muito 0 sensibilizou. Dias Ferreira estava 
quase a completar 60 anos a frente do seu e nosso querido Clube. 

Praticomos um acto de Justi<;:a e ainda hoje os seus antigos colegas da referida Direc<;:oo sentir
se-oo, por certo, satisfeitos por Ihe ter proporcionado um dia tao feliz. Nas palavras sentidas que agora 
Ihe dedicamos, noo repetimos, obviamente, os elogios que Ihe fizemos. Constam os mesmos, para a 
posteridade, nas poginas do Boletim do Clube. 

Todos nos que a Filatelia damos 0 nosso melhor sabemos muito bem quem foi Dias Ferreira, 0 que 
ele fez pelo C.F.P., pel a Filatelia em geral e pelos filatelistas que dele se abeiravam para colher os seus 
ensinamentos. 

Mas noo esque<;:amos que os homens passam e as Institui<;:oes, em principio, ficam. Por isso, parece
nos que nas po gin as do 6rgoo Oficial do Clube, alem da homenagem, alias merecidissima, que Ihe vai 
ser prestada deve ficar "gravada" a vasta e importante biografia do nosso inesquecivel Amigo. Noo 
por nos, que bem 0 conheciamos, mas para que as gera<;:oes vindouras que venham a dedicar-se ao 
nosso "hobby" possam admirar e respeitar 0 homem e 0 dirigente que sem quaisquer interesses enos 
ultimos tempos com sacrificio da sua saude, se manteve ininterruptamente activo durante mais de 60 
anos, praticamente ate ao fim da vida, no Clube que ajudou a criar. 

o unico facto curiosa que nos ocorre do convivio com 0 Comendador Dias Ferreira quase nos fez 
sorrir, se as palavras singelas que aqui vos deixo noo fossem jo de saudade pel a "LEGENDA VIVA" do C. 
F. de Portugal. como nos e mais alguns amigos 0 considerovamos. 

Com efeito, tendo side Jose Rodrigues Dias Ferreira um grande estudioso e investigador sobre 
tudo aquilo que se relacionasse com os selos de todo 0 Mundo, gostava de dizer que noo era filatelista 



(0 que correspondia a verdade) e que se considerava um analfabeto quando se fa lava em selos. E 
claro que tal afirma<;:co nco correspondia a realidade. Era a modestia e a sua simplicidade que nessa 
altura falavam por si. Na verdade. 0 Dias Ferreira conhecia 0 imenso mundo dos selos e. por isso. 
consideramo-Io "0 MAIOR DE TODOS N6s". 

Que descanse em PAZ. 

Eurico C. E. Lage Cardoso 

Tive 0 privilegio de durante um mandato de trt3S anos (2003/2005) ter como 
Vice-Presidente de Direc<;:co 0 Comendador Dias Ferreira. Nco you ter a pretensco de 
dizer que quando assumi a presidencia do CFP ser um amigo chegado do Dias Ferreira. 
Tinha apenas alguns anos de filia<;:co. porem nutria uma enorme admira<;:co por um 
Homem que humildemente transmitia os seus conhecimentos aos mais novos. e por 
outr~ lado era um defensor acerrimo da institui<;:co que ajudou a criar. estando sempre 
presente nos momentos mais dificeis da sua vida. nco abandonando a nau quando os 
ventos nco sopravam de mare. 

E foi por nco conhecer suficientemente 0 Dias Ferreira. que estive quase a cometer um erro. de 
que me arrependeria para sempre. aquando da constitui<;:co da minha lista para um mandato a frente 
do CFP. Sendo amigo pessoal do Eng.o Manuel Janz. entendia que deveria ser 0 Vice-Presidente. E aqui 
deparei com um problema. Que lugar destinaria uma teo importante personalidade como era 0 Dias 
Ferreira. Era impensavel uma Direc<;:co sem ele. 

Alguem "importante" na nossa filatelia. que me ia dizendo ser 0 Dias Ferreira uma pessoa 
extrema mente conservadora. disponibilizou-se para resolver 0 meu problema. prometendo desenvolver 
esfor<;:os para criar um cargo honorifico para ele (Presidente Honorario). ficando assim eu livre para 
colocar quem quisesse nos diferentes cargos. Felizmente 0 meu bom senso acabou por prevalecer e 
manter 0 Comendador Dias Ferreira como Vice-Presidente relegando 0 meu amigo Manuel Janz para 
vogal. Em boa hora assim 0 fiz. pois 0 Dias Ferreira era uma pessoa diferente. 0 seu saber. a sua conduta. 
a sua vontade de que 0 CFP se desenvolvesse. veio mostrar-me 0 oposto do que se propalava. Nunca 
se opos a moderniza<;:co do Clube. 0 que gostava era de perceber as mudan<;:as e quando Ihe era 
apresentado um projecto de trabalho empenhava-se como ninguem. Reconhe<;:o que num ponto nco 
consegui demove-Io: a renumera<;:co dos associados. Percebi que nco Ihe poderia impor essa maldade. 
Para quem tinha memorizado 0 numero de uma grande maioria de associados. seria catastr6fica tal 
medida. 

Foram tres anos em que aprendi a apreciar as suas qualidades excepcionais. Era raro 0 dia em 
que nco conversavamos sobre os assuntos do CFP. Recordo com saudade as incontaveis viagens. em 
que eu 0 conduzia do Clube para sua morada. aproveitadas para serena mente falarmos. a s6s. dos 
nossos projectos para 0 CFP. Entretanto a sua doen<;:a comec;ou a impedi-Io de ser mais assiduo e sentia 
nele em cad a dia que passava uma revolta incontida por nco poder colaborar como desejava. 

A primeira metade do nosso mandato foi extraordinaria. Trabalhavamos com entusiasmo nos 
varios objectiv~s a que nos tinhamos proposto. A segunda metade foi muito penosa para 0 nosso 
querido Comendador Dias Ferreira. Para alem da doenc;a que Ihe ia minando a sua condic;co fisica. 
comec;aram a surgir as tentativas de desacreditar 0 CFP e a sua Direcc;co. por aqueles que deveriam 
pugnar pela sua defesa. porque para is so foram investidos. e por cada ataque desferido 0 Dias Ferreira 
sofria imenso. Custava-Ihe esconder a sua raiva incontida. Dias Ferreira era um homem honesto. vertical 
e nco merecia 0 insulto de um dia ser acusado de mentiroso por alguem que agora vem tecer loas e 
elogios ocos. Era habitual no Dias Ferreira utilizar a expressco. "isto e tudo uma aldrabice". quando 
entendia que alguem usava a Filatelia para negociatas. mas tambem usava essa expressco para com 
aqueles. que por vingan<;:a e interesses pessoais. nco se coibiam de fazer uma politica de "terra 
queimada" na nossa filatelia. 

