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EDITORIAL 

Depois de um descanso merecido e altura de retomarmos a nossa actividade. Come~amos 
o mes de Setembro com a apresenta~ao de mais uma "Colec~ao de Prestlgio": coube ao 
nosso colega Fernando Oliveira apresentar a sua colec~ao de aerofilatelia. Colec~ao 
que despertou 0 maior interesse nos filatelistas presentes, obrigando a explica~ao desta, 
pe~a a pe~a. Foi pena que nao estivessem prontos os novos quadros que fomos obrigados 
a mandar fazer; esperamos poder contar com eles no proximo mes de Novembro. 

E ja no final do rnes de Outubro, que 0 Clube festeja 0 seu 640 aniversario com 0 

habitual jantar, ocasiao sempre aproveitada para um convivio alargado dos nossos 
associados. 

Como ja vai sendo habito dos anos anteriores, tambem este ana iremos aproveitar a 
ocasiao para distribuir as medal has comemorativas dos 50 e 25 anos de filia~ao no 
nosso Clube. Refiro aqui os nomes dos associ ados, Joaquim Marques Leitao e Anfba/ 
Barbosa, que comemoram as "Bodas de Oure", sem duvida alguma, uma meta bonita de 3 

se alcan~ar. 

Faremos, tambem, a distribui~ao dos premios "Selos de Oure", atribuidos aos filatelistas 
ou entidades, que se tenham distinguido ao longo do ano, pelo seu trabalho em prol do 
Clube ou da Filatelia Nacional. 

No nosso ultimo jantar, nem tudo correu tao bern como seria de desejar, 0 que nos levou 
este ana a escolher outr~ local para festejarmos 0 aniversario do nosso Clube. A escolha 
recaiu no Hotel Roma. Sabemos que nao e possivel reunirrnos todos os nossos associados, 
mas vamos com certeza reunir grande numero deles. 

Aprovelto a oportunidade para renovar os meus agradecimentos a todos os que connosco 
tem colaborado na feitura do nosso Boletim, que mais uma vez conseguiu publicar urn 
numero elevado e diversificado de artigos de incontestavel interesse para a filatella 
portuguesa. 

A todos desejamo sucesso nas activldades filatelicas. 

MANUEL JANZ 





Luls FrazQo F.R.P.S.L 

lulsvbp.frazao@netcabo.pt 

/ 

;f;Io~a/I(blrt(e e iffrl/a 

1 - A marca "PAGO" apllcada pelo CORREIO DE 
LOURENCO MARQUES 

o primeiro tema a que nos vamos referir, j6 foi 
anteriormente tratado1 de uma forma parcial. num pequeno 
estudo sobre " 0 recurso no Ultramar portugU9S as marcas de 
pre pagamento de porte", onde nos limitamos a arrolar quais 
as marcas que se conheciam em cada provincia, e 0 seu 
periodo de utllizac;:Cio. No caso de Lourenc;:o Marques, apresenta
se agora um avanc;:o significativo no estudo destas marc as, dada 
a descoberta da autorizac;:Cio oficial para a sua utilizac;:Cio, 
fundamentada na falta de estampilhas de determinados 
valores. 

Cronologla leglslatlva relatlva aos documentos 
transcrltos abalxo 

1. 22 de Novembro de 1889. Faltam selos de 25 reis, 
como fazer? 

2. Respostq q 22 de Novembro de 1889. Vai ser enviado 
um carimbo PAGO. 

3. 4 de Setembro de 1890. Faltam taxas para 0 

estrangeirol Como proceder? 
4. Respostq q 4 de Setembro de 1890. Utilize-se tambem 

a marca PAGO. 
5. Em Janeiro de 1891 j6 os novos selos vCio a caminho, 

devendo cessar a utilizac;:Cio do «PAGO)) 

407 de /890 
/3-2-9/ 
Copia 

Serie de mil oitocentos oitenta e nove=Numero 
quarenta e seis=lIustrissimo e Excelientissimo Senhor= Logo que 
reassumi as func;:c3es do meu cargo requisitei ao thesoureiro 
d'este districto os sellos postaes que eram necessarios visto que 
os que 0 meu antecessor me hav/a entregue nco eram 
bastantes, 0 thesoureiro porem s6 sa tis fez uma pequena parte 
do m/nha requ/s/c;:co allegando nco ter ma/s sellos de taxas que 
eu requisitava Informando-me elle n 'essa occas/co que 
brevemente me fornecerla logo que vlessem de Moc;:amb/que 
para onde elle havla pedldo; como depo/s d'essa data fa 
vleram de Moc;:amb/que tres paquetes e 0 thesourelro do 
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districto noo recebeu, como elle acaba de me dec/arar, sellos de que preciso, e a fa/ta d'elles deve 
frazer prejuizos ao publico, queira Vossa Excellencia informar-me como deverei proceder na forma de 
franquia quando 0 contribuinte noo queira franquear por fa/ta de sellos proprios com maior despeza do 
que deve, noo querendo tambem que a sua correspondencia va mu/ctada. E este 0 caso que breve se 
dara quando 0 publico quiser franquear as suas cartas para qua/quer ponto d' esta provincia cujo porte 
e de vinte e cinco reis e os sellos menores que tenho soo de taxa de quarenta reis.= Deus Guarde a Vossa 
Excellencia=Direcc;:oo do Correio de Lourenc;:o Marques vlnte e dols de novembro de mil oltocentos e 
oltenla e novea lIustrissimo e Excellentissimo Senhor Governador do Districto= 0 Director Jose A. da Silva= 

Esta Conforme 
Direcc;:oo do Correio de Lourenc;:o Marques 9 de Janeiro de 1891 

407 de 1890 
13-2-9/ 
Copio 

Serie de mil oitocentos oitenta e nove=Numero oitocentos e sessenta=lIustrissimo e Excellentissimo 
Senhor= Em resposfa ao officio de Vossa Excellencia, datado de hoje, cumpre-me informa-/o de que 
sera fornecido a essa direcc;:oo um carimbo com a designac;:oo _Pago_ do qua/ Vossa Excellencia faro 
uzo na correspondencia a que respeite a taxa de vinte e cinco reis, e inferior, em quanta se noo recebem 
as estampilhas requisitadas com urgencia; dignando-se Vossa Excellencia dar conhecimento as direcc;:c5es 
dos correios, pe/as quaes deve transitar a correspondencia, da razoo porque se faz uzo do mesmo carimbo, 
e para que elias reconhec;:am a sua /egalidade= Deus Guarde a Voss a Excellencia=Secretaria do Governo 
de Lourenc;:o Marques vlnte e dols de Novembro de mil oltocentos e oltenta e nove= lIustrissimo e 
Excellentissimo Senhor Director do Correio d'esta cidade= 0 Governador, Jose de A. d'Avila 

Esta Con forme 
Direcc;:oo do Correio de Lourenc;o Marques 9 de Janeiro de 1891 

COMENTARIO; NCo se conhece ate este momenta nenhuma carta deste prlmelro periodo 

407 de 1890 
13-2-91 
Copia 

Serie de mil oifocenfos oitenta e nove=Numero cincoenta e um=Urgente=/Iustrissimo e 
Excellentissimo Senhor= Noo havendo na recebedoria d'este districto estampilhas postaes senoo da 
taxa de trezentos e duzentos reis queira V. Exo indicar-me como deverei proceder na franquia na 
correspondencia a expedir para Europa e mais paizes cujo porte seja inferior aquellas taxas e quando 0 

contribuinte noo queira pagar mais do que deve. Devo /embrar a V. Exo 0 officio do antecessor de V. ExO 

numero oitocentos e sessenta de vinte e dois de novembro de mil oitocentos e oitenta e nove que indicava 
um expediente n' esta situac;:oo quando as estampilhas que fa/tassem fossem de taxa de vinte e cinco 
reis e inferior, afim de saber se e d'esta forma que deverei agora practicar= Deus Guarde a V. Exo= 
Direcc;:oo do Correio de Lourenc;:o Marques quatro de Setembro de mil oltocentos e noventa= lIustrissimo 
e Excellentissimo Senhor Governador do Districto= 0 Director Jose A. da Silva= 

Esta Conforme 
Direcc;oo do Correio de Lourenc;o Marques 9 de Janeiro de 1891 

407 de 1890 
13-2-91 
Copia 

Governo do districto de Lourenc;:o Marques=Secretaria= Serle de mil oitocentos e noventa=Secc;:oo 
civil=Numero mil noventa e cinco=Urgente= lIustrissimo e Excellentissimo Senhor=Em resposta ao officio 
de Vossa Excellencia numero cincoenta e um-urgente- de hoje tenho a dizer-/he que proceda na forma 
que indicou 0 officio a que Vossa Excellencia se refere, por isso que noo posso de momenta provideciar 
d'outra forma.= Deus Guarde a Vossa Excellencia= Lourenc;o Marques quatro de Setembro de mil 
oltocentos e noventa= I/ustrissimo e Excellentissimo Senhor Director do Correio de Lourenc;:o Marques= 0 
Governador interino, Francisco L. Serra. 

Esta Conforme 
Direcc;:oo do Correio de Lourenc;o Marques 9 de Janeiro de 1891 



Cartos conhecidos do 2° periodo de utilizocOo do marco PAGO. 

Setembro 1890 
Setembro 1890 
27 Outubro 1890 
27 Outubro 1890 (registada) 
28 Outubro 1890 
Novembro 1890 
11 Novembro 1890 
16 Novembro 1890 
29 Novembro 1890 
30 Novembro 1890 

Direq:oo do Correiosda 
PROVINCIA DE MOCAMBIQUE 
W3 

Portugal 
Transvaal 
Marselha 
Marselha 
Suecia 
Goa 
British Guyana 
Transvaal 
Lisboa 
??? 

I/mo. Exmo.Sr 

Com referencia ao conteudo do officio do correio geral de Londres, que inc/uso de volvo, tenho 
a honra de informar V. ExO que, por fa/ta abso/uta de sel/os postaes, 0 correio de Lourenc;:o Marques se viu 
na necessidade de marcar com a pa/avra Pogo as correspondencias franqueadas. 
Como porem foram j6 remettidos para Lourenc;:o Marques os sel/os requisitados, deve desde j6 cessar 0 

alvitre adoptado, em circunstoncias especiais, pela estac;:oo postal d 'aquel/e districto. 

Deus Guarde a Vossa Excel/encia 
Direcc;:oo dos Correios da provincia de Moc;:ambique, 10 de Janeiro de 1891 
I/mo e Exmo Senhor Chefe do 2° Repartic;:oo do Direcc;:oo Geral dos Correios Telegraphos e Pharoes. 

o Director 
J.P.da Silva Campos 

A marca PAGO foi ainda utilizada p~r diversas vezes em Lourem;o Marques, sempre que faltavam 
selos de determinadas taxas. Terminamos este apontamento, com um exemplo da sua utilizac;:Oo em 
Dezembro de 1896, onde dada a falta do selo da taxa de 25 reis, foi ap/icado 0 PAGO, num interessante 
bilhete postal registado, destinado a Beira. 

FIgura 1 

2 - India Portuguesa • A esta~ao postal da Alfandega 

Se atentarmos na carta que se apresenta na figura 2, enviada Registada de Nova Goa para 
Paris, nada em particular nela chama a atenc;:Oo, pois cartas desta epoca, dirigidas de Goa para 0 

estrangeiro, sao rela tivamente comuns. 
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Talvez que 0 unico ponto com algum interesse seja a inscric;oo manuscrita que aparece na 
etiqueta de Registo, e que vem repetida na carta, abaixo da franquia, e que se reproduz ampliada na 
figuras 3 e 4, e cuja leitura e ((Goa. Posto da AlfandegaJl 

Figura 2 

Como a marca obliterante e ilegfvel. e a carta noo tem qualquer marca de tronsito ou de 
chegada, teremos que comec;ar por tentar data-la, devendo ser posterior a 1913, data em que foram 
emitidos os selos Ceres, da emissoo do que e utilizado na carta. 

Figura 3 

Uma procura nos Boletins Oficiais da India 
Portuguesa permitiu encontrar uma primeira referencia 
ao posto de alfondega, em 1937, onde se refere "que 
o posta da alfandega recebe correspondencia para 
Bombaim." 

Inser~ao 1 Inserc;:ao 2 

Encontrou-se ainda uma segunda referencia, 
desta vez com data de 1939, tal como aparece na 
inserc;oo 3 abaixo: 

Inserc;:ao 3 

Repartic;:~o Tecnica dos Servic;:os 
dos Correios e Tele~rafos 

A'I'liO 

F u· ptlblifo quo a partir do m d. Oat.bro pr6· 
%imo & ~ tac;lo do POlio d& AUAIld a d ta cidade 
fllncl~nar' lomellta no. diu om qae bOllver carreira do 
Tapor de Bombalm, &Coitaudo corr pOlldflnciu ord1n&
n&I 8 repstadu qu~ ~ir ao. de.tino por ml&r· 
m&dlo cI.& E.~lo QaDtr&! dOl ('or o. e Te1el1'aCol. 

At itara ta ... 1HIm telecramu hlterDol e ilIdlaDo •• 

Beparti~lo Tkni a dOl Ser'l"ooi dOl Correio. e T816-
JrAfOl, am Non Goa, 28 de tembro de 11189.-0 

I,.,., .... """' . 

Figura 4 

Repartl~ao UCnlca dos Servieos dos CDrreios e Telagralos 

I.· .... 

Avillo 

orrl ioe II Tf\I~graro~, 
1937. 0 ChefG dOl &rvi~o •• 



Pela leitura deste texto torna-se claro, que noo existe qualquer marca do dia da estac;:oo Postal 
do Posto da Alfondega, pois as correspondencias seguiroo 0 seu destino p~r intermedio da estac;:oo 
Central dos Correios e Telegrafos, onde os selos eram inutilizados. 

A unica identificac;:oo possfvel desta estac;:oo e numa carta registada, pois af sim h6 lugar 6 
identificac;:oo do local onde a carta foi entregue. 

E este e precisamente 0 caso da carta da figura 2. 

Esta assim perfeitamente justificada a inscric;:oo manuscrita na carta da figura 2, restando apenas 
ten tar descobrir quando e que esta estac;:oo postal foi aberta ao publico. 

Uma nova e mais completa procura nos B.O da India deu 0 seguinte resultado. 

Tendo a Repartic;oo Superior de Correios e Telegrafos informado sobre a conveniencia de reprimir 
o abuso de transporte de cartas para bordo dos navios que saem deste Estado, sem a afixac;oo previa 
das taxas postais em formulas de franquia nacionais; 
Atendendo a conveniencia de facilitar ao publico a sua expedic;oo pelos vapores que conduzem ma/as 
postais das suas correspondencias ate a Ultima hora; 
o governador Geral do Estado da (ndia determina que, junto a Alfondega de Pangim funcione uma 
estac;oo telegrapho-postal a cargo de um funcionario do respectiv~ quadro, desempenhando 0 horario 
que se re/aciona com 0 movimento das ma/as a expedir ou receber dos vapores que conduzem 
correspondencia postal. 
Cumpra-se. 
Governo-geral em Nova Goa, 7 de Abril de 1919. 
o G.G. Jose de Freitas Rocha. 

o ultimo tema que se apresenta tem a ver com as marcas de controlo da correspondencia 
registada, utilizada em diversas estac;:6es postais de Moc;:ambique, p~r onde transitava correspondencia 
dessa classe. 

3 - As Marcas de controlo de Reglsto dos Correios mo~amblcanos (expedi~ao, chegada 
e tronslto) 

Vamos comec;:ar p~r arrolar as marcas conhecidas, com a data mais antigo de utilizac;:oo que 
conhecemos. 

0) - Conhecido em carta com origem e registado em Tete 1898 e 1916. 

(com * a segulr ao numero) (sem *) 

o 
Figura 5 

b) - Conhecido em carta com origem e Registada em Malange (Angola) 

-
I\,~ ,'1 r 1\ ,. :~ 8 " r ; . ,'y, .. '" . L.. o...J I J 
---ll:;:;.,-;::t!- ·- ~.-

Figura 6 

9 



c) - Origem e registada do Kionga2 

MOC;AMBIQUE 1918 
!5d/T~T+~S D~ TMEO'QEGRAFO. " 

d) - Origem e Registada no Chilomo 
CHINDE 1912 

e) - Origem e Registada em Quelimane 

i I ' AMBIQUr: 

" 

t:1~0ft0: 0 H ~~LJ 11J'IS]I 
CC\I,R/\! ")~'i:" 

. LI. 1/' '·1 SIAl . . 
Figura 7 

Figura 8 

(data mals antigo 12 Fev,o 1899) 

E.ll Cln~RT 
LOURE~CO-MAROUES 
o Elf\.GOA - BAY 
~~ 

-ox 182. 

Flguras 10 ell 

Figura 9 

A marca de Lourenc;o Marques tambem 
se conhece em 1939 a 1945 batida a vermelho, 
e a preto em 1949, em cartas expedidas da India 
Portuguesa e Angola e dirigidas a Lourenc;o 
Marques. 

o tipo de marca e 0 mesmo da figura 9 
com ligeiras diferenc;as de tamanho e de tipo 
de letra. 

A razoo de ser da utilizac;oo desta 
marca, parece bem explfcita na carta que se 
mostra na figura seguinte: expedida de Lourenc;o 
Marques a 24 de Dezembro de 1898, foi enviada 
Registada com aviso de Recepc;oo, e 
franqueada em 200 reis. 

A marca de Registo, batida a azul na 
frente da carta, e a marca normal de Registo 
do correia de Lourenc;o Marques. 

Chegada a Estrasburgo, na altura parte 
do Imperio Alemoo, foi devolvida a 
Moc;ambique por 0 destinat6rio ter falecido. 

Quando regressou a Lourenc;o Marques, 
e dado que se tratava de uma carta registada, 
foi de novo arrolada nos servic;os de registo, 
desta vez com a marca em estudo, batida a 
vermelho e datada de 12 de Fevereiro de 1899. 



A carta seguinte, datada de 1907, expedida da Africa do Sui para Colombo, e tendo tido 
somente transito em Louren<;o Marques, mostra a utiliza<;ao da marca em questao, como registo de 
transito. 

FIgura 12 

A carta da figura 13, Registada da esta<;ao postal do Kionga, tem transito em Mo<;ambique, 
onde Ihe foi aplicada uma marca do mesmo esqueleto. 

Apresenta-se 
ainda uma outra carta 
(Figuras 14e 15), expedida 
de Timor, e destinada a 
Mo<;ambique (ilha). Como 
foi Registada (com A.R.) 
teve a marca de controlo 
em Louren<;o Marques; a 
sua expedi<;ao para 
Mo<;ambique, seguida de 
reexpedi<;ao para Queli
mane, fez com que uma 
vez chegada a este local 
Ihe fosse aplicada a marca 
respectiva. 

FIgura 14 

Il.. rcRE'IiIO;;;S~E~T"';E7=L;:EG;::;:::::==---1 
.Dl<'TRITO DE MOe RAFO' I II AM81~., 

l·tL00030!)~.l1J·'1. 1101 
f I 

CC"·r .... Rtt'·' -", • • • J I' ,1~T.1' I 

FIgura 13 
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• "-J 

.. 

FIgura 15 

o n° 5400 que aparece no verso desta carta deve corresponder ao n° de ordem do registo em 
Mo<;ambique pois esto ao lade da marca de Registo datada de Mo<;ambique. 

4 - Conclusco 

A suposi<;oo feita de que estas 
marcas poderiam corresponder a alguma 
forma de Censura Militar. dada a sua 
analogia com a marca do Quartel General. 
de Louren<;o Marques. onde foi exercida a 
censura postal no periodo da 1 ° Guerra 
mundial. noo tem qualquer fundamento. 
dada a tipologia destas marc as. a sua 
utiliza<;oo nos exemplos apontados assim 
como 0 seu periodo de utiliza<;oo. 

E jo que falamos na marca de 
Censura Postal na correspondemcia civil. 
aplicada no Quartel General em Louren<;o 
Marques. terminamos esta nota com uma 
pequena surpresa. apresentada na figura 
16. e que parece ser a utiliza<;oo dessa 
mesma marca no primeiro dia do seu uso. 
15 de Maio de 1916. com 0 numero de 
ordem 00001 . 

A descri<;oo desta carta e simples: 
foi lan<;ada no correio do Magude. a 14 de 
Maio de 1916. chegou a Louren<;o Marques 
no dia seguinte os 8 da manho. de onde 
transitou para 0 Quartel General para ser 
censurada. A censura postal assim a 
registou com 0 nOOOOO 1. tendo-Ihe ainda 
sido aplicada a cinta da censura.Voltou ao 
Correio Central os 18 heras desse mesmo 
dia. para seguir viajem para a Sui<;a. onde 
chegou a 12 de Junho. 

(Footnotes) 
1 A FILATELIA PORTUGUESA N· 123 Ano XX. Setembro de 2004. 
2 Ver No IIvro Klonga. a carta n·46 e 47. Tern a marca : 
Correlo e telegrafos/dlslrlto de moc;amblque/N· e data/Cenlral postal. em 1918. em duos cartas reglstadas do Klonga. 
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JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO 

LEILOES I FILATELIA 

VISTE A NOSSA LOJA ONLINE 

Conhe~a as nossas ofertas 
Envie-nos as suas listas de faltas 

Procure as nossas Promo¢es 

Connosco encontra sempre a melhor qualidade 

www.pedro.flguelredo.org 
jpedro.flguelredo@gmall.com 

Proximo Leilao de Filatelia 
8 de Dezembro de 2007 

Hotel Le Meridien no Porto - Sala Lagos 

Pe~a ja 0 seu catalogo 

RUA JoAo DAS REGRAS, 213 - 2° DT I 4000 - 293 PORTO 

TEL. 222085081 FAX. 222 010155 
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Navegando na Internet, por mere aeaso, entramos no 
site "The Battle of Cape St. Vincent", da responsabilidade da 
Nelson Society 2001 (a) . Se a pagina fosse redigida por um 
"ilustre desconhecido" ou por um estudante do ensino 
secundario nao nos mereceria reparo. No entanto, verifica-se 
que 0 documento em causa e da autoria de uma prestigiada 
entidade a qual nao se pode perdoar um grosseiro erro de 
geografia polltica e uma importante amissae que, alias, tem 
contornos de ser deliberada. 

o erro - imperdoavel - encontra-se logo no infcio e diz 
respeito a localizac;:ao geografica do Cabo de Sao Vicente 
"in South West Spain". Acontece, porem, que 0 cabo em 
referencia situa-se "in South West Portugal". Se 0 autor, ou 
autores, quisessem ignorar Portugal como, alias, ao longo da 
po gina nos parecem fazer crer, poderiam ter optado p~r 
escrever "in South West Iberian Peninsula". Tendo em atenc;:ao 
a origem deste site, a referencia a Espanha e, pois, um erro 
inadmissfvel. Como reagiriam os habitantes do Reino Unido se 
encontrassem na Net que Belfast e uma bonita cidade da 
Republica da Irlanda? 

A omissao atras referida, ou melhor, as omissoes, em 
virtude de se tratarem de duas, dizem respeito ao excelente e 
pronto desempenho da fragata portuguesa "Nossa Senhora 
das Necessidades, Tritao", ou simplesmente "Tritao" (b), lacunas 
que, p~r serem graves, colocam em causa 0 rigor historico que 
o documento em analise deveria patentear. 

Nao negamos que se fac;:a uma tenue referenda a "uma 
fragata portuguesa", mas esta naG e identificada e, pior, naG 
se descreve minimamente 0 determinante papel que a mesma 
desempenhou na fase que antecedeu a batalha, bem como 
naG se alude ao facto de ter dado reboque, e safar, a nau de 
Nelson ("Captain"), na fase final do combate. 

De facto, se naG fosse 0 relevante desempenho 
daquela fragata portuguesa, porventura a batalha naval do 
Cabo de Sao Vicente, travada em 14 de Fevereiro de J 797 
(c), naG teria tido lugar e, consequentemente, 0 comandante 
da esquadra britanica, Almirante Sir John Jervis (Fig. 1), naG 
teria sida distinguido com 0 titulo de Earl st. Vincent nem 
recebido a choruda pensao anual de 3 000 libras esterlinas. 
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Acresce tambem adiantar que Horatio Nelson (Fig. 2») talvez, repito talvez, tivesse ficado a dever a vida 
a acc;:oo oportuna e destemida da tripulac;:oo da fragata "Tritoo". 

The Battle of Trafalgar 
Sir Joha Jctvk. ~ EailotSl.. ~(I7J'. IC))Ybcrioui 

apiMllhc SpanUnt. i. 1197. tJcanc Atu lAM" 01 &tie 
A.dcuaIty. liun.a~. by r-rancM c .... 

