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Editorial
Chegamos 00 fim de mais um ano, 0 sexagesimo quarto ana do vida do Clube e noo
podemos deixar de estar contentes, noo 56 pel a forma como decorreu 0 ano, como tambem pela
vitalidade que 0 Clube apresenta.
A grande novidade do final do ana foi a apresentac;::oo dos quadros expositores novos, ha
tanto tempo desejados. Estes quadros vem permitir a realizoc;::oo do Trofeu "Comendador Dias
Ferreira" com a dignldade que as colecc;::oes merecem, noo tendo 0 Clube por outro lado, que se
sujeitar a exigencias (descabidas) de terceiros. Ede assinalar que esta aquisic;::oo noo representou
qualquer encargo para 0 Clube visto este ter sido suportado por um grupo de s6cios, 005 quais
desde ja, apresento os meus agradeclmentos.
Terei hoje que abordar de novo um tema que noo e muito do meu agrado, mas estamos
chegados 00 final do ana e ainda temos cerca de 50% das quotas por cobrar. Consigo compreender
que, por vezes, 0 pagamento do quota de um clube noo fac;::a parte das primeiras prioridades do
nossa actividade diorio, mas os Senhores Associados tambem devem compreender que as despesas
de um Clube noo podem ser pagas 00 sab~r dos recebimentos (e quando nos insistimos neste
ponto nao devem ficar ofen didos). Para alem das medldas ja aplicadas, vamos passar a fornecer
a informac;::oo do ultimo ana pogo, atraves do etiqueta (enderec;::o) do envelope do boletim;
pensamos assim ajudar os mais distraidos.
Este Setembro, fomos surpreendidos com duos 'Maximas' apresentadas no editorial do
"Filatelia Lusitonia". Tratando-se de uma publicac;::oo de distribuic;::oo restrita e, como tal. noo atingindo
a grande maloria dos nossos assoclados, achei por bem reproduzi-Ias aqui:
"A Fi/atelia tem que ser diriglda por homens que quando aceltam uma mlssao 0 fazem predlspostos
a dar 0 seu me/hor. a sua transplrm;:ao e a sua insplrac;:ao. Nao sao permltldas mas dlsposlc;:6es
permanentes, mas apenas passageiras, daque/as que nos podem fazer desistir um dia, mas traba/har
os outros 364. Um dirigente fllatelico nao tem sabados ou domingos, um dirlgente filatel/co est6 7
dlas da semana, 30 dias no mes e 365 dlas num ana e quem assim nao pensar ou nao estlver
predisposto, entao noo aceite ser dirigente filatelico.
Um filatel/sta tem que estar sempre em mllitonc/a e prontldao para traba/har nas suas co/ecc;:6es,
mostrar os seus estudos, tem que estar preparado para ser de corpo Intelro um dirlgente ao mais
a/to nfve/ e tem alnda que estar preparado para ser escritor filatelico sempre disponfve/ para fazer
artigos, reportagens e Investlgac;:ao filatelica. Este e slm 0 verdadeiro obrelro da filatelia, que
traba/ha de "peito felto" sem estar 6 espera de contrapartldas. "
A seguirmos 6 regra 0 que 0 Sr. Presidente do FPF propoe, a maioria dos clubes que ja hoje
se encontram "assomaticos" ficariam acefalos, ou seja, simplesmente desapareciam. Talvez 0 bom
senso, a honestidade e 0 espirito de partilha misturadas em partes iguais cheguem para levar por
diante a tarefa de dirigir um clube filatelico.
Noo se assustem os nossos associados que este modelo super elitista de filatelista noo vai
passar a ser obrigat6rio, visto que noo se tratou mais do que um mere devaneio litera rio do Sr.
Presidente do FPF.
Vamos dar continuidade 65 actividades desenvolvidas 00 longo de 2007 como sejam as
Palestras, as apresentac;::oes das Colecc;::oes de Prestigio, Trofeu "Comendador Dias Ferreira", Feira
Filatelica e 0 Leiloo; a Direcc;::oo para 0 ana de 2008 56 pensa realizar um Leiloo que sera no dia 31
de Maio.
Noo queria acabar sem deixar de vos desejar a todos, um pr6spero 2008 cheio de sucessos
filatelicos e termino apelando, mais uma vez, para que fac;::am um esforc;::o para manter os
pagamentos em dia, 56 assim poderemos manter 0 nosso boletim com a qualidade a que ja estoo
habituados.
Manuel Janz
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Em Dezembro de 2001, no N°l0l de «A FilateJia
Portuguesa», publicamos um artigo intitulado "As primeiras
emiss6es de Bilhetes Postais do India Portuguesa", descrevendo
o estado do nosso conhecimento de entao sobre os bilhetes
posta is das emiss6es "Coroa" e "D. Lufs", que circularam
naquele territorio.
Volvidos seis anos, estamos em condic;6es de avanc;ar
significativamente em relac;ao 00 que entao foi escrito,
nomeadamente no razao de ser de uma emissao local.
impressa em Bombaim (emissao tipo «Coroa»), em vez do
emissao impressa em Lisboa com caracterfsticas comuns aos
restantes territorios ultramarinos (emissao «D. Lufs») . Os
documentos agora apresentados fazem parte de um processo
que se encontra guardado no Arquivo Historico Ultramarino,
em Lisboa.
(0 texto em ito/ico corresponde

a transcrityao dos

of{cios)

N°59 3/201880 3°Rep
N°81
limo. Exmo. Sr.
Requisitando 0 fornecimento de bilhete Postal para a
correspondencia interior

Tendo de se levar a effeito a emissoo de bilhete postal para 0
interior do paiz, creado por portaria do governo gero/, n° 655,
de 6 de Outubro proximo passado, publicado no boletim do
provincia, n083, 0 junto do fazenda publica deste estodo roga
a V ExD que se digne de ordenar 0 fornecimento dos mesmos
bilhetes com 0 competente sello de cinco reis, segundo 0
desenho adjunto, cujo formato e igual ao de semelhante
bilhete da India ingleza.
Noo se pode por emquanto designar a por<;:oo de bilhetes
postaes precisa para 0 consumo dum espa<;:o determinodo
de tempo, todavia parece ser bastante, sendo a primeira
remessa de 72 mil exemplares.
o bilhete postal que se requisita pode ser do theor do modello
indicado, ouconforme V. ExDjulgarqueseramaisconveniente.
Deus guarde a V ExD Nova Goo, 30 de Dezembro de 7879
limo. e Exmo. Sr.Ministro e Secretario de estado dos negocios
da marinho e ultramor
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Texto do arttgo 6- da P.P n·.655 publlcada a 7 de outubro de 1879 no N-13 do BoIeHm oIIIclal do
goyemo do EItado cia India.
Art.6·

Eaproyada •

mandada obIervar a segulnte

Tabella dos portes da colT8lpOl1d1ncla Inferna da EItado da India.
CARTAS
Ate 15 grarnal InciUllv6
15 r6II
Ate 30 gramas
30 r8Ia
E aulm por dlante augmentando 15 r8ia por cada 15 gramas de P8IO ou fraccroo de 15 gramaa.
BllHETES POSTAIS

Deyerao ter a taxa de 5 reis.

N°258 30/6 7880 3°Rep
N° 26
limo. Exmo. Sr.
Renovando a requisi(:oo acerca da remessa dos bilhetes postaes.

Sen do prejudicial 6 fazenda publica toda a demora na adoP9ao dos bilhetes postaes, ajunta da fazenda
deste estado renovando a sua requisi9ao, feita em officio, n° 87, de 30 de Dezembro ultimo, que pende
da regia resolu9ao, roga mui respeitozamente a atten9ao de V ExD sobre 0 respectiv~ objecto.
Deus guarde a V ExD Nova Goa, 29 de Maio de 7880
limo. e Exmo. Sr Ministro e Secretario de estado dos negocios da marinha e ultramar

6
*****.*.**.* •••

Documento do off.no745 de 7882
N° 76- Exmo Sr. - Quando desde ha muito tempo os paizes civilizados possuem 0 meio prompto e economico
de comunica9ao pelo bilhete postal, que facilita e multiplica as rela90es sociais; quando a India
britannica, e a um tempo Damao, por ser inglez 0 seu correio, gozam desde 7879 desse grande
melhoramento, Goa apezar de ser limitrophe do territorio visinho, se acha privada de tao vantajoso
meio de correspondencia, reclamado instantemente pelos interesses de milhares de filhos deste paiz,
espalhados pelo vasto imperio inglez oriental, e de suas familias geralmente da classe operaria dos
campos.
Da minha parte, porem assinando-me somente de boa vontade no servi90 que me foi confiado, nao
tenho deixado de fazer 0 que estava ao meu alcance para a realiza9ao desse melhoramento tao
desejado.
Tomei porisso a liberdade de exporao governo do Estado em officio 704 de 7 dejunho de 78780 grande
beneficio que proporcionaria ao publico a introdu9ao dos bilhetes postaes neste paiz, e que alem da
utilidade que Ihe proviria della nao pequeno incremento traria 6 receita postal. Depois em officio n0725
de 73 de maio de 7879, submettendo 6 considera9ao do governo a tarifa postal, que foi approvada e
posta em execu9ao por portaria n0655 de 6 de outubro do mesmo anno, propuz a emissao do bilhete
postal para 0 interior deste paiz. Novamente solicitei 0 mesmo melhoramento em officio n0278 de 3 de
novembro seguinte enviando a secretaria geral do go verno um modelo de bilhete postal e propondo
que fosse reproduzido pela gravura 0 sello desenhado no mesmo e impresso 0 bilhete na imprensa
nacional.
Nao tendo, porem. sido approvada a feitura do referido bilhete, con forme a proposta, consta que foi
mandado vir de Lisboa 0 mesmo, 0 qual, apezar de volvidos dois annos e meio depois de approvada a
sua emissao, ainda nao chegou.
E j6 agora, quando venha, chegar6 tardiamente por quanto 0 valor marcado para esse bilhete postal
pode ser 0 mesmo, j6 pela falta de harmonia com a actual moeda, j6 pela conveniencia que reconhe90
de que seja unica a taxa do bilhete postal, tendo para 0 interior de Goa como para a India ingleza,
Damao e Diu, 0 correspondente a do territorio visinho.

Por isso tenho a honra de propor novamente a emissoo de um bilhete postal de Goa para 0 interior, e
para a India ingleza, Damoo e Diu, e de Diu para 0 interior, e para a India ingleza, Damoo e Goa, tendo
o sello de ~ de tanga ou 3 reis da nova moeda, e que as dimensoes noo excedam 6s do bilhete da India,
um exemplar do qual acompanha junto; e bem assim que seja emittido outro bilhete destin ado para os
demais paizes da unioo universal dos correios, tendo 0 sello de uma tanga da mesma moeda, e cujo
formato seja igoal ao de Franqa, cujo exemplar vai junto tambem. ou ao de Portugal para as provincias
ultramarinas e aquelles paizes.
Para ser levada a effeito sem demora, como importa, a emissoo, parece-me que deveria ser encarregada
a direcqoo das obras public as de fazer desenhar os respectivos sellos, segundo 0 typo ou forma que
julgar mais conveniente, e depois de approvado pelo go verno, reproduzido pela gravura por artista
mais dextro que acolher a mesma direcqoo, e sob suas vistas; e determinar-se a imprensa nacional que
escolha 0 papel proprio, embora pouco inferior ao dos dois referidos exemplares, e que depois de
approvado 0 mesmo, proceda 6 impressoo dos bilhetes com a regularidade de vida e nitidez possivel.
A tiragem do bilhete tendo a sello de 3 reis bastar6 que seja de 25.000 exemplares, e a do outro de sello
de 7 tanga convem que se limite por ora a 5.000.
A pouca perfeiqoo que talvez se noo possa evitar na execuqoo da gravura, creio que noo ser6 razoo
para obstar a promulgaqoo de tao benefica e civilisadora providencia, que se reclama instantemente
assim como na governaqoo do exmo. Visconde de S. Januario noo obstou 0 imperfeito do typo e da
gravura das primeiras estampilhas postaes que se emittiram neste Estado a que se realisasse este
melhoramento, que foi um dos mais distinctos que assignalaram aque/la iIIustrada governaqoo, e que
efficazmente concorre para 0 notavel augmento da receita postal.
a que rago a VEx<' se digne de submetter a esclarecida consideraqoo de Sua Ex<' 0 Sr. Governador Geral
deste Estado a fim de resolver como tiver por melhor
Deus guarde a V Ex<'. Administraqoo Geral dos Correios 26 de Abril de 7882.
Exmo Sf' Secretario Geral do Governo- administrador Geral-Manoel Joaquim da Costa Campos.

a

Est6 con forme
Secretaria do Governo Geral do Estado da India, 28 de Junho de 7882.