Nco sou pessoa de grande eloquencia literaria. nem de elogios faceis. sempre fui pragmatico e 
provavelmente este memorial poderia ser um pouco mais lamecha. porem nco consigo ser diferente. 
Sou fiel a mim pr6prio. Que me desculpe 0 Dias Ferreira. Ele sabe bem do que estou a falar. 

Que descanse em Paz. e onde estiver estou certo de que estara com 0 seu CFP. 

Elder Manuel Pinto Correia 
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Trofeu CFP 2006 

Teve lugar no passado dia 08 de Outubro, na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 3.0 eliminat6-
ria do Trofeu CFP 2006, patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Estiveram presentes 20 participo<;:6es de grande qualidade filatelica, que foram sujeitas ao julga
mento dos nossos associados, que compareceram em grande numero para este evento. Notamos que 
cada vez mais este tipo de competic;:oo e do agrado geral dos nossos associados, que participam 
activamente, falando e discutindo sobre filatelia, com vivacidade e entusiasmo. 

De acordo com 0 regulamento do Trofeu as seis colecc;:6es mais pontuadas foram apuradas para 
a final. 

3.G Eliminatoria 
08.10.06 

CLASSIFICACAO 

1. ° - Guilherme Sepulveda Rodrigues 
N.R.P. Adamastor 

2.0 - Jose Fernandes Guerreiro 
Aerogramas da Manchuria 

3.0 
- Paulo Roriz Sequeira 

Obliterantes da Monarquia Portuguesa 
4.0 

- Fernando Oliveira 
Helice - 1.0 emissBo de se/os de Correio Aereo 

5.0 
- Eng.o Beja Madeira 

Nominativos sobre D. Lurs I estampado 
6.0 

- LUIS Virgilio de Brito Frazeo 
Franquias multip/as em Lourenc;o Marques" 1915" 

7.0 
- Elder Manuel Pinto Correia 

D. Manuelll- Angola 
8.0 

- Tiago Correia 
Cartas com comboios 

9.0 
- Manuel Sousa Loureiro 

D. Lurs I Fita Direita 
10.0 

- Joeo Pinheiro da Silva 
Rio de Janeiro - Cidade maravilhosa 

11.0 
- Dr. Rene da Silva 

Champagne e Espumantes 
12.0 

- Jose Lima Correia 
o SPM na Colonia da Guine - 1961/74 

13.0 
- Manuel Jose Jardlm Janz 

E/-Rei D. Manuel II e os Outros 
14.0 - Elder Manuel Pinto Correia 

Vinhetas da Cruz Vermelha Portuguesa 
15.0 

- Manuel Jose Jardim Janz 
Marques de Pomba/- S. Tome e Prrncipe 

16.0 
- LUIS Armando Barroso 

Cava/eire Medieval - Tipo de Registos 
17.0 

- Maggioly Novals 
I. Postais repicados circu/ados na 1. a Rep ublica 

18.0 
- Carlos Pedro dos Santos 

Desporto - Futebol 
19.0 

- AIHno Silva Pinto 
Carimbos hexagonais de Moc;ambique 

20.0 
- Paulo Rorlz Sequeira 

Inteiros postais Ceres dos Ac;ores 

24 votos 

16 votos 

15 votos 

15 votos 

15 votos 

13 votos 

11 votos 

11 votos 

9 votos 

8 votos 

8 votos 

8 votos 

8 votos 

7 votos 

6 votos 

6 votos 

5 votos 

5 votos 

5 votos 

3 votos 



Trofeu CFP 2006 

Teve lugar no possado dia 16 de Dezembro, na sede 
do Clube Filatelico de Portugal, a final do Trofeu CFP 2006, 
patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Estiveram presentes 20 participac;6es de grande 
qualidade filatelica, apurados durante as tres eliminato
rios que efectuamos durante 0 ano. A votac;oo foi muito 
diversificada, pois estavam em competic;oo as melho-
res. 

Realce para a vitoria dos nossos associado Eduar
do e Luis Barreiros, que para alem da colecc;oo vencedo
ra tambem arrebataram a segunda posic;oo com outra 
participac;oo. 0 Clube Filatelico de Portugal felicita os 
nossos colegas e ossociados par too brilhante victoria. Os tres primeiros classificados: LUIS Barreiros, 

Guilherme Sepulveda e Eduardo Barreiros 

Final 

1.0 
- Eduardo e Luis Barreiros 

1.0 Guerra Mundial - Forr;as Expedicionarias a Moc;ambique 24 votos 
2.0 - Eduardo e Luis Barrelros 

1. 0 Guerra Mundial (1914/18) - Prisioneiros de Guerra em Goa 19 votos 
3. 0 

- Guilherme Sepulveda Rodrigues 
N.R.P. Adamastor 17 votos 

4.0 
- Jooo Reis 

Expo 1998 16 votos 
5.0 

- Luis Brito Frazoo 
Franquias multiplas em Lourenc;o Marques 1915/19 15 votos 

6.0 
- Dr. Rene da Silva 

Erros de concepc;oo e realizac;oo em selos portugueses 14 votos 
7.0 

- Jose Fernandes Guerrelro 
Inteiros postais de Macau "Perrodo Monarquico" 12 votos 

8.0 
- Altlno Silva Pinto 

Marcofilia de Moc;ambique 12 votos 
9.0 

- Elder Manuel Pinto Correia 
Angola - Centenario da fndia (1898) 11 votos 

10.0 
- Jose Lima Correia 

Guine - Imperio Colonial Portugues "Correio Aereo" 10 votos 
11.0 - Jose Fernandes Guerrelro 

Aerogramas da Manchuria 10 votos 
12.0 - Manuel Jose Jardlm Janz 

Provas noo aceites de D. Manuel II 9 votos 
13.0 

- Tlago Correia 
Cartos com comboios 8 votos 

14.0 
- Paulo Rorlz Sequeira 

Obliterantes da Monarquia Portuguesa 8 votos 
15.0 

- Guilherme Sepulveda Rodrigues 
Transic;oo da Monarquia para a Republica 8 votos 

16.0 
- Fernando Marques Oliveira 

Linha FAM 18 da PAN-AM - Rota do Atlentico 7 votos 
17.0 - Beja Madeira 

Nominativos sobre D. Lurs I estampado 7 votos 
18.0 

- Fernando Marques Oliveira 
Emissoo Helice 6 votos 

19.0 
- Manuel Jose Jardlm Janz 

S. Tome e Principe - Sobrecargas locais 5 votos 
20.0 

- Paulo Rorlz Sequeira 
CERES - Portugal 3 votos 
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Jantar Comemorativo do 63.0 Aniversario do nosso Clube 

o tradicional jantar comemorativo do ani
versario do nosso Clube decorreu dia 28 de Outu
bro passado. Completou 0 noss.o Clube a bonita 
idade de 63 anos, continuando sempre na vanguar
da do associativismo filah§lico. 