, n~,....1!..,~ ~ 
~~~AA_~ft~~.~~~_A_A~A~ 

Fig. 1 Fig. 2 

Historicamente, e em linhas muito gerais, 0 que se passou na realidade e noo consta da pagina 
acima citada, foi 0 que se segue. 

Em finais do seculo XVIII, a Inglaterra utilizava 0 porto de Lisboa como base para as suas esquadras 
que rumavam em direcc;:oo ao Mediterroneo. Considerando 0 estado de guerra entre Portugal e a Franc;:a, 
a esquadra do Almirante Jervis, entoo sedeada na nossa capital, levantou ferro, no dia 18 de Janeiro de 
1797, para acompanhar, durante a primeira parte do percurso, uma numerosa frota mercante portuguesa 

18 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 1797 

ESPANHA 

-- -
Fig. 3 

, , 
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que rumava com destin~ ao Brasil. Ultrapassada a zona de maior perigo, a esquadra britonica dirigiu-se 
entoo para 0 porto espanhol de Cadis - 0 seu verdadeiro objectiv~. 

Cerca de duas semanas depois, mais precisamente a 5 de Fevereiro, largou tambem de Lisboa a chamada 
esquadra portuguesa do Estreito. 0 seu proposito primeiro era vigiar a costa algarvia. Esta pequena 
forc;:a naval portuguesa (fragata "Tritoo" e os bergantins "Diligente" e "Falcoo"), comandada pelo 
capitoo-de-fragata Donald Campbell, teve um encontro, a 13 do mesmo mes, com um navio mercante 
sueco, junto do Cabo de Santa Maria (Algarve), que 0 infarmou da exist€mcia, a vinte milhas a Sud oeste, 
de uma numerosa esquadra franco-espanhola em grande desordem de farmatura (d). 



Sem a minima demora, 0 comandante da "Tritao" enviou, em direcc;6es diferentes, os dois 
bergantins para darem esta importantissima informaC;ao ao Almirante Jervis, diligencias que nao se 
concretizaram em tempo utiL acabando por ser 0 pr6prio comandante da fragata portuguesa que, 
depois de ter reconhecido em pormenor a esquadra - afinal exclusivamente espanhola - forneceu a 
valiosa indicac;ao ao almirante britanico, na noite de 13 para 14 de Fevereiro. 

A esquadra britanica, que vinha navegando de capa em duas colunas, passou de imediato a 
ordem de batalha e alterou 0 rumo de forma a surpreendero inimigo (Fig. 3) . Nestas circunstancias, se a 
fragata portuguesa "Tritao" nao tivesse servido de navio esclarecedor, porventura, a Batalha do Cabo 
de Sao Vicente nao teria sequer acontecido ou nao se teria desenrolado de forma tao favoravel aos 
interesses dos nossos aliados. Na pagina em questao este aspecto e praticamente ignorado, nao Ihe 
sendo conferido 0 merecido relevo, diminuindo assim a qualidade e 0 rigor da mensagem hist6rica que 
se pretende fazer passaro 

Fig. 4 Fig. 5 Flg.6 

Para que nao se pense que escrevemos sob 0 signo de um patriotismo bafiento, incompativel 
com 0 espirito europeu dos nossos d ias, trazemos em abono do nosso relato, Sir John Ross, bi6grafo do 
Almirante Lord de Saumarez (Fig. 4), que participou no combate na qualidade de comandante da nau 
"Orion", 0 qual nos conta 0 encontro, na noite ja referida, de Campbell com Jervis: "At half past two, 
A.M. the Portuguese frigate "Carlotta" [alias "Tritao"] spoke the "Victory"; and her captain [Campbell] 
gave information that spanish grande fleet. commanded by Don Josef de Cordova, was only five leagues 
to windward; that they had sailed from Cartagena on the ,st of the month, and consisted of twenty eight 
sail of the line" (f). 

a selo da ilha de Guernsey, de 1986, aqui reproduzido (Fig. 5), retrata 0 renhido combate entre a 
"Orion" e 0 navio 
general. como en
tao se dizia, "San
tissima Trinidad" 
(Fig. 6). Era neste 
ultimo navio, que 
seguia 0 Tenente
General Don Jose 
de Cordova, co
mandante da es
quadra espanhola 
(g). 

A segunda 
omissao, a relacio
nada com a even
tual sobrevivencia 
fisica do entao 
comodoro Horatio 
Nelson e da tripu
laC;ao da nau 
"Captain", requer 
que recordemos a 
existencia de um 
belo quadro. Tra
ta-se de uma tela 
pintada pelo capi
tao-tenente Alvaro Fig. 7 
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Navarro Hogan (1879-1950), intitulada "A TRITAO RE80CA A NAU DE NELSON" (Fig. 7) que, de certa forma, 
comprova 0 que passamos a particularizar. 

A fragata "Tritao"depois de saber que na esquadra avistada nan havia navios franceses, arribou 
para Sotavento e 0 seu comandante mandou um guarda-marinha a bordo do "Victory" (Fig. 8) para 
comunicar ao Almirante Jervis que nan tom aria parte na acc;:ao, por nan haver estado de guerra entre 
Portugal e a Espanha. Porem, assistiu ao combate que teve infcio pelas 11 h 30 (Fig. 9 e 10), tendo sofrido 
duas bandas sucessivas que Ih~ causaram alguns estragos. 

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 

As telas reproduzidas nos selos das IIhas Salomao e da Commonwealth da Dominica demonstram 
bem a maneira de proceder, arriscada e, por vezes, temeraria e imprudente, que Nelson assumia durante 
os com bates - contrariando assim as normas do Almirantado britanico. No entanto, era esta forma peculiar 
de proceder, sustentada por uma invulgar forc;::a anfmica, que fazia dele um Ifder idolatrado dos oficiais 
e marinheiros que comandava. 

E esta permanente atitude em combate que muitas vezes assume claros aspectos de petulancia, 
atrevimento e desrespeito pelas regras fixadas pelos superiores (os casos de Sao Vicente e de Copenhaga 
sao, neste aspecto, paradigmaticos), que explica em grande parte 0 facto do her6i de Abuquir, 
Copenhaga e Trafalgar ter 0 corpo crivado de estilhac;:os, cicatrizes varias, um olho com visao diminufda 
e que Ihe tivesse sido amputado 0 brac;::o direito, cinco meses ap6s a batalha do Cabo de Sao Vicente, 
durante 0 frustrado ataque a Tenerife. 

Foi quase no fim do recontro que a fragata portuguesa prestou mais um valioso servic;:o a esquadra 
britanica, salvando 0 navio de Nelson merce de habil e oportuno socorro - e que a tela acima mencionada 
tao bem retrata. 0 Contra-almirante Joaquim Pedro Celestino Soares conta-nos 0 epis6dio da forma 
seguinte: "A "Salvador do Mundo" que era de tres batarias, tendo dasarvorado de todos os mastareus, 
foi abordada pe/a nau "Captain" que comandava Nelson, e rendida a forc;::a de arma branca, e a 
"Santo Inocencio" aconteceu-Ihe igual desastre. 

"A "Captain" em consequencia desta luta desarvorou tambem, 
ficando entre as duos naus espanho/as, que, a matroca e sem governo, 
impe/ida pela vaga, se chocaram em risco de todas tres se desfazerem. 
Vendo isto, 0 comandante do "Tritoo", fiado nos seus escaleres, e no muita 
/igeiresa da fragata que era finissimo navio, procurou a proa do "Captain", 
e consegue dar-Ihe reboque, e safa-/a do rascada, noo obstante 0 muito 
fogo dos combatentes, por entre os quais passou com uma decisoo e 
audacia de espantar." 

Com este apontamento, apenas desejamos repor a verdade dos 
faetos e aproveitar a ocasiao para lembrar a existencia de uma carta, 
muito rara, esc rita depois daquela batalha, propriedade de um conhecido 
filatelista portugues, bem como de um belo carimbo comemorativo do 
1750 aniversario do confronto naval aqui recordado. 

A carta acima mencionada, como ja dissemos muito rara, datada 
de Novembro de 1797, e oriunda de Hamburgo e tem como destinatario 
uma firma mediada em Tenerife (lihas Canarias). Esta carta, propriedade 
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de Joaquim Sousa Lobo, encontra-se reproduzida e estudada, com criterio e rigor, num interessante artigo 
publicado no nO 401 do Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 

Em condic;6es de normalidade politica, est a carta seguiria directamente para Cadis donde seria 
encaminhada para 0 seu destino. Acontece, porem, que no prosseguimento da Batalha do Cabo de 
Soo Vicente, aquele importante porto espanhol. encontrava-se sob apertado bloqueio naval imposto 
pela esquadra comandada pelo Almirante Jervis (Fig. 11). 

Por tal motivo, e agora acompanhando de perto 0 estudo de Sousa Lobo, a carta tomou um 
complexo itinerario alternativo, tendo side encaminhada para Lisboa. Da nossa capital seguiu no "Correio 
Extraardinario de Lisboa" para a cidade do Porto e, daqui. para a cidade espanhola de Corunha, na 
Galiza, onde Ihe foi aposta a marca de origem "Portugal", seguindo, per fim, para 0 seu destin~ - Tenerife. 
Percurso mais bizarro era, por certo, dificil de congeminar. 

Fig 12 

A finalizar, apresentamos 0 carimbo que, em 14 de Fevereiro de 1972, comemorou 0 1750 aniversario 
da Batalha do Cabo de Soo Vicente (Fig. 12), onde a Marinha de Guerra britanica averbou mais uma 
brilhante vit6ria e onde a fragata portuguesa "Tritoo" desempenhou relevante papel- facto hist6rico 
que alguns teimam fazer esquec er (h). 

Notas: 

(a) hHp:/ /www.nelson-soclety.org.uk/html/body_st_vlncent.htm 
(b) A fragata "Trltao" fol construida na Rlbelra das Naus, em Lisboa, e follanc;ada a agua em 30.Jun.1783. Tratava-se 

de uma fragata do porte de 44 pec;as. 0 seu comprlmento era de 47,8 mea boca de 11,84 m. Cumpria a sua 17" 
vlagem aquando da Batalha do Cabo de Sao Vicente. Durante as lutas napoleonic as, a "Trltao" servlu de hospital 
militar das forc;as Inglesas. 

(c) Destacamos propositadamente 0 ano em que teve lugar esta batalha, em vlrtude de, ao largo do Cabo de Sao 
Vicente, se terem travado uma vlntena de batalhas navals. Todavla, para os brltcnlcos, apenas "exlste" a de 
1797. Para nos, portugueses, a mals Importante deu-se a 5 de Julho de 1833. entre as esquadras dos liberals e a 
dos mlguelistas. Esta batalha naval, desfavoravel aos adeptos de D. Miguel. precipltou 0 tim da era absolutista 
em Portugal. 

(d) Nao e raro encontrarmos a Indlcac;ao de que a esquadra espanhola procedla das Caraibas/Amerlca Central. 
Julgamos que 0 erro tem origem no facto da referlda frota ter partido de Cartagena. Acontece, poram, que 
neste caso, 0 porto de partida e, de facto, Cartagena, mas na provincia de Murcia (Espanha), Junto ao mar 
Medlterrcneo. 

(e) A fragata portuguesa nao fol Importunada pelos espanhols, em vlrtude dos dols paises Iberlcos atravessarem um 
periodo de paz que, alias, nao durou multo. 

(I) Sir John Ross, "Memoirs and Correspondence of Admiral Lord de Saumarez" (2 vols, 1838). 
(g) Lanc;ado ao mar em 1778, 0 "Sant/ss/ma Trinidad" era 0 malor navlo de guerra do mundo, com uma potencla de 
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fogo sustentada por 130 canhoes. Combateu pela ultima vez em Trafalgar (1805). Perdldos os masiros, este 
Imponente navlo, orgulho da armada espanhola, rendeu-se aos Ingleses. 

(h) Blbllograflg resumldg: "Quadros Navaes" ou "CollecC;ao dos Folhetlns Marltlmos do Patrlota" - Llsboa, 1861. do 
entao capltao-tenente Joaqulm Pedro Celestino Soares; A Fragata "Trltao" e a Batalha do Cabo de sao Vicente, 
de A. Marques Espartelro, Llsboa 1950; Batalhas e Combates da Marlnha Portuguesa, de Saturnlno Monteiro, vol. 
VII, Llsboa, 1996; e A Hlstorla e a Fllatella - A Batalha de S. Vicente, de Joaqulm Sousa Lobo, Boletlm do Clube 
Fllatellco de Portugal. n" 401. 
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I'oea;~ Ie 1919/1921 

1 - Introdu~ao 

H6 cerca de tres meses atr6s num debate entre forenses 
do www.selos-postais.com. sobre variantes na sobrecarga e 
sobretaxa do selo nco emitido de D. Carlos com "REPUBLICA" 
local e sobretaxa de $00,5 sl 75 reis, tive que consultar 0 
cat610go especializado de Selos Posta is das Colonias 
Portuguesas de 2002, editado pela Afinsa, e fiquei surpreso pelas 
notac;6es que fazem ao selo. 

o selo e catalogado com sendo 0 2.° selo nco emitido, 
o que pode ser discutfvel. porquanto h6 outros selos nco 
emitidos anteriormente para alem daquele que e citado, como 
o primeiro - 0 115 reis laranja s/rosa da emissco de D. Carlos I 
tipo Mouchon com sobrecarga "REPUBLICA" local. Em Junho 
de 1998 no n.O 380 do Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
escrevi um artigo intitulado "0 primeiro selo nco emitido", onde 
de forma que presumo concludente afirmo ter sido 0 selo de 5 
reis de D. Carlos I tipo Diogo Neto com a sobretaxa "1895 * 2 Y2 
Reis" 0 primeiro selo nco emitido em Angola. Ate a presente 
data nco apareceu ninguem a contestar as afirmac;6es que 
proferi. 

Por outr~ lado, para 0 selo e referenciado 0 ana de 1921 
como 0 ana da sua produc;co. Tal nco e verdade como a seguir 
irei demonstrar. 

Finalmente em nota de rodape 0 citado cat610go diz: 
Ver se/o n.o 192 (D. Carlos I tipo Mouchon com sobrecarga 
"REPUBLICA" local de % c. sl 75 reis) . Alguns selos de D. Carlos 
de 75 reis com sobrecarga "REPUBLICA" local. receberam, por 
engano, a sobretaxa $00,5 em vez de Y2 c. Descoberto 0 erro, 
foi orden ada a sua destruic;oo e de/a lavrado auto. No entanto 
alguns exemp/ares escaparam ao extermfnio. 

Na verdade nco sei de onde os autores do cat610go 
verteram tal informac;co. 0 que se passou e sUbstancialmente 
diferente daquilo que efectivamente se descreveu . Nas 
investigac;6es que tenho vindo a efectuar (ultimamente 
paradas por raz6es ligadas ao Clube Filatelico de Portugal) 
com vista a edic;co de uma obra sabre a Historia Postal de 
Angola, tive acesso a legislac;co que contraria as afirmac;6es 
proferidas. 
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Acrescentarei a inda que a cataloga<;oo dos selos sobrecarregados local mente com os numeros 
188 a 199 como sendo produzidos em 1921 noo reproduz a verdade dos factos (porem a ultima edl~ao 
do referldo catologo, recentemente colocada a venda, jo faz a devlda correc~ao) . 

Assim procurarei neste artigo reclassificar, estes selos. 

1 - As sobrecargas de 1919 

Em finais de 1918 encontravam-se esgotados os selos posta is de 'h e 2 'h C. Os selos de 'h C serviam 
para franquiar os impressos e 
amostras ate 50 grs remetidos para 
Portugal, IIhas e outras Provfncias, 
assim como os circulados dentro 
de Angola e ainda para jornais, 
impressos e amostras com peso ate 
50 grs remetidos para Espanha. Os 
selos de 2 Y2 C serviam para 
franquiar as cartas com um peso 
maximo de 15 grs circuladas 
internamente ou remetidas para 
Portugal, IIhas e outras Provfncias 
(ver tabelas 1, 2) . 

Perante a eminente rotura 
dos stocks daquelas franquias 
decidiu 0 Governo Geral de 
Angola, solicitar por telegrama, em 
4 de Setembro de 1918, 
autoriza<;oo ao Secretario do 
Estado das Colonias, para 
sobretaxar local mente, selos de 

LoAnda o novo ediflcio das Obras publica 

('.c;{ '" 
--"0<'---
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Fig. 1 - Postal IIustrado clrculado de Luanda (28.08.1920) para os EUA, com 0 

porte de 3 ctvs (porte para postals IIustrados simples com destlno ao estran
gelro de acordo com a tabela de 01.07.1919) 

outros valores com as taxas em falta. Concedida a autoriza<;oo e sob proposta do Inspector Superior da 
Fazenda de Angola, 0 Governo Geral mandou publicar a Portaria Provincial n.O de 22 de Novembro de 
1918 que consignava 0 seguinte: 

1.0_ Pe/a Imprensa Nacional sera aposta a sobretaxa de V2 c. em 200.200 selos postais do taxa de 
75 reis sendo 112.000 dos com a effgie de D. Carlos /, cor violeta e 88.200 com a effgie de D. Manuel, cor 
castanho claro e todos sobrecarregados com a palavra "Republica", e a sobretaxa de 2 % c. em igual 
quantidade de selos postais da taxa de 100 reis sendo 92.400 com a effgie de D. Carlos I cor azul e 
107.850, com a effgie de D. Manuel cor castanho sobre verde e todos sobrecarregados com a palavra 

Fig. 2 - Postal IIustrado clrculado de Luanda (10.01.1920) para os EUA, com 0 

porte de 3 ctvs (porte para postals IIustrados simples com destlno ao estran
gelro de acordo com a tabela de 01.07.1919) 

"Republica". 
2.0 - As taxas Faciais seroo 

in utilizadas por dois tra<;os 
impressos a tinta preta e as 
sobretaxas indicadas - % c. e 2 % 
c. - seroo tambem impressos a 
tinta preta no canto superior 
esquerdo de coda selo ou seja no 
canto superior oposto aquele que 
contiver a indica<;oo do taxa 
Facial. 

3. 0
_ A Direc<;oo do Impren

so Nacional passaro certidoo da 
quantidade e especie de selos 
postais que sobretaxar, envi
ando-a a Inspec<;oo Superior de 
Fazenda, e esta adoptara as 
providencias que entender ne
cessarias para a execu<;oo e 
fiscaliza<;oo do que fica deter
minado. 



Tabela 1 
Correspondencias permutadas na Colonia, e desta para Portugal, IIhas Adjacentes e outras 

Colonias Portuguesas 

Oescrlc;ao 31.03.1903 15 .03.1919 02 .08 .1919 01.01.1920 08.07 .1921 

Cartas 21 / 2ctvs 3 1/ 2 ctvs 4 ctvs 6 ctvs 12 ctvs 

Cartoes postals simples 21 / 2ctvs 3 1/ 2 ctvs 4 ctvs 6 ctvs 14 ctvs 

Cartoes postals de resposta paga 7 ctvs 121 / 2 ctvs 28 ctvs 

Bllhetes postals simples 1 ctv 2 ctvs 2 ctvs 2 ctvs 8 ctvs 

Bllhetes postals de resposta paga 2 ctvs 4 ctvs 4 ctvs 5 ctvs 16 ctvs 

Jornals. cada 50 gramas ou frac~ao 1/ 4 ctv 1/ 4 ctv 1/ 4 ctv 1/ 4 ctv 1/ 4 ctv 

Impressos. cada 50 gramas ou frac~ao 1/ 2 ctv 1 ctv 1 ctv 1 1/ 2 ctvs 4 ctvs 

6 ctvs 12 ctvs Manuscrltos. ate 250 gramas 21 / 2ctvs 3 1/ 2 ctvs 4 ctvs Porte m [nlm 0 Porte m [nlm 0 

Manuscrltos. cada 50 gramas a mals 1/ 2 ctv 1 ctv 1 ctv 1 1/ 2 ctvs 3 ctvs 

Amostras. ate 50 gramas 1/ 2 ctv lctv lctv lctv 4 ctvs 

Am ostras. cada 50 gram as a m als 1/ 2 ctv 1 ctv 1 ctv 1 ctv 4 ctvs 

Premlo de reglsto 5 ctvs 10 ctvs 6 ctvs 6 ctvs 10 ctvs 

Aviso de recep~ao 2 1/ 2 ctvs 3 1/ 2 ctvs 4 ctvs 6 ctvs 12 ctvs 

1 - Ate 15.03.1919 coda porte das cartas correspondla a um peso de 15 gram as. a parfir dessa data 0 peso passou para 20 gram as 
2 - A tabela de 15 .03.1919 entrou em vigor nessa data em luanda . So fol obrlgatorla a sua uHllzaC;Ci0 nosrestantes pontosda provincia 
em 1 de Malo de 1919 
3 - Pela tabela de 02.08.1919 as cartas clrculadas para Portugal. IIhas e outras Provinclas. via UnlCio da Africa do Sui ou londres 
f1cavam suJeltas a taxa de 5 cIYs por cad a 20 gramas ou fracc;Cio . e os bllhetes-cartas a taxa de 5 cIYs cada um. 
4 - Pela tabela de 08.07.1921 os Jornals expedldos par parficulares pagavam um porte de 1/ 2 cIY por cada 50 gram as au fracc;Cio . 

Os selos de que comp6e esta emissoo foram bem estudados pelo filatelista Alberto Correia em 
artigos publicados em 1920 no IMPARCIAL. semanario de Luanda (que iniciou a sua publica<;oo em 3 de 
Abril de 1919. propriedade de Jorge de Melo e cujo editor era Jorge Marques). 

Embora a Portaria noo 0 indique. foram utilizados selos de D. Carlos l eD. Manuel II. com 
sobrecargas "Republica" da Casa da Moeda e D. Carlos I com sobrecarga "Republica" tipografadas 
localmente. A emissoo ficou entoo assim distribuida: 

106.400 selos de 112 c. sl 75 reis D. Carlos I com "Republica" local 
5.600 selos de 112 c. sl 75 reis D. Carlos I com "Republica" Casa da Moeda 

88.200 selos de '12 c. sl 75 reis D. Manuel com "Republica" Casa da Moeda 
5.600 selos de 2 112 c. sl 100 reis D. Carlos I com "Republica" Casa da Moeda 

86.800 selos de 2 112 c. sl 100 reis D. Carlos I com "Republica" local 
107.850 selos de 2 112 c . sl 100 reis D. Manuel com "Republica" Casa da Moeda 

Afinsa 188 
Castanho violeta 

Afinsa 188 
Castanho 

Afinsa 189 
Azul 51 azul 

Afinsa 190 
Bistre 
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Afinsa 191 
Castanho sl verde 

Afinsa 192 
Castanho vloleta 

Afinsa 192 
Castanho 

Afinsa 193 
Azul sl azul 

Ja agora, abro aqui um paragrafo, para salientar a provavel especulac;oo que poderia haver nas 
sobrecargas e sobretaxas solicitadas pelas col6nias. Pelos elementos que possuo, obtidos em processo 
arquivado no Arquivo Hist6rico Ultra marino, em 1914 foram sobrecarregados localmente 124.262 selos 
de 75 reis e 123.313 selos de 100 reis da emissoo de D. Carlos I. Quase cinco anos depois, ainda haviam 
106.400 selos de 75 reis e 88.200 selos de 100 reis em stock, para se processar estas sobretaxas. 

Segundo 0 citado filatelistas, os selos de D. Carlos I com a sobrecarga "Republica" da Casa da 
Moeda, depois de sobretaxados e colocados no mercado foram de imediato adquiridos na sua totalidade 
p~r tres individuos, que os ac;ambarcaram para especular com eles, fazendo passar a ideia de que 
tinham inutilizado a maioria deles. 0 catalogo Yvert de 1920 ja os cotava em 10 francos. Porem a ameac;a 
pelos vistos noo se confirmou, pelas interessantes afirmac;oes do Sr. Alberto Correia: 

Noo se prec1pitem, porem, os coleccionadores, nem se deixem iludir. 
o pacta de inutilizat;oo noo foi ainda cumprido (noo e gente disso .. . ) e os selos restam e restaroo 

guardados pelos seus at;ambarcadores, que os iroo impingindo aos poucos, ate terem apurado 0 preciso, 

Tabela 2 
Correspondencias permutadas para Palses Estrangeiros 

Descric;Cio 09.11.1907 01.10.1917 01.07.1919 01.06.1921 

Palses Espanha, Palses Palses Palses 
Estrangeiros via Portugal Estrangeiros Estrangeiros Estrangeiros 

Cartas ate 20 gramas 5 ctvs 5 ctvs 7112 ctvs 7112 ctvs 60 ctvs 

Cartas, cada 20 gramas a mals 3 ctvs 3 ctvs 4112 ctvs 4112 ctvs 30 ctvs 

CartOes postals simples 5 ctvs 5 ctvs 7 1/2 ctvs 7112 ctvs 60 ctvs 

Bllhetes postals simples 2 ctvs 1 ctv 3 ctvs 3 ctvs 36 ctvs 

Bllhetes posta Is de resposta paga 4ctvs 2 ctvs 6 ctvs 6 ctvs 72 ctvs 

Jornals, cada 50 gram as ou frac~ao 1 ctv 1/2 ctv 1 1/2 ctvs 1 1/2 ctvs 12 ctvs 

Impressos, cada 50 gramas ou frac~ao 12 ctvs 

Manuscrltos, ate 250 gramas 5 ctvs 5 ctvs 60 ctvs 

Manuscrltos, cada 50 gramas a mals 1 ctv 1 ctv 12 ctvs 

Amoslras, ate 100 gramas 2 ctvs 1/2 ctv 24 ctvs 
cada 50 grs 

Amoslras, cada 50 gramas a mals lctv 1 ctv 12 ctvs 

Premlo de reglsto 5 ctvs 2112 ctvs 5 ctvs 6 ctvs 20 ctvs 

Aviso de recep~ao 5 ctvs 2112 ctvs 5 ctvs 6 ctvs 60 ctvs 



para todo 0 restante ser ganho, e 
atirarem entao, com eles, para 0 

mercado a prec;os quase facials - se e 
que ja algum deles, desconfiado dos 
outros, nao tenha feito /sso ...... .. . 

Tais factos justificam que estes 
selos noo apare<;am circulados. Noo 
tenho conhecimento de qualquer 
carta ou objecto postal circulados 
com estes selos, pelo que a cautela 
os cat610gos especializados deve
riam real<;ar tal facto. Dos restantes 
conhecem-se exemplares circulados 
como se prova pelas figuras 1 a 4. 

E prov6vel que os selos apenas 
tivessem come<;ado a circular em 
1919, pois os exemplares que tenho, 
ou de que tive acesso estoo datados 
a partir daquele ano, pelo que e licito 
afirmar que deve ser considerado 0 
ana de 1919 como 0 ana desta 
emissoo, e noo 0 ana de 1921 como 
indica 0 cat610go Afinsa (correc<;oo 
j6 efectuada) . 

Passemos entoo a an6lise do 
processo produtivo desta emissoo. 
Segundo a versoo do prestigiado 
filatelista Dr. Carlos Trincoo1 para a 
sobretaxa destes selos foram utilizadas 
tres chapas: uma que serviu para todos 
os selos de 1h c., outra para a sobretaxa 
de 2 Y2 C. dos selos de D. Carlos I e uma 