o novo Governador da India, 0

Visconde de Pac;o D' Arcos chegara Goa em Abril de 1882, tendoIhe sido presente 0 processo relativo aos inteiros postais. Atribui ao assunto alguma importancia, pOis que
este estava em dicussao na junta da fazenda no mas seguinte ao da sua chegada.
Copia d'uma parte da acta
Da sessoo da junta da fazenda
Publica de 22 de maio de 7882
Presidencia de Sua Ex<' 0 Visconde de Paqo d'Arcos
Governador geral
Vogaes presentes._ 0 secretario da junta, chefe da repartiqoo da fazenda, Jooo Joaquim d'Oliveira
Nogar, e 0 Sr. Thesoureiro geral. Bernardo Jose da Silveira e Lorena.
Continua a noo comparecer 0 sr. Procurador da Coroa e Fazenda, Moutinho de Gouvea, por
doente.
Correio e bilhetes postoes: Seguiu 0 officio da secretaria geral sobre a emissoo de bilhetes postaes,
que solicita 0 administrador geral dos correios; e.
Existindo j6 a este respeito a portaria provincial de 6 de outubro de 7879, que creou este meio
prompto e economico de communicaqoo para a correspondencia interna;
Considerando que foi j6 por duas vezes requisitada ao go verno da metropole, a promptificaqoo
e 0 fornecimento de bilhetes postaes creados, os quaes noo se receberam ainda.
Attendendo sobretudo, e muito principalmente, a que da adopqoo de semelhante melhoramento
resultam. a bem de utilidade para 0 publico, vantagens a fazenda .
A junta apoiando a ideia, resolve que se consulte a Sua Ex<' 0 governador geral prop on do que
sejam os bilhetes postaes de que se trata mandados fabricar em Bombaim ou Calcut6, por intermedio
do delegado britanico Crawford. ouvindo porem sobre esta reso/uqoo a opinioo do vogal procurador
da coroa e fazenda, que por incommodado noo concorreu hOje 6 sessoo.
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Est6 conforme. 0 escripturario Jose Maria do Carmo Nazareth a fez extrair-Secretaria da junta
da fazenda de junho de 1882. 0 Secretario da junta da fazenda Jooo joaquim d' Oliveira Nogar.
Est6 con forme. Secretaria do Governo Geral do Estado da India, 28 de junho de 1882.
o Secretario Geral
Documento do off n0145 de 1882
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Procuradoria da Coroa e Fazenda. N° 56
Exma Junta da Fazenda. 0 processo a que vai junto este parecer tracta da conveniencia, e modo mais
adequado e seguro, de se porem em uso e giro dentro deste Estado, e mesmo ate para as terras do
territorio britanico indiano, e as demais na~;(5es da unioo universal dos correios, os bilhetes denominados
postaes, medida estabe/ecida para 0 Reino e IIhas adjacentes pelo decreto de 31 de outubro de 1877.
Vem a adopc;oo de semelhante medida neste Estado e j6 por sei facultada dize-o aquelle Decreto no
arfO.20 e que a execuc;oo pratica da medida a quer 0 governo da metropole ver realizada, mostrar-o a
copia do officio da secretaria do Ministerio da Marinha junta ao processo.
Em harmonia pois com isso foi publicada a Portaria Prov.n° 655 de 6 de Outubro de 1879, que creou os
referidos bilhetes para 0 interior deste Estado mas havendo a Exma junta requisitado do reino os mesmos
bilhetes noo foram elles ate hoje fornecidos.
D'entoo para c6 variou 0 prec;o no porte das cartas, jornaes e mais objectos susceptiveis de ser
transportados pelas malas ou portes do correia e por isso, e a entrarem actualmente em circulac;oo ou
referidos bilhetes, convem sem duvida alterar 0 sello postal de valor e em moeda correspondente 6
usada hoje para os demais e identicos sellos.
Por todas estas razoes parecem-me dignos de adoptar-se as indicac;oes, emquanto ao feitio, dimensoes,
prec;o de sello e qualidade deste, indicadas no officio de 13 a 15 do director geral do correia neste
Estado, e a adoptar nos referidos bilhetes.
E como deve haver 0 maior e maximo cuidado em que semelhantes bilhetes e 0 respectivo sello noo
possam ser imitados e viciados, com 0 que ficaria 0 thesouro prejudicado e lezado, parece-me tambem
razoavel e prudente se obtenham os mesmos bilhetes pela forma e modo indicado na resoluc;oo da
Exma junta datada de 22 de Maio ultimo, e por forc;a da qual tenho a honra e satisfac;oo de dar e emittir
este meu parecer ou opinioo. Procuradoria da coroa e fazenda em Nova-Goa, 15 de junho de 1882. 0
Procurador da Coroa e Fazenda, LUIS Pedro Moutinho de Gouvea. Est6 con forma. 0 Escripturario, Jose
Maria do Carmo Nazareth a fez extrair. Secretario da junta de fazenda de junho de 1882. 0 Secretario
da junta da fazenda, Jooo Joaquim d'Oliveira Nogar.
Est6 con forme. Secretario do Governo Geral, 28 de junho de 1882.
o Secretario Geral
limo e Exmo Sr.
W214
28-7-1882
Trotondo do

ocquisi~ao

dos bilhetes postoes

Foram em tempo requisitados pela junta da fazenda publica ao ministerio a cargo de V. Ex.
Bilhetes postaes, cuja introducc;oo neste Estado foi autorizada por decreto de 31 de Outubro de 1877arfO 2°_ e determinado 0 usa delles em portaria provincial n0655 de 6 de Outubro de 1879, requisic;oo essa
que noo foi ate agora satisfeita.
Sendo, porem, reconhecida a urgencia duma tal medida, e considerando eu que, ainda que
hoje viessem de Lisboa os bilhetes pedidos, noo poderiam servir, pela nova forma que tomou a moeda
provincial; considerando mais na exposic;oo do administrador geral dos correios, resoluc;oo da junta da
fazenda e parecer fiscal, por copia juntos, tomei a deliberac;oo de mandar gravar e cunhar os bilhetes
em Bombaim, por intervenc;oo do de/egado britannico A. T. Crawford; pois que podendo-se ali cunhar 0
nosso dinheiro e guardar os cunhos, tambem se pode fazer 0 mesmo com os bilhetes postaes.
Fica, pois, sem effeito a anterior requisic;oo.
Eu espero, Exmo s,a par aqui em circulac;oo os bilhetes postaes em dois ou tres mezes.
o que tudo tenho a honra de levar ao conhecimento de V. EXO para os effeitos devidos.
Deus guarde a V. EXO Nova Goa 28 de Junho de 1882.
limo e Exmo Sr. Ministro e Secretario de Estado do negocios da marinha e ultramar.

o Governador Geral
Visconde de Poc;o de Arcos.

A P.P.N°. 775 de 74 de Novembro diz (ver
documento 00 fado):

A data de entrada em circulac;:oo dos bilhetes
posta is foi no dia 16 de Novembro, conforme consta da nota
anexa 6s contas da administrac;:oo do correio relatlvas ao
ana de 1882 ever documento abaixo).
Tambem nos relatorios mensais enviados pelo
Governador da prac;:a de Diu, onde consta a rubrica do
rendimento do correio, se constata que os bilhetes posta is
fizeram a sua aparic;:oo em Dezembro de 1882,

Ren.l/imt!nto pOltal-Importou a quantia tie

66 rupias, 3 la.:~ab e 9 reis pelas seguintes
verbas :
Venlla de est:lmpa'lhas de sello •• 22:05:061/'
Idel» de eSlampilbas postaes .••. 30:09:04./.
IdelU de billu·tes postaes. • • . . •• 00: 11 :06
l\lult.a1; de cartas pt.)r fillta ou insuffi~jellcia de franquia •••..•• 12:09:04
ADMlNISTRACAO

G}~RAL

N." '15-Attendendo ao que mc flli rl~'llr".
to pelo ad lIliuistrador geral dos curn:lO~ d'eSLI
cidacle, sobre a emissao cle uilhelt!5 postae,;
Attendendo II ~ut!, pur decl'eto Ull 3: "'UlItubro de 18i1, ja ae bavill del.el·luinado est.:
melhoramcntn; e a que a portal'iu d'eEte :rOVCI'DO, n.· 6aa lie 6 d'outuuro de 1819 lr,l\'ia j-.
tDmbem lIutorisado u seu usn nesle E.ladu, ,.
qual. porem, eatav1I uependenlt! du IlcqltiSl~"
d05 bilheLes respceLi\'us, que 50 agura 5e rllet'·
bt!ram:
Hei por convenit'nle determinar que s.:iam
poslus e1ll cirl'ulal}l10 lleRle EsLudll us billll~lc'
posLaes de que BcilDli Be traLa; os cia ("or all.lIrella, pelo pre~u de Ulll qUllrtll de Lall!,"ll nu .:
reis da no\'a III!lCUIi. e 05
cur uul pel" II.·
uma UlI1gll.
As aULorilladl'~~ e mai<; pe~50as, a quem "
conhecimenlu e 1l!\IlCUtj.I,' ll'e5Lu eOIl'peLiJ', 11"
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Ismael Gracias 1refere-se a esta tiragem nos seguintes termos:
.. " .Mandasse lavrar na casa da moeda de Bombafm duas chapas para bilhetes postais, de 3 reis e de
1 tanga, e tirar 25 mil e 5 mil exemplares respectivamente.
Breve se revelou vantajoso para 0 publico e para 0 estado 0 resultado colhido d 'essa inovac;:oo.
Esgotaram-se os bilhetes recebidos, e pouco depois, nos princfpios de 1883, fez-se nova requisic;:oo de
mais 105.000 bilhetes postais"
Houve portanto duas tiragens feitas em Bombafm,

1° envio
2° envio

3 reis
25,000
100.000

num total de 135.000 bilhetes, tal como consta do balanc;:o.

1 Tango
5.000
5.000

No entanto, no balanc;o relativo ao ana econ6mico 1882/3, portanto de 1 Julho de 1882 a 30 de
Junho de 1883, verifica-se haver somente uma entrada de 125.000 bilhetes da taxa de 3 reis, assim como
10.000 da taxa de 1 tanga, e uma unica saida de 24.000 e de 3.400 respectivamente, no mesmo periodo
de tempo.
Ate finais de Junho de 1883, tinham-se gasto 24.000 da taxa de 3 reis, e 3.400 da taxa de 1 Tanga
188~1883.
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Existe no entanto uma curiosidade a considerar; se atentarmos no texto da Porta ria, assim como
no que escreveu Ismael Gracias, verlfica-se que nestes dois documentos a cor dos bilhetes
"supostamente" recebidos amarelo de % de tango e azul nos de 1 tonga, nao correspondendo cor
efectivamente utilizada, a saber de lA de tanga azuis e de 1 Tanga vermelhos.

e

a

As orimeiras datas de c irculac;ao aue conhecemos sao de 27 de Janeiro de 1883 (1 Tango) e de
Maio de 1883 (1/4 tonga).

10

Figura 1
Margao, 27 de Janeiro de 1883, chegada a Llsboa em 22 de Fevereiro.

Con forme

73/7/83
Informa
Off" 00 Gov o do India, em 15/1/83

o governador do India mandou gravar em Bombaim bilhetes postaes, aI/egan do a urgencia de os por
em circuIOl;:oo.
Pela informa900 que particularmente me do 0 director do Coso do Moeda, parece-Ihe que ha
conveniencia em mandar imprimir naque/e estabe/ecimento os bilhetes postaes de que se trata; ainda

quando me noo parece bom principio de administrQ(;:oo deixar aos go vern adores a faculdade de
mandarem fazer, sem autoriza900 especial, sellos ou bilhetes postais que os equivalem e que representam
dinheiro.
Parece-me pois conveniente que no officio 00 govern odor geral se Ihe declare que a impressoo dos
bilhetes postaes devera d -ora em diante ser feita no Coso do Moeda, como ados sellos e estampilhas,
fazendo a junta do fazenda as devidas requisi90es.
Augusto de Carvalho
11 de Janeiro 1883

Coso do Moeda e Popel Sellado

MINISlERIO DOS NEGOCIOS DA MARINHA E
ULTRAMAR
DIREC<::AO GERAL DO ULTRAMAR
N.o 3 - HlIm ° e Exm.o Sr - Encarrega-me sua ex.' 0 ministro e
secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar de communi car a v. ex.' que, em attendia as rasOes expostas no seu
officio de 28 de junho ultimo, deve considerar approvada a resolu~ao por v. ex.' tomada de mandar gravar em Bombaim os
bilhetes postaes; convindo porem que de futuro, quando houver
necessidade de nova impressao dos ditos bilhetes se fal):a a
requisi~ao exactamente como se procede com rela~ao as estampilhas do correio e sellos, a tim de se mandarem satisfazer taes
requisi.. 6es pela casa da moeda e papel sellado. Por essa occasiiio
v. ex." darn as ordens que julgar convenientes para serem recolhidos os cunhos que actuaimente se acham em Bombaim.
Deus guarde a v. ex". Secretaria d' estado dos negocios da marinha e ultramar, em .15 de janeiro de 1883 - Illm.o e Exm.o Sr.
Govemador geral do Estado da India.= 0 director geral,
Francisco Joaquim da Costa e Silva

R. 15/1/83
limo. Exo
Noo sei se V. E~ ja vio 0 bilhete postal feito
e usado no India. Remetto-Ihe um exemplar
pedindo 0 obsequio de me 0 devolver.
Como V.E~ vera esta muito mal estampado
e facillimo falsifical-o. Veja V. E~ se vale
a pen a tomar alguma providencia. No
Coso do Moeda noo ha dificuldade em se
fazer um bilhete postal para a India, se se
julgar precizo.
Receba de quem e com a mais viva ...