Foi com imensa satisfa<;ao, malgrodo nesse 
mesmo dia, decorrer em simultaneo, outr~ evento 
filatelico, constatarmos uma significativa adesao 
dos nossos associados, prova evidente de que os 
mesmos estao cad a vez mais ligados a esta insti
tuic;:ao. 

Foi mais uma jornada de grande exaltac;:ao 
e fervor clubfstico, sinal de que 0 convfvio filatelico 
continua vivo e interessante. Diremos que este jan
tar foi um exito retumbante. 

Foi ponto alto deste convfvio a atribuic;:ao a 
diversos associados das medal has comemorativas 

de 25 e 50 anos de filiac;:ao. Notamos, que com 0 

passar dos anos, a lista de laureados vai aumen
tando significativamente, sinal da fidelizac;:ao das 
pessoas ao CFP. 

Outro ponto alto foi a atribuic;:ao dos "selos 
de Ouro", galardao que premeia os filatelistas, que 
durante 0 ana se distinguirom na filatelia, pelos tra
balhos que desenvolveram, ou pelos servic;:os rele
vantes prestados ao nosso Clube. 

Estamos convictos de que esta tradic;:ao se 
mantera por muitos anos, com uma adesao cada 
vez maior de associados, pois sera sin6nimo de vi
talidade associativa. 

Lamentamos a ausencia justificada do Prof. 
Oliveira Marques, galardoado com 0 Selo de Ouro 
"Dedicac;:ao e Excelencia". Ao ilustre e eminente 
filatelista enderec;:amos votos de uma rapida me
Ihora do seu estado de saude. 

Mesa de honra - Presldente da Dlrecc;ao do CFP, Eng.· Manuel Janz e esposa e Presidente da 
Assemblela Geral, Dr. Claudino Pereira 



SELOS DE OU RO 2006 

Selo de Ouro - Oedicac;:co e Excelencia 

Prof. A. H. Oliveira Marques, considerado um dos grandes historiadores portugueses, e um eminente 
filafelista cujo percurso nesta forma de coleccionismo se iniciou em 1943/44. Possui uma vasta colecc;ao 
onde se realc;am os selos sobre inv6lucro, reimpressoes, inteiros postais e Iiteratura filatelica. Foi um dos 
fundadores da Federac;ao portuguesa de Filatelia (1954) eo seu primeiro secretario. Presidiu a Lubrapex 
em 1980. A sua obra filatelica reparte-se por artigos em revistas e jornais, sendo 0 autor de Ensaios e 
Provas de Selos Portugueses (um volume e um catalogo), Catalogo de Inteiros Postais Portugueses (em 
colaborac;ao com Jose da Cunha Lamas) e Hist6ria do Selo Postal Portugues (3 volumes) 

Selo de Ouro - Filatelista do Ano 

Prof. Hernani Carmelo de Matos. Fundador e 
actual dirigente da Associac;ao Filatelica 
Alentejana (AFA) e da Associac;ao Nacional de 
Jornalistas e Escritores Filatelicos (ANJEF); 
colaborador em diversas revistas filatelicas; 
coleccionador experiente e avanc;ado 
principalmente em inteiros postais e maximafilia; 
ilustre conferencista; impulsionador da filatelia 
aletejana; melhor website de inteiros posta is, sao 
particularidades que dizem bem da excelencia 
deste filatelista, que com todo 0 merecimento 
deve ser dado publico reconhecimento. 

Selo de Ouro - Melhor Livro 

Selos Classicos de Portugal / Colecc;ao Albertino 
de Figueiredo, da autoria do nosso associado 
Eng.o Miranda da Mota. A obra galardoada 
destaca-se pela excelencia dos seus conteudos, 
dando a conhecer uma das melhores colecc;6es 
de Selos Classicos de Portugal. Sera sempre uma 
obra de referencia na area. Livro de grande 
qualidade tecnica, prima pela excelente 
apresentac;ao. 

Selo de Ouro - Melhor Autor 

Solicitador Pedro Grade, pelos artigos de 
excelencia que vem publicando no Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal. Dotado de um 
escrita fluente, simples e ao mesmo tempo rica, 
os seus artigos sao verdadeiras j6ias da Iiteratura 
filatelica portuguesa. E de realc;ar 0 ineditismo 
dos artigos que vem publicando no nosso 
Boletim. 
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Selo de Ouro - Associado do Ano 

A atribui<;ao deste premio a cargo do Direc<;ao 
do Clube Filatelico de Portugal. destinado a 
premiar 0 associado que se tenha distinguido 
durante 0 ano pelo seu trabalho em prol do 
Clube Filatelico de Portugal. foi atribufdo 00 Dr. 
Elder Manuel Pinto Correia. Este associado 
colaborou durante 0 ano de 2006 no realiza<;ao 
de dois leiloes filatelicos e no composi<;ao dos 
Boletins do CFP. Dedicou muito do seu tempo 
promovendo as actividades descritas com 
competencia e rigor. razao do atribui<;ao deste 
galardao. 

Cat61ogo 

SELOS PALOP 

de 

Antonio Romeo 

Pre~o de venda 

Publico 35,00 
Sodos CFP 30,00 

+ 
Portes 
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CURSO DE INICIACAo A FILATELIA 

Orienta~ao tecnica do Clube Filatelico de Portugal 

De Fevereiro a Abril de 2007 
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TEMAS: 

Filatelia Tradicional e Historia Postal, Filatelia Tematica, Inteiros 
Posta is, Maximafilia, Aerofilatelia e Astrofilatelia, As Novas Classes 
Filatelicas e a Filatelia no Actual Contexto e 0 Futuro da Filatelia. 

ORADORES: 

Adelino Caravela, Carlos Jorge Kullberg, LUIs Fernandes, Hernani 
de Matos, Joao Pinheiro da Silva, Fernando M. Oliveira, Rene 
Rodrigues da Silva, Jose Jardim Janz (Presidente do CFP). 

INSCRI~OES NA SECRETARIA DA SHIP 
Palacio da Independencla 

Largo de S. Domingos, n.D 11 (ao Rossio) 
Tel. 213241470 .......... ----------
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SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL 

PROGRAMA DO CURSO 

Orienta~ao Tecnica do Clube Filatelico de Portugal 

Oito sessoes, de Fevereiro a Abril de 2007, todas as tert;as-feiras pelas 
lShoo, na Sala de Leitura da Biblioteca da SHIP 

DATA 

06.02.07(3. a feira) 
13.02.07(3. a feira) 

27.02.07(3.a feira) 
06.03.07(3. a feira) 
13.03.07(3. a feira) 
20.03.07(3. a feira) 
27.03.07(3.a feira) 

HORA TEMA 

1Shoo Introdw;iio ao Curso 
1Shoo Filatelia Tradicional e Rist. Postal 

1Shoo 
1Shoo 
1Shoo 
1Shoo 
1Shoo 

FERIAS DO CARNAV AL 

Filatelia Tematica 
Inteiros Postais 
Maximafilia 
Aerofilatelia e Astrofilatelia 
As Novas Classes Filatelicas 

DOCENTE 

Adelino Caravel a 
Carlos Jorge Kullberg 

LUIS Fernandes 
Hernani de Matos 
Joao Pinheiro da Silva 
Fernando M. Oliveira 
Rene Rodrigues da Silva 

03.04.07(3. a feira) 1Shoo A Filatelia no actual contexto e 0 futuro da Filatelia -
Encerramento do Curso * Eng. Jose Jardim Janz 

(Presidente do CFP) 

Numero minimo de participantes: 10 * Numero maximo de participantes: 15 

Prec;o do curso - Socios do CFP e da SHIP: € 20,00 Nao socios: € 25,00 

* No dia do encerramento sera inaugurada uma Mostra Filatelica na qual participarao nao s6 os 
prelectores referidos, bern como consagrados filatelistas s6cios do Clube Filatelico de Portugal. 