terce ira chapa para a sobretaxa de 2 Fig. 3 - Sobrescrlto clrculado reglstado do lubango (20.03.19) para a 
1h c. dos selos de D. Manuel II. Estas Sulc;a (01.0S.19) com translto por Llsboa (24.04.19), com 0 porte de 12 1/ 
duas ultimas chapas diferem pela 2 ctvs (1.0 porte para cartas com destlno ao estrangelro + premlo de 
distoncia entre 21h e "C" (nos selos de reglsto de acordo com a tabela de 01.10.1917) 

D. Carlos I a distoncia e de 1,5 mm enos selos de D. Manuel II de 2 mm). 

Porem entendo que teroo existido 
quatro chapas, porquanto tambem 
existiram duas chapas para a 
sobretaxa de 1h c. Senoo reparem no 
pormenor das figuras 5,6 e 7. 

Na chapa das sobretaxas 
de Y2 c. s/ 75 reis D. Carlos I existem 
duas variedades na composi<;oo da 
chapa. Nos selos 1 e 4 da folha os 
numeros "2" soo diferentes dos 
restantes, e diferentes entre eles. Na 
posi<;oo 1 da folha 0 "2" e mais 
esguio, e na posi<;oo 4 sendo 
tambem esguio, difere do primeiro 

Fig. 4 - Sobrescrlto clrculado de luanda 
(02.01.20) para a Sulc;a, com 0 porte de 7 
1/2 ctvs (1.0 porte para cartas com destl
no ao estrangelro de acordo com a ta
bela de01.10.1917) 
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por ser imperfeito, pois falta-Ihe a haste que remata 0 extremo direito da base do algarismo. 

Na composit;:oo da chapa de Y2 c s/75 reis D. Manuel II, embara existindo tambem as variedades 
do numero 2 atras referidos eles estoo em posi<;:oo inversa. 0 primeiro selo tem 0 2 esguio com a falta da 
haste que remata 0 extremo direito da base do algarismo e 0 quarto selo 0 2 esguio completo. 

Esta chapa contem outra variedade que noo e visivel nos selos de D. Carlos I. Na sobretaxa do 
6.0 selo (2.0 selo na intercep<;:oo da 2.° fila e da 2.° coluna) a distancia entre 0 2 e 0 Cede 2,2 mm 

enquanto nos restantes e de 1,7 mm (Fig. 7). 

Para alem das variedades apontadas e 
segundo relato da epoca do filatelista Sr. Alberto 
Correia, os selos 75 reis de D. Manuel II foram os 
primeiros que entraram no prelo para serem 
sobretaxados com 'h c .. 

Ou por erro da composi<;:oo e descuido 
da revisoo, ou porque, depois da chapa feita e 
revista, houvesse, em alguem, 0 proposito de 
obter um erro, 0 que e certo e que as primeiras 
folhas foram impressas faltando 0 "C" do 
segundo selo da segunda linha a contar de cima. 
o director da Imprensa Nacional, Sr. Artur 

Fig. 7 Rodrigues Ferreira tendo detectado 0 erro 
mandou que todas as folhas ja impressas voltassem ao prelo para que fosse impresso 0 "C" em falta e 
assim rectificar 0 erro. 



E ev idente que esta rectificac;::ao 
provocou uma serie de percah;os. Em primeiro 
lugar poderao ter sido escamoteadas algumas 
folhas e substituidas por outras. 0 facto de se 
proceder a impressao do "C" em falta em 
segunda impressao, e por muito cuidado que 
se tivesse esse "C" nunca pode ser impresso 
com a precisao desejada. Assim aparecem 
selos com 0 "C" deslocado para cima ou para 
baixo, ou ainda mais ou menos proximo do lh. 
Ainda nao tive 0 privilegio de obter um destes 
exemplares, pelo que chamo a atenc;::ao dos 
caros filatelistas para prestarem uma maior 
atenc;::ao a estes pormenores. 

Fig. 8 - Sobrecargas normals de 2 1/2 C sobre selos de 
D. Carlos leD. Manuel II. A chapa de 2Y2 c. 51 100 reis de D. Carlos 

Item uma variedade de composic;::ao, que 
consiste em ser mais pequeno (3 ',4 mm), 0 trac;::o 

de fracc;::ao dos selos n.D 1, 5, 11, 13, 16, 20, 
21 e 24 da folha. Nos restantes selos este 
trac;::o mede 3 3,4 mm. 

A chapa de 2 lh c. 51 100 reis D. 
Manuel" tambem tem uma variedade de 
composic;::ao que consiste em ser mais 
pequeno 0 trac;::o de fracc;::ao (3 mm) nos 
selos n.D 4,8, 10, 13, 16 e 21 da folha. Nos 
restantes selos da folha este trac;::o mede 3 
lh mm. 

Conhecem-se sobretaxas invertidas, 
duplas e deslocadas em todos os selos de 
D. Carlos I com sobrecarga "Republica" 
tipografadas localmente enos selos de D. 
Manuel" com sobrecarga "Republica" da 
Caso da Moeda, que poderao ter saido 

Fig. 9 - Sobrecargas dupla e Invertlda feltas com a chapa 
original para os selos de D. Manuel II 

clandestinamente da Imprensa Nacional ou colocadas a venda por descuido da Inspecc;::ao Superior de 
Fazenda. 

Segundo relato de Alberto Correia, seriam funcion6rios da Imprensa 
Nacional de Angola os autores das diversas variedades que 
apareceram no mercado. Se algumas pod em ser consideradas como 
prov6veis erras de impressao, como sejam as duplas e invertidas 
sobrecargas, outras nao passaram de falsificac;::6es 

Fig. 10 - Sobrecargas normal e dupla, falsas, feltas com a adul
tera~Cio da chapa para os selos de D. Carlos I 

Nos selos de D. Carlos I de 75 e 100 reis 
com sobrecarga "Republica" da Casa da 
Moeda, esses erros foram 
fraudulentamente fabricados. Assim nos 
relata Alberto Correia: "Em uma folha que 
vi ('12 51 75 reis) de um desses erros 
(sobretaxas invertidas) apareceram-me os 
seguintes erras de composic;::ao, que 
nenhuma hip6tese limpa pode justificar: 
no primeira linha, a con tar de cima, 0 3. D 
selo tinha um "C" com um resqurcio, ou 
especie de cedi/ha, semelhante a um 
pequeno trac;::o curvo, em sentido vertical, 
com um ponto no meio, mas em tao 
pequeno tamanho que s6 se pode 
apreciar a lente. No 4. a linha, 0 1. D selo 
tinha um "C" com outra cedi/ha do mesmo 
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gemero, semelhante a dois trac;os unidos em ongu/o recto, vo/tado para a dire ita; e 04. ° selo da mesma 
linha tem 0 "C" com outra cedi/ha do mesmo autor, mas em ponto menor. Finalmente, na setima linha, 
o 1. ° selo tem 0 "C" com outra cedi/ha congemere, mas em ongu/o mais agudo, - de 20 a 30 graus, 
aproximadamente. 

Dir-se-ia que 0 compositor da respectiva chapa tipografica, noo tendo "CC" sem cedi/ha para os 
28 selos da folha, esteve a limar as cedilhas de alguns "CC" para os poder utilizar e que, receoso de 
chegar com a lima a letra, deixou a sua obra imperfeita. 

De resto, para melhor pro va de que essa chapa foi de pura exp/orac;oo, esta no facto de noo 
aparecerem nela os "2" esguios que ficaram para sempre na chapa normal. Fizeram-na, pois, quando 
ainda noo eram conhecidos aqueles erros". 

Nos selos de 1Jz C s/ 75 reis de D. Carlos com sobrecarga "Republica" local tambem apareceram 
falsificac;6es como nos relata Alberto Correia: "0 que se pro va com um selo invertido que possuo nessas 
condic;6es e com um bloco de 4, que tambem possuo (meus queridos 20$00, que dei p~r ele) com a 
sobretaxa dup/a, inc/uindo 0 do 2 esguio do canto esquerdo, e 0 quarto selo tendo apenas impresso um 
C. 

E, um bloco esse, que vale bem um predio na Avenida, noo s6 porque me parece que e filho 
unico, como porque me deu margem a reconstituic;oo da sua procedencia. 

o selo de 2 1Jz C s/ 100 reis de D. Manuel II , com sobrecarga "Republica" da Casa da Moeda 
tambem foi alvo de falsifica<;6es. Recompondo a chapa usada de 2 1Jz C s/1 00 reis de D. Carlos, na qual 
o C ficou mais proximo do 1Jz, usaram-na em folhas de D. Manuel, conforme se pode constatar pelas 
figuras 8, 9 e 10. 

2 - As sobrecargas de 1920 

Ja por diversas vezes, eu e outros investigadores da historia postal das ex-colonias, temos vindo 
a afirmar que os servic;os dos Correios noo primavam pelo rigor e zelo administrativo. As requisic;6es de 
selos a Casa da Moeda, via Ministerio das Colonias ou do Ultra mar, noo eram feitas em tempo uti!, pelo 
que era frequente a falta de selos, sendo muitas vezes vulgarizada a produc;oo de sobretaxas e 
sobrecargas locais. 

Aflnsa194 Aflnsa 195 Aflnsa 196 

a) - Portarla n.o 198 

Isso mesmo aconteceu mais uma vez - para alem de outras anteriores - no ana de 1920. Em 21 de 
Junho de 1920, assinada pelo entoo Encarregado do Governo Geral de Angola, Izidoro Pereira Leite, era 
publicada a Portaria n.o 198, que do seu preambulo constava 0 seguinte: 

Estando esgotado 0 stock de selos postais das taxas de $00(5), $01 e $02, que existia na Caixa do 
Tesouro, e tendo p~r mais de uma vez a Direcc;oo de Fazenda Provincial requisitado a Cas a da Moeda 
e Papel Selado, os selos das taxas mencionadas e, ultimamente, insistido, telegraficamente p~r esse 
fornecimento que ainda noo foi satisfeito; 

Considerando que a falta destes valores postais muito esta prejudicando 0 Estado e 0 publico, 
pelo que e necessario providenciar-se no sentido de noo escassearem as franquias postais; 

Considerando que ha bastantes requisic;6es de valores selados, que noo podem ser satisfeitas p~r 
os stocks estarem esgotados. 



Estamos pois perante mais um caso de falta de selos posta is em Angola, e pelo preambulo da 
Portaria, depreendemos que essas faltas se resumiam a selos de $00(5), $01 e $02. Porem parece que 
noo era bem assim. Senoo vejamos em continua<;:oo 0 que propoe a Portaria n.o 198. 

Usando da autor;za<;:oo que Sua Ex. 0 0 M;n;stro das Colon;as concedeu em ;dent;cas circunstancias 
e sob proposta do D;rector de Fazenda Prov;nc;al; 

Ouv;do 0 Conselho do Governo e com 0 seu voto af;rmat;vo: 
o Encarregado do Govemo Geral de Angola determ;na que, do quant;dade de selos das taxas 

super;ores, cujo consumo e menor, pela Imprensa Nac;onal seja aposta a sobretaxa nos segu;ntes selos: 

Para $00,5: 
De 75 re;s D. Manuel 
De 75 re;s D. Carlos 
De $07,5 Republica (Ceres) 

Para $01: 
De 50 re;s D. Carlos 
De 50 re;s D. Manuel 

Para $02 : 
De $02,5 centavos Republica 

Para $04 : 
De 50 re;s D. Manuel 
De $05 centavos Republica 
De $08 centavos Republica 
De 100 re;s D. Carlos 
De 100 re;s D. Manuel 
De 115 re;s sl 100 re;s D. Carlos 
De 115 re;s sl 150 re;s D. Carlos 
De J 15 re;s sl 200 re;s D. LUIs 
De 115 re;s D. Carlos 
De 400 re;s sobre 2,5 re;s 
De 400 re;s D. Carlos 

Para $06: 
De $10 centavos Republica 
De 130 re;s sl 300 re;s D. Carlos 
De 130 re;s sl 75 re;s D. Carlos 
De 130 re;s D. Carlos 
De 130 re;s s/ 15 re;s D. Carlos 
De 15 ctvs sl 150 re;s Centen6r;o de 

Vasco do Garno 
De 15 centavos Republica 
De 500 re;s D. Carlos 
De $50 centavos Republica 

40.600 
1.400 

JMQQ 
80.000 

57.600 
~ 
103.800 

210.000 

98.200 
54.000 
91.980 
28.000 
42.000 
14.000 
8.400 

14.000 
22.400 
14.700 
11.900 

399.580 

106.000 
18.200 
16.800 
35.000 

4.200 

3.420 
31.980 
37.800 
1.2..QQQ 

265.400 

Pela analise da lista de selos a sobretaxar, podemos retirar diversas ila<;:oes: 

a) - Efectivamente foram mandados sobretaxar selos de 75 reis D. Carlos com a sobretaxa de 
$00,5, assim como sobre selos de D. Manuel II. Os selos de D. Manuel II chegaram a circular 
como se pode constatar pelo exemplar que reproduzimos na Fig. 11 

b) - A sobretaxa pro posta e de $00,5 e noo de 1h c" como se refere a nota do catalogo Afinsa, 
e isso comprova-se nos selos de D. Manuel emitidos na mesma data. Os selos com a sobretaxa 
1h C foram produzidos em 1919. 

c) - Que as quantidades de selos de 75 reis D. Carlos existentes eram fnfimas. Apenas se 
propunham a sobretaxa de 1400 exemplares (50 folhas). 

d) - Da lista proposta apenas estoo catalogadas as taxas de $00,5 sobre 75 reis D. Manuel II, 
$00,5 sobre 7 1h c. Ceres, 1 cent. s/ 50 reis D. Manuel II . 
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e) - Da lista conhecem-se ainda exemplares novos de outros valores conforme Fig.12, que por 
nao se conheceram exemplares circulados poderemos considerar como nao emitidos. 

f) - Conhecem-se exemplares com sobretaxas de $04 sobre selos que estavam previsto serem 
sobrecarregados com a sobretaxa de $06 conforme podemos constatar pel a fig ..... 

Portanto podemos desde j6 concluir que os selos considerados como nao emitidos de $00,5 
sobre 75 reis de D. Carlos nao 0 foram por erro, mas sim autorizados por portaria governamental, e 
foram-no em 1920 e nao em 1921 como indica 0 cat610go Afinsa. Tambem podemos afirmar que a lista 
de nao emitidos dever6 ser completada com os outros valores conhecidos. 

=:::;..~ I 
',...,..~~~.-"",-~~ 

......... ~ _ ___ -_-v 

Aflnsa 197 Aflnsa 199 Aflnsa 198 

b) - Portaria n.o 290 

Porem, 0 Ministerio das Colonias, com vista a par fim a uma certa anarquia que reinava no 
processo de sobretaxar selos, muitas vezes para fins filatelicos, fez publicar a circular n.o 288/C de 27 de 
Agosto que informava as 
Administrac;:6es de Correios 
das Colonias, de que ia ser 
promulgado um decreto, 
alterando 0 decreto de 8 
de Outubro de 1900, que 
organizou 0 servic;:o de 
estampilhas e mais formulas 
de franquia nos correios do 
Ultramar pelo qual. quando 
faltem selos so e permitida 
a sobrecarga depois de 
legalmente autorizada 
sobre um minimo de 10.000 
selos do mesma taxa. Pelo 
decreto de 1900 era 
possivel sobretaxar selos 
desde que existissem mais 
de 1000 exemplares em 
existencia, do mesmo tipo e 
taxa. 

Assim considerando 
que a portaria n.o 198 atr6s 
aludida, autorizava a sobre
taxa sobre selos com quan
tidades inferiores a acima 
indicada, e considerando 
que 0 servic;:o de impressao 

Holellm Uncill - A. t 8f 

(Dt: DirecGio da IlIIprensa Hach'lIal de 'Iglla) 
TUMBA 

I oS 

Fig. 11 • Cinta de Boletim OHeial de Angola, remeHdo de Luanda (25.01.1921) 
para Tumba eom 0 porte de 8 1/2 etvs 



dessas sobretaxas ainda noo estavam concluidas. 0 Governo Geral de Angola fez public or a portaria 
290. que determinou 0 seguinte: 

- Era revogada a portarla 198 de 21 de Junho de 1920. 

- Os selos postals que j6 tinham sldo sobretaxados pela Imprensa Naclonal. depols de devldamente 
conferldos serlam InuHllzados pelo fogo. perante uma comissao composta pelo Director dos Correlos e 
Telegrafos da Provincia. Director da Imprensa Nacional e 0 prlmelro oflcial de Fazenda. chefe da seCC;ao 
de contabllidade. lavrando-se de tudo 0 respectlvo auto em dupllcado. 

- Os restantes selos. depols de verlflcados e conferldos. em conformldade com as dlsposlc;oes 
legals. darao novamente entrada na Caixa do Tesouro. 

~ ""'J 'J~ ..f'" ........ ~ • ...... " .. J"" ........ .. ..., ..... \ 

) 
" 
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Fig. 12 - Selos l:t">lu~ltt'JlCt'Jdltll: segundo a n." 198. mas que m oficialmente 

emitidos. A portaria n." 290 mandou inutilize-Ios 

Perante este cenario muitas questoes podem ser postas. Quais os selos que foram sobretaxados 
e quais as quantidades produzidas de coda tipo de selo. 

Pela leitura atenta do Portaria 290. conclui-se que estando em execuc;oo a sobretaxa dos selos 
autorizados pel a Portaria 198. os mesmos ainda noo estariam todos sobretaxados. nem estavam ainda 
em circulac;oo. 0 que s6 aconteceria quando os mesmos fossem remetidos pela Imprensa Nacional de 
Angola a Inspecc;oo Superior de Fazenda de Angola. 31 

Ao mandar destruir todos os selos entoo sobrecarregados. pelo que se depreende do leitura do 
Portaria 290. mesmo aqueles selos que existiam em quantidades superiores a 10.000 unidades foram 
mandqdos destruir. S6 0 acesso 00 Auto de Destruic;oo. assim como do lista de selos devolvidos a Caixa 
do Tesouro poderia clarificar definitivamente tal situac;oo. Ainda noo consegui obter 0 acesso a estes 
documentos. nem sei se existira algum exemplar no Arquivo Hist6rico Ultra marino. 

Porem segundo 0 artigo do filatelista Alberto Correia. funcionarios do Imprensa Nacional de 
Angola eram peritos em fazer sair para 0 mercado variedades e erros de sobrecargas e sobretaxas 
produzidas por aquela instituiC;oo. Mais uma vez pod era ter voltado a funcionar a mira do lucro facil. do 
desonestidade. pois sao conhecidos exemplares emitidos constantes do lista do Portaria 198 e noo s6. 
Alguns selos sobretaxados poderoo ter sido sonegados e colocados fraudulentamente no mercado. 

c) - Portarla n.o 352 

Porem a saga das sobretaxas noo terminou com a Portaria n.D 290. Assim 0 Governo de Angola 
voltou a cargo em 29 de Outubro de 1920 com a Portaria n.D 352. Estranhamente quase quatro meses 
depois voltaram quase as mesmas razoes para sobretaxar selos: 

Estando esgotado 0 stock de se/os postais das taxas de $00(5}. $01 e $02 que existia no Caixa do 
Tesouro. e tendo por mais de uma vez a Direcc;oo de Fazenda Provincial requisitado a Coso do Moeda 
e Popel Selado. os se/os das taxas mencionadas e. ultimamente. insistido te/egraficamente p~r esse 
fornecimento que ainda noo foi satisfeito: 

Considerando que a falta destes valores postais muito esta prejudicando 0 Estado e 0 publico. 
pe/o que e necessario providenciar-se no sentido de noo escassearem as franquias postais: 

Tomando em considerac;oo a propos to do Director dos Correios e Telegrafos e convindo 
aproveitar a oportunidade com 0 fim de aproveitar a oportunidade com 0 fim de facilitar a franquia do 
correspondencia tanto para a metropo/e como para as colonias. que se supra a falta de se/os postais 
das taxas de $04 e $06. criados pe/o Decreto 6.762. de 17 de Julho de 1920 ........... . 

Verificamos pois que continuava a haver falta de selos de $00.5. $01 e $02. POrE3m agora 
acrescenta-se tambem a falta de selos de $04 e $06 para suprir a alterac;oo de portes entretanto 
publicada. 
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Mas a portaria anteriar j6 preconizava a sobretaxa de selos de $04 e $06, um mes antes da sarda 
da Portaria a alterar os portes. Porem 0 preombulo da Portaria n.D 198 nco explica as razces para tais 
sobretaxas. 

Perante a nova realidade, de serem proibidas as sobretaxas em selos cujas quantidades a 
sobretaxar foss em inferiores a 10.000, a nova Portaria 352 determinava que, das quantidades das taxas 
postais cujo consumo fosse menor, a Imprensa Nacional sobretaxasse novos selos. Assim a referida 
Portaria autorizava as seguintes sobretaxas: 

Para $00,5: 
De 75 reis - D. Manuel 
De $07,5 - Republica (Ceres) 

Para $01 : 
De 50 reis - D. Manuel 
De 115 reis - D. Carlos 
De 115 reis s/ 100 reis - D. Carlos 
De 115 reis s/ 200 reis - D. LUIS 

Para $02: 
De 100 reis - D. Manuel 
De 100 reis - D. Carlos 

Para $04: 
De 130 reis - D. Carlos 
De 500 reis - D. Carlos 
De $15 - Republica (Ceres) 

Para $06: 
De $10 - Republica (Ceres) 

40.000 
Jru2QQ 
78.000 

40.000 
22.400 
14.000 
HQQQ 
90.400 

42.000 
2.B....QQQ 
70.000 

35.000 
39.290 
~ 
99.290 

106.000 

Da rela«;:eo apresentada esteo catalogados os selos de $00,5 s/ 75 reis D. Manuel II AF196, $00,5 s/ 
7 Y2 c Republica AF198, 1 c. s/ 50 reis D. Manuel II AF197, 4 cent. s/ 130 reis D. Carlos L AF194 e 195 e $04 s/ 
15 c. Republica AF199. 

Tambem e de notar no que respeita aos selos de D. Carlos, qualquer das portarias nco referir 
serem selos j6 sobrecarregados com REPUBLICA. seja local ou da Casa da Moeda. Dos selos mandados 
sobretaxar seo conhecidos dois que nco esteo catalogadas como emitidos, nem como nco emitidos. 
Seo eles 0 2 cent. s/ 100 reis de D. Manuel II com sobrecarga Republica Casa da Moeda, e 0 de 1 cent. 
s/ 115 reis s/ 200 reis D. Lurs, conforme reproduzimos na Fig. 13. 

. 
? ... ,.,~. ~ 

~ 
~ 

Fig. 13 

Sendo tambem ponto assente que as sobrecargas foram mandadas executar em 1920 e nco em 
1921 como se menciona no cat610go, pode-se aceitar 0 ana de 1921, porque ainda nco consegui obter 
nenhum exemplar circulado em 1920. 

d) - Portarla Governamental n.o 34 

Para terminar a saga destas sobretaxas aberrantes surge em 8 de Julho de 1921 a Portaria Provincial 
n.D 34, mandada publicar pelo enteo Alto Comiss6rio da Republica, Jose Mendes Ribeiro Norton de 
Matos, que transcrevemos: 



Tendo as alterQ(;,;6es de portes tor
nado desnecessaria as sobrecargas em 
selos postais que haviam side autoriza
das por portaria provincial n. ° 352, de 29 
de Outubro de 1920 e que ainda noo te
nham sido feitas; 

Ouvido 0 Secretario de Finanr;as; 
o Alto Comissario da Republica e 

Governador Geral de Angola determina: 
1. ° E revogada a portaria provinci

al n. ° 352, de 29 de Outubro do ana findo, 
no parte ainda noo executada. 

Cumpra-se 

Ha um surrealismo gritante 
subjacente a esta portaria. Sera que em 
cerca de 10 meses a Imprensa Nacional 
nco conseguiu sobretaxar cerca de 
450.000 selos? 

Porque nco se sobrecarregou um 
unico selo com a sobretaxa de $06, quan
do segundo a tabela de portes em vigor 
desde 01.01.1920 era a franquia para 
cartas circuladas de Angola, para Portu
gal, IIhas e outras Colonias Portuguesas? 

Eo que dizer do selo de $06 sl 10C. 
Ceres que apresentamos no Fig.12. Sera 
que foi ou nco emitido? 

Nco foi possivel para ja obter no 
acervo do Arquivo Historico Ultramari
no no que respeita ao Ministerio do UI
tramar informar;co sobre as quantidades 
sobretaxadas. Os Governos Coloniais 
eram obrigados a enviar um relatorio 
com as quantidades sobretaxadas ou 
sobrecarregadas, bem como a informa
r;co do data de inicio de circular;co dos 
selos. Quem portia sempre alcanr;a. Pode 
ser que brevemente obtenha uma solu
r;co para este enigma. 

3 - Os selos de $00,5 sl 75 rels 
D. Carlos I, com sobrecarga "Repu
blica" local 

Fig. 14 - Folha completa de selos sobretaxados com $00,5 5/ 75 rels 
D. Manuel II com sobrecarga Republica Casa da Moeda 

Como se pode verificar pel a Portaria n.o 198 estes selos foram mandados emitir em quantidades 
infimas (1400 = 50 folhas de 28 selos) em 1920. Posteriormente foram mandados destruir. Alguem (nor-

r~ .... '.r -'"'J'" -VU·J"..r _ , . .. --, 

Fig. 15 - Selos com sobretaxa $00,5 5/ 75 rels D. Carlos Mouchon com sobrecarga "REPUBLICA" tlpografada 
localmente, nco emltldos. Os dols prlmelros selos com tonalldades de cor do selo e da sobrecarga, 0 tercelro 
com a sobrecarga Invertlda e 0 quarto com 0 sobretaxa invertlda 
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malmente funcionario da Imprensa Nacional de Angola) podera ter feito sair alguns exemplares para 0 

mercado como era habito nestas circunstancias. Porem parece-me que alguns exemplares que se 
transaccionam actual mente no mercado poderao ser falsificac;:6es mais ou menos grosseiras. Senao 
atente-se a sobrecarga similar de $OO,~ sobre selos de 75 de Manuel. E com base nesta sobretaxa que 
devemos comparar as existentes sobre selos de 75 reis de D. Carlos. A chapa para sobretaxar uns e 
outros tiveram como base uma mesma chapa em que apenas se alterou 0 barramento da taxa inicial. 

Fig. 16 - Sobretaxas amplladas dos selos da flgura 15 e da sobretaxa de D. Manuel II (quinta ampllac;ao) 

1550 mesmo se passou nas sobretaxas de 1/2 C em 1919, em que as diferenc;:as nas chapas sao apenas 
tres. Porem 0 nucieo da taxa mantem-se sempre uniforme. E e pelo nucleo da taxa que podemos 
verificar diferenc;:as not6rias conforme se constata pel a Fig.16, principalmente no que respeita ao 
cifrao da terceita taxa. Nao encontramos a variedade na folha de D. Manuel II que se apresenta na 
Fig.1l. 

4 - Os selos de 115 e 130 rels de D. Carlos I com sobrecarga "REPUBLICA" local 