e

c.M.
10-1-83
Augusto Jose do Cunha
11

N° 208 9-6-1883 3° R
W46 11 de Maio de 1883
limo. Exmo. Sr.
Urgente
Enviando

a requisic;ao de bi/hetes postaes para 0 servic;o do anna de 1884

A junta do fazenda publica do estado do India tem a honra de enviar a inc/usa requisi900 de bilhetes
postaes para 0 servi90 do anna de 1884, dan do assim cumprimento a ordem de V ExO que Ihe foi
transmitida em officio do secretaria de estado dos negocios do marinha e ultramar, n03 de 15 de Janeiro
deste anno.
Espera a junta que V E~ se dignara de mandar apressar a satisfa900 do mesma requesi900 para que, e
por ventura, noo sofra 0 servi90 por qualquer demora no receP900 daquelle fornecimento.
Acompanham este officio, e para servir de modelo, dois bilhetes postaes, sendo um do taxa de uma
tango e outro do de tres reis, moeda do conven900.
Ja se fizeram as communica90es para serem recolhidas no thezouro de Goa os cunhos daquelles bilhetes,
que devem existir em Londres ou Bombaim.
Deus guarde a V Ex", Nova Goa, 11 de Maio de 1883

limo. e Exmo. Sr Ministro
e Secretario de estado dos negocios do marinha e ultramar
Visconde de pQ(;:o de Arcos
Luiz Pedro Moutinho de Gouveia
No texto da requisi<;:oo le-se:

3 u3is
Existencia (em Maio 1883)
Requisitam-se para 1884)

104.000
100.000

1 tanga
7.000
10.000

W 278 76-6- 7883-3°R
N°48 27 de Maio de 7883
limo. Exmo. Sr.
Remelte dois bilhetes postaes para servir de modelo

A junta do fazenda publica do Estado do india tem a honra de enviar a V. E>f1, para terem 0 destino
competente, os inclusos dois bilhetes postaes, que por engano nao acompanharam 0 officio desta junta,
n° 46 de 77 do corrente.
Deus guarde a V ExD Nova Goa, 27 de Maio de 7883
limo. e Exmo. Sr Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Marinha e Ultramar
Visconde de Poc;:o de Arcos
Luiz Pedro Moutinho de Gouveia
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W362 74-9- 7883 3° R
N°772 74 de Agosto de 7883
limo e ExmoSr
Participando que esfam ja recolhidos no fhezouro os cunhos dos bilhefes postaes

Cumpre 6 junta do fazenda publica do estado do India, participa a V ExD que foram j6 recolhidas no
thesouro de Goa os cunhos dos bilhetes postaes, que estavam em Bombaim, dan do assim execuc;:ao 6
ordem contida no officio de V ExD n° 46 de 77 de Maio ultimo.
Deus guarde a V ExD Nova Goa, 74 de Agosto de 7883.
limo. e Exmo. Sr Ministro e Secretario de estado dos negocios do marinha e ultrmar
Visconde de Poc;:o de Arcos
Luiz Pedro Moutinho de Gouveia
BlllallQo dll entrndn 6 saldn
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Do analise do quadro acima, quando comparada 2 com
3 reis
Recebidos
Saldo 84/85
Saldo 85/86

... .............
I""" 0 onllo ""Ruin!'
.. .............

125.000
40.324
21

0

40.:10<

4.0Il(

Iml'"rt.,n<h

IV.".

10.000
4.000
631

r.'

819:11:{)()

21

(l1l1

1111:13:00

40.112-1

4.11:11

019:06:00

requisi<;:oo inicial, verifica-se que:
1 tanga

!g.

Abaixo se transcreve a c6pia dos envios3 de B.P. Para a India, impressos na C. Moeda
Data
04.12.1883
11.11.1885
??10.1886
20.07.1887
??11.1887
10.03.1888
04.05.1888
19.09.1888
20.10.1888
09.11.1888
05.12.1888
25.01.1889
Totals

1/4 Tango
30.000
30.000
20.000
5.000
25.000
20.000
50.000
15.000
10.000
10.000
10.000
23.000
218.000

nanga
5.000
30.000

35.000

o quadro abaixo, rnostra bern 0 perfodo de entrada destes BP na Fazenda de Goa, e revela que
o primeiro envio de Bilhetes Posta is, s6 foi de facto recebido em Goa, no ana econ6mico 1884/5, portanto
a partir de 1 de Julho 1884.
a os llhetell postses reoebidoll do reino,do anna (loonomico de 1881)-1
6AII)A
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Par outr~ lado revel a ainda, que no ana econ6mico de 1885/6, portanto no perfodo de tempo
compreendido entre 1 de Julho 1885 e 30 de Junho de 1886, somente 0 bilhete de 3 reis foi posta a
circular, ao contrario do que deixa supor a P.P. n° 107, que refere que a partir de 23 de Feverelro as duas
taxas teriam circulado.
Pela P.P. N,0107 de 23 de Fevereiro de
1886:

(Footnotes)
1 MemorIa Hlstorlco-economlca sobre os Correlos da IndIa
portuguesa. Nova Goa 1889

Estes dados sao a comparar com a quantldade de BP novos
que se conhecem, destas duas taxas. Como €I possivel?

2

As datas Indlcadas sao as do envlo da case da Moeda para 0
Mlnlsterio de Marinha, e nao necessaria mente para a india.

3
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Abstract

Eduardo Barrelros e Luis Barrelros
lebarreiros@netc.pt

Those German citizens who were living and working in the
territory of the Mozambique Company were interned from March
11. 1916 in the city of Beira. in the area called Maquinino. After a
month they were transferred by the Beira Railway to Camp #3 for
Prisoners of War in Macequece. a small village near the border with
Southern Rhodesia . The sixty prisoners which included wives and
children were housed in the Native Infantry Company facilities until
April 17. 1917. when they returned to Beira to wait for their transfer
to Lisbon in October and November. 1917. We make reference for
the first time to the number of internees. dates of internment. life.
rules and characteristics of POW mail and censorship in the camp.

Macequece
Macequece era uma povoac;:ao sede de uma das
circunscric;:oes (Manica) em que estavam divididos os territorios da
Companhia de Moc;:ambique. Era rica em minas de Duro exploradas
em parte pela companhia das Minas de ouro de Macequece. com
sede em Lisboa.
Possufa hospital. estac;:ao telegrafo postal. delegac;:ao da
Alfondega da Beira. escola prima ria. missao catolica e era sede de
uma Companhia Indfgena de infantaria.

Mocequece 1916 - Quortel do Componhio Indigeno.
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Os Prisioneiros

o 3° Deposito de Concentrados Alemaes em Moc;:ambique ficou instalado em Macequece ou
vila de Manica, no territorio de Manica e Sofala junto do fronteira com a Rodesia do Sui e servida pelo
Caminho de Ferro do Belra.
Nele faram concentrados os cidadaos
Alemaes resldentes em
Moc;:ambique, a maiar
parte deles no Beira,
mas tambem alguns
provenientes do BuzL
Chimezi,
Munene.
Muzo, Revue, Vumba
em Manica e tambem
em Bartolomeu Dias.
Chimoio. Mandigo e
Neves Ferreira. De Tete.
veio open as um prisioneiro.

16

Ao contra rio do
que sucedeu com os
internados no Deposito
de Lourenc;:o Marques,
que eram no sua grande maiaria tripulantes
dos navios Alemaes
apresados nos portos
de Moc;:ambique. os
que faram intern ados
Macequece 1916 - Grupo geral de prisionelros.
em Macequece so alguns eram trlpulantes
de navios mercantes. sendo a maiaria comerciantes. engenheiros. cozinheiros. agricultores. empregados e gerentes comerciais. Para alem destes, inclufam-se dois agentes consulares, 0 do Beira (Henrich
Pechner) e 0 de Uganda (Ulrich Schwechten). A partir de 11 e ate 18 de Marc;:o de 1916 faram internados
a grande maiaria dos cidadaos Alemaes. Outros em numero reduzido. faram presos em Julho e Outubro.

Macequece 1916 - Edifi'cio do 1" Sector e campo de tanls rodeado par eucaJiptos.

No cidade do
Beira. faram concentrados em instalac;:6es no
zona designada par
Bairro do Maquinino. no
margem direita do rio
Chlveve.
Cerca de 30 dias
apos a sua detenc;:ao
comec;:aram a ser transferidos para 0 Campo
de Macequece. Os primeiros faram os residentes no cidade do Beira,
logo a partir do dia 21
de Abril. Os residentes
nos outras localidades
faram sendo internados
progressivamente ate
Outubro de 1916. sendo os ultimos. os quatro
elementos do familia
Wanner residentes em
Macequece presos no
dia 23. Os internados fi·
carom instalados nos
varias dependencias

do Quartel do Companhia Indfgena, ediffcio
principal do reparti<;00 de minas e ediffcio do escola Freire
de Andrade cujas caracterfsticas
sao
detalhadamente referidas no relatorio circunstanciado
do
Campo que se transcreve.
Nestas instala<;oes foram concentrod os 60 cidadaos
Alemaes sendo 17 muIheres e crian<;as. 0
Campo foi dividido
em dois Sectores ficando 0 2° reservado
aos prisioneiros acompanhados de suas
mulheres e filhos.Em
Macequece, 00 con-

•

...

•

°

Macequece 1916 - Area reservada aos pnslonerros por detras do 1 Sector.

tr6rio do que aconteceu no campo de Louren<;o Marques, j6 por nos descrito em artigo anterior, 0
comandante do campo entendeu manter as famnias agrupadas por razoes humanit6rias e de facilidade de alojamento.
Os prisioneiros estiveram internados de 21 de Abril de 1916 ate 17 de Abril de 1917 tendo regressado a cidade do Beira onde aguardaram 0 transporte para Lisboa que se efectivou em 11 de Outubro e
em 10 de Novembro de 1917. Um dos prisioneiros, Henrich Pechner era agente consular Alemao no
Beira. Preso em Macequece regressou a Beira em 19 de Agosto de 1916 por ordem do Governador
Geral tendo seguido para a Alemanha. Hans Dethlefs foi antecipadamente transferido para Lisboa em
24 de Janeiro de 1917.
Tambem por ordem do Governador
Geral de Mo<;ambique, Annie Helena
Kruger Wunsch de 26
anos casada, residente no Revue e
Frederich Wilhelm
Nauhaus de 48 anos
agricultor residente
em Mandigo foram
ambos postos em Iiberdade nos dias 2310-16 e 3-8-16 respectivamente.
Nao encontr6mos informa<;oes 0cerca das caracterfsticas do local, no Beira on de terao permanecido os cidadaos
Alemaes durante 0
Macequece 1916 - Jardim do 1° Classe do 2° Sector.
perfodo de seis meses
ate a sua transferencia para Portugal, podendo par-se a hipotese de terem regressado as instala<;oes no
Bairro do Maqulnino.

17

Relatorio do Campo de Concentrac;:oo de Macequece
Dirigido ao Exmo Sr. Governador do Territorio da Companhla de Moc;:amblque - Beira
28 de Novembro de 1916

Bem contra a minha vontade s6 hoje posso vir apresentar a V.Exa.
Concentrac;oo de
Macequece - referente ao periodo de
tempo que correu
desde 0 seu inicio ate
31 de Outubro pr6ximo findo, relat6rio
cuja elaborac;oo me
foi determinada pela
nota n.o 1066 da Repartic;oo Militar da
Secretaria Geral de 3
do corrente. A demora derivou de noo haver aqui 0 necessario
material para as provas fotograficas do
campo cuja remessa
me foi tambem recomendada na referida
nota.
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Relat6rio do Campo de

Como V.Exa .
vera e longa e detaIhada a exposic;oo
que fac;o pecando
Mocequece 1916 - Exterior do coso do fommo Schwechten (10 Closse do 2° Sector).
talvez por prolixidade. Entendi porem dever faze-Ia assim, noo por V.Exa . que ja visitou 0 Campo e que pelas informac;6es
oficiais e particulares esta bem ao facto da sua organizac;oo, vida e detalhes, mas porque destinandose ao Governo Geral da Provincia, necessario se tornava fornecer uma descric;oo 0 mais detalhada
possivel.
Organlzac;:oo

o Campo de
Concentrac;oo de
Macequece est6 dividido em dois Sectores,
tendo sido internados
no primeiro, os sub-ditos inimigos que no
territ6rio se encontravam s6s e no segundo
aqueles que se achavam acompanhados
por suas famfllas (muIheres e filhos) .

Mocequece 1916 - Interior do coso do fommo Schwechten.