A todos os participantes serao passados certificados de presenc;a que serao entregues 
nas cerimonias do dia 24 de Maio, dia da SHIP. 

************************************** 

Organizado pela Sociedade Historica da Indepencia de Portugal, sob a orientac;ao 
tecnica do Clube Filatelico de Portugal e contando com 0 importante apoio do nos so 
associado Dr. Rene Rodrigues da Silva (a quem des de ja agradecemos a prestimosa 
colaborac;ao dedicada a este evento), este curso de iniciac;ao a filatelia, constara de 
intervenc;6es (segundo programa anteriormente apresentado) a cargo de 8 ilustres 
estudiosos das diferentes areas de coleccionismo filatelico, com invejavel curriculum (todos 
associados do Clube Filatelico de Portugal). 

Estas intervenc;6es revestem-se de urn caracter essencialmente practico em 
detrimento de ensinamentos teoricos, pelo que se justifica que 0 curso esteja limitado a 
urn maximo de 15 participantes. As instalac;6es postas a disposic;ao pela SHIP (Sala da 
Leitura da Biblioteca) possibilita aos participantes, que numa grande mesa possam com 
maior liberdade de movimentos manusear os materiais apresentados para estudo. 
Esperamos com este evento promover esta tao aliciante actividade ludica. 



Caixa de Correio 

o Natal Portugues 

A Associac;oo Filatelica Alentejana (AFA) leva 
a efeito de 19 de Dezembro de 2006 a 31 de 
Janeiro de 2007 quatro exposic;oes. que estaroo 
patentes ao publico no Centro Cultural Dr. Marques 
Crespo. em Estremoz: 

o Natal visto pelas crianc;as do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Estremoz; 
Ilustrac;oes de Poemas de Natal pelos 
alunos de Artes da Escola Secundaria de 
Estremoz; 
Reproduc;oes de aguarelas de aspectos 
profanos do Natal Portugues; 
Presepios de colecc;oes particulares 
estremocenses. 

Estas exposic;oes podem ser visitadas naquele 
periodo de terc;a a sabado entre as 9HOO e as 12H30 
e entre as 14HOO e as 17H30 

Dupla afixac;co (selos e etiquetas) 

Os cn informaram que a partir de 31 de 
Dezembro de 2006 foram retirados de circulac;oo 
todos os selos e etiquetas com dupla afixac;oo de 
valores. 

Estes selos e etiquetas podem ser trocados por 
selos que estejam em vigor. em qualquer Estac;oo 
dos Correios. entre 2 de Janeiro e 31 de Marc;o de 
2007. 

Caminhos-de-Ferro em S. Tome e Principe 

.............. 
CAMINHOS-DE-FElIKO 
EM S. '1'OM£ E PRiNCIPE 
or........,..".,.s... 
f.~m."", 

Da autoria do nosso asso
ciado. Salomoo Vieira. acaba 
de ser publica do 0 interessan
te estudo "Caminhos-de-Ferro 
em S. Tome e Principe". Bem 
documentado e aprofundado 
estudo sobre os Caminho-de
Ferro das Roc;as e 0 Caminho
de-Ferro do Estado. contem 
numerosa informac;oo sobre 
estes servic;os. 

Embora nada tenha a ver com a Filatelia. tra
ta-se da Obra de um Filatelista. nosso associado 
ha mais de 25 anos. que nos orgulhamos de divul
gar. Os nossos agradecimentos pelo exemplar ofe
recido para a nossa Biblioteca. 

Catalogo especializado - SELOS PALOP 

Oficial Portuguesa. 

Da autoria do nosso asso
ciado. Ant6nio Romoo. acaba 
de ser publicado um catalo
go com 0 titulo supra. Obra de 
grande envergadura vem . 
com muita oportunidade. pre
encher uma lacuna. permitin
do aos muitos coleccionistas 
desta especialidade uma vi
soo mais esclarecedora das 
numerosas emissoes de selos 
dos Paises Africanos da Lingua 

Este catalogo pode ser adquirido nos estabe
lecimentos comerciais filatelicos ou directamente 
para 0 editor atraves do Clube Filatelico de Portu
gal. 0 prec;o de capa e de € 35.00 + portes. porem 
os s6cios do CFP pagaroo apenas € 30.00 + portes. 
por deferencia do autor. Aproveitamos tambem 
para agradecer ao Ant6nio Romoo pela oferta de 
um exemplar para a nossa Biblioteca. 

Selo Corporate 

No seu Boletim Oficial de 2006.06.041. os cn 
doo-nos conta da criac;oo do chamado "Selo 
Corporate / Selo Corporativ~". Para conhecimen
to dos nossos associados. a seguir transcrevemos 
a parte do referido Boletim que esclarece do que 
real mente se trata: 

Consiste em permitir associar ao selo postal tra
dicional uma outra componente - designada tarJa 
- contendo logotipo da marca. evento ou slogan 
promocional. A componente "corporate" (tarJa) 
devera. quando colada nas correspondencias. si
tuar-se a esquerda do selo e a sua dimensoo ser 
sempre inferior a do pr6prio selo. 

A emissoo do Selo Corporate estara sempre 
associada a emissoo de um selo postal. A cada 
selo postal devera estar associada apenas um 
parceiro. No anuncio da emissoo sera estabeleci
do 0 numero de unidades a emitir e a emissCio res
peitara todo 0 normativo filatelico em vigor. 

De acordo com esta decisoo. foram ja emiti
dos dois selos. sobre 0 tema "AGUA" e comemora
tivo dos "50 anos da Fundac;oo Calouste 
Gulbenkian. 

139 



140 

Artigos Fllah~licos Dispersos 

No intervalo do leiloo filatelico efectuado no 
dia 18 de Novembro passado, no Ateneu Comer
cia I do Porto, 0 Nucleo Filatelico daquela 
colectividade, prestou mais uma sentida home
nagem ao Grande Filatelista e impulsionador da 
Filatelia que foi 0 Eng.o Armando Mario ° Vieira. 