Par despacho do Ministro das Col6nias de 6 de Agosto de 1913, foi autorizado 0 Governo de 
Angola a sobrecarregar local mente com "REPUBLICA", os selos posta is existentes na Col6nia de acordo 
com 0 Decreto de 4 de Julho de 1903. Por este despacho, as col6nias apenas poderiam sobrecarregar 
os selos existentes em stock, com sobretaxas e sobrecargas aprovadas em 1903 de taxas inferiares a 
400 reis (sobretaxados de D. LUIs leD. Carlos I Diogo Neto, bem como os sobrecarregados com 
"Provis6rio" de D. Carlos I tipo Mouchon), porquanto os selos de D. Carlos I Mouchon das taxas em vigor 
estavam autorizados a circular sem a dita sobrecarga p~r Portaria de 22 de Novembro de 1910. 

o Governo de Angola pela Portaria 1.109 de 24 de Setembro de 1913 mandou executar a referida 
autarizac;:ao, porem p~r deficiente interpretac;:ao mandou tambem sobrecarregar os selos de D. Carlos 

34 I Mouchon. 0 teor da referida Portaria, datada de 24 de Setembro de 1913 e 0 seguinte: 

1.0_ Que seja, des de je, em todos os se/os postais existentes no distrito de Loanda, de que existam 
saldos de mais de 1.000 formula de fronquia da mesma taxa e tipo, impressa pe/a Imprensa Nacional. 
em diagonal, a pa/avro "Republica", a vermelho ou verde segundo melhor se destaque sobre a cor dos 
mesmos. 

2.0_ Que seja dada ordem 
a todas as Inspecc;:6es de Fazen
da distritais para enviarem a 
Inspecc;:oo Superior de Fazenda 
todos os selos que noo tenham 
a pa/avro "Republica". 

3. 0 
- Que, logo que che

guem a Inspecc;:oo Superior de 
Fazenda os se/os de que trota 0 

numero anterior, se verifique, 
antes de se Ihe imprimir a sobre
carga "Republica" se existem ou 
noo em numero superior a 1.000 
em taxa e tipo. 

4. 0 
- Que os selos em nu

mero inferior a mil, em taxa e 
tipo sejam retirodos da circu/a
c;:oo: e fina/mente. 

5.0
_ Que a Inspecc;:oo Su

perior de Fazenda adoptare as 
providencias que ju/gar conve
nientes para 0 exacto cumpri
mento da portaria. 

Nco tendo 0 Governo de 
Angola dado conhecimento ao 

. , 

---.-~ \ " 

. . 
'-~.";-.,, -

Fig. 17 - Sobrescrlto c1rculado reglstado de Luanda (19.01.914) para Ulm/Ale
manha (13.02.14) com trcnslto por L1sboa (11.02.14) com 0 porte de 520 rels = 52 
ctvs (excesso de porte • carta dlta "fJlatellca". 



Fig. 18 - Selos nco emitidos de 115 e 130 reis com sobrecar
ga "REPUBLICA" tipografada locaimente 

impressoo so agora foi posslvel ultimar. 

Ministerio do Ultramar das quantidades 
sobrecarregadas bem como da data da entrada 
em circula<;oo dos novas selos, de acordo com a 
circular n.O 27 expedida pel a 6.° sec<;oo da 
Reparti<;oo de Fazenda das Colonias de 7 de 
Agosto de 1913, depois de oficiado, so em 29 de 
Agosto de 19 14 0 fez por offcio remetido ao 
Director Geral de Fazenda das Colonias, 0 qual se 
transcreve: 

Em cumprimento do determinado na circular 
27, expedida pe/a 6. 0 sec<;oo da Repartic;oo de 
Fazenda das Colonias de Africa em 7 de Agosto 
de 1913, tenho a honra de remeter a V. Ex. a a 
inc/usa re/ac;oo de selos postais com sobretaxas 
ou sobrecargas, existentes em 4 de Outubro de 
1913, com a indicac;oo dos que foram 
sobrecarregados com a pa/avra "Republica", cuja 

De harmonia com 0 n.o 4 da referida circular, fixei 0 dia 1. 0 de Outubro proximo futuro para 
comec;o da venda ao publico dos mencionados selos. Devo, porem, informar a V. Ex. 0, que devido a um 
engano de um empregado da Inspecc;oo de Fazenda do distrito de Loanda, foram fornecidos he tempo 
alguns selos sobrecarregados a Recebedoria do Concelho de Ambriz, do que resultou terem side vendidos 
alguns antes de marcado 0 prazo para a venda em toda a provIncia, mas logo que se deu pelo engano 
mandou-se suspender a venda. 

Pe/as razoes constantes do telegram a que tive a honra de dirigir a V. a Ex. a em 2 de Janeiro do 
corrente ana foram tambem sobrecarregados com a palavra "Republica" alguns selos em que a 
sobrecarga noo era obrigatoria. Dos selos assim sobrecarregados tenho a honra de remeter a V. ExO 

outra relac;oo. 
Em conformidade do oflcio da Direcc;oo Geral das Colonias n.o 926/560 de 22 de Junho ultimo, 

tenho a honra de remeter a Va. Ex. a em masse especial registado, 386 exemplares de cada especie de 
selos que aqui foram sobrecarregados, com destino a Convenc;oo Postallnternacional 

Saude e Fraternidade 
Inspecc;oo Superior de Fazenda da ProvIncia de Angola 
o Inspector Superior de Fazenda 
(a) Antonio de Meireles 

Como e evidente noo YOU aqui fazer a listogem dos selos sobrecarregados de 1903, porem 
transcrevo a lista de selos de D. Carlos I tipo Mouchon sobrecarregodos com a palavra "Republica". 
Perante 0 erro verificado noo so em Angola como nos outras colonias, mais noo fez 0 Ministerio do 
Ultramar senoo mandar per em circula<;oo estes selos. 

Re/a<;co dos selos posta/s que por equivoco na Interpreta<;co das ordens recebldas foram 
sobrecarregados com a pa/avra "Republica. 

Taxa Actual Taxa Prim it. 

10 rels 
15 rels 
20 reis 
50 reis 
75 reis 
75 reis 

100 re/s 
100 reis 
200 reis 
200 reis 
400 reis 
400 re/s 2 ~ reis 
500 rels 
700 reis 

Engie 

D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D. Carlos 
D_ Carlos 
D_ Carlos 
D. Carlos 
s/efigie 
D. Carlos 
D. Carlos 

Area de Valida de 

Angola 
Angola 
Angola 
Congo 
Angola 
Congo 
Angola 
Congo 
Angola 
Congo 
Angola 
Angola 
Angola 
Angola 

QtdSobrec. 

2.828 
7.519 

35.107 
15.315 

124.262 
5.600 

123.313 
19.599 
95.635 
11.051 
2.006 

22.936 
27.789 

2.212 
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Fig. 19 - Sobrescrlto c1rculado reglstado com aviso de recepc;:ao de Luanda 
(23.12.913) para 0 Porto (19.01.914) com 0 porte de 130 rels = 13 ctvs (5 ctvs pelo 
2.° porte para Portugal + 2 1/2 ctvs pelo Aviso de Recepc;:ao + 5 ctvs pelo 
Reglsto e 1/2 ctv de excesso de porte). 

Pela listagem enviada 
pelo Governo de Angola e da 
responsabilidade do Inspector 
Superior de Fazenda da Provin
cia de Angola que reputamos 
de fidedigna, neo foram sobre
carregados selos de 115 e 130 
reis. 

Quero ainda realc;:ar 0 

facto de se terem sobrecarre
gada pequenas quantidades 
de selos de determinadas taxas 
como sejam as de 10. 400 e 700 
reis, que pouco superaram os 
dois milhares selos. Se a estes 
selos deduzirmos os 386 exem
plares que deveriam ser envia
dos para Berna, as referidas ti
ragens seo irris6rias. 

Segundo oficio n. D 3634 de 
26 de Fevereiro da Casa da 

Moeda para a Direcc;:eo Geral da Fazenda das Col6nias, existiam em stock no Armazem do Selo grandes 
quantidades de selos com sobrecarga Republica de todas as col6nias pelo que perguntava se podiam 
remete-Ios as col6nias. Em resposta foi oficiada a Casa da Moeda que poderiam fornecer os selos com 
sobrecarga "Republica" se deles existissem saldos de mais de 1.000 exemplares de cada. 

Assim e legitimo afirmar que os selos de 115 e 130 
reis neo foram sobrecarregados em 1914. 

o que na realidade se passou, foi que pela Portaria 
n.D 392, como se pode observar, se mandaram sobretaxar 
selos de 115 e 130 reis de D. Carlos. Existindo alguns selos 
de 115 e 130 reis sem a sobrecarga "Republica" da Casa 
da Moeda se ordenou que os mesmos alem da sobretaxa 
levassem tambem a sobrecarga "Republica" sem a qual 
neo poderiam ser sobretaxados. Como entretanto foi Fig. 20 
cancelada a sobretaxa dos selos pela Portaria 
Governamental n.D 34. exemplares sobrecarregados mas neo sobretaxados com 1 cent. e 4 cent .. 
conforme determinava a Portaria n.D 392, acabaram p~r ser colocados no mercado de forma clandestina, 
ao darem. 

Assim estes selos deveriam ser considerados como neo emitidos em 1920/21 e neo em 1914 
conforme vem descrito no cat610go Afinsa. 

Nestes dois selos - 115 e 130 reis "REPUBLICA" local - aparecem sobrecargas falsas. conforme 
Fig.20. que se pod em distinguir com uma certa facilidade. A sobrecarga verdadeira e tipografada. A 
sobrecarga falsa e zincogravada ou litografada. A caracteristica que diferencia uma e outras. em 
Angola, e a seguinte: a tipografada que e a verdadeira, fica no selo (principalmente no verso) com um 
certo relevo (os franceses chama-Ihe "foulage" a este relevo); a litografada ou zincogravada neo 
apresentam qualquer relevo e a impresseo aparece nalgumas falsificac;:6es bastante imperfeita. Na 
Fig. 20 podemos constatat6-lo a primeira vista. Nas ampliac;:6es das sobrecargas REPUBLICA as 1.0 e 3.° 
seo dos selos de 115 e 130 reis apresentados na Fig.18. a 2.0 ampliac;:eo diz respeito ao selo junto. 
obliterado com carimbo de favor de Benguela, datado de 1920. A impresseo da sobrecarga e mais 
irregular e rudimentar. 0 selo em causa foi adquirido num leileo. descrito como sendo original. 

5 - Os nco emitidos 

Assim. de acordo com a Portaria n.o 392 deveriam ser considerados como neo emitidos os selos 
representados nas figuras 12 e 13 ou seja : 

1 - $00,5 s/75 rels D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA" tlpografada localmente 



2 - 4 cent. 51 50 rels D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda 
3 - $04 51 8 C Ceres 
4 - $04 51 5 C Ceres 
5 - $065/10 C Ceres 
6 - 1 cent. 51 115 rels 5/200 rels D. LUIs I com sobrecarga REPUBLICA tlpografada localmente 
7 - 2 cent. 51 100 rels D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda 

Porem, ressalvo que poderoo ter tido circula<;oo legal. pois noo e conhecido 0 numero de selos 
sobretaxados e sobrecarregados que foram autorizados pela citada portaria. Estando porventura a 
mostrar ignorancia filatelica, direi que tambem nunca vi os selos catalogados pela Afinsa com os 
numeros 194, 195, 197 e 199 em carta ou outr~ suporte filatelico. E ja la voo muitos anos de filatelia. Sera 
que alguma vez circularam? Se algum filatelista possuir alguma carta ou outr~ documento filatelico 
com esses selos, muito grato ficaria se me tacultassem imagens dos mesmos. 

5 - Os falsos 

Para tornar mais negra a historia destas sobrecargas de 1920/21 , vamos talar dos "falsos". Os 
autores das "maroteiras", para noo utilizar outra expressoo mais contudente,que fabricaram variedades 
e erros noo se ficaram pela execu<;oo de sobrecargas duplas, invertidas e deslocadas. Para alem de 
terem colocado no mercado selos que mandados emitir acabaram por noo terem curso legal por 
cancelamento das portarias que os autorizavam, resolveram criar uns quantos selos noo previstos por 
qualquer das portarias anteriormente citadas. 

Assim e posslvel encontrar no mercado selos que noo passam de pura tic<;oo, e que nenhuma 
legisla<;oo os autorizou como sejam os seguintes: 

Chamo a vossa aten<;oo para 0 facto de que, provavelmente, estas sobretaxas terem sido 
produzidas dentro da Imprensa Nacional de Angola, a revelia das autoridades, pois a sua sobretaxa 
obedecem ao padroo utilizado noutras sobretaxas similares, mas legalmente autorizadas. 

Foootnotes: 

1 Portugal Filatellco n.· 64, Ano VIII (3.· serie), Outubro - Novembro de 1936 
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Abstract 
After the German declaration of war to Portugal. 

a group of 29 German citizens. including 3 women and 
4 children. were interned at Quelimane. since March 15 
to April 15. 1916. This Camp was named as the 2° 
Dep6sito de Prisioneiros as the first one was in Lourenc;o 
Marques. 

Most of them were employees warking at several 
German commercial houses at Chinde and Quelimane. 
others were. a machinist. 2 engineers and 4 missionaries 
from Chupanga. Quelimane and Chinde.They had been 
installed in a walled property pertaining to a religious 
mission. In this camp there were no members of the crew 
and passengers of sized ships. 

We make reference to the characteristics and 
way of life on the camp. to the rules to fulfil by the 
interned. to the mail and censorship. and finally to the 
date when those interned had been transferred to 
Portugal. 

Introduc;ao 

Ap6s a declarac;oo de guerra da Alemanha a Portugal. 
a 9 de Marc;o de 1916. foram aprisionados no entoo designado 
2° Dep6sito de Prisioneiros. em Quelimane. 29 subditos 
Alemoes incluindo 3 mulheres e 4 crianc;as. nos dias 15 de 
Marc;o e 1 e 15 de Abril de 1916. Estes internados eram todos 
residentes no territ6rio de Moc;ambique. ao contr6rio do que 
aconteceu no campo de Lourenc;o Marques em que 

Fig. l-Quellmane - vista parcial. 
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a maioria eram 
tripulantes e passageiros 
dos navios apresados. 

Eram na sua maioria 
empregados comerciais de 
varias firmas Alemos no 
Chinde e Quelimane, um 
maquinista, dois engenhei
ros e quatro missionarios, 
provenientes de Chupan
ga, Quelimane e Chinde. 
Ficaram instalados na 
cidade de Quelimane , 
numa propriedade murada 
pertencente a uma misseD 
religiosa. Revelam-se as 
caracterlsticas do campo, 
as normas a cumprir pelos 
internados, as regras a 
respeitar na troca da 
correspond€mcia com a Flg.2-Quelimane - Esta~ao dos Corre/os. 

familia e faz-se 0 estudo do 
correio deste grupo de prisioneiros. Os internados em Quelimane foram transferidos para Lisboa em 24-
9 e 1 6-1 0-1 7. 

Quellmane 

A cidade de Quelimane era sede do Concelho e Distrito do mesmo nome, da Provincia da 
Zambezia. Ficava situada na margem esquerda do Rio dos Bons Sinais ou Quelimane. A cidade era sede 
dos orgoos Provinciais e Distritais daAdministra<;:oo: Governo, Junta Provincial, Alfandega, Correios, 
Telegrafos, Fazenda etc. Tinha esta<;:oo telegrafica, postal, hospital, escolas, missoes catolicas e delegado 

40 de saude. Noo possuia uma ponte cais acostavel mas sim rampas de desembarque que simplesmente 
permitiam a acostagem de pequenas lanchas e pangaios (pequena embarca<;:oo asiatica). 

Come<;:ou a povoa<;:oo em 1544 p~r uma feitoria a beira mar, como os demais estabelecimentos 
Portugueses da costa e teve a sua fortaleza, que 0 tempo destruiu. 

o porto de Quelimane foi muito procurado pelos negreiros como foco de exporta<;:oo de escravos 
daquela costa . Depois da extin<;:oo deste principal ramo de comercio a sua impor-tancia decaiu. A 
abertura do porto de Quelimane ao comer-cio decretada em 1853, foi uma medida benefica cujos 

Fig. 3·Quelimane - Esta~ao Telegraflca. 

resulta-dos se fizeram 
sentir. Este ja havia sido 
aberto aos navios 
estrangeires, p~r aviso 
de 28 de Janeiro de 
1814 e ali se criou uma 
alfandega em 1817, 
p~r diligencia do 
primeiro Governador 
daquele Distrito Manu
el Joaquim Mendes de 
Vasconcelos Cirne. 

Nas ultimas de
cadas, Quelimane 
transformou-se numa 
importante povoa<;:oo 
sendo talvez como es
creveu Antonio Enes 
aquela que de toda a 
Provincia a que revel a 
ma ior prosperldade 
porque se construiu 
com meios proprios. 



A cidade tem um 
bom aspecto sendo as 
tn3s ruas principais, que 
tem mais de um kilo
metro de extensoo, lar
gas e arborizadas predo
minando nesta arbori
zac;:oo, a acacia verme
Iha. A cidade, que duran
te muito tempo foi consi
derada muito insalubre, 
melhorou consideravel
mente com os trabalhos 
de saneamento ali reali
zados. 

Os principais edifl
cios da cidade eram a 
residencia do Governo, a 
Estac;:oo Postal e Telegra
fica, a sede da Compa
nhia Boror (antiga feitoria 
da Casa Francesa Regis), 

FIg. 4-Quellmane - Avenlda 5 de Outubro. A Secretarla Civil em frente e 0 Consulado 
Brltanlco a esquerda 

:to nEP6siroanPRiSiOUE1ROSa, GUERRA 

QUE L i JV[ A N E Afrild Oli~l\tll r yort~ 
.. "'"='~ • 

b~ 100t)Oma [ASA1 630 'ma CA.SA~ 8ito ~ 
~OSjNHA. DKPENDENCiAS 180ttt2 

Fig. 5 - Planta do 2° Deposito desenhada por Georg Steinmann. 

e outras. 0 hospital e um bom ediff
cio, 0 quartel das forc;:as europeias e 
indlgenas e bastante amplo. Em tor
no da cidade existem imensas povo
ac;:6es indlgenas com os seus 
palmares e culturas diversas. 

Existem em Quelimane impor
tantes feitorias e casas comerciais 
portuguesas e estrangeiras, um arse
nal onde podem executar-se impor
tantes trabalhos de reparac;:oo. 

Quelimane foi elevada a ca
tegoria de vila em 9 de Maio de 1761 
e a de cidade em 21 de Agosto de 
1942. 

Quartel General da Provincia de 
Moc;amblque 

Repartlc;ao de Informac;oes 

20 Deposito de Prlslonelros de 
Guerra, em Quellmane 

Relatorlo 

Em cumprimento ao determi
nado na nota da Secretaria Militar 
N.o 1765/161 de 24 de Novembro 
findo, passe a relatar 0 seguinte: 

Em 1 de Abril de 1916 foi 
criado nesta vila um deposito de 
prisioneiros de guerra com a 
designac;:oo de "Deposito N.o 2 de 
Prisioneiros de Guerra da Provincia"; 
sendo nomeado interinamente 
comandante do mesmo, 0 tenente 
de Administrac;:oo Militar Jose 
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Thomaz de Sousa Farsca. 0 qual comandou ate 7 de Julho do corrente ana (1916) tendo side 
substiturdo pelo tenente Candido Augusto de Carvalho que comandou de 8 de Julho a 1 de Setembro 
sendo substiturdo pelo signatario que comanda desde 2 de Setembro ate a presente data. tendo para 0 
coadjuvar no servic;:o do mesmo deposito. um sargento. 

o referido deposito ficou il")stalado numa propriedade murada sita na rua da Segura desta vila . 
pertencente a uma 
missao religiosa passan
do desde logo a serem 
internados no mesmo os 
subditos das nac;:6es 
inimigas residentes em 
Quelimane e posterior- .,1~ DE GUERIIF 
mente os vindos do 
Chinde. 0 pontao "Diu" .---xl' 
(barca de fundo chato YXJ-",,>. 
sem mastro que serve de 
deposito}fundeado no 
porto desta vila passou a 
ser considerado para 
efeitos do internamento. o,,~ 
vigilancia. disciplina e 
administrac;:ao. um ane
xo do Deposito. sendo 
destin ado ao interna
mento dos subditos das 
nac;:6es inimigas sobre os 
quais convenha exercer 
maior vigilancia ou ter 
separados dos outros 
internados. 

Organlzac;co Interna 

Foi organizado 0 

registo a que alude 0 

Fig. 6·Ernst OHo Boehm. natural de Berlin. de 54 anos. engenhelro. preso e Internado 
no deposito de Quellmane (15·4.16). transferldo para a Metropole em 16·10·17. che· 
gou ao deposHo de prlslonelros de Penlche em 14·12·17. L1bertado para Espanha em 
3·2-18 p~r ter mals de 45 anos. 

SERVI<;O P 

Fig. 7· Intelro Postal Isento de franqula. Servlc;o Postal / Correspondencla de Prlslonel
ros de Guerra. remetldo p~r Internado AlemCio no 2° Deposito de Prlslonelros de 
Quellmane (28·5·16). para Hamburgo. Carlmbo rectangular de censura de Quellmane 
e carlmbo oval do DeposHo de Prlslonelros. batldos a vloleta. 

artigo 38 da Portaria 
Provincial N.O 39 de 10 
de Marc;:o do corrente 
ano. passando os 
internados a serem 
escriturados no mes
mo. bem como um livro 
para ardens emanadas 
da Secreta ria Militar do 
Governo do distrito e 
docomando. 

o recin to do 
Acampamento e suas 
dependencias 
abrange uma area de 
9733.50 m2 tendo 18 
quartos em condic;:6es 
regulares que servem 
de habitac;:6es aos 
internados. e mais 
dependencies. tudo 
descriminado na plan
ta junta com letros de 
referencia. 



Houve so uma baixa ao hospital, porem os internados tem tido ligeiros incomodos que foram tratados 
pelo Delegado de Saude do Acampamento. Tem cada um dos internados para sua alimenta<;co 55 
centavos e 0 rancho e confeccionado por eles, tendo para os coadjuvar 9 soldados indfgenas e as sues 
refei<;6es sco as 7, 11 e 18 haras. 

Correspondencla dos Prlslonelros 

A correspondencia dos intern ados escrita em Portugues, Frances e Ingles e enviada a Secretaria 
Militar a tim de ser passada pela censura tendo depois 0 seu destin~, nco podendo fazer-se uma estatfstica 
por nunca ter havido neste comando registo da referida correspondencia. 

Ordens de Servl~o Interno 

As ordens de servi<;o interno emanadas do comando sco as constantes da copia junta Doc. N.o. 

Os internados convivem bem entre si e mostram-se conformados com 0 regime do Acampamento. 

Deposito em Quelimane, 1 de Dezembro de 1916. 

o Comandante interino 

(ass) Francisco Xavier de Oliveira Pegado. 

2 0 Deposito de Prlslonelros de Guerra, em Quellmane 

Instru~oes para 0 servl~o Interno do deposito 

1 ° - Os prisioneiros internados no Deposito nco poderco dele sair nem comunicar com pessoa 
alguma. 

2 ° - Todos os quartos destinados aos prisioneiros deverco conservar-se sempre 0 mais asseados 
possfve!. ficando respon-savel par cada quarto 0 respectiv~ chefe, tratando todos os internados con
venientemente, da sua limpeza pessoal. 

3 ° -As 21 haras to-dos os prisioneiros deve-rco reunir-se na varanda a fim de ser feita a chama-da, 
devendo meia hora depois cessar todos os rufdos. 

4 ° - T odos os prisio
neiros farco por viver em 
harmonia uns com os 
outros a fim de evitar 
qualquer conflito, poden
do organizar orquestras, 
coros ou jogos desportivos 
para passar 0 tempo e de 
forma que Ihe sirva para 
conservar a saude. 

5 ° - Nenhum prisio
neiro pod era ter em seu 
poder qualquer arma. 

6 ° - Toda a corres
pondencia quer expedida 
quer recebida pelos 
pnsloneiros devera ser 
escrita em Portugues, 
Frances ou Ingles, nco 
podendo servir-se do 
telegrafo. 

7 ° - Aos prisioneiros 
de guerra so e permitido 
escrever cartas para a 
famflia ou tratando de 
comunica<;6es sobre 
negocios, e nco poderco 
exceder duas laudas de 

--------------------------------------------------~ 

Fig. 8-Carta Isenta de franqula, remetlda por Ernst OHo Boehm, engenhelro, prlslo
nelro N.o 27 do Campo de Quellmane, para CharloHenburg, Berlin (16-2-18). Em clma, 
Carlmbo oval azul do Servlc;o de prlslonelros de Guerra, carlmbo de censura circu
lar do 10 Dep6sHo, carlmbo rectangular a vermelho da Delegac;ao Provincial da Cruz 
Vermelha de Lourenc;o Marques e de Llsboa. 
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uma folha de papel de cartas. 

8 0 - E absolutamente proibido fazer qualquer referencia sobre os comodidades que oferec;am os 
lugares de concentraC;ao. 

9 0
_ Havera diariamente 3 refeic;6es as seguintes horos: 7 h - cafe e pac ; 11 h - sopa, 1 prato e pac; 

18 h - sopa, 1 prato e pao. 

10 0
- 0 pontao "Diu" fundeado no porto desta vila e considerado um anexo do deposito e sera 

destinado ao encerramento de todo 0 prisioneiro que pela sua conduta seja conveniente ser separado 
do resto dos internados. 

11 0 - 0 comandante do deposito confia na disciplina e boa vontade de todos os prisioneiros e 
espera nunca ter de aplicar qualquer puniC;ao. 

Deposito em Quelimane, 1 de Dezembro de 1916. 

o comandante interino 

Francisco Xavier de Oliveira Pegado, Capitao. 

Campo de Quellmane 

Dados referentes ao numero de prisioneiros, local e data do aprisionamento, profissoes e datas 
da sua transferencla para Portugal. 

Data do aprisionamento: desde 15 de Marc;o e entre 1 e 15 de Abril de 1916. 

Total- 29 prisioneiros no qual se incluem 3 mulheres e 4 crianc;as. 

Os internados acompanhados da famflia eram: Paul Schots, sua mulher Sophie e filha; Wilhelm 