Achei mais
conveniente distribuflos por esta forma do
que separ6-los por
sexos, como primeiro
se pensou, por considerar aquele sistema
mais humano e
moral, contribuindo
ele tambem para
mais facilmente se

alojar em recintos relativamente acanhados um consider6vel
numero de indivfduos.
Com efeito, se
e possfvel reunir num
mesmo compartimento dois ou mais
homens, embora se
noo conhe<;:am, 0
mesmo noo sucede
com mulheres de
educa<;:oo diferente,
de costumes diversos,
de maior sensibilidade e delicadeza.

o primeiro dos
referidos Sectores
compreende tres
classes que estabelecI tendo em vista as
caracterfsticas sociais
~~~i~~r~~do~~neOns~;

Macequece 1916· Varanda da casa da famma Schreiber (1° Classe do 2° Sector).

duas, encontrando-se na primeira as famnias mais graduadas e na segunda todas as restantes. Esta
classifica<;:oo foi feita tendo em aten<;:oo as gradua<;:6es que os internados tinham nas reseNas do exercito
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Macequece 1916 - Planta da 1° Classe do 2° Sector.

e marinha do seu pafs e para aqueles que noo figuravam nos quadros militares. pelas indicac;;oes que 0
ex vice-consul Alemoo na Beira e outros indivfduos de categoria me proporcionaram. Desta forma 05
internados constituem grupos homogeneos sob 0 ponto
de vista dos costumes. educac;;oo e
vida social. 0 que
muito tem contribufdo para a boa harmonia que ate hoje
tem sempre reinado
em todo 0 Campo
de Concentrac;;oo.

Instalacr ao
Primeiro Sector Ocupa 0 recinto da
caserna e acampamento indfgena isolado da povoac;;oo. vedado em
toda a sua periferia
por edlffcios ou tapumes de zinco. cercado por ruas de 20
Mocequece 1916 - Rendi900 do Guordo do Compo de Concentr0900.
metros de largura e
ocupando 4 talhoes de Macequece ou sejam 6 400 metros quadrados.
Neste recinto ha 05 seguintes ediffcios e dependencias: casa de habitac;;oo do oficial comandante da secc;;oo policial e anexos. quartos dos sargentos. caserna das prac;;as europeias. calabouc;;o para
europeus. calabouc;;o para indfgenas. cavalaric;;a. garagem e sentinas.
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Para completar 0 campo foram feitas construc;;oes provis6rias de capim a que adiante me refiro.
A comunicac;;oo com 0 exterior 56 se faz pela porta das armas. A iluminac;;oo da parada interior e das
ruas que circundam 0 campo e feita por candeeiros de petr61eo Incandescente. 0 que facilita as sentinelas uma completa visoo.
05 internados de primeira classe. em numero de nove. ocupam a casa do comandante do destacamento que se compoe de 4 quartos todos com janelas. multo pe direlto e de grande cubagem. divldidos
por um corredor em cruz. tendo um amplo s6too em que se acham arrumadas malas e calxotes de menor
uso. A varanda que olha para Leste fol adaptada a coso de jantar. resguardando-a das intemperies. grandes toldos de lona. Tem alnda estes Internados para seu uso excluslvo uma casa de banho com agua
encanada. uma
pequeno cozlnha
para 0 aqueclmento das refeic;;oes e um quarto
onde pernoitam
05 moleques (nota dos autores:
moleque - jovem
empregado de
rac;;a negra) 05 Internados de segunda classe em
numero de olto.
habitam 05 aposentos dos oficlais
Inferiores. 05 quais
se compoem de 4
quartos bem arejados. Tomam as
suas refeic;;oes em
uma casa de caMocequece 1916 - Povilhoo do 2" Closse, 2" Sector.
pim de 4.70 m de
comprimento

Macequece 1916 - Planta da 2" Classe do 2" Sector.

e 3.55 m de largura. iluminada por duos janelas e tendo uma porta para a parada. Tem estes internados
em comum com os do terceira classe uma coso de banho com duos tinas de cimento e agua encanada
e duos cozinhas. Finalmente os intern ados de terceira Classe. em numero de dezassete. foram alojados
no caserna do destacamento e no pequeno refeitorio anexo. tendo junto a este a coso de lavar. A
cubagem destes alojamentos e suficiente e grandes janelas garantem a constante renova<;:ao do ar.
Para refeitorio desta Classe foi tambem construfda uma coso de capim com 9.60 metros de
comprimento por 4.70 de largura. cinco janelas e duos portas.
Todos os internados deste Sector servem-se das senti nos do acampamento com cinco bacias e
dois urinois. tudo com autoclismos automaticos. Para 0 servi<;:o doSector ha um tanque de lavagem de
roupa e uma macheze (nota dos autores: machese - recinto exterior um pouco eleva do. aberto. rodeado
de pequeno veda<;:ao de cani<;:o com terra<;:o coberto de colmo para protec<;:ao do calor) onde os
mainatos (nota dos autores: mainato - empregado indigena encarregado do tratamento do roupa)a
passam a ferro.
No parada do Acampamento ergueu-se um portico de ginastica com barra fixa. trapezio e argolas.
havendo tambem um punch-ball para pratica de boxe (exercfcios de agilidade e resistencia). Em um
talhao fronteiro a porta das armas e portanto vigiado pela sentinela. foi construfdo um court de tenis e
armado um Croquet. jogos estes que sao utilizados naG so pelos intern ados do primeiro Sector como
tambem pelos do segundo que as tardes of vem acompanhados por um guarda. recolhendo 00 seu
acampamento 00 por do sol.

Segundo Sector - Instalou-se nos talhoes ocupados pela reparti<;:ao de minas e escola Freire de
Andrade. os quais sao contfguos e comunicam entre sf. talhoes limitados 00 Norte pelos quintais das
casas do Avenida 5 de Outubro. a Leste pela rua de Sofala. 00 Sui pela rua Machado Santos e a Oeste
por terrenos em cultura. Os internados de primeira Classe ocupam dois grandes quartos do ediffcio
principal do reparti<;:ao de minas. com varanda para 0 Sui (famnia Schreiber). e uma coso que servia de
arrecada<;:ao do mesma reparti<;:ao. composta de dois quartos e uma pequeno varanda para 0 poente
(familia Schwechten). Os referidos compartimentos de grande pe direito. tem amplas janelas que
garantem a necessaria ventila<;:ao.
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Pr6ximo das referidas casas construiu-se uma pequena cozinha de folhas de zinco, uma casa
para moleques e outra do mesmo genero para 0 mainato passar 0 roupa. Na do recinto, um pequeno
tanque para lavagem de roupa com agua encanada e uma sentina de balde m6vel.
Nesta fracc;oo do campo esta a casa do secretario de minas, actual mente ocupada pelo
comandante da secc;oo policial e na maior parte do edificio das minas funciona a respectiva repartlc;oo.
separada dos quartos da famma Schreiber par uma divis6ria posta na varanda. Os internados da segunda
Classe estoo alojados no edificlo da escola Freire de Andrade, que se com poe de sete quartos muito
arejados com uma larga varanda coberta de zinco voltada para 0 SuI. Como os quartos do Norte
fossem bastante quentes, par 0 sol incidir directamente sobre as suas paredes exteriores construiu-se
uma varanda coberta de capim que os pr6prlos internados dividiram em pequenos espac;os
carrespondentes aos quartos. utilizando-os para neles tomarem as suas refeic;oes. Para refeit6rio comum
destinou-se uma macheze rectangular que ja existia no quintal. Os internados parem noo se servem
del a tendo-me pedido autorizac;oo para tomarem as suas refeic;oes em separado visto quase todos
terem crianc;as. Essa macheze serve de casa de trabalho.
Faram feitas de mataca (nota dos autores: mataca - argamassa feita com barro das termitelras e
6gua)e capim: a casa de banho, a cozinha, a casa para 0 trabalho do mainato e bem assim um quarto
para 0 plantoo europeu e casa da guarda indigena. Como para esse talhoo noo houvesse agua
encanada colocou-se nele um tanque de zinco com capacidade para 1,5 m 3 , tanque que e abastecido
com carro com pipa.
Mobiliario
A coda prisioneiro foi distribufdo um leito de ferro com co/choo, travesseiro e almofada, uma
bacia de coma, dois len<;:ois, dois cobertores, duos fronhas, uma toalha de moos e outra de banho. A

mudan<;:a do roupa faz-se sempre que e necessario, noo estando em uso qualquer dos artigos indicados
mais de oito dias. Por indica<;:oo medica requisitei mosquiteiros para as camas visto aparecerem aqui
no tempo das chuvas que se aproxima os incomodos "Culex" e os perigosos "Anophelis".
No coso de lavagem do dormitorio geral (3° Classe do primeiro Sector) ha um lavatorio de madeira
com quatro bacias e os competentes regadores e baldes. Em coda quarto foi colocado um lavatorio
de ferro com bacia, regador e balde sendo distribufdos por eles as necessarias cadeiras.
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A i1umina<;:oo e a petroleo, tendo-se colocado um grande candeeiro de suspensoo no dormitorio
geral e em coda quarto um de suspensoo ou de parede. Construfram-se para 0 refeit6rio bancos e
mesas e nestas, sobre toalhas dlspoem-se os pratos, talheres, guardanapos e copos em numero igual
00 dos comensais. Candeeiros de suspensoo i1uminam estas casas.

Muitos dos in tern ados trouxeram artigos seus, como cadeiras de viagem pequenas mesas,
colchoes, cobertores, roupa de coma, etc. Outros tem feito aqui com madeira e bambu diferentes
pe<;:as de mobiliario que adiante me referirei; alguns colocam cortinas nos janelas e reposteiros que
resguardam os seus guarda-fatos improvisados. Devido a isto ha compartimentos confortavelmente
mobilados, e ate mesmo com gosto, distinguindo-se entre todos 0 refeitorio do segundo Classe do 70
Sector, cujas paredes exteriores estoo cobertas por vi<;:osas trepadeiras, havendo no interior plantas
ornamentais, moveis cuidadosamente feitos, pequenos quadros pelas paredes. Nos quartos do 7° c1asse
do segundo sector abundam aguarelas e pequenos bibelots de bambu e coco feitos pelos internados,
tudo disposto com 0 savoir faire elegante e artfstico que e exclusivo das senhoras. Nos paredes de
muitos quartos vem-se fotografias do familia mapas dos teatros de guerra e retratos do Kaiser, Kronprinz
e generais mais evidentes do exercito Alemoo. Friso este ponto por me constar que 0 facto mereceu
reparo e crftica sem que os crfticos se lembrassem de que se os prisioneiros noo fossem Alemoes noo
seriam prisioneiros; e sendo Alemoes natural e que respeitem e admirem os seus mais notaveis homens,
prestando-Ihes um culto que em cousa alguma nos afecta ou deprime. De resto, em campos de
concentra<;:oo Ingleses consente-se-Ihes noo so isto mas muito mais.

o jornal "A capitar de 29 de Abril do corrente ana publicou uma interessante narrativa feita por
Fabian Vidal dos hospitais Ingleses onde lado a lado sao tratados os nossos aliados feridos e os Alemoes
prisioneiros ocupando-se tambem dos campos de concentra<;:oo de Alexandra Park e de Islongnton.
Do primeiro, entre outros muitos pormenores curiosissimos que bem atestam 0 bom senso Ingles, conta 0
seguinte: Numa nos vitrines alinhava-se uma verdadeira frota de guerra. 0 "Molke" , 0 "Gneisenan", 0
"Schaurost". Mal os Ingleses anunciam a destrui<;:oo de um navio Alemoo, logo os intern ados de Alexandra
Park tratam de construir outro em miniatura e baptizam-no com 0 seu nome.
Voldeiglesias notou que alguns daqueles naviosinhos ostentavam a bandeira Alemo. 0 oficial
que nos guiava encolheu os ombros e disse com f1euma:- ja tinha visto ... a bandeira Alemo num barco
de Londres. Que importa? Os in tern ados estoo no seu direito. Serio cruel proibir-Ihes esse desabafo.

E como muitos outros factos poderia transcrever, se de tal carecesse para destruir reparos e
crfticas. Citarei apenas 0 seguinte: discutindo-se em 1915, nos duos comoros Ing/esas a situac;oo dos
intern ados, 0 governo entre muitas outras afirmac;oes reveladoras do seu bom senso e espfrito liberal,
afirmou que - 0 simples facto de nacionalidade noo e crime.
Alimentat;ao
A todos os internados sao dodos 3 refeic;oes diarias fornecidas pelos hoteis e casas de pasta do
localidade, 00 prec;o de 60 centavos por indivfduo.

As refeic;oes cuja composic;oo e ana/oga a das que tomam as prac;as europeias do guarda policial, sao as seguintes:
As 7 horas - cafe e poo com manteiga
As 11 h 30 - sopa, dois pratos e sobremesa
As 19h 30 - sopa, dois pratos e sobremesa
A pedldo porem dos intern ados do segundo e terceira Classes do 10 Sector a sua alimentac;ao e
constitufda por menus semanais pre estabelecidos de acordo com 0 fornecedor das refeic;oes. Os internados do 1° Classe do 2 0 Sector pediram-me para terem todos os pratos do mesa redondo do hotel que