Usou da palavra 0 Prof. Doutor Antonio Felino, 
que em palavras simples e sentidas, enalteceu a 
figura do homenageado. Na oportunidade e inte
grado nesta homenagem, procedeu-se ao lanc;a
mento do segundo volume dos "Artigos Filatelicos 
Dispersos". 

Colectanea dos escritos do Eng.o Armando 
Vieira entre 1989 e 2004, da-nos uma ideia da gran
deza dos seus conhecimentos filatelicos. Acresce 
a inclusao de um artigo inedito que iria dar lugar 
ao Iivro "Os Correios e a Guerra do Patuleia", cujo 
interesse para os filatelistas estudiosos daquele 
conturbado perfodo, e de assinalar. 

o Clube Filatelico de Portugal associa-se a too 
merecida homenagem, a quem tanto trabalhou 
em prol da Filatelia em Portugal, e agradece a 
oferta de um exemplar, de too importante obra, 
para a sua Biblioteca. 

Etlquetas de Franquia Automatlca 

No dia 20 de Outubro, conforme noticiamos, 
entraram em vigor as novas "Etiquetas de 
Franquia" tendo como motivo a "Luta contra a 
Sida". 0 Boletim dos cn de 2006.09.21. contem 
uma informac;oo que reputamos do maior interesse 
para 0 cad a vez maior numero de coleccionadores 
destas especies filatelicas, e de que a seguir damos 
nota. 

1 - Entre 20 de Outubro e 5 de Novembro, deve 
efectuar-se a substituic;oo integral das antigas 
Etiquetas pelas agora emitidas; 

2 - No caso de, em algumas das maquinas noo 
tenha sido efectuada a substituic;oo, devem as 
mesmas ser colocadas "fora de servic;o"; 

3 - Devem ser devolvidas 00 Armazem de 
Lisboa (CSG/CGS/GSL) ate ao dia 20 de Novembro 
todas as Etiquetas de Franquia anteriormente 
utilizadas; 

4 - 0 CSG/CGS/GSL procedera a sua imediata 
inutilizacoo, devendo para 0 efeito elaborar 0 

respectiv~ auto. 

Academia Olfmpica de Portugal 

o Conselho Directivo da Academia Olfmpica 
de Portugal realizou uma Mostra Filatelica 
Olfmpica, comemorativa do seu XX Aniversario, 
dias 16 e 17 de Dezembro, na sede do Comite 
Olfmpico de Portugal em Lisboa. 

Dia 16 de Novembro esteve a disposic;oo do 
publico um Posto de Correio Itinerante, gentilmen
te cedido pelos cn, assim como uma marca pos
tal comemorativa do evento e, tambem um so
brescrito comemorativo da AOP. 

Selos sem indicac;ao do valor facial 

Os cn, no seu Boletim Oficial n.O 38 de 2006 
prestam diversos esclarecimentos acerca dos 
selos emitidos com 0 valor facial indicado por uma 
das letras N, A e E. Importa destacar 0 seguinte: 

1 - Emiss6es que inclufram selos nessas 
condic;6es: Parabens. Mascaras e Agua. 

2 - Valores e utilizaC;oo de cad a uma das letras: 
N - € 0,30 * Correio Normal Nacional 
A - € 0.45 * Correio Azul Nacional 
E - € 0,60 * Correio Normal Europa 

Estes selos destinam-se a franquiar objectos 
com 0 peso maximo de 20 gramas, de formato 
normalizado. Em todos os outros casos, como 
excesso de peso e objectos noo narmalizados, os 
procedimentos soo identicos aos adoptados para 
selos de correspondente valor facial. devendo ser 
regularizadas/completadas as franquias, como se 
de um selo tradicional se tratasse. 

48,a Mostra do Clube de Campismo do 
Concelho de Almada 

Organizada pela secc;oo de Filatelia e 
Coleccionismo do Clube de Campismo do 
Concelho de Almada realizou-se na Academia 
Almadense, de 24 a 26 de Novembro a 48.0 Mostra 
de Filatelia e Coleccionismo: 40 Anos do Ponte 
sobre 0 Tejo. 

o CFP agradece 0 convite que tiveram a 
gentileza de nos enviar para a cerimonia inaugural. 

Premios de Merito Filatelico da FPF·APD 

Pela Federac;:oo Portuguesa de Filatelia APD, 
foram atribufdos os habituais Premios de Merito 
Filatelico - Literatura. De entre os galardoados 
desejamos distinguir os nossos associados: 

Jose Geada de Sousa - Premios Godofredo 
Ferreira e ° Guedes de Magalhoes 

Hernani Carmelo de Matos - Premio Anfbal 
Queiroga. 

Aos galardoados apresentamos as nossas feli
citac;:6es. 

Mostra Fllatelica em 8eja 

Em homenagem ao filatelista Eng.o Jose Guer
reiro de Brito e comemorativa dos 25 Anos da Pri
meira ExposiC;oo Filatelica do Nucleo de 
Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do 



Hospital Distrital de Beja, decorreu entre 3 e 7 de 
Outubro passado uma Mostra Filatelica, organiza
do por este nucleo filatelico. Estiveram expostas 7 
participac;:6es filatelicas. 

Para O5sinalar 0 evento foi emitido um sobres
crito bem como um carimbo comemorativo. 

Interpor 2006 e Exgaportem 2006 

Decorreu de 23 de Setembro a 8 de Outubro 
passado na Marinha Grande, organizadas pela Ca
mara Municipal da Marinha Grande, pela Ufinor e 
um grupo de filatelistas locais, as exposic;:6es In
terpor 2006 - XVI Exposic;:oo Filatelica do lnteiros 
Posta is e a Exgaportem - III Exposic;:oo de Filatelia 
Tematica Portugal/Galiza. 

Estiveram patentes ao publico 48 participa
c;:6es filatelicas portuguesas e espanholas, a mai
oria de elevado nivel exposicional. E de destacar 
os Grandes Premios obtidos pelos nossos associa-

dos Luis Brito Frazoo, Jose Luis Queir6s e Asdrubal 
Augusto Magalhoes, para alem de outros grandes 
expositores associados a este Clube. 
Reuniao de PPS em Portugal 

Por carta dirigida a este Clube 0 Presidente da 
Portuguese Philatelic Society of Great Britain", Sr. 
Roger Lawson comunicou-nos que tal como vem 
sendo habito, realizaroo a sua Assembleia Geral 
de 2007 em Portugal. 

Tal evento tera lugar de 24 a 25 de Marc;:o em 
Faro (Hotel Eva). Estoo desde ja convidados os 05-

sociados do Clube Filatelico de Portugal a esta
rem presentes no convivio entre coleccionadores 
britanicos e portugueses, que tera lugar dia 24 a 
tarde e 25 de manho. Fomos ainda informados de 
que dia 24 a tarde havera um leiloo filatelico. 