Rickhoff (marinheiro), sua mulher Luise e duas filhas Bertha e Luisa; Fritz Sprott, sua mulher Charlotte e a 
filha Lucia. 

Proflssoes: 

-Heinrich Adolf 
Stie!, comerciante no 
Chinde. 

- Arno Reinold, ge
rente da casa comercia l 
Oswald Hoffman, em 
Quelimane. 

-Empregados 
comerciais - 10 

Destes , 6 foram 
aprisionados na cidade 
de Quelimane. Um era 
empregado da Casa 
Philippi e 2 da Cosa Os
wald Hoffman. 

No Chinde, foram 
aprisionados4 
empregados comerciais. 
Um deles era empregado 
na Casa Deuss e outro, 
Georg Steinman foi 0 

autor da planta do 
Deposito que mostramos 
na Fig. 5. 

-Engenheiros 2 -
aprisionados no Chinde, 
um deles , Fritz Sprott 
empregado na Casa 

'M~ ___ 

~~dP~"'4~~ 

Fig. 9-Carta Isenta de franqula, remetlda por Ernst Otto Boehm, prlslonelro N.· 27 do 
Campo de Quellmane, para Charlottenburg, Berlin (21-1-18). Marca de dla de Louren
c;o Marques de 15-11-17. Carlmbo oval a vermelho da RepartlC;ao de Informac;oes e de 
Censura de Lourenc;o Marques. 



Deuss veio a falecer em 18-9-1916 durante 0 internamento.Foi sepultado no cemiterio de Quelimane. 
o outr~ , Ernst Otto Boehm foi transferido para Lisboa em 16-10-17. 

-Missionarios 4 - Dois aprisionados em Chupanga, um em Quelimane e outr~ no Chinde. 

-Willy Baumann, era maquinista em Quelimane. 

-Georg Bartels, era carpinteiro em Quelimane. 

A totalidade dos prisioneiros de Quelimane foi transferida para Lisboa em 24-9-17 e 16-10-17. 

Hlstorla postal do Campo de Quellmane 

A maioria da correspondencia dos prisioneiros deste campo, circulou isenta de franquia e foi 
enderec;ada, na sua maioria para os seus familiares na Alemanha. E escassa a correspondencia conhecida 
gerada por este pequeno grupo de prisioneiros internados no Deposito de Quelimane. 

o correio do 2° Deposito, tal como 0 de Lourenc;o Marques, Beira, Macequece e Tete, era na sua 
maioria, encaminhado pel a Delegac;oo Provincial da Cruz Vermelha, em Lourenc;o Marques, atraves do 
seu Servic;o de Prisionei-ros de Guerra, que usou para 0 efeito 0 carimbo com a inscric;oo PROVINCIA DE 
MO<::AMBIQUE / LOUREN<::O MARQUES / SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE, batido a azul, violeta e 
raramente a preto. 

Exclusivamente 
utilizado neste campo e 
conferindo isenc;oo de 
franquia, conhecemos um 
carimbo oval batido a 
violeta ou preto com a 
inscric;oo CORRESPON
DENCIA DE PRISIONEIROS 
DE GUERRA / DEP6sITO DE 
QUELlMA-NE / ISENTO DE 
FRANQUIA. 

Nos primeiros dias 
apos a declarac;oo de 
guerra a censura da 
correspondencia era 
efectuada na Secretaria 
Militar do Distrito de 
Quelimane, onde recebia 
carimbo circular a violeta 
da Secretaria Militar ou 
carimbo linear "PASSADO 
pela CENSURA". 

Algumas cartas 
apresentam 0 carimbo de 
censura civil rectangular 
a violeta e mais rara
mente a preto com a 

Fig. lO-Carta registada, franquiada com 15 ctvs (3 selos tlpo Ceres de Quelimane) e 
selo de taxa de guerra de 1 ctv, remetlda pelo Consulado Britanico em Quelimane, 
(1 B-'-16) para Durban, Provincia do Natal. Carimbo rectangular de censura de 
Quelimane. 

inscric;oo PASSOU PELO CENSOR / data / Quelimane. Mais tarde este carimbo datado foi substitufdo p~r 
carimbo de duplo drculo, noo datado, batido a preto com a inscric;oo, PASSOU PELA CENSURA / 
QUELIMANE. Ao contrario do que encontramos no Deposito de Lourenc;o Marques noo conhecemos em 
Quelimane qualquer carimbo ou cinta de censura exclusivos deste campo. 

Blbllografia: 
1- Eduardo e LUIS Barreiros. 10 Guerra Mundial-Moc;ambique. 1 ° Deposito de Prisioneiros de Guerra, 

Lourenc;o Marques.Boletim do Clube Filatelico de Portugal N.O 416.Junho 2007 
2- Armando Bordalo Sanches. Portugal na 10 Guerra Mundia!, dos Prisioneiros de Guerra em 

Moc;ambique. A Filatelia Portuguesa N° 9. Ano II. JUN 86 
3- Boletlm Oficial da Provincia de Mo~ambique. 1916 a 1919 
4- Arquivo Hlstorico Ultramartno 
5- Arquivo Historico Milltar 
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Abstract 

From November 1839 to August 1842, a war was fought 
between Chinese Empire and Great Britain, the 1" Opium War. 
The Chinese main responsible at the begin of the confrontation 
was the Imperial Commissioner Lin that was replaced, since 
August 1840, by Great Secretary Kishen. From the British side, 
"Her Majesty's Plenipotentiary" was Captain Charles Elliot. 

A first phase of the war was reached by the 20th of 
January 1841 with a Convention signed by the representatives 
of the two parties: Convention of Chuenpee. In it was stated at 
the first point the cession of the Island and harbour of Hong
Kong to the British crown. 

Capitan Elliot ordered the Convention to be published 
in a Circular at Macao, city where the British community was 
resident and was concentrate after being obliged to leave 
Canton, since the early preliminaries of the war. 

The letter that is shown further on was the duplicate of 
the one written at Macao on the following day of the 
Convention with the Circular printed on, and it was addressed 
to Liverpool, having reached this city by the 21 " of June 1841. 

1 - Apresentac;ao 

Entre Novembro de 1839 e Agosto 1842 decorreu uma 
confrontac;:oo armada entre 0 Imperio Chines e a Gro-Bretanha 
conhecida como a 1 a Guerra do 6pio. Do lado chines 0 

responsavel no inicio das hostilidades foi 0 Comissario Imperial 
Lin, que e substituido a partir de Agosto de 1840 pelo Grande 
Secretario Kishen. Do lado ingles a situac;:oo foi conduzida pelo 
Comandante (Capt.) Charles Elliot, Plenipotenciario de Sua 
Majestade a Rainha . 

A primeira fase desta confrontac;:oo terminou com a 
assinatura duma Convenc;:oo em 20 de Janeiro de 1841 entre 
os dois responsaveis: Convenc;:oo de Chuenpee. Esta 
convenc;:oo estabelecia, na primeira clausula, a cedencia de 
Hong-Kong a Caroa Britonica. 

o Comandante Elliot mandou publicar os term os do 
Convenc;:oo numa Circular em Macau, onde a comunidade 
Inglesa era residente e estava concentrada por ter sido expulsa 
de Cantoo nos preliminares do confrontac;:oo. 
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A carta que a seguir se apresenta e a segunda via da que foi escrita em Macau no dia seguinte 
ao da assinatura da Convenc;co reproduzindo a Circular e foi dirigida para Liverpool onde esta via 
chegou a 21 Jun41. 

2 -A Carta 

Fig. 1 - Frente 

A carta (Fig.1 e Fig.2) esta enderec;ada a "Mess. John Bibby & Sons, em Liverpool". Este exemplar 
eo duplicado, enviado pelo navio "John 0' Gaunt". 0 original tera sido enviado pelo navio "Cha ..... ". 

Na Frente tem ainda a marca manuscrita da taxa a pagar de "8", mas nco nenhuma marca 
postal ou outra de Macau, do Correio Ingles ou de algum Agente . 

.. -

Fig. 2 - Verso 

I 

No verso tem tres carimbos manuais de caracter postal de Liverpool: 

• a marca "SHIP-LETIER" de chegada via maritima. 
• e duas marcas de dia: uma a preto em que 56 e legivel 0 mes .... Ju ... e a outra em 

vermelho. de 21 Ju 1841. 



"D. 

3 - Analise I - Frente 

e navio 

~ "John 0' Gaunt" - Barca inglesa de 449 tons, construida em Liverpool em 1835, e propriedade da 
firma John Gladstone & Co. H6 registo da viagem de ida e volta a Macau com partida de Londres 
em 23 de Janeiro de 1841, chegada a Macau a 14 de Abril e chegada a Liverpool a 14 de Julho 
de 1841. Noo obtive a data de partida de Macau. 0 Comandante era 0 Capt. John Robertson, 
nome conhecido nos meios ingleses relacionados com 0 comercio do ch6 da China. 0 trajecto 
de regresso do deve ter sido directo de Macau ate Liverpool. tendo 0 navio cruzado 0 estreito de 
Sonda, entre as ilhas de Sumatra e de Java, dobrado 0 Cabo da Boa Esperanc;a e rumado a 
Inglaterra. Este navio "John 0' Gaunt" foi abatido em 20 de Julho de 1844. Em 18550 mesmo 
nome foi de novo atribuido a um "clipper" de 859 tons. 

e Destlnatarlo e Destlno 

~ "Mess. John Bibby & Sons" - Firma Inglesa sediada em Liverpool. iniciada em 1801 por John Bibby, 
como Agente Maritimo. A Firma expandiu-se e diversificou-se e, entre outros actividades 
relacionadas com 0 comercio maritimo e a construc;oo naval, criou uma empresa de transportes 
maritimos que, a data da carta, em 1841, possuia uma frota de mais de 18 navios a vela e tinha 
Iigac;6es com Lisboa, portos do Mediterroneo, America do SuI. Bombaim e, ocasionalmente, 
Cantoo na China. Mas a partir de 1840, ap6s a morte prematura do Fundador, os quatro Filhos 
que colabaravam desde 1834 com 0 Fundador na direcc;oo dos diversos empreendimentos, 
alteraram 0 nome para "John Bibby & Sons". Actualmente esta empresa continua a operar mas 
com estruturas e neg6cios adaptados a sociedade moderna. 

Quanto a versoo original desta carta, enviada pelo navio "Char ... ", dever6, provavelmente, ter 
sido encaminhada ate Calcut6 ou Bombaim, seguindo para 0 Suez, e dai par terra (Overland 
Letter?) ate Alexandria, depois Malta, Gibraltar, Liverpool. 

~ "Liverpool" - Esta cidade era j6 um grande porto comercial Ingles com Iigac;6es maritimas a 
todo 0 mundo aberto ao comercio ingles. 

A Marca Manuscrlta 

~ "8" - Esta marca manuscrita corresponde ao valor da taxa que 0 destinat6rio tinha de pagar 
pela distribuic;oo da carta vinda do exterior e transportada em navio ingles. 

A falta de Marcas Postals 

~ Segundo e referido no livro "Historia e Desenvolvimento dos Correios e da Telecomunicac;:6es de 
Macau", Volume I. de LUIS V. de Brito Frazeo, paginas 176 a 184, embora exista um servic;o postal 
Ingles em Macau desde, pelo menos, de Dezembro de 1840, noo sao conhecidas qualquer marcas 
identificadoras deste servic;o ate 1842. Contudo soo conhecidas cartas de Macau com marcas 
de Agentes encaminhadores ingleses a partir de Calcut6 ou de Bombaim, tendo sido levadas 
em moo ate esses portos na fndia (pagina 220) 

4 - Analise 11- Verso 

As Marcas Mgnuals 

~ "SHIP-LETTER" - Marca aplicada no porto de Liverpool nas cartas ai entregues e vindas em navios 
ingleses. 

~ " .. JU .. " - Marca do dia de recepc;:oo da carta no porto de Liverpool, que era aplicada em 
conjunto com a marca anterior. 

~ "J / 2/JU 21 / 1841" - Marca do dia de recepc;ao na estaC;Qo postal de ... , Liverpool, antes da 
carta ser distribuida. 

5 - 0 texto 

P "John 0' Gaunt" Macao 21 st January 1841 

Mess John Bibby & Sons 
Liverpool 
Dear Sirs 
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By the prefixed Circular from Cap Elliot you will observe that arrangements are made for the 
reopening of Trade within 10 days after the Chinese New Year, 2nd Feby, when we are propose returning 
to Canton from whence we shall address you as circumstances may require. 

It is said the British Authorities will do all they can to remove the trade from Canton to the new 
settlement with as little delay as possible; but we incline to the opinion that a long time must pass before 
Canton becomes the second place of importance for business in this quarter. 

Yours interest shall continue to receive our best care 

We remain 
Dear Sirs, 
Yours faithfully 
W. & T. Gemmell & Co." 

/~ , .~ e< 'v 

Fig. 3 - Texto 

Tradu~ao 

Traduz-se s6 0 corpo do texto: 

"Pela Circular anexa, do Cmdt. Elliot, pode-se ver que foram acordadas medidas para a reabertura do 
comercio num prazo de 10 dias apos 0 Ano Novo Chines, a 2 de Fev., quando tencionamos vol tar a 
Cantao, donde vos contactaremos de acordo com os circunstoncias. 
Consta que as Autoridades Britonicos irao tomar todos as medidas posslveis para transferir 0 comercio 
de Can tao para 0 novo local (Hong Kong) com a menor demora posslvel; mas somos de opiniao que ira 
passar um longo tempo ate Cantao passar a ter uma importoncia secundaria no comercio desta zona." 



6 - Analise III - Texto 

~ No cimo, a esquerda, aparece a indicac;:eo confirmando tratar-se de copia, 2° via, que 
sera enviada pelo navio "John 0' Gaunt". Ao tempo, este procedimento de enviar uma 
2° via. "Duplicate". era comum como medida de seguranc;:a pois permitia ultrapassar a 
grande inseguranc;:a da via maritima e eventuais atrasos ou mesmo a perca da 
correspond€mcia sem se ter conhecimento de tal ocorrencia. Isto acontecia quer devido 
a factos naturais como seja 0 mau tempo e temporais associados a naufragio ou a grandes 
estragos nos navios com grande demora na sua reparac;:eo. quer ainda devido a acc;:6es 
humanas como a guerra de corc;:o e ataques de piratas. 

~ Ainda no cimo mas a direita. 0 local e a data de quando foi escrito 0 original: Macau e 21 
de Janeiro de 1841. ou seja. no dia seguinte a publicac;:eo em Macau da Circular mandada 
publicar pelo Plenipotenciario Ingles. Cmdt. Charles Elliot; que negociou com 0 

representante do Imperador da China. Grande Secretario Kishen. um primeiro acordo de 
treguas na Guerra do 6pio (10). designado por "Convenc;:eo de Chuenpee". Os termos 
deste acordo neo foram aceites por nenhuma das partes: do lado Ingles. pelo Lorde 
Palmestron. Primeiro-ministro da Rainha Vitoria, e do lado Chines. pelo proprio Imperador 
Tao Kuang. 

o registo de chegada do navio "John 0 I Gaunt" a Macau em 14 de Abril. faz crer que esta 2° via 
da carta tenha side esc rita e posta no "correio britenico em Macau" depois desta data. em bora 
mantenha a data da verseo original. Esta deciseo deve estar directamente relacionada com a intenc;:eo 
de aproveitar um transporte directo para Inglaterra. dado que 0 original. provavelmente e como ja 
referi. teria sido encaminhado via India. Egipto e Mediterreneo. 

~ Segue-se a repetic;:eo da entidade destinataria e 0 respectiv~ destin~: "Mess. John Bibby & 
Sons" e "Liverpool". ja comentados. 

~ No conteudo comec;:a por ser referido que a Circular mandada publicar pelo Cmdt. Elliot. 
e anexa a carta. 0 que se verifica e e reproduzida mais adiante. Depois e referido 0 prazo 
de 10 dias apos 0 Ano Novo Chines. que tera sido em 2 de Fevereiro desse ano. para a 
"reabertura" do comercio. altura em que 0 signatario se disp6e regressar a Canteo. 0 
periodo do Ano Novo Chines e uma epoca muito especial do calendario Chines. 
justificando 0 prazo de 10 dias proposto apos aquela data pois durante esse perfodo neo 
era de preyer ser possivel retomar qualquer actividade comercial. especialmente por 
parte de estrangeiros. Por outre lado 0 signatario e todos os subitos ingleses tin ham side 
expulsos de Canteo no inicio das hostilidades relacionadas com a Guerra do 6pio, e 
estavam a residir em Macau ou. alguns. ja em Hong Kong. em terra ou em navios. Antes 
das hostilidades so elementos do sexo masculino da comunidade estrangeira estava 
autorizada a residir temporariamente em Canteo. de Setembro a Marc;:o. No resto do ana 
residiam em Macau onde tambem residiam os eventuais restantes elementos da familia 
mas durante todo 0 ano. 

Quanto a previseo de que demoraria um longo tempo para a actividade comercial de Hong 
Kong ultrapassar a de Canteo. foi ultrapassada pelos factos dado 0 desenvolvimento do movimento 
que 0 porto daquele territorio teve. associado a perda de posic;:eo do porto de Canteo perante a abertura 
de outros portos chineses ao comercio neo so com a Inglaterra mas com 13 paises. incluindo a Franc;:a. 0 

Japeo. a Russia e os EUA. 

~ No fim do texto tem-se a identificac;:eo do emissor da carta: "W. & T. Gemmell & Co." 
Estes comerciantes aparecem identificados "no Canton Press. editado em Macau. em 
notfcia datada de 2 de Dezembro de 1840 assinada pela grande maioria dos 
comerciante estrangeiros na China. agora residindo em Macau" ("Historia e 
Desenvolvimento dos Correios e da Telecomunica<;6es de Macau". Volume I. de LUIS V. 
de Brito Frazeo. p6ginas 138/139) 
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8 - Analise IV - As Circulares 
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Fig. 4 - Circulares 

Como se pode observar sao duas Circulares: a maiar reproduz os termos do acordo previo entre 
os representantes dos dois Paises, China e Gra- Bretanha, acordo conhecido como a "Conven<;:ao de 

52 Chuenpee"; a outra refere-se ao empenhamento do Cmdt. Charles Elliot na defesa do direito dos 
comerciantes em serem indemnizados. 

Como primeiro ponto dos term os do acardo est6 a cedElncia da IIha de Hong Kong a coroa 
Britanica. Dez dias depois, as For<;:as Ingleses iniciaram a ocupa<;:ao da ilha com a constru<;:ao de 
instala<;:6es militares. 

Nao desenvolvendo outras considera<;:6es sobre 0 conteudo deste acordo provisorio, refiro que, 
contrariando as inten<;:6es dos dois representantes, os respectivos Governos nao 0 rectificaram e a 10 

Guerra do 6pio so terminou com a assinatura do Tratado de Nanquim em 29 de Dezembro de 1842, 
apos pesadas destrui<;:6es de bens e imoveis e elevado numero de mortes de sold ados e popula<;:ao 
chinesa. 

Com 0 inicio da ocupa<;:ao de Hong Kong, come<;:ou a saida de Macau de grande parte da 
comunidade Inglesa, seguida pouco depois par qCJase toda a restante comunidade estrangeira. 0 
periodo da Guerra foi uma epoca de prosperidade para Macau, mas logo no ana de 1843 foi evidente 
a decadencia resultante da mudan<;:a quase total do movimento comercial para Hong Kong. 

Blbllografia 
IHlstorla e Desenvolvlmento dos Correlos e Telecomunlcac;oes de Macau, Vol. I, 1798/1884, por 
LUIs V. de Brito Frazeo, da Dlrecc;eo dos Servlc;os de Correlos de Macau; 

-Macau e a I Guerra do 6plo, por Alfredo Gomes Pals, do Instltuto Portugues do Oriente; 
-Foreign Mud - An account of the Opium War, por Maurice Collis, de Faber Library; 
-As Rotas do Oriente, por Manuel M. de Andrade e Sousa, edlc;eo de Victor Simarro; 

Internet 
-Wlklpedla, the free encyclopedia, Barques; 
-John Bibby & Sons, Google; 
-Journal for Maritime Research, British Ships In China Seas: 1700 to the Present Day, Journal Issue: February 2005; 
-www,lIverpoolmuseums.org.uk; National Museums Liverpool, John Wlnrow. Assistant Curator; 
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Ilan. 

A Companhia Aerea Italiana ALA LlTT6RIA foi criada 
em Agosto de 1934 com a fusao das Companhias Aereas. 
Societo An6nima Mediterranea (SAM ). Transadriatica (T A). 
Societo An6nima de Navigazione Aerea (SANA). Societo 
Italiana Servizi Aerei (SISA). e Aero Espresso Italiano (AEI) . 

De infcio muitos dos seus destinos eram as col6nias 
italianas de Africa. 

Em 1935 a Ala Litt6ria obteve as rotas da Adria Aero 
Lloyd (Albania) col6nia da Itolia antes da II Guerra Mundial e 
da Nord Africa Aviazione. Companhia residente na Ubia . 
col6nia italiana do norte de Africa. 

A Ala Litt6ria montou uma extensa malha de linhas 
aereas em toda a Europa especialmente no sui do continente. 
complementada com a sua \I Linha Aerea Imperial \I que se 
estendia ate as col6nias da Eritreia e Abissfnia. 

A primeira ligac;:ao ROMA * LIS BOA *-ROMA realizou-se 
em 25 de Abril de 1938. devido a existencia de enlace de linhas 
da Ala Litt6ria e concordancia em Melilla . como se pode 
observar: 

Linha 405 - Roma-Poliensa-Melilla-Cadiz.(Trissemanal a 
partir de 1/2/1937) 

Linha 482 - Melilla-Sevilla-Lisboa. (Dioria) 

A linha 405 era operada com Hidroavi6es CANT Z506 
que estiveram ao servic;:o da ALA Lln6RIA ate ao final de 1938. 

Devido a dina mica da Companhia a ligac;:ao directa 
Roma - Lisboa - Roma. Linha 427 e implantada em 2/5/1940. 
mas jo tres anos antes 0 correio chegava a Portugal como se 
pode observar na Figura nO 1. 

Aqui. pensamos n6s. as circunstancias do desenrolar da 
Guerra Civil Espanhola ten ham haver com a chegada da carta 
ate Portugal. porque esta era dirigida a Huelva. 

o mesmo jo nao se podero dizer da carta da fig . n° 2 
que tres meses depois e enderec;:ada a Sociedade Geral de 
Representac;:6es com sede em Lisboa. 
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Figura n"l 1937-02-02 Carta de Roma para Huelva transportada pela ALA L1n6RIA na IInha Roma·Genova· 
Pollensa·Melllla·Cadlz. De Cadis para Portugal a carta fol transportada por camlnho·de·ferro via Sevllha. 
Carlmbo no verso da carta de 10-02-1937 de L1sboa 2" sec~co. 
EHqueta azul Via Aerea IPar Avlon ALA L1TTORIA S.A. - ROMA. EHqueta extremamente rara. Nco catalogada 

Figura n" 1a 
Carlmbo no verso da carta de 10-02-1937 de L1sboa 2" sec~co. 

Esta carta postada em Genova a 14 de Maio de 1937, carimbo de Genova Ferrovia, chega a 
Lisboa a 21 de Maio de 1937-9H, tempo de transmissoo excelente para a epoca tendo atenc;:oo a noo 
concordoncia de enlaces e de horarios entre as lin has 405 e 482, 0 que veio a ser feito mais tarde no final 
de Abril (25) de 1938. 

Estamos convencidos estarmos perante uma carta precursora do servic;:o aereo italiano para 
Portugal. 

Com a entrada do Italia na 1/ Guerra Mundial e 0 esforc;:o pedido a todos Italianos nomeadamente 
a ALA Un6RIA assim foi criado 0 S.A.S. "Servizi Aeri Speciali" 0 que obrigou a ALA Un6RIA a racionalizar a 
sua freta aerea. 



VI '\mEA 
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AVION 

Hon. 

SOCIEDADE GERAL DE BEPRESENTACAOES 

LIS BOA 
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";. (PortOgallO)~ 

Fig n02 1937-05- 14 Carta transportada para Llsboa pela ALA LlTT6RIA nas IInhas 405 e 482. Carlmbo de chegada 
a Llsboa 21/5/1937. 

.., 

A integra~ao de varias linhas e neste caso as 400, 411 e a 427 deu lugar a linha 1751 Roma - * - * 
- Barcelona - Madrid - Lisboa. 

Alternadamente entre Roma e Barcelona os avi5es escalavam Alguero ou Cagliari. 

Assim, temos a historia do constitui~ao e desenvolvimento da ALA LlTT6RIA cujo 0 tim naturalmente 
aconteceu com a derrota dos paises do Eixo, ja antes a L.A.T.I. uma afiliada da ALA LlTT6RIA. tinha 
cessado a sua actividade para a AMERICA do SUL, com a entrada dos ESTADOS UNIDOS na II Guerra 
Mundial e 0 bloqueio deste pais a LATI. 

Blbllografla 

Catalogue des Aerogrammes du Monde Entler de Frank Muller. 
EI Correo Aereo En La Posguerra Espanola (1939-1946) de Felix Gomez -Gulllamon 
Outra documenta~ao dlspersa 

ANUNCIE NO BOLETIM DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
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Introduc;ao 

Depois de termos dedicado um artigo as perfurac;6es 
"B. N. U." (Boletim n° 405) iremos desta vez abardar as que 
apresentam a denominac;oo "B E S". 

Destas existem 4 tipos diferentes e foram utilizados pelo 
Banco Espfrito Santo, depois de autorizada a sua pratica em 
27 de Fevereiro de 1925. 

A exemplo do artigo anterior, comecemos por dar a 
conhecer um pouco do hist6ria desta instituiC;oo. 

A Hlstorla 

Os primeiros registos daquilo que viria a ser mais tarde 
uma coso bancaria reportam-se a 1869 altura em que Jose 
Maria do Espfrito Santo e Silva, da inicio 00 seu comercio de 
lotarias, combios e tftulos, fundando a "Caza de Combio", 
situada no Calc;ada dos Paulistas n° 91, em Lisboa, onde par 