Ihes fornece a comida (mais um a coda refeic;oo), pagando eles 0 excesso. Nao vendo qualquer inconveniente do facto
dei-Ihes a permissao
solicitada.
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Nos diferentes
cozinhas do campo
muitos internados
fabric am por vezes
"cakes" e outros doces e no ~ Classe do
2 0 Sector preparam
com perfeic;oo salsichas e outros enchidos de porco, quotizando-se os mais
abastados para a
compra dos animais
abatidos e dos condimentos necessarios.

Os prisioneiros
que dispi5em de
mais dinheiro compram amiudadas
vezes ovos, leite, hortalic;as e frutas, sendo permitido a toVista da entrada em Macequece
dos tomarem em regular quantidade,
vinho e ceNeja as refeic;i5es. Claro esta, que os vendedores de generos s6 entram no campo mediante
autorizac;ao e depois de serem examinados os objectos que transportam, como todos os pedidos para
os estabelecimentos comerciais desta localidade, sao sempre vistoriados.
Aos Domingos e vulgar os internados do ~ Sector convidarem para 0 a/moc;o a/guns amigos do 10
proporcionando-Ihes refeic;oes melhoradas por um ou outro prato preparado pelas mulheres. A alimentac;ao tem sido sempre boa e abundante e poucas as queixas apresentadas, que sao atendidas quando justas.
Nao segui 0 sistema adoptado em todos ou quase todos os campos de concentrac;ao onde a
alimentac;ao e dirigida e feita pelos pr6prios internados, nao s6 porque daf adviria uma consideravel
despesa em pessoal e utensflios que 0 pequeno numero de prisioneiros nao reduziria, mas tambem pela
fa/to de recursos do terra em hortalic;as, frutos, etc, 0 que faz com que s6 os hote/eiros, muito conhecedores do meio e com relac;oes directas com os farmers, a possam facilmente remediar. No entanto, a
ameac;a do adopc;ao do sistema serve-me para conter e limitar a ganancia por vezes exagerada dos
fornecedores.

Serviyo do Campo
Para 0 tratamento do roupa, servk;:o dos quartos, de mesa e ilumina<;:oo h6 nos dois Sectores
quatro mainatos, sete moleques e um encarregado das luzes, tendo-se com eles despendido 57$46 em
media por meso
Alguns internados tem moleques proprios por eles pagos e afimentados. A fimpeza dos talhoes
que constituem os campos e feita pelos presos administrativos e a remo<;:oo dos fix~s e dejectos pelo
pessoal dos servk;:os sanit6rios.
Todas as habita<;:oes se conservam em bom estado de asseio, sen do os quartos lavados amiudadas
vezes e 0 dormitorio geral aos s6bados, para que os leitos sao levados para a parada. 0 transporte do
comida e feita em tabuleiros e vasilhas de ferro esmaltado tudo convenientemente coberto e
resguardado do chuva e poeiras.
A vida no Campo
Todos os internados se levantam e deitam cedo, ocupando 0 dia em diversos servi<;:os. Muitos
estudam Portugues, Ingles e Frances; tem fivros que se emprestam mutuamente, tendo-Ihes eu mesmo e
outros habitantes daqui emprestado livros e revistas cuidadosamente escolhidos para Ihes entreter 0
espfrito; recebem jornais Ingleses e Portugueses - "The Times", "The Rhodesia Herald", "The Graphic", "0
Manica e Sofala" e
alguns magazines; 2
ou 3 lecionam as
crian<;:as internadas
no campo; diferentes
fazem fotografia e h6
dois que aguarelam
no perfei<;:oo.

As mulheres
ocupam-se nos seus
afazeres caseiros, dos
concertos da roupa,
do confec<;:oo de
vestu6rio para si e
para os seus, noo
sendo raro ver-se
tambem
homens
reparando cuidadosamente os seus
artigos.

Alguns tratam
de pequenas hortas,
um cuida com desvelo de um jardim,
muitos ocupam-se
das trepadeiras que
sobem nas paredes Casa Branca, residencia em Macequece do Govemador da Companhia de Moc;:ambique
de capim dos refeitorios, se entrela<;:am nos suportes das varandas ou encobrem os cani<;:ados que fimitam e definem
pequenos locais onde 6 sombra, em ban cos rusticos e sobre mesas improvisadas leem e escrevem. Em
quase todos os quartos enos varandas h6 em suspensoes ou sobre colunas, plantas ornamentais avencas, begonias, espargueiros p/antados em caixotes ou ve/has /atas de petro/eo e de conservas
artisticamente recortadas.
Como j6 disse os mais habi/idosos tem feito muito mobili6rio de bambu e caixotes - mesas, cadeiras,
separadores, arm6rios, lavatorios, cabides, colunas para vasos de plantas, etc. e pequenos objectos de
usa e ornamenta<;:oo - vasos para flores, cinzeiros, pa/matorias, ga/heteiros, argo/as para guardanapos,
sa/eiros, pimenteiros, centr~s de mesa, mo/duras etc. tudo tambem de madeira, bambu e coco. A
pequenez do meio noo /hes permite traba/har para 0 publico, limitando-se apenas os servi<;:os
remunerados, 00 conserto de dois automoveis e pequenas repara<;:oes em torneiras, candeeiros, etc.

o intern ado numero 2 (Heinrich Hobsmann, mecanico de profissoo) que era um h6bil artffice no
Companhia de Mo<;:ambique tem porem feito um consider6ve/ numero de pequeninos vagoes Boers,
mode/os de edificios e outros brinquedos que vende regu/armente. Construiu e/e um grande manequim,
quase do tamanho natural, que actuado por apare/ho de relojoaria volta a cabe<;:a, revira os o/hos,
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move as orelhas, abre a boca com 0 brm;:o, munido de uma batuta marco com toda a regularidade
o compasso. 0 internado numero 62 (Willi Hager, empregado comercial no Chimoio)ensaia e rege
um orteao acompanhado a violino. No Campo h6 tres gramofones cujos discos foram cuidadosamente vistos antes de serem empregados.
No entanto, pelos j6
referidos crfticos foi
dito que os prisioneiros os faziam tocar
amiu-dadas vezes 0
hino nacional Alemao "Hiel Dir im
Sieger-kranz", 0 que
me parece diffcil de
destrinc;:ar visto a sua
SED CE SO
musica ser a mesma
do - "God Save the
King". Nenhum disco
contem os canticos
naeionais Alemoes
mais
patri6ticos,
como
soo
0
"Deutechland
Deutechland Ueben
Alles" "A Alemanha
e a Alemanha aeima de tudo" e Die
Carta remeHda da Beira em Marero de 1916 por prisioneiro Alemao antes da transfersnWacht am Rhein", "
cia para 0 Campo de Macequece.
A Sentinela 6 Beira
do Reno", nem em
qualquer ocasioo, eles foram entoados pelos internados.
Alguns prisioneiros do 70 Sector logo de manho fazem gin6stica Sueca com aparelhos, outros
jogam 0 croquet e muitos passeiam no parada repetindo estes exercfcios 6 tarde. Os do 2° Sector fazem exercfeios de marcha nos talhoes que Ihes estoo destin ados e 6s 76 horas, como j6 ficou dito voo
muitos jogar 0 tenis e 0 croquet 00 campo principal ou conversar com os seus amigos.
Por aqui se ve que os internados noo estoo ociosos, contribuindo 0 trabalho e exercfcios a que se
entregam a conservar-Ihes a saude, a distrair-Ihes 0 espfrito, a noo se deixarem vencer pela depressoo
moral naturalmente derivada do situac;:oo em que se encontram. Noo obstante as relativas comodidades do campo, a vida higienica que os prisioneiros levam e os cuidados que 0 medico Ihes dispensa,
entendi dever prop or a V. Exa. que Fosse permitido aos intern ados passearem por turn os, de manho e 6
tarde, para os lados do serra Vumba que, como V. Exa. muito bem sabe, e um pouco isolado, do lado
oposto 6 povoac;:oo e em cujo 0 caminho ninguem se encontra. Fi-Io depois de ter ouvido 0 parecer do
Delegado de Saude desta localidade e tendo em considerac;:ao os seguintes pontos:
a)

- que 0 recinto em que os internados do 7° Sector se movimentam e excessivamente
pequeno para a pr6tica dos exercfcios que homens no forc;:a do vida e acostumados
00 trabalho precisam fazer. Acresce ainda que a pequeno parada, quando chove, se
enche de lama, dificultando os passeios;

b)

- que os talhoes ocupados pelo 2° Sector soo muito humidos no tempo das chuvas, por
se acharem cobertos por um arvoredo intenso;

c)

- que em qualquer dos Sectores noo h6 espac;:o suficiente para os jogos de grande
sport, como e por exemplo 0 foot-ball jogo que creio praticar-se em todos os campos
de concentrac;:oo.

De resto, a proposta noo era original. Segundo vi em um artigo do "The Times" de 22 de Setembro
intitulado - "Care of prisoners in England" que condensa os relat6rios apresentados 00 embaixador
Americano pelos membros do mesma embaixada que nos ultimos meses tem feito visitas aos campos
de concentrac;:oo do Reino Unido, diz-se que os internados de alguns campos "Knock Aloe ", perto de

Peel, "Duffrun Aled", "Frougoch", proximo de Bala e "Stoles" na Escocia, promovem marchas pelas
estradas duas a tres vezes por semana. Se porem, por qualquer razao tal nao for consentido, julgo conveniente cercar-se
uma serie de talhoes
contrguos ao 70 Sector
do lado Sui a fim de os
prisioneirosnelepode• T",\unnl I\. AU.u'"'~t\i .
rem alongar os seus
passeios, jogar 0 footnniers de Guerre
ball e desenvolverem
mais as suas culturas
hortTculas.
Tambem tive a
honra de propor a V.
Exa. que aos internados do sexo feminino
fosse permitido saTrem
do campo, nao se
afastando do povoa900, sem 0 acompanhamento de um
guarda e e claro, nunco devendo estar fora
dos locais que Ihes sao
destin ados depois do
pardo Sol.

Carta remetida por prisioneiro Alemao em 3-6-16 para Mandigo, cerca de um mas apOs a
chegada a Macequece.

Assim atenuava-se a sua situa9ao de prisioneiras que me parece ser exclusiva do Campo de Macequece, conquanto, em compensa9ao, tenham aqui a regalia alias por elas muito apreciada, de se encontrarem no
companhia de seus maridos.
Esfado Sanitarlo
Nao obstante a maior parte dos internados ter vindo de pontos de menor altitude, como a Beira
e 0 Buzi, e aqui terem
chegado no tempo frio,
o estado sanitario manteve-se regular ate 00
fim de Outubro, sendo
muito Iimitado 0 numero de baixas 00 hospital,
como se ve do mapa do
movimento de prisioneiros de guerra doentes no
Hospital de Macequece
~
desde 0 mes de Mar90
ate 3 7 de Outubro de
7976 - que vao junto a
este relatorio.

o mesmo mapa
mostra-nos que os dias
D os\O lad< . 6 so a.crovo 11 dlre~
de hospita/iza9ao no
perTodo considerado
foram 726, ou seja
7,28% dos de interInteiro Postal de 10 reis da Companhia de Moc;:ambique, remetido de Macequece em
namento que sao 9778.
3-7 - 16 para a Alemanha, via Londres.
Daqueles 726, apenas
45 (35, 7%) derivaram de
paludismo simples com tratamento nao superior a seis dias, sen do para notar que 0 maior numero
de casos se deu nos primeiros meses de funcionamento do campo, isto e, no perTodo de
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aclimata900. 0 unico caso de febre biliosa hemoglubinurica deu-se em um internado que do Buzi
viera havia apenas 8 dias. 0 Campo e amiude visitado pelo Delegado de Saude de Macequece, que
alem de examinar cuidadosamente as condi90es higienicas em que ele se encontra, passa revista de
saude aos internados,
prescreve tratamento
aqueles cujas doen9as
~I.
do
pela sua pouca gravidade,
noo
exijam
hospita/iza900 e manda baixar ao hospital os
que carecem de maiores cuidados.

I

Inteiro Postal isento de fronquia, semelhante aos utilizados no campo de L. Marques,
mas mandado imprimir para uso dos prisioneiros no Campo de Concentro900 de
Macequece, Territ6rio da Companhio de M090mbique.
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Alguns prisioneiros voo ao hospital, sempre acompanhados por
um guarda fazer os curativos de que precisam, havendo sido
grande 0 numero de intern ados a quem 0 Delegado de Saude, um
habil medico estomatologista, tem feito diferentes opera90es dentarias.
Muito

embora

durante 0 perfodo que este relatorio abrange noo tenha havido quaisquer casos de paludismo demorado e rebelde ao quinino, muitas vezes mais diffceis de debelar que os ataques de sintomas alarmantes que se manifestam com altas temperaturas, natural e que na epoca chuvosa e mais doentia em
que vamos entrar eles apare9am enfraquecendo os atacados e esgotando-Ihes portanto as for9as. E
como para esta forma de malaria a mudan9a de ares e, segundo creio, 0 melhor sistema de tratamento, por tonificar os organismos depauperados pelo terrfvel hematozoario tropical, creio de toda a
conveniencia ir preparando tudo para que 0 tratamento possa ser aplicado quando 0 medico 0
prescrever.
Satisfazendo a todas as condi90es requeridas ha bem perto daqui, a apenas uma hora de caminho as constru90es do Jardim Experimental do Vumba, situados entre matas de eucaliptos, a 7324 m de