Os interessados em comparecer a este convi
via devem contactar 0 Clube Filatelico de Portu
gal. 

SELOS DE OURO 2006 

PATROCINADOS PELA 

FILATELIA DO CHIADO 
RUA DO CARMO 98 * 1200-094 LISBOA 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° 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 marca«;ao previa) 

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

FILATELIA·NUNlISNIATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

C8BPRA E VEIDE 
Grandes Colec<;:oes e 

pe<;:as isoladas 

Apartado -1511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.:291 22 3070 
Fax:29123 0805 
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FORMAS DE PAGAMENTO 

A fim de facilitar 0 pagamento de quotas e de aquisic;:6es nos leil6es 0 CFP vem proporcionar, a 
partir desta data, as seguintes formas de pagamento aos seus s6cios. 

1. Sodos resldentes em Portugal 

1.1 - Por cheque endossado ao CFP. Se enviado pelo correia solicita-se que nao se use 0 

correia registado; 
1.2 - Em dinheiro, na sede; 
1.3 - Por Vale Postal; 
1.4 - Por transferemcia banc6ria para 0 seguinte NIB do Millenium Bcp: 

0033.0000.0000.4270.7626.4 
1.5 - Neste formato h6 a referir as seguintes duas alternativas, a saber: 
1.6 - Via Internet ( "Home banking") 

Mencionar no espac;:o reservado a mensa gem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota, 
leilao, outr~); 

gl Via Multibanco 
Atendendo a que nos e imposslvel identificar a origem da transfen§ncia, os s6cios devem enviar
nos, pelo correio, uma c6pia do talao do Multibanco. Poderao, igualmente, enviar-nos a informac;:ao 
relevante (NIB da conta emissora) por correia electr6nico para 0 seguinte enderec;:o: 

cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

2. Sodos resldentes no Estrangelro 

Importante: S6 se aceitam transferencias em EURO. 
Eventuais despesas nas transferencias serao sempre suportadas pelo s6cio. Para estes s6cios 
possibilitamos as seguintes duas modalidades: 

2.1 - Soclos resldentes na CE ( zona Euro 1) 
Podem fazer as suas transferencias utilizando: 

I BAN: PT50.0033.0000.0000.4270. 7 626.4 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 

Mencionar no espac;:o reservado a mensagem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota, 
leilao, outr~); 

2.2 - Soclos resldentes no Resto do Mundo 

Poderao usar 0 sistema PayPal® (www.paypal.com) fazendo os envios para 0 seguinte recipiente: 
cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

As quantias devem ser acrescidas de 6,0% para suporte das despesas do PayPal. Mencionar no 
espac;:o reservado a mensagem 0 N° de Soclo e 0 motivo de pagamento (quota, leilao, outr~). No caso 
de pretenderem pagar por cheque sobre um Banco estrangeiro deverao incluir a quantia de 13,00 € 
para suportar os elevados custos banc6rios. 

1 Alemanha, Austria, Belgica, Espanha, Finlandia, Frant;:a, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Baixos e Portugal 

PAYMENT METHODES 

In order to take easy the payment of annual member fees and the auctions purchases the CFP come 
to provide to its members the following payment methods. 

1 . Members living In Portugal 

1.1 - By personal check endorsed to the CFP. 
1.2 - By cash, payed on the headquarters; 
1.3 - By Postal Order 
1.4 - By banking transference for the following NIB of Millenium Bcp: 0033.0000.0000.4270.7626.4 



In this way there are the following two alternatives: 
a) By Internet ("Home banking") 

Please, in the private message space write the Member Number and the reason of payment (annual 
fee, auction, another one); 

b) By Multibanco 
Please, because in this way it is impossible to identify the source of the transference, the members 

must send to us, by mail, a copy of the Multibanco counterpart . Also it will be possible send to us, by 
emaiLtheNIBofsendingBankaccounttothefoliowingaddress: Cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

2. Members living in the Foreigner 
Important: Payments in EURO currency only accept. Eventual fees charged by Bank or other 

mediator always will be payed by the member. For these members the CFP make possible the 
following 2 methods: 

2.1 - Members living in the CE (Euro zone c ountriesl) 
They can make its transferences using: 

IBAN: PT50.0033.0000.0000.4270. 7 626.4 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 

Please, in the private message space write the Member Number and the reason of payment 
(annual fee, auction, another one); 

2.2 - Members living in the Remaining port jon of the World 
They will be able to use the PayPal® system (www.paypal.com) making the money sen dings for the 

following container adress: 
Cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

Any amounts payed by this method must be charged by 6,0% to support the PayPal fees. Please, in the 
private message space write the Member Number and the reason of payment (annual fee, auction, 
another one) .These members can also to pay by Check which will be charged by € 13,00 to support high 
bank fees. 

1 Alemanha, Austria, Belgica, Espanha, Finlandia, FranlYa, Grecia, IrIanda, Italia, Luxemburgo, Paises Baixos e Portugal 

Base de dados de enderec;os electronicos dos socios 

A fim de criarmos uma base de dad os de enderec;:os electronicos dos socios que, no futuro, 
venha a facilitar e a permitir 0 envio de informac;:oes e importante que complementemos aquela que ja 
possufmos. Assim, vimos por este meio, solicitar aos socios que possuem e us em 0 correio electronico 
como forma de comunicac;:oo que nos facultem 0 mesmo. Para isso bastara que enviem para 

cfp-geral@mall.telepac.pt ou cfportugal@mall.telepac.pt 
uma mensagem em que em Assunto mencionem 0 vosso N° de Socio e, eventualmente, 0 Nome ( para 
despistar eventuais erros de digitac;:oo ). 

Novos endere~os electronicos para contactar 0 Clube 
Prezado socio a partir deste mes podera contactar 0 CFP por correio electronico nos seguintes 

enderec;:os: 
.G..erQl 

cfp-geral@mall.telepac.pt ou cfportugal@mall.telepac.pt 

Assuntos de Dagamento de Quotas e Itens adguiridos em Leiloes 
cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 

Assuntos relativos g Leiloes 
cfp-Ieilao@mall.telepac.pt 

Assuntos relativos ao Boletjm 
cfp-revlsta@mall.telepac.pt 

Assuntos dirigidos go Presjdente do CFP 
cfp-presldente@mall.telepac.pt 

Gratos pela sua colaborac;:oo. 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.0 OT.o -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218123936 

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

Qualidades e quotiza!foes dos s6cios: 

JUNIOR 

EFECTIVO -Portugal 

EFECTIVO -Estrangeiro 

7,50 Euros 

15,00 Euros 

20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

ANUNCIE 
NA REVISTA DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

---PRlfwt,.ftG-
---CORREll AElEO-
--- TRANSATUNnCII -___ LISBOA_ _ 
___ -AMERICAN____. 
___ JUNHO 1928 __ _ 

PE~AS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER , 
SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA? 