conta pr6pria, com provo e vendia lotaria e transaccionava 
tftulos de creditos nacionais e estrangeiros. 

Jose Maria do Espfrito Santo e Silva que serio mais tarde 
denominado "0 patriarca do unica dinastia de banqueiros 
portugueses", da assim inicio 00 que se viria a tornar no Banco 
Espfrito Santo de hoje. 

Funda varias casas bancarias, a "Beiroo, Silva Pinto & 
Co (1884-87); Silva, Beiroo, Pinto & Co (1897-1911); J.M. Espfrito 
Santo Silva (1911-1915) e J.M. Espfrito Santo Silva & Co (1915), 
as quais ap6s a sua morte em 1915, foram dissolvidas, para dar 
origem a Coso Bancaria Espfrito Santo Silva & Co que se torna 
sociedade an6nima em 1920 com 0 nome de Banco Espfrito 
Santo. 

No perfodo desses ones 20 passa por grandes 
dificuldades, atravessando mesmo uma grave crise, donde 56 
comec;a a sair em 1932 quando Ricardo Espfrito Santo e 
nomeado novo presidente do InstituiC;oo. 

Em 1937 e reforc;ada a sua posic;oo no banco comercial 
atraves do fusoo com 0 Banco Comercial de Lisboa, passando 
a denominar-se, a partir dar. Banco Espfrito Santo e Comercial 
de Lisboa (BESCL). 
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Esta denominac;:ao ira manter-se ate 00 ana de 1999. data a partir do qual volta a chamar-se 
Banco Espfrito Santo (BES). que mantem nos dias de hoje. 

Esta Instituic;:ao. foi nacionalizada por decreto de 1975 regressando 00 domfnio privado em 
1986. 

Expande-se entao par outras areas de negocios. to is como. seguros. leasing. factoring. servic;:os 
de outsourcing. etc. 

Em 1992. cria em ESPQnha 0 Banco Espfrito Santo Espanha (BESSA) e. em 1995. 0 Banco Espfrito 
Santo do Oriente (BESOR) . 

Encontra-se presente tambem. em muitas outras partes do mundo. 

As Perfura~oes 

No que a este campo se reporta. estamos perante 4 tipos diferentes que passaremos a analisar a 
seguir. 

Realc;:ar entretanto. que a autorizac;:ao dada em 1925. a exemplo das demais dodos para outras 
empresas. se restringia a forma apresentada aquando do pedido de uso. 

Como no coso presente. a carta de pedido. referia apenas que a perfurac;:ao a usar serio farmada 
pela palavra "B E S" e. mais nao especificava que as letras. 

Tamanhos. numero de furos ou formas de apresentac;:ao (horizontal. diagonal ou vertical) nao 
eram mencionados por nao exigidos. Uma vez a autorizac;:ao concedida. 0 requerente ficava obrigado 
a aplicar a designac;:ao por si indicada. em material postal devidamente identificdo com 0 seu nome. 

Finalmente. a ordem porque se apresentam as perfurac;:5es. e meramente aleatoria. 

Numero de furos: "8" = 19 

Altura: 10 mm 

Largura: 17 mm 

• ••••••• • • • • 
• •• a. •••• ••• • · : .. ::..: . •• a.. .. • · : .. -:...... . 
• • • • • • • • • • • • 

"E" = 15 "S" = 11 

· .-. · . .... · · . · . . ....... ... ... · . . · . . · c.. .. 

TOTAL: 45 

Esta perfurac;:ao aparece em numero reduzido e. e conhecida em selos do emissao "Ceres". Nao 
foram encontradas referencias a que tenha sido achada em suporte postal. 



Tipo 2 

Numero de furos: "8" = 20 

Altura: 7,5 mm 

Largura: 17 mm 

• • • • • • • • • • • • • • • i··: i··· ..... • ... : ... . .. · : .: ... · ..............• 
• • • 

• • • • • • • • • 

"E" = 16 "5" 14 

... .... .-. : t: •• : .. ~ :.. . .... ..... .... . -.-. 

ILHETE OSTAL 

TOTAL: 50 

Bllhete postal clrculado Internamente em Esplnho, em 22 de Dezembro de 1922. 

Porte Interno simples apllcado a postals. 

Perfurac;oo muito pouco vulgar, mesmo diffcil de encontrar em selo solto. Surge na emissoo 
"Ceres" e, como pode ser vis to acima, aparece tambem, na do "4° Centenario da Morte de Gil Vicente". 
Em suporte postal e conhecida em bilhetes postais do tipo do apresentado, geralmente com defeitos. 

E tambem a unica perfurac;oo que mostra as letras "B E S" seguidas de pontos. 
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TJpo 3 

Numero de furos: "8" = 12 

Altura: 7,5 mm 

Largura: 15 mm 

· • • • 
~lI j 
...... J 

• • • • • • • • • • • • 
• · . ... . • . . • · . • · .. .. • · • • · . ... . • • • • • • • • • • • • • 

"E" = 10 "5" = 9 

:'\NCO EsplIUTO SANTO E GOMERGIAL 

. CL:?~~\ 
~ -C~\)\'~IRH[I OF BO TON I R'l!1l:RNA!r IONAL CORP.-," __ """ 

W- U •• A. IfIm - YORK 

r 

TOTAL: 31 

Carta reglstada remetlda de Llsboa (30.12.41) para New York (01.01.42). Pagou de porte 44$25, 
sendo: 1 $75 de 1° porte + 2$00 de 2° e 3° porte + 2$00 de premlo de reglsto + 38$50 (11 portes (5 g) 
para a sobretaxa do correlo aereo (3$50 cada). 

Perfurac;:oo muito vulgar em selo. Conhecemo-Ia a partir do emissoo "Carnilo" mas tal noo 
significa que noo possa ter existido antes. Em suporte postal j6 noo e too vulgar. 



Tlpo 4 

Numero de furos: "8" = 12 

Altura: 7,5 mm 

Largura: 15 mm 

Ex.mo(s) Sr.(s) 

• • • • • • • • • • • .. ... . 
• • • · . :. :.. 

• : e. :. •• • ......... • • • 
• • • • • • • • • • • 

"E" = 10 

I anuel Borges Gr .. d.nha. do 

Largo do Campo Pequeno n g 45-

LISBOA 

AN CO ESPIRITO SANTO 
COMERCIAL DE LISBOA 

"5" = 9 TOTAL: 31 

• , , 
t 
I 
I . 
c 

:-. : ... ' . 
•• '!. •• e • : .. : ..... 

L~~~ 

Carta remetlda de L1sboa (13.04.26), clrculada Internamente. Porte 
de servlc;o Interno mals premlo de reglsto 

As perfurac;oes Tipo 3 e 4, a primeira vista iguais, apresentam como unica diferenc;a, 0 diametro 
dos furos que as compoem, cerca de 1 mm a mais na segunda. Qualquer delas e vulgar e aparecem em 
numero significativ~. A do Tipo 4, encontra .. se em maior quantidade a partir da segunda metade dos 
anos 50 do seculo passado. 

Blbllografla: 

- Wlklpedla 
- Carlos Alberto Damas - "0 Banco Esplrlto Santo. Uma Dlnastla Flnancelra Portuguesa" - 1° Vol.- 2004 
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Horaclo M. Novais 
hora.nova@hotmail.com 

Os inteiros postais publicitarios portugueses foram 
recentemente estudados em artigos de Luis Barroso (II e de 
David Lopes Cohen (2.31. Contudo, em relac;oo aos bilhetes
postais publicitarios mandados selar na Casa da Moeda p~r J. 
Rodrigues Junior entre 1926 e 1928 nota-se a falta de uma 
compilac;oo too exaustiva quanta possive!. sendo de referir 
que, noutros paises, como no caso dos inteiros publicitarios 
belgas Publibels (~I, os posta is se encontram devidamente 
catalogados. 

Nestas condic;6es, decidimos fazer uma primeira listagem, 
ainda que incompleta, das varias series seiad as emitidas, 
agora que soo passados 80 anos sobre a sua emissoo. 

Para tal baseamo-nos essencialmente no artigo de David 
Cohen (21, no livro de Cunha Lamas (51, num artigo de Vaz Pereira 
(61 e em catalogos de leil6es filatelicos (91. Para cada exemplar 
indicam-se os anuncios inseridos, da esquerda para a direita, 
quando existem mais do que um. 

As letras N e C significam novo e circulado dando-se neste 
caso, sempre que legivel, a data de circulac;oo. Apenas se 
apresentam duas figuras como referencia, pois muitos dos 
bilhetes-postais aqui compilados encontram-se reproduzidos 
na bibliografia (2.3.61 pertinente. Incluem-se, tambem, postais 
deste conjunto que, sem selo impresso, circularam com selos 
adesivos, indicando-se estes casos em italico; noo sendo 
inteiros postais, ficam aqui apenas registados como memoria. 

Bllhetes-postais particulares com publicidade e selo 
Ceres 2Sc. Impresso. 

1 a Emlssoo. Series: 

4 - A. de Brito, Lde / Supervulc / Po Rodrigues. N. 
6 - Cafe d'A Brazileira. C(22.01.1927). 

13 - Moreira da Cruz, Lde (peles para abafo). C(25.1 0.1926); 
C(30.09.1926). 

15 - F. H. d'Oliveira & Ce, Lde. C (data ilegivel). 
34 - Casa Travassos (Iotaria) / Cha Mineiro / Academia 

Scientifica de Beleza. C(02/03.02.1927). 
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Te1ef. N. 3300 Ender~ te1eg. FIIElIITD 
A.. DE BRITO, L.DA 

Comilltleo e Co •• llI1Iac;lles 

Deposltarios de CARVALHO & C .... ELVAS 
carne., azeltes. 'rfnIctaI, azeJtoua8 d'Bl~." 

Pnrt .... CrIstlIIIud •• , CoDIeMIU de Pelxe, VI· 
ahos de Colare., MaatelQ" do Norte e 1Ih ... 

COMPREM 

REMENOOS 

SUPERVULC 
I!XPORTAcio PARA AS COLON lAS PARA 

Prac;a dos Restauradores, 13, !I.o (Porla 87) CAMARAS O'AR o~:'O~~G:::W. 
-- LISBOA -- dar de beretas, )iuJ~ ... 

--~---....:.----,....-L-.-----i !.'l~~Qr~ed!ae~~~ 

:',~f~'1::"1~:'~" _ ..... _._._--

I.' Bmlulo-'.· .erie 

Fig. 1 • Intelro postal novo da 1." emlssao • 1." serle 

28 Emlssao. Series: 

52 - A.M. Silva / Coso dos Panos. C(07/08.12.1926). 

Sem Indlcac;ao de Emlssao. Series: 

sin° - Auto-Lusitania. C(05/06.02.1927). 
2 - Nitrato do Chile. C(02/03.04.1928). 
4 - Armazens Mondego. C(20.03.1928) 
9 - Armazens Mondego. C(27 /28.02.1928). 

86 - Coke do CRGE. C(01 /02.02.1927). 
114 - (?) ref. p~r Cunha Lamas (5) . 

119 - (?) ref. no catalogo OM (81. 

125 - Agua de Luso / Au Sacre Coeur (artigos religiosos). C(23.05.1927). 
129 - Agua de Luso / Joao Santa Martha (seguros). C( 11112.12.1926). 
139 - Agua de Luso / Castanheiro Freire, L do (produtos de limpeza). C(02/03.05.1927). 
169 - Tavares & Mota / Bracinhas & Silva / Tavares & Amaral / Fabrica Estrela. C(02.02.1927). 
174 - Portugal Exportador de Conservas. C( 14.12.1926). 
175 - Portugal Exportador de Conservas. "Sem selo impresso".C. 
199 - C. Vinhas, Ldo / Vidraria Cisne. "Sem selo impresso".C. 
302 - Bristol Club (emblema em vermelho). N. 
303 - Bristol Club (emblema em vermelho). N. 
304 - Bristol Club (emblema em preto). N; C(18.05.1927). 
330 - Alfaiataria Smart / Ourivesaria do Estefania. C( 18.05.1927). 
333 - Bento, Silva, Pinto, Ldo (penhores) / J. A. Matias & Co (cabedais). N. 
334 - Bento, Silva, Pinto, Ldo (penhores) / J. A. Matias & Co (cabedais) . C(24/25.0B.1927). 
397 - Calda Coffaro / Fotografia America. N. 
398 - Calda Coffaro / Fotografia America. N. 
403 - Calda Coffaro / Fotografia America. C(19.07.1927). 
414 - Vulcan, Ltd (pneus) / Coelho Duarte (oculistas). C( 1927) 
421 - Perola do China (chas, cafes) / Dep6sito Central de Tabacos. N. 
431 - (?) ref. p~r Cunha Lamas (51. 

437 - A Portugalia (agencia de passagens). C(31.08.1927); C(01.09.1927). 
443 - Conservaria Lisbonense / A Ideal, L do (emprestimos). C(29.1 0.1927). 
444 - Conservaria Lisbonense / A Ideal. Ldo (emprestlmos). C(s/ marco). 
462 - Adamastor (reI6gios) / Pastelaria Ingleza. C(06.09 .1927). 
468 - Drogaria Vasco do Gama / Burham (laminas) . C(03.11.1927). 
540 - (?) ref. p~r Cunha Lamas(5). 
548 - Escola Academica C(25.08.1927); C(23.0B.1927). 
556 - Abelha & Tapada (cabedais). C(04/05.11.1927). 
558 - Relojoaria Triunfo C(29 /31.08.1927). 



559 - Relojoaria Triunfo C(O 1.09 .1927). 
565 - Garage e Oficinas Invicta, Ldo / Companhia de Seguros Ultramarina. C(22/24.08.1927). 

AF Mn d Casa das I 
.f,m~Z~n~ UnU ~[~ • Gabardines Pistai 

134, Rua Santa Catarina, 138 - PORTO 
A casa que maiar sartida lem em gabardines impermeaveis 

de ladal as marua, aasaoos de borraoha e 8obreludos 
Grandes Iloaki em calimiras nacionais e ellrangeiras 

PrBVOS SBm COmpBtBncia 

~rie 4 

Fig. 2 - Intelro postal clrculado da Serle 4 

No cat610go de Cunha Lamas e Oliveira Marques (8) indica-se uma tiragem total de 138 962 
exemplares, referindo Cunha Lamas no seu livro (5) que, segundo os registos do Coso do Moeda, as datos 
das saidas das diversas tiragens destes bilhetes-postais foram as seguintes: 

1926 (24 Agosto) : 9000 
1926 (04 Novembro) : 18000 
1926 (10 Dezembro) : 3600 
1927 (13 Abril) : 35900 
1927 (12 Dezembro) : 35818 
1928 (08 Julho) : 36644 

As quantidades emitidas em i~26, junta mente com os datos dos circulac;oes conhecidas desse ana 
e primeiros meses de 1927, parecem indiciar que coda serie teria uma tiragem de 1800 exemplares, 0 
que daria um total de 17 series emitidas nesse ano. 

Essas series seriam as que possuem as indicac;oes de 10 e 20 emissoo, assim como algumas dos 
numeradas ate 174 sem indicac;oo de emissoo e ainda 0 postal sem numero de serie. No que respeita as 
series emitidas em 1927/1928 pode especular-se que as tiragens tivessem aumentado. Considerando, 
p~r mera hip6tese, que as tiragens tivessem em media duplicado, teriam saido do Coso do Moeda mais 
cerca de 30 series seladas. 

Deste modo, apesar do elevada numerac;oo atingida pelos series, tal como Cunha Lamas (5) refere: 
"destas (series), supomos que s6 chegaram a receber 0 respectiv~ selo muito poucas, pelo que, os 
restantes, ainda em folhas inteiras, ficaram nos servic;os dos CIT". 

Nestas condic;oes, algumas conclusoes se podem tirar: pelas datos de circulac;oo verificadas nos 
posta is do 10 emissoo, em geral anteriores a Novembro de 1926, soo segura mente oriundos do 10 data 
de entrega (24 de Agosto) e, assim, encontram-se atr6s listados todos os 5 posta is que teroo saido no 
primeira data, considerando a tiragem de 1800 postais p~r serie; 0 unico postal conhecido do 2° emissoo 
circulou em 07/08 de Dezembro desse ana pelo que dever6 ter saido no 20 entrega de 04 de Novembro. 
Dos postais sem indicac;oo de emissoo verifica-se que os das series nos 86, 129, 169, 174 e 0 que noo tem 
numero de serie circularam antes de Abril de 1927, pelo que foram emitidos ainda em 1926, nos 20 e 30 

datos, as quais corresponderia um total de 12 series. 

Deste modo, todos os postais de series a partir do 302 soo das emissoes de 1927/1928, parecendo 
que os posta is das series 2, 4 e 9, pelas datos de circulac;oo do primeira metade do ana de 1928, 
tambem pertenc;am as emissoes de 1927. Por noo termos visto nenhuma circulac;oo posterior a 08 de 
Julho de 1928, desconhecemos que series teroo side lanc;ados nessa data. 
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Em rela<;:ao aos bilhetes-postais repicados publicitarios devem considerar-se dois tipos: os que 
foram postos a venda 00 publico por prec;:o mais baixo que 0 nominal e os mandados imprimir por firm as 
para seu uso privado, dos quais trataremos em artigo posterior. 

Dos primeiros, conhecem-se os das series "Nacional" com publicidade impressa em inteiros Ceres 
de 1 c e 2c, vendidos em grupos de seis pelo prec;:o de cinco. Contudo, ja no tempo do Monarquia tinha 
side impresso com publicidade no verso pelo menos um inteiro de D. Carlos, de 10 reis, OM23, conforme 
descoberta de Jose Santos Correia (7), 0 qual era vendido 00 publico por 5 reis. Os postais das series 
"Nacional" aparecem por vezes incorrectamente classificados como particulares, quando sao na 
realidade repicados. David Cohen (3) apelida-os mais consetaneamente de pseudo-particulares. As 
datos de circulac;:ao conhecidas e 0 facto de uma anterior "Serie Nacional" constitufda por postais 
usando selo Ceres adesivo e perfurado de 1 c. (1.3) ter sido autorizada em Maio de 1916, mostram que a 
10 serie repicada em ppstais Ceres de 1 c . tera sido posta a circular em 1917; deste modo, 0 aumento de 
porte ardenado por decreto de 25 de Fevereiro de 1918 implicou que as repicagens publicitarias 
passassem a ser impressas em postais Ceres de 2c .. Coda bilhete-postal destas series exibe apenas um 
anuncio impresso no frente do lado esquerdo; contudo, encontram-se tambem posta is com a repicagem 
no verso. 

Todos tem uma menc;:ao 00 prec;:o impressa lateralmente 00 alto, a esquerda da publicidade, inscrita 
num rectangulo, que apresenta diferenc;:as consoante os conjuntos de 6 postais, conforme se descreve 
em seguida, tendo-se assim caracterizado dois tipos distintos de postais repicados de 1 c. e tres de 2c. 

Bllhetes-postais tipo Ceres repicados com publicldade, vendidos a pre~o mals baixo que 0 

porte: "Series Nacional" 

lc. Ceres. OM59. vendidos em conjuntos de 6 por 5c. 

Tipo A. Inscric;:ao: SERlE NACIONAL / 6 Postals - 5 centavos 

A. F. Pires Branco (flores artificiais). C (?) 
Agua Vale de Cavalos. N. 
Bom Jesus (agua de mesa) C (31.07.1917) 

Fig. 3 - TIpo A (Agua Vale de Cavalos) 

--lB'· ~~ 

Fig. 4 - Arriaga (61eo de Figados de 8acalhau) 

Tipo B. Inscric;:ao: SERlE NACIONAL - Rua Ivens 57, 30 /6 Postals • 5 centavos 

A Colonial. Companhia de Seguros. C (24.04.1919).* 
Arriaga (6leo de ffgados de bacalhau) C (?) 
Chiodo Terrasse (filme A Seita Tenebrosa) C (06.02.1918) 
Pharmacia Franco, Filhos. C (03.0 1.1918). 

2c. Ceres, OM61. vendidos em conjuntos de 6 par 11c. 

Tipo C. Inscric;:ao: SERlE NACIONAL - Rua Ivens 57, 3° / 6 Postals 11 centavos 

Agua do Areal em vidago C (12.09.1918) 
Alfaiataria Chic. C (1921) 
Atlas (seguros). C (23.12.1918) 



Neves Ferreira JO< (comiss5es, consignac;:5es) C (21.09.1918) 
Perola da China (ch6s, cafes). N. 
Rosene (formicida) . N. 
Sagres (seguros) N • 

Fig. 5 - T1po C (Perola da China) Fig. 6 - T1po D (Escola Practica Comerclal Raul Doria) 

TIpo D. Inscric;:oo: SERlE NACIONAL - LlSBOA. Rua / Ivens 57, 3° - PORTO: Rua Taypas, / 18, 1 ° - 6 
Postals - 11 Centavo 

Escola Pr6tica Comercial Raul Doria. N: C (13.11.1918) . 
Galeria de Paris, Porto. C (21.02.1919) e (20.02.1919) . 
LlS-Liga Internacional de Seguros. C (02.01.1919) e (21.01.1919). 

TIpo E. Inscric;:oo: Serie Nacional- 6 postais $11 / R. Ivens, 57, 3° - Lisboa / R. Taypas, 18, 1° - Porto 

Compo Seguros Meridional. C (22.11 .1918). 
Lloyd de Espana (seguros). C (04.12.1918) e (30.01.1919). 
Nettos & Co L do (vinhos) C (21.10.1918) .•• 
Perfumaria Mimosa (Veloutine Mimosa) C (?) 

Fig. 7 - T1po E (Perfumarla Mimosa). Unlco exemplar conhecldo 

• Nestes postais a publicidade encontra-se impressa no verso . 
•• Neste postal as menc;:5es do prec;:o e moradas encontram-se a direita da publicidade e noo se 

encontram dentro de um rectongulo. 

Conclui-se da consulta desta lista que para 0 conjunto de 1 c. falta identificar 5 bilhetes-postais 
com publicidade diferente, pressupondo existirem apenas dois conjuntos de 6 postais com esta taxa. 
Quanto a taxa de 2c., do tipo C existem certamente dois conjuntos, dado estarem identificados 7 
postais. 

Para terminar: este pequeno artigo provavelmente levanta mais duvidas do que contem certezas, 
pretendendo-se assim, de certo modo, que seja provocador em relac;:oo aos coleccionadores que 
possuam pec;:as que h6 muito tempo noo soo vistas ou transaccionadas, ou mesmo que nunca 0 foram, 
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que venham mostro-Ias e com isso contribuir para completar 0 que aqui apenas se iniciou e assim 
tambem esclarecer duvidas que possam ter sido suscitadas. com 0 objectiv~ de uma futura catalogac;:oo 
too rigorosa quanta possive!. 
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A ideia de acampar como actividade desportiva foi 
de um general ingles, Lord Robert Stephenson Smith Baden -
Powell of Gilwell (Fig. n° 1), veterano de guerras na India e na 
Africa do Sui (boeres). Em 1907, resolveu fundar uma 
organizo<;oo para rapazes, que baptizou de ~'Boy Scouts" 
(scout em linguagem militar equivale a "mensageiro") (Fig. 
n02). Os escuteiros de Baden - Powell e dos movimentos que 
se seguiram, alem de estarem em contacto com a natureza, 
aprendem a viver em comunidade e desenvolvem virtu des 
com disciplina, inventividade, altruismo, etc., tendo como 
finalidade a sua formac;oo moral, fisica e civica. 0 seu 
objectiv~ e uma educac;oo em liberdade. 

A sua heroica participac;oo na segunda guerra dos 
boeres (1899 - 1902), que opos os colonos sui africanos de 
origem holandesa e francesa ao exercito britonico, onde 
esteve cercado p~r oito mil inimigos, na aldeia de Mafeking, 
aguentou 217 dias e usou jovens dos oito aos 16 anos como 
mensageiros, levou-o a escrever um manual para batedores 
do exercito com instruc;oes sobre como acampar e sobreviver 
em regioes inospitas. 

Quando regressou a Inglaterra, viu alguns rapazes 
criarem brincadeiras sugeridas nesse seu manual. Inspirando
se na sua experiencia militar decidiu organizar 0 primeiro 
acampamento escutista na ilha de Brownsea (Canal da 
Mancha) em Agosto de 1907. 

Foram escolhidos 20 rapazes (dos 12aos 16 anos). Que 
foram divididos em quatro patrulhas: corvos, lobos, mac;aricos, 
e touros (foram os primeiros nomes de patrulhas escuteiras). 

Cada uma acampou p~r sua conta, sob a direcc;oo de 
um monitor. Deste acampamento, ficaram na memoria os 
fogos de conselho, antes das orac;oes e do recolher as tendas. 
Ao redor do fogo, Baden - Powell contava historias, com 
noc;oes morais e dicas uteis para a vida; com 0 mesmo fim, 
imitava os animais, promovia 0 canto, as danc;as e as 
representac;6es cenicas, escutava os rapazes e respondia 65 
duvidas deles, avaliava 0 dia e programava a jornada 
seguinte. 0 exito deste acampamento levou-o a escrever 0 

livro "Scouting for Boys", que se tornou famoso e e considerado 
a Biblia do escutismo. 

o "Escutismo para rapazes", de Baden - Powell 
comec;ou a editar-se em Janeiro de 1908 e publicou-se em 
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(\~W'~ "1 CVt~ 
Fig. 1 - Yvert 277 • Llechtelnsteln. Emlssoo 
de 1953 - 14." Conf. Internaclonal de 
Escutlsmo. Obllterac;oo ordinaria de Vaduz 
(04.08.1953) 

seis fasciculos quinzenais a quatro dinheiros cada. Foi escrito 
para rapazes e noo para adultos. 0 autor noo pretendeu fazer 
literatura, nem esperava que 0 livro constituisse um exito de 
livraria e fosse traduzido em tantas linguas diversas: Encadeara 
habilmente as aspirac;oes dos rapazes num sistema de 
educac;oo proprio para desenvolver nos individuos as 
qualidades de caracter que fariam dos rapazes cidadoos 
prestimosos. 0 Movimento comec;ou p~r se desenvolver em 
Inglaterra, implantando-se rapidamente nos paises do entoo 
Imperio Britonico e na Europa. 

o escutismo alastrou-se rapidamente. Ha 28 mil hoes 
de escuteiros no mundo, e mais de 300 mil hoes de pessoas ja 
fizeram parte do movimento escutista. Hoje esta presente em 
216 paises e territorios. Em 1920 escuteiros de varias 
nacionalidades reuniram-se em Londres, num grande 
acampamento. Foi neste primeiro "Jamboree" que 20 mil 
jovens aciamaram Baden - Powell como chefe mundial. 

Baden - Powell nasceu em Londres a 22 de Fevereiro 
de 1857. Baden - Powell era filho do reverendo H.C.Baden 
Powell. professor em Oxford. Sua moe era filha do almirante 
Ingles W.T. Smyth. Seu bisavo Joseph Brewer Smyth, fora para 
a America como colono em Nova Jersey, mas voltara para 
Inglaterra e naufragara a caminho da patria. Baden - Powell 
era assim descendente de um pastor, p~r outr~ lado, e de um 
colono aventureiro do novo mundo, p~r outro. 

Morreu em Nyery (Quenia) a 8 de Janeiro de 1941. Deixou uma ultima mensagem, na qual registou 
a alma do escutismo: Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e 
apreciarmos a vida. A felicidade noo vem da riqueza, nem simplesmente do exito de uma carreira, 
nem dos prazeres, ( ...... ). 0 estudo da natureza mostra-vos as coisas be/as e maravilhosas de que Deus 
encheu 0 mundo para vosso deleite. ( .. .. .. ). Mas 0 melhor meio para a/cam;:ar a felicidade e contribuir 