altitude, podendo acomodar bem 5 a 6 doentes, tendo ja alguma mobflia e encontrando-se isolados
de povoa90es e caminhos.
A ideia nada tem de original. Os doentes do Campo de Concentra900 de Ahmednagar, a pequena distancia de Bombafm, quando os medicos Ihes prescrevem mudan9a de ares, sao enviados
para Simla, no Himalaia, a 2780 metros de altitude e a uma enorme dis tan cia daquele ponto.
Regimen do Campo

Quando V. Exa. me fez constar que Macequece havia sido escolhido para campo de concentra900 dos subditos Alemoes residentes no territorio, pouco havia sido ainda legislado sobre 0 estado de
guerra e nenhumas instru90es existiam a regular 0 regime dos campos. Os nossos regulamentos militares
eram tambem muito deficientes neste ponto, 0 que noo admira, pois que, se noo estou em erro, 0
internamento de todos os subditos inimigos noo beligerantes e pratica de guerra adoptada pela primeira vez na campanha Anglo Boer. Noo dispunha eu de livros que me pudessem esclarecer e, ate
entoo, noo tinha Jigado aos resumidos artigos dos jornais sobre este assunto, a aten900 que, pela for9a
das circunstancias, agora me despertam.
Nestas condi90es foci! e compreender-se as dificuldades em que me achei para poder regular
um servi90 que para min era completamente novo. E assim , como que 6s apalpadelas, extrai das
Portarias Provinciais 6 data pubJicadas, 0 que ao caso Fosse apJicavel, recorrendo tambem 6s resolu90es da Conferencia Internacional de Haia, ratificadas por decreto do Governo Portugues de 24 de
Fevereiro de 797 7. Noo dispondo tambem de muito pessoal, for90so me foi organizar 0 servi90 com a
maxima simpJicidade e pela forma que vai exposto.

Um groduodo do Guordo Policio/ (primeiromente um 2° sorgento e depois um 2° cabo quando
oque/e foi mondodo seguir para 0 Niosso) desempenho as fun90es de o/moxorife do compo, tendo a
seu cargo todo 0 mobi1i6rio, utensilios e roupos
FRANC DE PORT
ne/e em servi90.
Diorio mente um
graduodo do mesmo
guordo o/ho pelo disciplino e ordem do compo, ossiste a todos as
refei90es, dirige as limpezos, tronsmite as requisi90es e os pedidos
dos intern ados, foz a distribui9ao do correspondencio, desempenho
em sumo as fun90es de
sorgento de dio.
Em
diferentes
pontos dos dois Sectores
forom ofixodos em Portugues e em Alemao,
por a/guns dos internodos por outro /fnguo nao
Intelro Postal de 10 reis da Companhia de Moc;:ambique, remetido em Abril de 1917
conhecerem, as "Instrupara Hamburgo, via londres.
<;:6es para os Prisioneiros
de Guerra do Campo de Concentra<;:60 de Macequece" de que logo dei conhecimento a V. Exo. e de
que oeste relot6rio voi junto umo c6pio, instru90es propositodomente muito sucintos para que nao
Fosse necess6rio 0/ter6-los, suprindo esso /ocuno com as minhos constontes visitos 00 compo, intercalados com as que omiudodomente sao feitos pe/o Copitao Comondonte do SeC9aO Policio/ de Monico.
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Com estos instru90es e com 0 que nos teorios dodos pe/o referido Copitao 6s pr090s do seu
comondo /hes foi dito, procurou-se gorontir a boo ordem e disciplino do compo, a seguran9a dos internodos e 0 respeito por indivfduos entregues 6 nosso guordo, hormonizondo-se ossim 0 indispens6ve/
rigor e firmezo com 0 trotomento humonit6rio recomendodo nos j6 citodas reso/u90es da Conferencio
Internociono/ de Hoio. Quem ossim nao proceder reboixo-se e ovilto-se, saindo foro dos normos que
devem reger todos as guerros regulares entre povos civi/izodos, podendo facilmente criar 00 pafs situo90es embor090Sos. Creio pois que seguindo a orient09aO indicoda, respeito os princfpios internociono/mente odmitidos e dentro do minho pequeno esfera de oC9aO evitorei pretextos que fundomentem
quoisquer rec/om090es futuros.

Servir;o Postal
Nao me e possfvel incluir neste re/ot6rio a estatfstica da correspondencia expedida e recebido
pe/os prisioneiros, por nao se ter co/hido no perfodo a que e/e se refere os necess6rios dodos. Apenos
posso fornecer os seguintes elementos, tendo j6 dodo as devidas ordens paro que de futuro se tome
nota do numero de cortos recebidos e expedidos, com a design09ao dos destin os e procedencios.
Oirigidos oos internodos forom oqui recebidos tres vales do correio provenientes do Alemonho, somondo a importancio de 50, 11 e 2 libros. Por eles forom emitidos para Louren90 Marques e So/isburio openos dois voles, respectivomente de 5, 1 e 6 libras. Bastontes ordens postais tem eles enviodo, sobretudo
para a Rodesio, ofim de sotisfozerem encomendos de vestu6rio, col9ado, ortigos de sport e de
photographio.
As encomendos postais recebidas no perfodo de tempo considerodo forom as seguintes:
OoBeiro ........... ... ............................. ... ................................... ... .... ................ .... ......... .... ........ .... ... ..... .. 18
OeUmtoli ...............................................................................................................................................2
De Sa/isburio .............. ................. .............................. .. ....................................................................... .. 11
OeOurban .... .................. ... ........ .. .... .... ... .. ................................................ .......................... ..... .......... .... 3
De Cope Town ........................................................................................ ............................................. 2
Oa Alemonho ..................... .. ........................................ .......................... .............................................. 8
E as expedidas:
Para Solisburio ..................................................................................................................................... 2
Para 0 Coiro ............................................................................................ ............................................. 1

Todos os objectos que e/as continham ou /evaram foram devidamente examinados pe/a censura. Em
coda um dos Sectores foi c%cada uma caixa do correio e junto a e/as, em A/emoo, as indicQ(;;oes dos
dias e horas em que a correspondencia e tirado, con forme os seus destinos. /gua/mente fiz afixar os
preceitos a que a correspondencia expedida deve obedecer, tanto no que diz respeito 00 seu
desenvo/vimento como aos assuntos de que pode tratar. A correspondencia recebida e toda enviada
para a Beira para de/a ter conhecimento 0 Sr. Depositario - Administrador no parte que interessa aos
bens dos internados, indo depois a censurar 6 Repartk;;oo Militar que seguidamente a devolve para
aqui. A correspondencia expedida e censurada em Macequece por uma comissao composta pe/o
Secretario do Circunscriqoo, Director do Hospita/ e Encarregado do Repartiqoo de Minas.
Ultimamente porem tive a honra de propor a V. Exa. que toda a censura seja feita no Beira pe/a
Repartiqoo Militar que ass/m se inteirara dos assuntos ne/a tratados, eliminando 0 que for inconveniente
conhecer-se, pondo-se 00 facto de qua/quer reve/aqoo feita e procedendo como /he cumpre no coso
de encontrar ne/a materia criminosa.
Servifo de Seguranfa

A guarda do 10 sector e constitufda por 4 praqas europeias e 12 indfgenas, havendo uma sen tine/a
europeia 6 porta das armas, duos indfgenas exteriores e uma interior, para 0 que foram construfdas 4
guaritas de capim que no planta junta voo indicadas.
Como 0 numero das praqas europeias aqui destacadas e tao pequeno que so chega para
entrarem de serviqo com a fo/ga de meio dia e a epoca em que entramos noo e sadia, a sen tine/a
europeia 6 porta das armas, desde 0 toque de recolher ate 00 de alvorada, e substitufda por uma
praqa indfgena, ficando contudo sempre vigilante um so/dado europeu numa pequeno coso de capim
construfda junto 00 portoo de entrada, unica comunicaqoo que, como ja ficou dito 0 campo tem para
o exterior. Para coso do guarda dos europeus utilizou-se 0 quarto do encarregado do cavalariqa ficando
nesta as praqas indfgenas.
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o serviqo de seguranqa do 2 0 sector e feito por um p/antdo (praqa europeia) e seis so/dodos
indfgenas que se rendem nos dois postos de sentinela ali estabe/ecidos. Junto envio uma copia das
"/nstruqoes para a Guarda do Campo de Concentraqoo dos Prisioneiros de Guerra em Macequece ".
Despesas de Campo

o mapa das despesas feitas com 0 campo de concentraqoo de Macequece desde 0 seu infcio
ate 31 de Outubro de 1916 parece-me dar uma ideia clara e sucinta do que aqui se tem despendido,
constando os deta/hes das ordens de pagamento e outros documentos mensa/mente enviados para a
Repartiqoo de Fazenda do Beira. Do referido mapa ve-se:
a)
- Que as construqoes feitas de novo - simples casas e dependencias de capim - e os
traba/hos de reparaqoes e de adaptaqoo feitos, /mportaram em 246$82, ou seja 4$11
por internado. Se aque/a verba se juntar a renda de coso 81 $00 que foi necessario
a/ugar para que proximo do campo se estabe/ecerem as praqas graduadas que ne/e
fazem serviqo quase permanente, renda que justamente se deve considerar tambem
como despesa de insta/aqoo, montara esta a 327$82, ou seja 5$46 por internado
b)
- A despesa feita com a aquisiqoo de mobflia, utensflios e roup aria subiu a 1892$42, 0
que da 31 $54 por prisioneiro.
c)
A alimentaqoo dos prisioneiros importou em 5 762$56 0 que da para despesa diaria
para coda um a quantia de 0$59.
d)
- 0 custo de iluminm;oo importou 287$80 consumindo 6 sua parte os candeeiros de
incandescencia 175$85 de petro/eo.
e)
- Pe/a verba dos serviqais 360$43 pagou-se, como ja ficou dito a 7 mo/eques, 4 mainatos
e um encarregado das luzes.
f)
- As despesas do hospital subiram a 84$20 e como os dias de hospitalizaqoo foram 126
temos para despesa diaria com coda doente 0$66.
g)
- Fino/mente os medicamentos distribufdos aos intern ados para tratamento de pequenas
doenqas curaveis no campo importaram em 124$65.
Considerafoes Finais

A preparaqoo dos a/ojamentos e de todas as dependencias do campo e todo 0 traba/ho derivado
do internamento dos prisioneiros em Macequece, fez-se e continua fazendo-se sem que 0 pessoal do
circunscriqoo tivesse sido aumentado noo obstante 0 serviqo ter crescido extraordinariamente

para todas as secqoes em que se subdivide a Administraqoo de Manica. Apenas 0 Destacamento da
Guarda Policia/ foi reforqado com 0 numero de praqas suficiente para a guarda e seguranqa do campo
nos termos em que estes serviqos foram estabe/ecidos.
Justo e pOis afirmar a V. Exa. que em todos sob as minhas ordens encontrei, como sempre, a
me/hor vontade e dedicaqoo, devendo porem salientar aqui 0 Capitoo Antonio Cardoso de Serpa,
Comandante da Secqoo Policia/, que independentemente das suas funqoes militares, sempre cumpridas
com ze/o e brio, me auxiliou muito eficazmente na organizaqoo do campo e me continua prestando 0
mesmo desinteressado auxilio na sua administraqoo; 0 Dr. Jose Oliva Mendes da Fonseca, incansave/ no
tratamento dos doentes e na aplicaqoo dos preceitos higienicos too necessarios onde ha too grande
acumu/aqoo de indivfduos; e 0 segundo cabo Francisco /nacio Roca, cuja actividade e ze/o com que
cumpre todas as ordens fazem com se mu/tip/ique, aparecendo em toda a parte e traba/hando
incansave/mente.
As praqas da Guarda Policia/ tem procedido sempre com toda a correcqoo noo obstante ser
arduo e pesado 0 serviqo que desempenham com pequenfssima fo/ga. Os habitantes de Macequece
compenetraram-se bem com a atitude que deviam tomar para com os internados entregues 6 nossa
guarda e protecqoo, devendo tambem deixar exarado aqui que a conduta destes tem sido sempre a
mais correcta possfve/.

Macequece, 28 de Novembro de 7976

o Encarregado do Campo de Concentraqoo
Jooo Mascarenhas Manue/ Mendonqa Gaivoo, Capitoo
Instru(:oes para a Guarda do Campo de Concentra(:oo dos Prisioneiros de Guerra de Macequece

A guarda do Campo de Concentraqoo cumprem para a/em dos de veres gerais indicados nos
regu/amentos militares para os guardas de po/feia e de guarniqoo mais os seguintes:
7 - Noo permitir que os prisioneiros saiam para fora do recinto do aquarte/amento;
2 - Noo os deixar comunicar com qua/quer pessoa estranha ao campo de concentraqoo sem