QUER AJUDA PARA COL~CCIONAR ESTA CLASSg FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA FPF NA fEDERA9AO INTERNACIONAL DE FILATELIA 

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



Novas Emissoes Portuguesas 

Peixes da Costa Portuguesa 

Data de emissao: 7 de Outubro de 2006 
Desenho: Pedro Salgado / Vasco Marques 
Impressao: INMC / Offset 
Popel: 102 gr/m2 
Denteado: nao indica do 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano de emissao 

€ 0,30 300.000 
€ 0,45 250.000 
€ 0,60 250.000 
€ 0.15 250.000 
€ 1,00 250.000 
€ 2,00 250.000 

Blocas: 2 blocas com 2 selos de € 0,80 coda. 
Tiragem: 70.000 de coda 
FOCs: Lisboa Porto, Funchal e Ponto Delgado 

Correlo Escolar 

Data de emissao: 9 de Outubro de 2006 
Desenho: Atelier Sofia Lucas 
Impressao: Cartor / Offset 
Popel : 110 gr/m2 
Denteado: nao indicado 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha : 50 selos 
Plano de emissao: 

(2 xl N - Correio normal 20 grs 550.000 

FDCs: Lisboa Porto, Funchal , Ponto Delgado, 
Coimbra, Faro e Evora 

Defende a Vida 
faz 0 teste do VIN/sida 

Data de emissao: 20 de Outubro de 2006 
Tipo se selos: Etiquetas 
Maquinas: AMIEL, SMD, E-POST, CROUZET 
Desenho: Vasco Marques 
Impressao: La Poste / Offset 
Plano de emissao 

Correio Normal 

Correio Azul 

€0,30 
€ 0,48 
€ 0,52 
€ 0,60 
€ 0,75 
€ 0,45 
€ 1,80 

FOC: Lisboa, Porto, Funchal e Ponto Delgado. 

As maquinas CROUZET imprimem taxas a partir de 
0,45 e fornece recibos no mesmo suporte de selos 

150 Anos do Caminho de Ferro em Portugal 

Data de emissao: 28 de Outubro de 2006 
Desenho: Atelier Acacio Santos 
Fotos: Arquivo CP e Varela Pecurto 
lIustra<;ao: Bernardo Marques 
Impressao: INMC / Offset 
Popel : 102 gr/m2 
Denteado: nao indica do 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano de emissao 

€ 0,30 300.000 
€ 0,45 250.000 
€ 0,60 250.000 
€ 2,00 250.000 

Blocos: 1 blocos com 1 selos de € 1,60. 
Tiragem: 70.000 de coda 
FDCs: Lisboa Porto, Funchal e Ponto Delgado 

500 Anos da Chegada dos Portugueses ao 
Ceilao 

Data de emissao: 30 de Outubro de 2006 
Desenho: Vasco Marques 
Impressao: Cartor / Offset 
Popel: 110 gr/m2 
Denteado: nao indicado 
Formato: 30,6 x 40 mm 
Folha: 50 selos 
Plano de emissao 

€ 0,30 300.000 
€ 0,75 250.000 

Blocos: com 1 selos de € 2,40 
Tiragem: 70.000 de coda 
FOCs: Tipo C6 e C5 
Lisboa Porto, Funchal e Ponto Delgado 
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

ALTERACOES - NOVOS s6clos 
Portugal 

2223 - Carlos Eduardo Teixeira Pinto * Apartado 1103 * 2771 - 901 * PACO DE ARCOS 

2328 - Alberto Trindade Vargues • R. Padre Antonio Vieira, 3 - 3.0 F • Cidade Nova * 2660 - 231 • S.ANTo DOS 
CAVALEIROS 

3800 - Virgilio Duarte Batista • Av. dos Bombeiros Voluntarios de Alges, 78 - 4.0 Dt°. . • 1495 - 023 • ALGES 
• virg ilioduarte@hotmail.com 

3963 - Luisa Maria Esteves Ramires • Av. Elias Garcia, 144 - ric Esq. * 1050 - 101 • LlSBOA 

3964 - Jose Manuel Relvas Domingos· Av. Uruguai, 14 - 50 Dto
• 1500 - 613 * LlSBOA 

3965 - llidio Mendes Pires * Qta Pires Marques, lote 207 - 20 Esq. * 6000 - 410 * CASTELO BRANCO * 
ip 1959@sapo.pt * (MJ 1 ,Livros CTT,Blocos,Mini-folhas,Carteiras, 114, 1 08, PO,Fr 

3966 - Rosalina de Jesus de Matos Cardoso * Av. Alvares Cabral. 86 A (sobrelojaJ * 1250 - 018 * LIS BOA * 
filatelia-matoscardoso@sapo.pt • V.C, 1, N.U 

3967 - Joco Menino Vargas· Alameda Vieira da Silva, 3 - 30 Dto
• 2780 - 046 * OEIRAS * Lm.vargas@clix.pt 

3968 - Carlos Manuel Oliveira da Fonseca Maia • R. Dr. Domingos Campos, bloco 4 - Ent. 13 - 20 Esq. * 5000 
- 439 • VILA REAL * cmaia@net.sapo.pt * (MJ T.U. 

3969 - Vitor Martins Coelho da Silva • R. D. Jose Alves C.Silva , 62 - 20 DtO 
• 2410 - 118 * LEIRIA • 

vitormsilva@pluricanal.net * (MJ,1.2A. N. 114,91 

3970 - Joco Jose Pereira Paulo· R. Ten. Medico Ramiro Correia, lote 7 - 3°Esq. * Vale Figueira * 2695 - 758 
• S. JOAO DA TALHA * joaojppaulo@hotmail.com * (MJ C. 3, N.U. 

3971 - Cristina da Conceic;co Felix Pombal * R. Alexandre Herculano, 45 - 10 DtO * 2835 - 058 * BAIXA DA 
BANHEIRA * cristinapombal@hotmail.com 

3972 - Herculano Jorge Abreu Loureiro Costa * R. General Humberto Delgado, 178 * 4405 - 863 * VILA 
NOVA DE GAIA • herculano.costa@hotmail.com * (PJ C.3,Correspondencia censurada 

3973 - Vitor Manuel Ferreira dos Santos * R. Herois de Quionga, 9 - Porta 5 * 1170 - 178 * LIS BOA * 
vitorfelixsantos@hotmail.com • (MJ V.C. 1. N.U. 

3974 - Marisa Alexandra Ferreira Correia * R. Barco de Moc;omedes, 37 - 1.0 Esq. * 2775 - 715 * CARCAVELOS 
* (PJ N.U.T18, PO,ln, 

3976 - Antonio Centurio Nunes Duarte * R. Silva Lobo, 193 ric Esq. * 2765 - 053 * ESTORIL * (MJ 
T.C.60,1 ,21 ,53,10,32, PO,ln 

3977 - Antonio Manuel Agro Magalhaes Baico * Av. Gago Coutinho, 59 - 40 Esq. A * 1700 - 027 * LIS BOA 
• abaiao@univ-ab.pt * (AJ C.60 1,2A,N. 