para a felicidade dos outros. Procurai deixar 0 mundo um pouco melhor do que encontrastes e, quando 
chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes, sentido que ao menos noo desperdi9astes 0 tempo e 
fizestes todo 0 posslvel p~r praticares 0 bem. Estai preparados 
desta maneira para viver e morrer felizes ( ....... ) e Deus vos 
ajude a proceder assim (Fig. N° 3). 

Este espfrito esta pormenorizado nos dez principios 
da lei dos escuteiros. 0 escuteiro assume-o quando faz a 
promessa: "Prometo pela minha honra, e com a grac;a de 
Deus, fazer todo 0 possfvel p~r: Cumprir com os meus deveres 
para com Deus e a minha Patria; auxiliar os meus semelhantes 
em todas as circunstancias; obedecer a lei do escuta ". E 
respeita as faixas etarias, distribufdas p~r quatro secc;oes. 
Na primeira estoo os lobitos, com idades entre os seis e os 
dez anos. Para estes, 0 importante e brincar, inventar jogos. 
A seguir estoo os exploradores (dos 10 anos aos 14 anos). E a 
ida de da aventura. Os pioneiros soo os da terceira secc;oo. 
Soo os adolescentes, dos 14 aos 18 anos, que querem ser 
reconhecidos pelo seu pensamento e pelas suas acc;oes. A 
partir dos 18 anos ate aos 22 anos figuram os caminheiros. E a 
epoca da responsabilidade. Depois, os escuteiros assumem 
func;oes de lideranc;a como chefes. 

See ts 

Os sfmbolos que identificam os escuteiros tambem 
respeitam este espfrito. Um e a farda (Fig. nO 4), para provar 
que todos soo iguais e noo deve haver discriminac;oes. A 
farda escutista constitui hoje, pel a sua uniformidade, um lac;o 
de fraternidade entre os rapazes de todo 0 mundo. 0 uso 
corrente do uniforme e 0 aprumo da apresentac;oo de cada 

Fig. 2 - Yvert 3854-C • Bulgaria. Emlssoo de 
1999. Saudac;oo - EscuHsmo. Obllterac;oo de 
1." dia de Sofia (06.12.1999) 



escuteiro faz dele um motivo de credito para 0 escutismo. 
Mostra 0 orgulho que ele tem de si proprio e no seu grupo. 
Outra e 0 lenc;:o. que esta jovem caminheira mostra orgulho
sa (Fig. n05). 0 lenc;:o. que se dobra em triongulo com a ponta 
atras do pescoc;:o. deve ser conservado limpo e decente. 
Segura - se ao pescoc;:o com um no. ou com uma anilha. que 
e formada por uma especie de anel. de corda. metal ou osso. 
ou de qualquer outra coisa. 0 lenc;:o protege 0 pescoc;:o dos 
raios do sol e serve para muitos fins. como por exemplo. de 
venda ou de corda de emergemcia. 

Cada grupo 
tem um lenc;:o de cor 
proprio. Mas cada 
secc;:eo tem uma cor 
propria. e tambem um 
santo protector (ama
relo. verde. azul e ver
melho. e S. Francisco 
de Assis. S. Jorge. S. 
Joeo de Brito e S. Pau
lo. respectivamente. 

o distintivo 
escutista e a flor-de-lis 
(Fig. n06). porque 
aponta a direcc;:eo 
propria e para 0 alto. 

Fig. 4 - Yvert 705 * Sulc;a. Emlssao de 1963. 
Serle de propaganda - 50 anos da Federa
c;ao Sulc;a. Obllterac;ao de 1.0 dla de Berna 
(27.03.1963) 

Mostra a maneira de cumprir 0 dever e auxiliar os outros. As suas 
tres pontas fazem lembrar as tres partes da promessa escutista. 
Foi adoptada para distintivo em quase todos os pafses do mun
do. Por baixo da flor-de-lis ha um listeo com a divisa escutista 
"Sempre Pronto" ou "Alerta". 0 listeo tem as pontas voltadas 
para cima como a 

Fig. 3 - Yvert 526 * Luxemburgo. Emlssao boca de um escu
de 1957. Clnquentenarlo do Escutlsmo e teiro. porque ele 
Cent. do seu nasclmento. Obllterac;ao de cum pre 0 seu dever 
1.0 dla do Luxemburgo (17.06.1957) com um sorriso e de 
boa vontade. Por baixo do listeo ve-se um cordel com um 
no. Este serve para lembrar que os escuteiros devem prati
car uma boa acc;:eo em beneffcio de outrem. 

A boa acc;:eo diaria implica gestos de ajuda humani
taria. como a de mil hares de escuteiros mexicanos que fize
ram uma flor-de-lis gigante. com 600 millatas e com a ven
da destas latas conseguiram dinheiro para associac;:oes de 
ajuda aos mais necessitados. 

Periodicamente realizam-se grandes reunioes inter
nacionais. nas quais se expressa 0 caracter universal do 
Movimento. Recentemente (Agosto de 2007) houve uma 
reunieo mundial. em Londres. com cerca de 50.000 
escuteiros de todo 0 mundo (so para "pioneiros". dos 14 aos 
17 anos). sendo cerca de mil portugueses. 

Eis aqui nomes de alguns escuteiros famosos: Jose 
Hermano Saraiva. Margarida Pinto Correia. Isabel de 
Heredia. D. Manuel Clemente. Bill Gates. Steven Spielberg. 
John F. Kennedy. Jim Morrison. Bill Clinton e George Michael. 
entre muitos outros. 

Entre os escuteiros. a frase mais ouvida e: lOSer 
escuteiro e um modo de vida". 

Fig. 5 - Yvert 521 * Ac;ores. Emissao de 2007. 
Serle Europa - 100 anos dos Escutlsmo. 
Obllterac;ao comemorativa de Santiago de 
CaC;em (12.05.2007) 
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o Escutlsmo em Portugal. 

Em Portugal existem actualmente tn3s organizac;oes de 
escuteiros. 500 elO5: 

* Associac;oo dos Escuteiros de Portugal - AEP 
* Corpo Nacional de Escutas (cat6Iico) - CNE 
* Associac;oo das Guias de Portugal - AGP 

E m cada Associac;oo existem varios agrupamentos 
regionais. Calcula-se que existam cerca de 80.000 escuteiros 
em Portugal. Mas 0 princfpio do escutismo em territ6rio 
portugues. foi em Macau. pois em 1911 0 governador e 
comandante da marinha Alvaro de Mello Machado (Fig. n° 7) af 
fundaram um grupo. Com 0 seu regresso a Portugal. 0 mesmo 
impulsionador fundou: 

* 20
• Grupo dos Escuteiros de Portugal. em 01. 12.1912; 

* Associac;oo dos Escuteiros de Portugal - AEP. em 6 de 
Setembro de 1913. onde foi 1°. Escuteiro-Chefe do 2° Grupo. de 
1912. Escuteiro-Chefe geral dos Escuteiros de Portugal. em 1913. 
1 ° Escuteiro-Chefe Honorario. Autor do 1 ° Regulamento da AEP 
(capa azul). 1° Presidente Nacional da Fraternal dos Antigos 
Escuteiros de Portugal. 

ILa CONfUlNCIA INTERNACIO NAL DO ESCUT1SMO 

A associac;oo dos Escuteiros de Portugal AEP foi fundada Fig. 6 - Aflnsa 889 * Yvert 899 * Portugal. 
em 6 de Setembro de 1913. Desde a sua fundac;oo e uma Emlssco de 1962 - 18.0 Conferencla Intern. 
organizac;oo juvenil e civil de caracter educativo. de livre de Escutlsmo. Obllterac;co de 1.° dla de 
adesoo. plural. alheia a partidarismos polfticos e estruturas Llsboa (11.06.1962) 
religios05. sem fins lucrativos e de ambito nacional. A AEP 
conseguiu a admirac;oo e 0 respeito dos portugueses e dos primeiros govern os da Republica. Com a 
presenc;a de varios escuteiros no 1 ° Jamboree Mundial. realizado no ana de 1920. em Londres. a AEP 

72 inicia as suas representac;oes oficiais e participa em muitos eventos internacionais do Escutismo. 

eomondonlo AlvorD de Mello Mochodo 

Fig. 7 - Infellzmente este postal nco e maximo. 
mas devldo ao seu prestiglo como plonelro 
dos escutelros. merece esta dlstlnc;co. 

A partir de 1936 e ate ao 25 de Abril de 1974 a AEP 
sobreviveu com grandes dificuldades. sendo considerada 
indesejavel pelo governo da epoca e alvo de perseguic;oes 
e pressoes. Pretendia-se com a extinc;oo da AEP 0 reforc;o 
da Mocidade Portuguesa. movimento obrigat6rio e que 
nada tinha a ver com 0 metodo. os principios e as finalidades 
do Escutismo. Actualmente. a AEP conta com mais de 9.000 
jovens de em 130 Grupos Locais espalhados p~r todo 0 
continente e regioes aut6nomas (Fig. n08). 

A AEP tem actual mente as seguintes divisoes etari05: 
- Alcateia: dos 6 aos 10 anos. 
- Tribo Junior: dos 11 aos 14 anos. 
- Tribo Senior: dos 14 aos 16 anos. 
- Clo: dos 17 aos 21 anos. 

Acabada de comemorar noventa anos. a AEP 
continua a honrar e a orgulhar-se do lema proposto pelos 
seus fundadores: "Servir a Juventude". 0 Corpo Nacional 
de Scouts foi fund ado em 27 de Maio de 1923. em Braga. por 
iniciativa do arcebispo local Dom Manuel Vieira de Matos e 
o Dr. Avelino Gonc;alves. que em Roma mantiveram os 
primeiros contactos com 0 Movimento. quando ali 
O5sistiram. em 1922 a um desfile de 20.000 escutas. por 
ocasioo do Congresso Eucarfstico Internacional que esse 
ana se realizou na Cidade Eterna. Assim nasceu 0 Corpo de 
Scouts Cat61icos Portugueses. cujo estatutos foram 
aprovados a 27 de Maio desse mesmo ano. pelo governador 
civil de Braga. e confirmados em 26 de Novembro pel a 
portaria n° 3824 do Ministerio do Interior e Direcc;oo geral 



lL- CONFEI~NCIA INnRNACIONAl DO ESCUTISMO 
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Fig. 8 - Aflnsa 892 • Yvert 902 • Portugal. Emlssao de 1962 - 18." 
Conferencla Internaclonal de Escutlsmo. Oblltera~ao de 1." dla de 
Llsoa (11.06.1962) 

de Seguranc;:a. A 26 de Maio de 1924 e publicado 0 Decreto 
- Lei nO 9729, que confirma a aprovac;:oo dos estatutos e 
alarga a todo 0 territ6rio portugues 0 ambito da Associac;:oo. 

Em Fevereiro de 1925 apareceu 0 10 numero do jornal 
"A Flor-de-Iis" que mais tarde, em Janeiro de 1945, se 
apresentava em forma de revista. Em 1926, foi realizado 0 10 

Acampamento Nacionai, em Aljubarrota . Em 1928 0 

Movimento chega a Moc;:ambique (Cidade da Beira) onde 
se realizou 0 20 Acampamento Nacional. 

Fig. 9 - Yvert 285· Jersey. Emlssao de 1982 - 75 
an os do Escutlsmo. Vlslta de Baden-Powell a 
Jersey em 1924. Oblltera~ao de 1." dla de 
Jersey (18.11.1982) 

Em 1934 foi publicado 0 1 0 Regulamento que permite a entrada de senhoras para 0 CNS como 
dirigentes de Alcateias. Em Novembro desse mesmo ano, foi publicado 0 novo Regulamento onde 
aparece oficialmente a nova designac;:oo de "Escutas" em substituic;:oo de "Scouts", desaparecendo 
definitivamente 0 CNS para aparecer 0 CNE. 

A Associac;:oo das Guias de Portugal AGP, vocacionada para a educac;:oo de raparigas desde 
1931, e membro da Organizac;:oo Mundial do Movimento Escutista, formada em 1920, actualmente com 

Fig. 10 - Yvert 523 (Bloco - A~ores). Emlssao de 2007. Europa - 100 
anos do Escutlsmo. Oblltera~ao comemoraHva de SanHago do 
Cacem (12.0S.2007) 

sede em Genebra (Suic;:a). No entanto 0 

escutismo para raparigas nasceu em 1910 
e, tres anos depois, a esposa de Baden
Powell, Lady Olave Saint Clair Soames (Fig. 
n° 9), tornou-se a chefe mundial do 
movimento feminin~, com 0 nome de 
Guidismo. 

A 5 de Marc;:o de 1929 Baden Powell 
visitou Portugal e assistiu em Lisboa a um 
desfile de 700 escutas que 0 aplaudiram 
com entusiasmo. Nessa altura recebeu das 
moos do Presidente General 6scar 
CARMONA a Gro - Cruz da Ordem de Cristo. 
A 9 de Julho de 1931, no regresso da sua 
viagem a Africa do Sui, Baden Powell 
visitou os escuteiros do Funchal. 

A 12 de Abril de 1934, Baden Powell 
chega a Lisboa acompanhado de sua 
esposa Olave e 700 dirigentes ingleses. 
Devido ao seu precario estado de saude, 

noo pede sair do barco"Adriatic", atracado na Rocha de Conde de 6bidos, mas um garboso desfile 
com cerca de 2.000 escutas foi ao cais saudar 0 chefe Mundial que nos visitava pel a terceira vez. Em 8 
de Janeiro de 1941, os Escutas de todo 0 mundo, inciuindo Portugal, sentem profundamente a morte de 
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Baden Powell que ocorreu em Nyery (Quemia), com 83 anos de idade e uma extensa e brilhante folha de 
servic;:os prestados a Humanidade. 

Em Portugal comemorou-se tambem 0 primeiro centenario do escutismo, com cerca de 10.000 
escuteiros reunidos num grande Acampamento em Idanha-a-Nova. Tambem houve um em Santiago do 
Cacem de que reproduzimos 0 respectiv~ carimbo comemorativo e uma das tendas utilizadas que e de 
suporte central. Tem geralmente a forma de uma piromide de base quadrada. E preciso que a base 
tenha pelo menDs 2 metros de comprimento afim de haja espac;:o suficiente para caber um saco de 
dormir. 0 inconveniente desse tipo e 0 seu reduzido espac;:o, em virtude de ser a montagem feita com 
um s6 suporte, colocado a meio da tenda (Fig. nOlO). 

Os crr - Correios de Portugal tambem se juntaram a esta efemeride, emitindo tres selos e tres 
blocos, inclufdos na serie Europa, em 9 de Maio ultimo (para 0 Continente, Ac;:ores e Madeira), com 
desenhos de Sofia Martins e fotos cedidas pelas principais associac;:6es portuguesas de Escuteiros. Foi a 
segunda vez que os cn emitiram selos sobre 0 escutismo, pois em 1962 durante a 18° conferencia 
Internacional do Escutismo, realizada em Lisboa, foram emitidos 6 selos (Afinsa 888/893) e (Yvert 898/ 
903). Alguns desses postais maximos sao reproduzidos neste artigo. 

Blbllografla: 

• Escutlsmo para rapazes, por Baden Powell, edl~ao portuguesa, pela Editorial rbls (Venda Nova - Amadora 
em 1977) Tradu~ao do Dr. Jose Francisco dos Santos, 5" edl~ao - revlsta. 
• Pagela dos cn 
• Revlsta Audacla - Fernando Felix 
• Revlsta Domingo - Correlo da Manha 
• Internet = www.cne-escutlsmo.pt 

Pagamentos por Transferencia Bancaria (Novas Contos) 

Paro 0 Banco BPI utilizando umo das seguintes contos: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leil6es - NIB: 0010 0000 3805 4370 0016 9 

Payments by Bank Transfer (New accounts) 

Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes) 

Pago por transferencia de banco (Nueva cuenta) 

Per Bankiiberweisung (neues Konto) 

Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag 
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1 BIC/SWIFT: BBPIPTPL 

Auction / Enchere / Subasta / Auktion 
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4370 0016 9 BIC/SWIFT :BBPIPTPI 

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

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 



Selo de Ouro 
Melhor Artigo 

Dando cumprimento ao regulamento de atribuic;:ao do Selo de Ouro para 0 melhor artigo 
publicado nos boletins do Clube Filatelico de Portugal, durante 0 ana que medeia entre os aniversarios 
do CFP, vamos este ana entregar essa func;:ao aos nossos associados. 

Assim os nossos associados podem participar na escolha desse artigo p~r vota<;ao que se 
processara nos seguintes termos: 

a - A list a dos artigos e seus autores sujeitos a votac;:ao e a que se segue mais abaixo . 

b) - Os associados podem votar atraves das seguintes moda lidades de acordo com a sua 
convenifmcia: 

- Por carta dlrlglda ao Clube Fllatellco de Portugal com a Indlcat;ao no sobrescrlto: Selo de 
Ouro - Melhor Artlgo. 

- Por fax para 0 n.o 218123936 
- Por email paraonossoenderet;o:cfportugal@mall.telepac.pt 

c) - Os associados deverao indicar ate tn3s artigos que mais apreciaram. Poderao apenas indicar 
os numeros dos artigos, ou os numeros e titulos/autores dos mesmos. 

d) - 0 voto devera conter 0 nome do associado e se posslvel 0 seu numero de socio. Os votos 
ananimos serao eliminados. 

e) - Os votos deverao dar entrada na sede do Clube Filatelico de Portugal ate as 18HOO do dia 20 
de Outubro de 2007. 

f) - 0 trofeu sera entregue ao vencedor no dia 27 de Outubro no jantar comemorativo dos 64 
anos do CFP. 75 

Estamos convencidos de que os nossos associados participarao massivamente, em mais esta 
iniciativa, visando uma maior interligac;:ao entre 0 Clube e os seus associados, promovendo a 
participac;:ao activa nos diversos aetos da sua vida. Caro assoclado nao delxe de partlclpar. 

01 - A Marca Postal do Comando Militar do Arucngua 
Lurs Frazoo 

02 - 0 Aeroporto do Sal (Cabo Verde) e a sua utillza~ao pela LATI 
Fernando M. Oliveira 

03 - The NY ASSA COMPANY reprints 
John R. G. Dahl 

04 - Uma monarqula republlcana 
Inocio Miranda 

05 - Hlstoria Postal da C.G de Mo~ambique - Notas varlas 
Jorge Lurs P. Fernandes 

06 - Oblitera~oes da l,G Reforma Postal (1853-1869). Marcofilia de Portugal 
Paulo Roriz Sequeira 

01- Carlmbos numerlcos de Mo~ambique 
Joaquim Lopes Trindade 

08 - Paglna da Maximafilia - Moedas em selos 
Jooo Pinheiro da Silva 

09 - Mo~ambique (Republica) - Sobrecargas "Independencia" 
Carlos Kullberg 

10 - CEP - 0 ServJ~o Postal MlIJtar 
Armando Bordalo Sanches 

11 - Etlquetas de reglsto de Mo~amblque - ContrJbuto para a sua cataloga~ao 
Altino Pinto 
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12 - 0 transporte de correspondencia pelos paquetes brltonlcos durante 0 cerco do Porto 
LUIS Frazoo 

13 - Portos portugueses em carlmbos da Marlnha de Guerra dos EUA 
Antonio Abreu 

14 - As contingenclas da II Guerra Mundial: 5 anos depols uma carta chega a Llsboa 
Fernando M. Oliveira . 

15 - Os carlmbos de Teh!grafo como obllteradores postals de recurso 
Altino Pinto 

16 - Os selos Coroa da Gulne - Esclareclmentos ao artlgo do Dr. Luis Frazao 
Oliveira Pinto 

17 - Moc;amblque - Emlssoes locals 
Carlos Kullberg 

18 - CEP - Corpo Expedlclonarlo Portugues a Franc;a - 0 Servlc;o Postal Mllitar 
Armando Borda/o Sanc hes 

19 - Paglna da Maximafilia - Comunldade dos Paises de Lingua Portuguesa 
Jooo Pinheiro da Silva 

20 - CM - A leltura de uma marca postal 
LUIS Frazoo • 

21 - A mlnha fllatelia - Uma "Marianne" .... Portuguesa 
Pedro Gonc;alves Grade 

22 - 1.0 Guerra Mundial - Moc;amblque • 1.° Deposito de Prls. de Guerra de L. Marques 
Eduardo Barreiros e LUIS Barreiros 

23 - No Centenario da Cldade da Beira - Evocac;ao do Clnquentenario 
Jorge LUIs Fernandes e Altino Pinto 

24 - 0 Tocador de Bombolom 
Rene Rodrigues da Silva 

25 - Moc;amblque - Emlssao do 7.° Centenarlo do Nascimento de Sf.° Antonio 
Carlos Kullberg 

26 - 0 Aeroporto de Lisboa - E urgente actuar 
Fernando M. Oliveira 

27 - Paglna da Maximafilia - Drogas noclvas ...... "Nao obrigado" 
Jooo Pinheiro da Silva 

28 - Notas de Marcofllla (4) - Moc;ambique e India 
LUIs Frazoo 

29 - A Fragata "Tritao" na Batalha do Cabo de Sao Vicente 
Rene Rodrigues da Silva 

30 - Historia Postal de Angola (16) - Sobrecargas locais de 1919/1921 
Elder Manuel Pinto Correia 

31 - 1.0 Guerra Mundlal - Moc;amblque • 2.° Dep. de Prlslonelros de Guerra - Quellmane 
Eduardo Barreiros e LUIS Barreiros 

32 - Uma carta de Macau na 1.0 Guerra do 6pio 
Antonio Abreu 

33 - Ala LiHoria - As ligac;oes Aereas com Portugal 
Fernando M. Oliveira 

34 - As perfurac;oes "BES" 
LUIs Armando Barroso 

35 - Intelros Postais Publicltarlos - Contributo para 0 seu arrolamento 
Horacio M. Novais 

36 - Paglna da Maximafilia - Centenario do Escutlsmo 
Jooo Pinheiro da Silva 

Participe. Envie j6 0 seu voto 



Colec~oes de Prestfgio 

Levamos a efeito no passado dia 15 mais 
um mostra de colecc;:6es de pretfgio, que tanto 
suceso tem vindo a obter junto dos associados 
que aos s6bados comparecem em elevado 
numero na nossa sede. 

Oesta vez coube ao nosso associado e 
membro da Direcc;:ao do Clube Filatelico de 
Portugal. Fernando Oliveira, apresentar a sua 
extraordin6ria colecc;:ao de correia aereo 
intitulada "Portugal Conexion - Estudo de Cor
reio Aereo de 1924 a 1960". 

Foi a primeira vez que tivemos 0 prazer 
de ver esta colecc;:ao de correio aereo em ex-

vasto grupo de associados presentes, sempre 
6vidos de aprender algo com quem sabe. 

Foi uma bela tarde de cavaqueira 
filatelica, onde muito se falou de correia aereo, 
e nco so, tendo deixado 6gua na boca para as 
proximas mostras que af virao. Aos interessados 
aconselhamos uma consulta a agenda de 
actividades do Clube, inteirando-se af dos pro
ximos eventos. 

Ao Fernando Oliveira enderec;:amos as 
nossas felicitac;:6es pelo exemplar trabalho apre
sentado, e esperamos que continue na vanguar
da do incentivo ao gosto pelo coleccionismo 
desta classe competitiva. 

posic;:ao, e ficamos bastante agradados com 
todo 0 conjunto de exemplares apresentados 
pelo nosso associado. Com um plano muito bem 
apresentado e desenvolvido nas folhas da 
colecc;:ao, apresenta um avanc;:ado estudo e 
apurada pesquisa filatelica. Um estudo dos por-
tes usados na epoca, bem como 0 dos diversos 77 
encaminhamento das correspondemcias, pas-
sando pela apresentac;:ao de pec;:as muito raras 
de 1.°5 voos assim como de correia aereo aci
dentado, esta colecc;:co tem todas as condi-
c;:6es para ser considerada uma colecc;:ao de 
prestfgio. 

Esteve presente na mostra 0 propriet6-
rio da colecc;:ao que de forma apaixonada, 
como e seu apan6gio quando se fala de cor
reio aereo, deu explicac;:6es sobre a mesma ao 
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Jantar Comemorativo do 64.2 Aniversario do nosso Clube 

o tradicional jantar comemorativo do 
nosso aniversario tera lugar dia 27 de Outubro de 
2007. pelas 20 haras. numa sola privada do Hotel 
Roma. sito no Avenida de Roma n.D 33 em Lisboa 
(local onde se realizam os leil6es do CFP). 

Esperamos e desejamos que os nossos 
prezados associados compare<;am mais uma vez 
em grande numero. pois a sua presen<;a e 
necessaria para tornamos este evento. que se 
repete anualmente. em momenta de grande 
vitalidade do Clube. vitalidade esta que se ja se 
vem enraizando noutros eventos. A compan§ncia 
dos agraciados com as medalhas de 25 e 50 anos 
sera sempre benvinda. pois e um acto que celebra 
um momenta raro do vossa vida filatelica. 

Atendendo 00 sucesso que foi 0 Jantar do 
ana passado. no qual estiveram presentes cerca 
de 70 pessoas. em excelente convfvio. foi razoo 
suficiente para mantermos este Jantar nos moldes 
em que tem side programado. 

A ementa escolhida. que acreditamos sera 
do vosso agrado. sera a seguinte: 

Entradas: Creme de ab6bora com 
camaroo e coentros 

Prato de pelxe: Medalh6es de pescada 
com amendoas torradas 

Prato de carne: Lombinhos de porco 
alourados com batatinhas e legumes salteados 

Vlnho: Vinho Hotel Roma. bronco e tin to 
maduro. 

Sobremesa: Pudim de ovos com gel ado de 
limoo. Bolo de Aniversario e Espumante 

Cafe 

o custo do refei<;oo e de 25.00 Euros. e as 
inscri<;6es devem ser enviadas para a Sede do 
nosso Clube ate 00 dia 24 de Outubro. 

Durante 0 jantar seroo distribufdas as 
medal has de 50 e 25 anos de associados do Clube. 
bem como a atribui<;oo dos "Selos de Ouro". 
premios anuais institufdos pelo Clube aos 
associados. entidades individuais e colectivas. 
que se tenham distinguido durante 0 ana em prol 
do Filatelia e do Clube. Estes premios soo 
patrocinados pela Filatelia do Chiodo. a quem 
desde ja endere<;amos os nossos agradecimentos 
pela colabora<;oo que tem prestado. 

BOLETIM DE INSCRI<;AO 

JANTAR DE CONFRATERNIZAC;:AO, COMEMORATIVO DO 64.0 ANIVERSARIO DO CFP 

Nome 

Morada 

Localidade __________ Codlgo Postal ______ _ Telefone 

Numero de pessoas ___ x Euros 25,00 = ____ _ 

Junto remeto dlnhelro / cheque / vale de correlo n." 

s/Banco ______________ ____ de valor Igual ao atros referldo. 

Data ___ / __ / __ 

Asslnatura 



Caixa de Correio 

2470 J0r6 Uma ·Anctacl-<;$ri_1Q61R1r.;·:: 
2471 • J0s6 Man .... 
2488 • J0s6 Luis PftIOCI 
2498 • Manuel cktSOUla ·UftNW· ... IIIft.? 

2515 • Alberto Jorge AlveI da SIva 
2519 • LUcio Carvalho ~ Me~CI 
2521 • J. M. P. PlgUHa 
2523 • Ant6n1o RodrtQueI ckt Sousa santos 
2530 • Jo-' Carlos IaIto Duarte 
2539 • JoH Fernando A. Lopes FarIri.'1a 

Revista "SELOS E MOEDAS" 

Foi com enorme regozijo que 