autorizaqoo superior;
3 - Noo consentir que e/es recebam ou expeqam cartas, bilhetes, jornais, ou qua/quer especie de
correspondencia sem que 0 sargento de dia tenha verificado que e/a tenha sido submetido 6 censura;
4 - Noo permitir a entrada de bebidas e de quaisquer objecto ou artigos sem a competente
autorizaqoo;
5 - Noo permitir a entrada no campo de concentraqoo a qua/quer pessoa que noo apresente
uma autorizaqoo por escrito assinada pe/o encarregado do campo de concentraqoo ou pe/o
comandante do destacamento. Exceptuam-se desta determinaqoo: 0 medico para as visitas de saude,
todo 0 pessoa/ da guarda polieia/ e os empregados da Companhia de Moqambique que tenham que
ir 6 cava/ariqa por motiv~ de serviqo;
6 - Verificar que ao toque de silencio que todas'as fuzes sejam apagadas com excepqoo de uma
em cada dormitorio que podera continuar a meia /uz e bem assim das que servem para 0 serviqo das
sen tine/as e i/uminaqoo do recinto do aquarte/amento;
7 - Verificar que 6s 27 horos todos os prisioneiros reco/ham ao seu dormitorio e que 6s 27,30 horos
haja 0 mais comp/eto si/eneio em todo 0 aquarte/amento;
8 - Noo consentir que os transeuntes se utilizem dos passeios junto do aquarte/amento, bem como
de todos os sftios por onde as sen tine/as tenham que fazer os seus giros.
9 - Todas as praqas daroo imediato conhecimento ao comandante da guarda e quaisquer fa/tas
de cumprimento ao disposto nos artigos anteriores competindo a este transmiti-/as imediatamente ao
sargento de dia.
o Comandante do Destacamento
Antonio Cardoso de Serpa
Capitoo de /nfantaria
Instru(:oes para

os Prisioneiros de Guerra do Campo de Concentra(:oo em Macequece

7. 0 - Os prisioneiros conservar-se-oo nos seus quartos e dormitorios desde as 27 horos ate 6s seis;
2.0 - Durante 0 dia poderoo estar nos refeitorios e passear no reeinto do campo;
3. 0 - Noo poderoo comunicar com qua/quer pessoa sem previa autorizaqoo do encarregado do
campo ou do seu de/egado a e/es solicitada directamente ou por intermedio do sargento de dia ao
campo.
4. 0 - Noo podem comprar qua/quer objecto, bebida ou genera alimentfcio sem previo
conhecimento do encarregado do campo ou do seu de/egado, nas condiqoes indicadas no numero
anterior;
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5, 0 - As 27 horas todos os prisioneiros recolherao aos seus quartos ou dormitorios; as luzes serao
apagadas meia hora depois e fechadas todas as janelas que deitam para 0 exterior do campo;
6,0 - Jodas as reclamm;:6es deverao ser apresentadas pelos prisioneiros directamente ao
encarregado do campo ou por intermedio do seu delegado,

o Encarregado do Campo de Concentrac;:ao
Joao Mascarenhas Manuel Mendonc;:a Gaivao, Capitao
Historia Postal do Campo de Macequece

A grande maioria da correspondencia dos prisioneiros, cartas e sobretudo inteiros posta is, circulou
isenta de franquia e foi endere<;ada, para os seus familiares na Alemanha, atraves das institui<;6es de
apoio aos prisioneiros de guerra da Cruz Vermelha de Louren<;o Marques, de Lisboa, da Sui<;a e mais
raramente da Cruz Vermelha Sueca,
As correspondencias expedidas ou recebidas pelos alemaes, prisioneiros de guerra ou intern ados,
eram isentas de portes ou taxas, nos termos da Conven<;ao Postal Universal (artigo 2,° § 3,°) inclusive dos
premios do registo e de cartas e caixas com valor declarado (artigo 6,° § 2,° da dita Conven<;ao),
Aos prisioneiros do Campo de Macequece foram distribufdos gratuitamente inteiros posta is de 10
reis da Companhia de Mo<;ambique que constituem os objectos posta is mais frequentes deste campo,
Sao tambem conhecidas cartas isentas de franquia circuladas internamente para Mandigo e para 0
exterior de Mo<;ambique,

A semelhan<;a do que aconteceu em Louren<;o Marques, tambem em Macequece foram
utilizodos inteiros posta is impressos, para usa exclusivo do campo e com a inscri<;ao Campo de
Concentra<;ao em Macequece / (Territo rio da Companhia de Mo<;ambique) e com texto em Alemao,
no verso, Em todas as cartas que conhecemos e em alguns dos inteiros postais foi aplicada uma etiqueta
rectangular, em papel de cor verde com denteado num dos lados e com a inscri<;ao a preto EXEMPTE I
Prisonniers de Guerre.
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No capftulo referente ao Servic;:o Postal do Campo faz-se referencia ao servic;:o de Censura:
A correspondencia recebida e toda enviada para a Beira para dela ter conhecimento 0 Sr.
Depositario - Administrador na parte que interessa aos bens dos internados, indo depois a censurar 6
Reparti<;ao Mllitar que seguidamente a devolve para aqui. A correspondencia expedida e censurada
em Macequece por uma comissao composta pelo Secreta rio da Circunscri<;ao,
Director do Hospital e Encarregado da Reparti<;ao de Minas, Ultimamente porem
tive a honra de propor a V, Exa, que toda a
censura seja feita na Beira pela Reparti<;ao
Mllitar que asslm se inteirara dos assuntos
nela tratados, eliminando 0 que for
inconveniente conhecer-se, pondo-se ao
facto de qualquer revela<;ao feita e
procedendo como Ihe cumpre no caso de
nniers de 6uerre
encontrar nela materia crimlnosa,
Para
a
censura
desta
correspondencia foi utilizado um carimbo de duplo cfrculo com a inscric;:ao PASSOU PELA CENSURA batido
a preto semelhantes aos 3 tipos que foram utilizados na Beira mas sem indicac;:ao do toponimo, Pela
analise da correspondencia, pensamos poder confirmar 0 que e referido no relatorio de 28-7 7- 76 sobre
a transferencia para a Beira de todos os servic;:os de censura do Campo, na fase final da sua instalac;:ao,
Nao conhecemos qualquer cinta de censura, carimbo militar especffico do Campo Macequece/Beira
nem marca de uma eventual delegac;:ao da Cruz Vermelha nesta localidade,
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Na marcofilia de Moc;ambique
(de um modo geral em todas as exColonias Portuguesas. mais acentuadamente numas que noutras) existem muitas situac;oes inexplicaveis. misteriosas
mesmo. e frequentemente nao concordantes com 0 que esta escrito. seja nas
fontes oficiais. seja nos artigos da especialidade publicados.
Ha uns meses atras e a proposito
do toponimo " MUKUTUMULA". que aparecia. perfeitamente legfvel. em selos de
Moc;ambique. entre 1915 e 1924. (carimbos com datas de
Marc;01915. Fevereiro 1916 e Abril 1924 - Figuras 1,2 e 3,) houve
uma animada troca de opinioes. via Internet (no site se/ospostals.com). com dols outros coleccionadores e estudiosos
destas materias. Fernando Couto. em Johannesburg. a quem
pertencia um dos selos e Giorgio Micali. no Maputo.
Fig. 1

Dr. Altino Pinto
valtonipais@yahoo.com

E qual era a questao? Este toponimo nao constava nas
muitas listas de estac;oes posta is dessa epoca. que entretanto
consultamos. nem nas publicac;oes que dispunhamos. tais
como. entre outros elementos. os Anuarios de 1908 a 1925. listas de estac;oes posta is em artigos da especialidade. etc.

o Giorgio conseguiu encontrar a povoaC;ao de
Mukutumula citada na Portaria 2155- AA de 26 de Outubro de
1914. e que se situava no Distrito de Tete a 5 km de Vila Mousinho
de Albuquerque.
Igualmente encontrou um despacho do GovernadorGeral de Moc;ambique. datado de 3 de Outubro de 1914. citado em Ordem de Servic;o no Boletim dos cn n° 108. que fundia as estac;oes de Angonia (esta sim perfeitamente
identificavel e conhecida pelo menos desde 1903) com a estac;ao de Cutumula - provavelmente seria a mesma. embora
com grafia diferente -. na nova estac;ao de Vila Mousinho de
Albuquerque.

Aguras 2 93

E apesar de termos apanhado 0 rasto da dita estac;ao.
as duvidas nao se esclareceram. antes pelo contrario ate
aumentaram. Com efeifo. tendo-se fundido as 2 estac;oes em
1914. como aparece 0 carimbo com datas fao posteriores
como 1924?
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Baseados na nossa pr6pria
experiencia (e consultados outros
estudiosos da Marcofilia Moc;:ambicana), de facto noo conhecfamos
nenhum carimbo de Ang6nia, posterior a 1914. Isto era a unlca coisa que
batia certo com 0 que tinhamos apurado ate entoo.
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Tambem nunca tinhamos visto um carimbo da epoca com 0
top6nimo " Vila Mousinho de
Albuquerque" ou semelhante. (nem
eu tinha conhecimento de alguem
que 0 tivesse visto), apesar de sabermos que a povoac;:oo foi criada em
23/9/1922, pela Portaria n° 249 e extinta em 22/12/1956, pela Porta ria n°

11727.
A estac;:oo postal aparece
nas listas dos Correios a partir de 1924,
mas isso noo espanta porque sabemos por experiencia, que entre um
despacho ou qualquer publlcac;:oo
oficial, local ou central, e a sua execuc;:oo pratica no terreno, medeia
sempre um tempo, que, em
Moc;:ambique, nessa epoca se traduziria, no minimo em alguns meses.
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Porem, entre a extinc;:oo "oficia/" de Mukutumula e Abril de 1924
(data mais recente dos carimbos
observados) noo passam meses, mas
cerca de uma dezena de anos!

J o

?

o

~~'=¥---:

Porque? Qual a razoo? Poderiamos certamente especular,
mas faltavam as provas. E estavamos
neste impasse ...

Fig. 4

Recentemente, ao montor
alguns aerogramas na minha colecc;:oo, reporei num de 1964, remetido pelo Sr. Jose Maria Folgosa,
estudioso e quic;:a ploneiro da Marcofilia Moc;:ambicana, para 0 conhecido Filatelista e Marcofilista
nortenho, Coronel Guedes de Magalhoes, ambos ja falecidos. Felizmente era um aerograma e isso permitia que fosse possivel ler 0 respectiv~ conteudo ,....... ,. , que apresento na figura 4.
Da parte que agora interessa, para a resoluc;:oo do enigma, transcrevo citando:

" Einteressante a desordem que existia no caso dos carimbos. Numa estm;;ao postal das faldas da serra
do Mawe, na Angonia, design ada com" MUKUTUMULA " no carimbo, foi fechada por volta de 7976 e 0
carimbo passou para a estm;ao postal de Vila Mousinho de Albuquerque, que dele fazia usa, ate 7925,
data em que saT de Vila Mouslnho, foi sempre usado e creio que nunca foi substituTdo por um com os
dizeres .. Vila Mousinho de Albuquerque Actua/mente nem mesmo Vila Mousinho existe: apagaram-na
dos mapas e assim dois dos meus filhos deixaram de ter representada a terra onde nasceram.
N.

N

Este "achado ", e um testemunho pessoai. do meu ponto de vista, extraordinario e muito interessante, porque e verdadeira Hist6ria Postal, contada na primeira pessoa, resolvendo de uma maneira
definitiva todas as duvidas.
Quanto ao Sr. Coronel Guedes de Magalhoes, nada acrescentarei. porque e sobejamente
conhecido de todos os Filatelistas que se dedicam a Portugal e Col6nlas.

Menos conhecido e 0 protagonista desta historia, pelo que termino com uns breves apontamentos
biograficos sobre Jose Maria Folgosa;
Nasceu em Lisboa a 11 de Marc;:o de 1896 e faleceu em Lourenc;:o Marques a 7 de Maio de 1970.
Funcionarlo Publico Iigado 00 sector do Saude (Tecnico de Laboratorio), veio para Moc;:ambique em
1916. Socio n° 18 do Clube Filatelico e Numismatico de Moc;:ambique (CFNM), fez por diversas vezes
parte do Juri de varias Exposic;:oes Filatelicas e Numismaticas, que se realizaram em Moc;:ambique.
Foi um ilustre Numismata, com vasta obra publicada. Tambem no Filatelia Moc;:ambicana se
notabilizou, em especial no estudo pioneiro dos Carimbos Numericos, de que publicou varios artigos no
Boletim do CFNM, no principio dos anos 60, e que serviram de base, sem grandes inovac;:oes, a todos os
artigos sobre esta materia publicados nos 45 anos posteriores, concretamente ate Dezembro de 2006.(vide
Boletim do C.F.P. n° 414).
Lisboa, Dezembro de 2007
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1 - Introduc;rao

-

o presente estudo pretende
actualizar 0 artigo que j6 publiquei sobre 0
mesmo assunto (Jornal de Fllatelia n° 66 de
Julho de 2001) acrescentando alguns dados objectiv~s resultantes da observa<;:oo
das pe<;:as da nossa colec<;:oo, melhorando a apresenta<;:oo e actualizando a
listagem apresentada que s6 pode ser
actualizada por tentativas depois de observa<;:oo atenta sobre as pe<;:as entretanto adquiridas.
General Oliveira Pinto
cfportugal

ail.telepac.pt

A 1° Reforma come<;:ou com 0 uso dos selos em Portugal
em 1/7/1853 e prolongou-se ate 12/11/1869, data em que se
considera ter come<;:ado a 2° Reforma.