Africa do Sui 
3975 - Fernando Jose Chorco Braga e Couto * Postnet Suite 163, Private Bag X 19 * Gardenview 2047 * 

AFRICA DO SUL * nandoc50@yahoo.com * (AJ 60, 1 ,2C,52,Sudoeste Africano,N.U.114,97,94,93,92, 
90,Po,ln,Fr 

Franc;a 
3978 - Rodolphe Pleinfosse * 18 Les Ruelles * 14320 Clinchamps * FRANCA * rodolphe.pleinfosse@world 

online.fr * I.Postais e Telegramas cl Anuncios 

Republica Checa 
3979 - Jaroslav Benkovsky * Fertekova 5 * 18100 PRAHA 8 * REP. CHECA * jaroslav.benkovsky@tiscall.cz 

* (MJ C. 2A.U. PO,Es,ln, Fladung 



Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao dos leitores que pod em 
aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 por Iinha 

Mario Serrano. 11 1. St Martin.s 
Way. Thetford - Norfolk IP24. 3QB. 
Inglaterra. Desejo correspon
dentes para trocar selos usados. 
base Yvert. Pretendo Portugal. 
ex-Colonias e outros. Dou Gro
Bretanha e outros. 

Hlstorla Postal de Portugal e 
Colonlas 

Vendas por consulta e por ficha de 
cliente. Socio n.o 3865 do CFP 
KRUGERS 
Apartado n.o 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Fax: 219477326 - Tim 914139383 

Ajudamos a desenvolver colec
c;oes Filahfllicas. Portugal - Ac;o
res - Madeira - Ultramar - Palops 
novos e usados. Atendemos lis
tas de faltas. 
SELOMANIA 
Apartado 5273 
2831 - 904 Barreiro - Portugal 
e-mail: selomania@sapo.pt 

Troco e venda selos de Portugal. 
ex-colonias e estrangeiros. 

M. Leitoo. Rua Julio Dantas. 3 -
1.0 F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

I can propose: Stamps of the USSR 
(Russia). FDC. covers with 
cancellations on topics "Artic & 
Antartic" and "Cosmos". 
I need: with high quality stamps in 
full sets on topics: URSS (till 1960 -
chronological); "Fauna"; "Cosmos" 
and "Olimpic Games". 
Andrey Aphonin. POBox 4748 
183038. Murmansk 38 - Rsssia 
Fax: +78152422415 

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

Agenda de actividades 

Marc;o 

Abril 

Maio 

Dia 17 - 1.0 Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Dia 22 - Assembleia Anual do Clube Filatelico de Portugal para aprovac;oo das 
contas do exercfcio de 2006 

Dia 31 - Colecc;6es de Prestigio 
Privativos de Portugal -
Elder Manuel Pinto Correia 

Dia 28 - Colecc;6es de Prestigio 
Portugal Conection - Estudo de Correio Aereo de 1924 a 1960 
Fernando de Oliveira 

Dia 12 - Colecc;6es de Prestigio 
1.. emissao de Inteiros Postais do Ultramar Portugues 
Luis Virgilio Brito Frazoo 

Dia 26 - 20.0 Leiloo Inter-sodos do Clube Filatelico de Portugal 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
M.\RJ.\ CEciLJ.\ DO S.\CR\~IK'''rO 
Rua do Crucifixo , 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100- 183 LISBOA • PORTUGA 
"WW . filatelia-sacramento . com e-mail : info@filatelia- sacramento . com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTU6AL E ULTRAMAR 
Formato 21 x 24,2 ems 

Permanentes Cartollna 160 grs 
Euro 

PORTUGAl- l.'Parte ISelos do Correio Normal/ 
• Volume I ISelos de 1853 a 1969/.............................................................................................................................. ........ 45.00 
• Volume" ISelos de 1970 a 1990/............................................................................................................................. ........ 50,00 
• Volume 11/ Iselos de 1991 em diante/................................................................................................................................ 77,00 

PORTUGAl- 2.' Parte I ISelos de Aviao, Imposto, Encomendas, Porteado, Olicial, Privativos, etc./................................................................. 22,00 
• 2.' Parte " 1810cos/......................................................................................................................................................... 135,00 

IlHAS ADJACENTES.................................................................................................................................................................................... 78,50 
ANGOLA........................................................................................................................................... .......................................................... 30,00 
ANGOLA PAlOP....................... ................................................................................................................................................................... 100.00 
CABO VERDE............................................................................................................................................................................................... 16,50 
CABO VERDE PAlOP.................................................................................................................................................................................... 43,50 
GUINE......................................................................................................................................................................................................... 19,00 
GUINE PAlOP.............................................................................................................................................................................................. 92,50 
INDIA.......................................................................................................................................................................................................... 24,00 
MACAU....................................................................................................................................................................................................... 91,50 
MOI;AMBIOUE............................................................................................................................................................................................. 32,00 
MOI;AMBIOUE PAlOP.................................................................................................................................................................................. 105,00 
s. TOME E PRiNCIPE ............... ...................... ............... ............ ................ ............. ................... ............................... ...... ...................... ...... 20.00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP 1- N.· 1 a 59, Av. 1, BIDeD 1 a 53..................................................................................................................... 59,00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP" - N.· 60 a 98, Av. 2. Bloca 54 a 109................................................................................................................ 50,00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP 11/- N.· 99 a 157, Av. 2, BIDeD 110/177.............................................................................................................. 66,00 
TIMOR......................................................................................................................................................................................................... 18,00 
COMPANHIAS DE MOI;AMBIOUE E NIASSA.................................................................................................................................................... 16,50 
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, lOURENI;O MAROUES, TETE, OUElIMANE, KIONGA, 2AMBEZIA E UlTRAMAR................................................ 20,50 
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................ 0.65 

Mar~o 2006 IVA InC/uldo 2196 

Aos nossos clientes e amigos, 

Ha 92 anos iniciavamos 0 envio de catalogos de venda 
mensais aos nossos clientes. 

Durante este longo periodo de tempo, os nossos clientes 
receberam os catalogos regularmente. 

Agora, atingimos 0 numero 1000 grac;as a organizac;ao e 
ao controlo perfeito das existencias e a uma equipa 

especializada para desenvolver 0 trabalho. 
ProssegLiiremos nesta linha de venda e esperamos continuar a contar com a 

vossa confianc;a. 
Se nao recebe os nossos catalogos de venda, solicite 0 envio gratuito. 

FILATELIA LLACH, s.l. 
Fundada em 1915 

Diagonal, 489 
08029 BARCELONA - Espana 

Tel. 34.93.410.50.00 

~~ _______________________ F_ax __ 3_4._9_3._4_19_._47_._28 ________________________ ) 



Proteja a seu investimento 

MS 
W\\/w.sew,itdssystems.pt I E 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 