recebemos 0 n.o 125 da revista 
oISELOS E MOEDAS", orgoo da 
Secc;:oo Filatelica e Numis
matica do Clube dos Galitos de 
Aveiro. Trata-se do numero rela
tivo ao mes de Junho de 2007. 
Depois de quase quatro anos de 
publicac;:oo interrompida, sauda
mos 0 seu aparecimento qual 
"Fenix renascida", citando 0 seu 

Director Victor Falcoo. 

Esperamos que a revista "SELOS E MOEDAS" 
tenha voltado para ficar, pois e bem necessaria no 
reduzido panorama editorial da filatelia portugue
sa. 

A revista e de distribuic;:oo gratuita aos asso
ciados da entidade editora e e vendida ao publi
co ao prec;:o de 2 euros. Para os interessados, po
deroo contatar a Selos e Moedas para 0 Apartado 
906, 3800-301 AVEIRO, pelo telefone 234 425 652, 
ou pelo email: filatelia@galitos.pt. 

o Clube Filatelico de Portugal agradece 0 

exemplar enviado para a nossa biblioteca. 

Inter-Regional Aveiro 2007 e Luso-Espanhola 
Alavarium 2007 

Organizadas pela Sec
c;:oo Filatelica e Numis
matica do Clube dos Galitos 
de Aveiro, vai realizar-se de 
3 a 7 de Outubro de 2007, no 
Parque de Feiras e Exposi
c;:6es de Aveiro as exposic;:6es 
Inter-Regional Aveiro 2007 e 
a Luso-Espanhola Alavarium 
2007. 

A primeira exposic;:oo destina-se a novos ex
positores de todas as classes competitivas e a se
gunda e reservada aos Grupos de Filatelia Tematica 
e Tradicional. 

Com estes eventos 0 Clube dos Galitos vol· 
ta a ribalta na organizac;:oo de exposic;:6es 
filatelicas. 

Estas exposic;:6es levaroo a Aveiro inumeros 
filatelistas nacionais e estrangeiros, pelo que sera 
uma boa oportunidade para se fazer uma viagem 
a Aveiro, e admirar os boas colecc;:6es que estaroo 
patentes ao publico. 

Ao Clube dos Galitos, enderec;:amos os nos
sos votos de sucesso, na realizac;:oo destes impor
tantes eventos filatelicos. 

IBEREX 07 - XV Exposic;oo Filah~lica Luso-Espa
nhola 

Organizada pela Unioo de 
Colectividades Filatelicas do Nor
te de Portugal (UFINOR), em cola
borac;:oo com a Federaci6n 
Gallega de Sociedades Filatelicas 
"FEGASOFI" e da Camara Munici· 
pal de Boticas, decorre de 24 de 

iii Novembro a 2 de Dezembro de 
2007 em Boticas, a XV Exposic;:oo 

Filatelica Luso-Espanhola IBEREX 2007. 

A exposic;:oo abarca colecc;:6es de todas as 
classes de competitivas. 
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Inteiro Postal comemorativo dos 50 anos da 
Secc;Cio Fllatelica e Numismatica do Clube dos 
Galitos, de A veiro 

No proximo dia 3 de Ou
tubro de 2007. vai os Correios 
de Portugal emitir um inteiro 
postal. de taxa paga. destina
do ao Servic;:o Nacional. desti
nado a comemorar os 50 anos 

da Secc;:oo Filatelica e Numismatica do Clube dos 
Galitos. de Aveiro. 

A tiragem e de 20.000 exemplares. e sera lan
c;:ado no acto inaugural da A VEIRO 2007 e 
ALAVARIUM 2007. 0 inteiro e ilustrado com foto
grafia da Ponte Pedonal Circular de Aveiro. de au
toria de Pedro Sottomayor. bem como com 0 

logotipo alusivo ao cinquentenario. 

Historia Postal de Evora 

Ate 4 de Outubro de 2007 estara patente ao 
publico na Fundac;:oo Alentejo -Terra Mae em Evora. 
a mostra filatelica "Historia Postal de Evora". 

Organizada pelos nossos amigos da Confra
ria Timbrologica Meridional "Armando Alvaro Boino 
de Azevedo". em conjunto com a Fundac;:ao 
Alentejo - Terro Mae. a exposic;:ao de cerca de 800 
objectos postais. de tres colecc;:oes (duos de fila
telistos e outra composta pelo espolio da Confra
ria). mostra toda a historia do correio de Evora. 

o Clube Filatelico de Portugal regozija-se 
pel a presenc;:a das colecc;:oes dos tambem seus 
ossociados Rui Manuel Mendes e Antonio Cristo
vao. 

Rui Mendes. proprietario da colecc;:ao de 
"Historia Postal de Evora" e um experiente filatelis
to. e com esta colecc;:ao merecidamente foi 0 ven
cedor do Trofeu CFP de 2004. 

Antonio Cristovao. para alem de outros 
colecc;:oes e proprietario de uma muito interessan
te colecc;:ao dedicada 00 "Templo de Diana" de 
Evora. Aos filatelistos e a Confraria enderec;:amos 
os nossos votos de sucesso. 

Catalogo Afinsa para as Colonlas 

Editado pela Afinsa. volta 00 mercado seis 
anos depois. 0 novo catalogo se selos para as ex
colonias portuguesas. 

Sob a orientac;:ao tecnica do INEXFIP - Insti
tuto de Expertizac;:ao de Filatelia Portuguesa. atra
yes dos seus membros J. Miranda da Mota. 
Fernando Oliveira Pinto e M. Lima Torres. todos tam-

Selos 
Postais 2008 

bem associados do CFP. 0 novo 
catalogo. para alem de uma 
actualizac;:ao de prec;:os dos es
pecimes. tambem introduziu al
guma correcc;:oes que se torna
yam necessarias. 

.. _ .. 9 
.O"'UGu .... ~ 

Ja ha muito tempo se vinha re
clamando pela actualizc;:ao des
to ferro menta. necessaria tanto 

para filatelistos como para comerciantes. Aos 
INEXFIP e a Afinsa enderec;:amos os nossas felicita
c;:oes pela edicc;:ao desta obra. 

o prec;:o de capo e de 30 euros. podendo ser 
adquirido em qualquer coso de venda de material 
filatelico ou pedido a Afinsa. 

A INEXFIP agradecemos 0 envio de um cata
logo para uso dos nossos associados. 

Leiloes Filatelicos 

Para este ana estao previstos os seguintes 
leiloes filatelicos: 

17 de Novembro - Ateneu Comercial do Porto 
24 de Novembro - Clube Filatelico de Portugal 
08 de Dezembro - Joao Pedro Figueiredo. 

2.° Feira de Fllatelia do CFP 

Dia 24 de Novembro 0 Clube Filatelico de 
Portugal realiza no Hotel Roma em Lisboa. a 2.0 Fei
ra de Filatelia. em simultaneo com 0 seu 21.0 Leilao 
Inter-socios. 

Chamamos a atenc;:oo dos comerciantes que 
estiverem interessados em participar no Feira. que 
deverao logo que posslve!. fazer a sua inscric;:ao de 
participac;:ao. 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.· dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

8astos & Campos, Lda. 
R.MariaAndrade.55-Tel.:218134108 
117()'215USBOA PORTUGAL 



Selos emitidos no 3°trimestre de 2007 

PORTUGAL 
Engenhos da Cana-de-A-rucar 

_do_ 

... 
Oata de emissao - 2007/07/01 . 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos/Helder Soores 
Fotografia de: IPM /DDF / Jose Pessoa - Julio Marques. 
Popel - 110 g/m2. 
Oenteado - 13x13 3/4. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,75 e Bloco € 2,45. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0,30 - 380 000, € 0,75 - 230 000, € 1,00 -
230 000, Bloco € 2.45 - 60 000. 
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

*** 
Presidencia Portuguesa Conselho da UE 

~ ~'J~ ' 

. ~ .... 
~,~~~ 

.. "l: ~ 

PORTUGAL 2001 

Impressao - offset. 
Impressor - INCM 
Oesenho de - Joao Machado 
Fotografia de: IPM /DDF / Jose Pessoa - Julio Marques. 
Popel - 102 g/m2. 
Oenteado - 11 3/4 x" Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 

Valor facial dos selos - € 0,61 e Bloco € 2,45. 
Folhas de - 50 selos. 
TIragem - € 0,61 - 230 000" Bloco € 2.45 - 60 000. 
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

NOTA: 1° emissao a ter como caracterfstica um 
dos lados picotados com a Cruz de Cristo. 
Trata-se de uma caracterfstica que refon;:a a 
seguranc;:a dos selos portugueses e que sera a 
partir daqui utilizada nas emiss6es on de seja 
tecnicamente viavel. 

*** 
Motos 

Oata de emissao - 2007/07/04. 
Oesenho de • Ate lier Acacio Santos/Helder 
Soares 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2 . 
Oenteado - 11 % x " Cruz de Cristo" . 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,52, € 0,61, € 1,00, 
Bloco € 2,44 (4x€ 0,61). 
Folhas de - 50 selos. 
TIragem - € 0,30 - 380 000, € 0,52 - 230 000, € 0,61 -
230 000, € 1,00 - 230 000 e Bloco € 2,44 - 60 000. 
FDC's C5 e C6 -LiSBOA/PORTO/FUNCHAL/PONTA 
DELGADA. -As 7 Novas maravilhas do Mundo 
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Data de emissao - 2007/07/07. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Desenho de - Atelier Acacio Santos /Helder 
Soares. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 x 133/4 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal) . 
Valor facial do Bloco € 2,95. 
TlJ"agem - Bloco - 60000. 
FOe's - LlSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONT A DELGADA. -Emissio conjunta Portugal- Peru 

Data de emlssao - 2007/08/10. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Desenho de - Francisco Galamba. 
Fotografia de: Familia Art° Raul Maria Pereira. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 x 133/4. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,75. 
Folhas de - 50 selos. 
Tlragem - 230 000. 
FOe's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. -Vultos da Historia e da Cultura 2°grupo 

Data de emissao - 2007/08/12. 
Desenho de - Andre Carrilho. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 
Denteado - 11 % x 11 % 
Medidas do seIo - 30,6 x40 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,45. 
Folhas de - 50 selos. 
TIragem - 230 de cada valor. -Apoio a Selec~io Nacional de Rugby 

Oata de emissao - 2007/08/22. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Oesenho de - Atelier Acacio Santos /Helder 
Soares. 
Fotos - Ant6nio Lamas/PRS. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 x 133/4. 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial do Bloco € 1,85. 
'Ji'agem - Bloco - 60000. 
FOe's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA. 

-Grandes Artistas Portugueses - 2a Serie 

Data de emissao - 2007/09/05. 
Oesenho de - Francisco Galamba. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Papel - 11 Og/m2. 
Denteado - 13 x 133/4 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30, € 0,45, € 0,61 . 
nragem - € 0,30 - 380 000, € 045 - 230 000, € 0,61 
Folhas de - 50 selos. 

MACAU 

Centenario Mundial da Funda~ao dos 
Escoteiros 



Serie de 5 selos com 0 valor facial de 1,50, 2,00, 
2,50, 3,50 e 3,50 patacas. 
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas Papel. 
Selos por folha: 50 
Papel: Papel com Fibras 6pticas 
Formato do Bloco: 138 x 90 mm. 
Formato do selo: 30 x 40 mm)o: 40 x 30 mm. 
Picotagem: 12,99 x 13,33 
Impressao: Offset Utografia 
Impressor: tartor Security Printing, Franc;a 

Espanha 

Flora Jacinto e Fauna Rouxinol 
comum 

Data de emissao - 2007/07/02. 
Impressao - Offset. 
Papel - Auto-adesivo fosforescente. 
Medidas do selo - 24,5 x 35 mm. (verticais). 
Medida da Carteira - 177,5 x 86 mm. (horizontais). 
Valor facial dos seIos - € 0,30. 
Carteira de - 100 selos. 
TIragens - llimitadas para os dois motivos. 

*** FORCAS ARMADAS EM MISSOES DE PAZ 

Data de emissao - 2007/07/04. 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Esmaltado, fosforescente. 

« 
'2 

ct 
VI 
W 

Denteado - 123/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). 
Madidas do selo - 74,7 x 28,8 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - € 0,30. 
Folhas de - 40 selos. 
TIragem - 1 .000.000. 

*** 

EXPO 2008. ZARAGOZA 

Data de emissao - 2007/07/05. 
Impressao - Offset. 
Papel - Auto-adesivo fosforescente. 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8mm. (horizontal). 
Valor facial dos seIos - € 0,58. 
Carteira de - 20 selos. 
TIragens - llimitadas. 

*** 
DESPORTOS 

No limite do imposslvel 

OEPORTES. AI No de 10 .mposible 2007 

~ 
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Data de emlssao - 2007/07/12. 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Esmaltado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madldas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticais). 
Madldas da mini folha - 144 x 163,6 mm. (vertical). 
Valor facial dos selos - 0,30; 0,39; 0.42; 0,58; 0]8 y 
2.43 €. . 
nragem - 500.000 mini folhas. 

*** 

NATUREZA 

. . 
: ~TUltAL.DllAStAtUfWI)(UDlAA ~~ 
, ..... -. _____ ......... -. .............. _____ • A ....................... ... 

Data de emlssao - 2007/07/19. 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Esmaltado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madldas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (verticais). 
Valor facial dos selos -€ 0,30. 
Folhas de - 50 selos. 
Tlragem - llimitadas para cada selo. 

*** 

FAROIS 

Papel - Esmaltado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticales) 
Madldas da mini folha - 115,2 x 105,8 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0,30; 0,39; 0.42; 0,58; 0,78 y 
2.43 €. 
nragem - 500.000. 

*** 
CASTELOS 

2,49€ Espana 
CoI!.Iiros 

Data de emlssao - 2007/09/1 O . 
Impressao - Ca lcografia. 
Popel - Esmaltado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontales) 
Valor facial dos selos - 2.49 €. 
Folhas de - 50 selos. 
nragem - 600.000. 

*** 

ARQUEOLOGfA MEDITERRANEA. 
EMISSAO CONJUNTA ESPANHA-GRECIA 

Data de emlssao - 2007/09/13. 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Esmaltado, fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Madldas do selo - 33,2 x 49,8 mm. (verticais) 
Madidas do bloco - 120 x 76 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0,30 Y 0,58 € 
Folhas de - 50 selos. 
nragem - 500.000. 



Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

ALTERACOES - NOVOS s6clos 

Portugal 

4015 - LUIs Nuno Valenc;a Baptista * R. Tristao do Cunha, 112 * 0 * 4150 - 737 * PORTO * Iuisbaptista@oniduo.pt 
* (P) T.V.60- 1.3- N.U.- 114,90- PO,Fr 

4016 - Artur Mesquita Meireles Vaz Osorio * R. Francisco BOla, 6 - 2° Esq. * 1500 - 279 * LIS BOA * (P) 81 ,Ceres 

4017 - Nuno Miguel Claro Marques * R. Tomaz do AnunciaC;ao, 36 - 3° DtO * 0 * 2675 - 454 * ODIVELAS * 
numismarques@gmail.com * (M) C.60,- 1.2A. U- T7,Banda Desenhada, 114, 

2.a FEIRA DE FILATELIA DO CFP 
21.0 LEILAO INTER-s6cIOS 

24 de Novembro de 2007 

Caro associado, nCio deixe de 
visitor a nossa Feira de Filatelia e 

participar no 21.0 LeilCio Inter
sodos, adquirindo os exemplares 

de que carece para a sua 
colec~Cio 

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

SELOS • HISTORIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

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

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

FILATELIA·NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugall Ac;ores/Madeira/Macau 
Ex-Colonias 

c .... 1IA E VERDE 
Grandes Colec~6es e 

pe~as isoladas 

Apartado 4511 
9001-801 FUNCHAL 

Tel.:29I 22 30 70 
Fax:291 23 0805 

Vando a eolaeelonador •• 
as tematicas filatellcas 

Xadrez 
Descobrimentos Maritimos 

Comunidade Europeia 
Oceanos 

Mario Silva Araujo 
Tel. 21 7974748 
Rua D. Filipa de Vilhena, 9 - 4.0 Esq.o 
1000-134 LIS BOA 
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Bolsa Filah~lica 

Espa~o a dlsposi~ao dos leitores que podem 

aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o econ6mico de € 0,60 por Iinha 

Mario Serrano. 126, St Johns 
Way. Thetford - Norfolk IP24, 3NS. 
Inglaterra . Desejo correspon
dentes para trocar selos usados, 
base Yvert. Pretendo Portugal. 
ex-Colonias e outros. Dou Gra
Bretanha e outros. 

Hlstorla Postal de Portugal e 
Colonlas 

Vend as por consulta e por ficha de 
cliente. Socio n.o 3865 do CFP 

KRUGERS 
Apartado n.o 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tlf: 219471326 - Tim 914139383 

Por 300 selos de grande formato 
portugueses, dou 300 selos de 
grande formato do Belgica e 
Holonda 
Delneuville, 25/64 
quai Von Beneden 
B·4020 Liege . Belgique 

Troco e vendo selos de Portugal, 
ex-colonias e estrangeiros. 
M. Leitao. Rua Julio Dantas, 3 -
1.0 F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. mmleitao@sapo.pt 

Aceito troca 300 p~r 300 de 
qualquer paiS, espedalmente 
Brasil. 
Jose LUIS O. Guarda 
Ed. Valverde, lote 53 - 4.° Esq. 
2415 - 779 Leiria - Portugal 

I'm interested in Portuguese or 
Spanish used stamps, ex-colonies 
included. By my side I'll give them 
from United Kingdom, Netherlands 
or Belgium, obviously at your 
choice . Exchanges up to 300 
stamps and, plesa, in proper state 
of preservation. 
CFP member n.o 3926 
Jose Manuel Bandeira da Silva 
Vea Murgia. 38 
11003 Cadiz 
SPAIN 

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 
Outubro 

Dia 20 - Colecc;:6es de Prestlgio 
A IsenC;ao de Franquio em Portugal 
Armando Bordalo Sanches 

Dia 27 - Jantar Comemorativo do 64.0 Aniversario do Clube Filatelico de Portugal 
Atribuic;:ao dos galard6es anuais "SELOS DE OURO 2007" 

Novembro 
Dia 10 - Colecc;:6es de Prestlgio 

Estudo dos Intelros postals "Covaleiro Medieval" 
LUIS Armando Barroso 

Dia 24 - 21 .0 Leilao Inter Sodos do CFP 
II Feira Filatelica 

Dezembro 
Dia 08 - Colecc;:6es de Pretigio 

Obllterac;oes manuscrltas de Portugal 
Adellno de Melo Coravela 

Dia 15 - Final do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Janeiro 
Dia 19 - Colecc;:6es de Prestigio 

Macau 
Joaqulm Lopes Trlndade 



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 OT.2 -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218123 936 

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

Qualidades e quotizar;:6es dos socios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO - Portugal 15,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 20,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dlnheiro. 

ANUNCIE NO BOLETIM DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

-----PRIM'lftG----
---COItREUt ~'ItEO-
---TRANSllUNnCo-___ LISBOA-
___ -AMERICAM _ 
___ JUNHO 1928 _ 

/7k-. y~~/ 
.J.>~ :;? ...... 4 ... .... .. ~C-_ ~ J~ 

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

QUER AJUDA PARA COLfCCIONAR ESTA CLASSg FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU 
o DELEGADO PORTUGUES DA FPF NA fEDERACAO INTERNACIONAL DE FILA TELIA 

FERNANDO OLIVEIRA E-mail: tomegil@netc.pt Telef.217160609 ou Tim 938464540 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECiLI.\ DO S.\CRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA • PORTUGA 
www.filatelia-sacramento .com e-mail: info@filatelia-sacramento.com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Formato 21 x 24,2 ems 

Permanentes Cartolina 160 grs 
Euro 

PORTUGAL- I .. Parte (Selos do Correio Normall 
• Volume I (Selos de 1853 a I 9691.............................................................................................................................. ........ 48.00 
• Volume 1/ (Selos de 1970 a 19901............................................................................................................................. ........ 53.50 
• Volume 11/ (selos de 1991 em diantel................................................................................................................................ 84.00 

PORTUGAl- 2.' Parte IISeios de Aviao. Imposto, Encomendas. Porteado. Olicial. Privativos. etc.I................................................................. 23,00 
• 2.' Parte 1/ IBlocosl......................................................................................................................................................... 141,00 

ILHAS ADJACENTES.................................................................................................................................................................................... 81 ,50 
ANGOLA............................................................................................................................................ ......................................................... 32,00 
ANGOLA PAlOP. ......................................................................................................................................................................................... 109.00 
CABO VERDE................. .............................................................................................................................................................................. 18.00 
CABO VERDE PALOP.................................................................................................................................................................................... 47,00 
GUINt........................................................................................................................................................................................................ 22,00 
GUINE PALOP.............................................................................................................................................................................................. 111,00 
INDIA.......................................................................................................................................................................................................... 26.00 
MACAU....................................................................................................................................................................................................... 98,50 
MO<;AMBIOUE............................................................................................................................................................................................. 34,00 
MO<;AMBIOUE PALOP.................................................................................................................................................................................. 105,00 
s. TOME E PR(NCIPE .................................................... ............................. .......... ................ ............. .......... ........................ ... .................... 22.00 
S. TOME E PRINCiPE PALOP 1- N.' 1 a 59, Av. I, Bloco I a 53..................................................................................................................... 63,00 
s. TOME E PRINCiPE PALOP 1/ - N.' 60 a 98. Av. 2. Bloco 54 a 109................................................................................................................ 54.00 
s. TOME E PRINCiPE PAlOP 11/- N.' 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/177.............................................................................................................. 71.50 
TIMOR......................................................................................................................................................................................................... 20,00 
COMPANHIAS DE MO<;AMBIOUE E NIASSA.................................................................................................................................................... 17.50 
AFRICA. CONGO, INHAMBANE, lOUREN<;O MAROUES, TETE, OUEUMANE, KIONGA. ZAMBEZIA E UlTRAMAR................................................ 22.00 
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................ 0.70 

Jane/ro 2007 IVA Induldo 2196 
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Proteja 0 seu investimento 



Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

. SELOS E HISTORIA POSTAL 