Nesse perfodo usaram-se carimbos de 5 tipos que
designaremos, par simplifica<;:oo e possibilidade de
sistematiza<;:oo do seguinte modo:
-Carimbos de 20 barras
-Carimbos de 11 barras, tipo 4:3:4
-Carimbos de 11 barras, tipo 3:5:3
-Carimbos de pontos
-Carimbo quadrado de barras

Com excep<;:oo do ultimo tipo de que s6 se conhece um
carimbo com 0 numero 1. todos os outros voo ser objecto de
estudo mais aprofundado. adiantando-se umas breves
considera<;:oes antes da apresenta<;:oo da Iistagem respectiva.
Comecemos entoo pelo primeiro tipo, unico a ser tratado
neste artigo.

2 - Designac;rao dos carimbos
Os carimbos. com di6metros entre 20 e 22 mm. tem no
centro um certo numero de barras interrompldas para
coloca<;:oo do indicativo numerico da respectiva Direc<;:oo dos
Correios. que neste tipo de carimbos vai de 1 a 221 . Como nem
sempre e igual 0 numero de barras interrompidas. nem 0

numero total de barras, nem os carimbos sao simetricos, vamos design6-los do segulnte modo, por
exemplo:
6:8:5

Isto quer dizer que este carimbo tem 6 barras contfnuas na parte superior, 8 barras interrompidas a
meio e 5 barras contfnuas na parte inferior, nao sendo portanto simetrico. Para 0 ser, teria que ter igual
numero de barras em cima e em baixo, por exemplo ser dos tipos: 6:8:6 ou 5:10:5.
Mas nem sempre, nas barras interrompidas e igual 0 numero de barras a esquerda e a direita.
Nesse caso designaremos 0 carimbo do seguinte modo:
5:6-7:4

para dizer que este carimbo tem 5 barras contfnuas na parte superior, tem no centro 6 barras interrompidas

a esquerda e 7 barras interrompidas a direita e final mente 4 barras contfnuas em baixo.

Em principio, na generalidade, os carimbos com Indicativos numericos ate 99 sao do tipo 6:8:6 e os
de tres algarismos do tipo 5:10:5 . As excepc;:6es e que serao devidamente assinaladas na listagem.

3 - Universo dos carimbos estudados
Neste artigo vamos estudar os carimbos designados por CARIMBOS DE 20 BARRAS e sob esta
designac;:ao consideraremos todos os carimbos com mais de 5 barras interrompidas ao centro.
Consideramos ossim desde
com 23 barras.

0

carimbo 139 do tipo 3:6:3 com 12 barras ate ao n° 52 do tipo 6: 12:5

Vamos servir-nos do estudo de Antonio Fragoso (A.F.) publicado no Cap. III do Livro "100 onos do
selo do Correio Portugues-1853-1953", dos apontamentos elaborados por Hern6ni Viegas (H.V.) que 0 Dr.
Jose Antunes nos facultou, de artigos publicados por Guedes de Magalhaes (G.M.) e finalmente pelo
estudo que h6 anos vimos fazendo dos exemplares que possufmos.
No Cap. III j6 referido, 0 Dr. Antonio Fragoso faz um estudo dos carimbos deste tipo onde refere
algumas variedades que constam todas elas tambem dos apontamentos de H,V.
Como nestes apontamentos se referem mais uma meia duzia de variedades que A.F. nao cita,
nomeadamente quanta a diferenc;:as nos algarismos, j6 que A.F. se ficou pelas diferenc;:as quanto ao
numero de barras, somos levados a concluir que H.V. elaborou os seus apontamentos depois da
publicac;:ao do estudo de A.F" enriquecendo-o com mais essas variedades. Foi tambem nossa intenc;:ao,
ao elaborar a listagem que consta deste artigo, enriquece-Ia com mais variedades ainda.

4 - Numeros de dupla leltura
Como j6 A.F. referiu, h6 carimbos que se podem ler nos dois senti dos, tais como:
6/9-66/99-68/89-e-86/98.

E se e certo que nos dois ultimos pares, em principio a leitura est6 facilitada pela diferenc;:a dos
circulos do 8, nos do is primeiros pares a diferenc;:a e muito dinci!, se nao mesmo impossfve!' como diz A.F.
Para dificultar ainda mais, nos exemplares de que dispomos do par 6/9, so num se conseguem
contar as barras sem hesitac;:6es, sendo 0 corimbo do tipo 5:9:5 e sobre selo de D. Maria, CE n° 2.
Como H.V. diz que 0 carimbo n° 9 nao e conhecido sobre selos de D. Maria, consideramos entao 0
exemplar que temos como sendo do numero 6. Como a largura do circulo da base do 6 e menor que 4
mm e h6 carimbos em que essa largura e maior que 4 mm, consideramos estes como sendo do numero

37

9. Como nem AF. nem H,V. consideram a variedade 5:9:5 no nOmero 6,0 grau do dificuldade do distinc;:ao

aumenta. A falta de mais elementos, consideramos 0 valor dos 4 mm necessario para a distinc;:ao, se
menor que 4 mm e 6, se maior e 9. E consideramos ainda 0 n° 6, nao s6 do tipo 6:8:6 mas tambem com a
variedade 5:9:5.

38

Quanto 00 par 66/99, como dispomos de uma carta com carimbo nominal SOURE e carimbo n° 99
do tipo 6:8:6 sobre selo CE n° 12, cunho I. estudamos 0 carimbo e comparamo-Io com outros do mesmo
par. E conclulmos que um processo posslvel de distingulr os carimbos serio 0 de medir a distancia entre os
pontos finais superiores dos 6 (ou inferiores dos 9). Se essa distancia medir menos que 4 mm, serio 99. Se
medir mais ou for igual a 4 mm serio 66.

5 - Carimbos nco conhecidos
A 1C Reforma Postal dividiu 0 pais em 10 administrac;:6es postais e estas em varias direcc;:6es. Coda
administrac;:ao e coda direcc;:ao receberam um indicativo numerico num primeiro tempo, desde 1 0219.
A partir de 1853, e no vigencia dos carimbos do tipo em estudo, foram ainda criadas as direcc;:6es
de Fafe (220) e Cantanhede (221).
Nem todas as estac;:6es no entanto tin ham movimento que as justificassem e por isso enquanto
algumas encerraram passado algum tempo, outras ainda foram transferidas de localidade (ver Catalogo
do Afinsa).

o pouco movimento ou ate a nao abertura, torna hoje alguns carimbos muito diffceis se nao mesmo
imposslvel de obter. H.V. considera nos seus apontamentos como nao conhecidos os 14 nOmeros
seguintes: 14-16-34-93-125-132-139-144-153-154-172- 190-191 e 195.
Tambem G. M. afirmava nao conhecidos daquela lista os seguintes: 16-34-93-139-153 e 190.
Como daquela lista de 14, possulmos, sem margem para dOvidas, 6 deles a saber: - 14-34-139-153172 e 195 - e mais tres ainda mas de leitura duvidosa, (16-144 e 191) s6 retiraremos do lista dos 14, os 6,
ficando final mente como ainda nao conhecidos os seguintes 8 carimbos: 16-93-125-132-144-154-190 e
191.

6 - Carimbos sobre selos de D. Maria II
H.V" nos seus apontamentos diz que nao sao conhecidos sobre selos de D. Maria os 38 nOmeros
seguintes:9-14-16-22-32-34-46-47-54-63-86-93-96-117-125- 129-131-132-139-144-146-147-151-153-154-160161-171-172-174-181-190-191-194-195-198-210

e 211.

Mas como temos sobre selos de D. Maria os 10 carimbos seguintes: 22(sobre CE n° 1)-46-63-86-960 n° 191) a lista final dos carimbos ainda noo
conhecidos sobre selos de D. Maria fica agora reduzida aos 28 carimbos seguintes:

139-160-171-172 e 198, (temos ainda mas com duvidas

9-14-16-32-34-47-54-93-117-125-129-131-132-144-146-147-151-153-154-161-174-181-190-191-194195-210 e 211.

7 - Variedades
No listagem dos carimbos que apresentamos mantivemos todas as varied odes que A.F. e H.v.
disseram existir mesmo que as noo tivessemos.
No identificac;:oo de outras. procuramos sempre que as leituras noo nos deixassem duvidas e no
incerteza preferimos noo as considerar pelo que e posslvel e quase certo que mais surgiroo para aos
poucos se ir completando a listagem que tentamos fosse exaustiva mas sem a pretensoo de ja ser
completa.

8 - Aigarismos normandos e romanos
Quando no Quadro nos referimos a classificac;:oo de Normando e Romano para materializar as
diferenc;:as entre os algarismos e distinguirmos os carimbos, para que noo haja eventuais duvidas, no
nossa classificac;:oo seguimos os esquemas que constam do quadro seguinte, embora a diferenc;:a principal
esteja no base do algarismo 2:

Aigarismos romanos:

o mesmo que redondos

2

Aigarismos normandos:
Caracteres grossos com
ligacroes finas

z

2
2

2

2

9 - Consideracroes finais
A listagem dos carimbos n° 1 (LiSBOA), 52 (PORTO) e 77 (COIMBRA) e a slntese de um estudo que ja
elaboramos para coda um daqueles carimbos.
Quanto as indicac;:6es de raridade (R-RR ou RRR) mantivemos as que constavam dos apontamentos
de H.v. apenas aqui e alem com algumas correcc;:6es ligeiras.
Consultamos os Boletins do CFP e do Mercado Filatelico incorporando neste estudo tudo 0 que de
util retiramos daqueles Boletins e desenhamos as listagens de modo a permitir que por fotoc6pia se fiquem
com listas para se anotarem as existencias e as faltas de carimbos noo s6 em selos isolados como tambem
sobre carta.
A terminar, com eventuais achegas sempre bem vindas, a listagem ira ficando coda vez mais
completa, que uma listagem deste tipo nunca pode considerar-se terminada, mas sempre potencialmente
aperfeic;:oavel .

PORTO, AGOSTO DE 2007
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Quadro resumo dos carimbos - Tipo 20 barras
Wde
ordem
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

48
49
50
51
52

N° do
Carimbo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4.1
4.2
4.3
5
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12
12.1
13.1
13.2
14
15
16
17.1
17.2
18
19
20
21
22.1
22.2
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Localidade

LlSBOA

ALCAcER DO SAL
ALCOBACA
ALCOENTRE

ALDoGALEGA
ALENQUER
ALHANDRA
ALMADA
ALVERCA
ARRUDA DOS V.OS
ATOUGUIA DA BALa
AZAMBUJA
AZEITAO
BARREIRO
BATALHA
BENEDITA
CALDAS DA RAINHA
CARREGADO
CARTAXO
CARVALHOS
CASCAIS
CASTANHEIRA RBo
SEZIMBRA
SINTRA
GRANDOLA
LEIRIA
LOURINHA
MAFRA
MOITA
MONTEMOR-O-NOVO
6BIDOS

Observayoes

Raridade

6:9:5
6:8:6
5:9:5
5:6:5
5:5:5
4:7:4-ALG 1 FINO
4:7:4-ALG 1 MEDIO
4:7:4-IDEM E HASTE LONGA
4:6:5
4:6:4
4:5:4
4:4:4
3:7:4
3:7:3
3:5:4

6:8:6
6:8:5
6:7:6
RR
6:8:6 e d (0 do 6)<=4mm
5:9:5 e d (0 do 6)<=4mm
R

d (0 do 9»=4mm

4:4:4
6:8:6
5:6-7:4

RRR
R
RR

RRR
DESCONHECIDO
6:8:6
5:6-7:4
RR
RRR
6:8:6
5:6-7:4

RRR
RRR
RRR

RR
RR
RR
RRR

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

32
33
34
35
36
37
38
39
40.1
40.2
41
42
43
44
45.1
45.2

OEIRAS
PALMELA
PEGOES
PENICHE
PORTO DE MOS
RIBALDEIRA
RIOMAIOR
SACAVEM
SANTIAGO DE CACEM
SEIXAL
SETOBAL
SOBRAL MONTE AGRACO
TORRES VEDRAS
VILA FRANCA DE XIRA

RRR
RRR
RRR

4:8:4

RRR
RRR

6:8:6
5:6-7:4

RRR
6:8:6
6:9:5

46 V. NOVA DA RAINHA

47.1
47.2
48.1
48.2
48.3
49.1
49.2
49.3
50.1
50.2
50.3
50.4
51.1
51.2
51.3
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
52.9
52.10
52.11
52.12
52.13
52.14
52.15
52.16
52.17
52.18
52.19
53
54.1
54.2

VENDAS NOVAS
ANGRA DO HEROISMO

HORTA

PONTA DELGADA

FUNCHAL

PORTO

AMARANTE
AROUCA

55 BEMPOSTA (ESTARREJA)

56.1 BRAGA
56.2
56.3

RRR
R
R
RRR

6:8:6
5:5-6:4
6:8:6
6:9:5
6:7-8:6
6:8:6
5:9:5
5:8:6
6:8:6-5 LARGO
6:8:6· 5 ESTREITO E
6:7:6
5:9:5
6:8:6
5:9:5
5:8:5
6:12:5
6:11:6
6:8:6· 5 LARGO
6:8:6· 5 ESTREITO E
5:10:5
5:9:5
5:8:5
4:7:4 e h=6 mm
4:7:4 e h=7 mm
4:6:4 e h=7 mm
4:6:4 e 52 DIFERENTE
4:6:4 e 52 DIFERENTE
4:6:4 e 52 DIFERENTE
4:6:4 e 52 DIFERENTE
4:5:4 e 5 DIREITO
4:5:4 e 51NCLINADO
3:7:4
3:7:3
3:6:4
6:8:6
4:8:4
ESTAR EM 14-7-1864
6:8:6· 5 ESTREITO E
6:8:6· 5 LARGO E
6:9:5
Q

RRRRR
RRR
RRR
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

56.4
57.1
57.2
58
59
60
61.1
61.2
61.3
62.1
62.2
63
64.1
64.2
65
66
67
68
69
70
71.1
71.2
72.1
72.2
72.3
73
74.1
74.2
75.1
75.2
76
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
77.6
77.7
77.8
77.9
77.10
78.1
78.2
79
80
81
82.1
82.2
82.3
83
84
85
86
87
88
89
90
91

CABECEIRAS DE BASTO
CELORICO DE BASTO
SANTA CRUZ (Va MEA)
FEIRA
GUIMARAES

LlXA
LlXA
LOUSADA
MESAO FRIO
MONDIM DE BASTO
MONTALEGRE
OLiva DE AZEMEIS
OVAR
PAREDES
PENAFIEL
PESO DA REGUA
PICO DE REGALADOS
(VILA VERDE:-4-1856)
RUIVAES
SANTOTIRSO
VILA DO CONDE
V. N. FAMALICAO
COIMBRA

AGUEDA
ALBERGa-A-VELHA
S. ANDRE DE POIARES
ARGANIL
AVEIRO

AVO
SEIA
CONDEIXA-A-NOVA
FARINHA PODRE_(LOUSA)
FIGUEIRA DA FOZ
MEALHADA
MIRa DO CORVO (ANADIA)
MONTEMOR 0 VELHO
MORTAGUA

6:8:5
6:8:6
6:8:5

6 LARGO· h=7 Omm
6 ESTREITO· h=6 8mm· 1
6 ESTREITO· h=6 8mm· 1
2 NORMANDO
2 ROMANO
6:8:6 e h=7.5mm
5:9:5 e h=7 Omm
d (pontos dos 6»=4mm

h=70mm
h=6.5mm
ALG. NORMANDOS
ALG. ROMANOS
4:5:4
6:8:6
5:9:5
5 ESTREITO· h=6 5mm;
5 LARGO· h=6 Omm~
6:9:6
6:8:6 e h=7 Omm
6:8:6 e h=6 5mm
6:8:5
5:7:4
5:3:4
4:8:4
4:7:4
3:8:3
3:5:4
6:8:6
5:8:5

RR
RR
RR

2 ESTREITO-ALG.
2 LARGO-ALG.
ALG. ROMANOS
RRR
RR
RRR
RRR
RR

RRR

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

92
93
94
95
96
97
98
99
100.1
100.2
101
102.1
102.2
102.3
102.4
103
104.1
104.2
105.1
105.2
106
107
108
109.1
109.2
110
111.1
111 .2
112
113
114
115
116
117
118
119
120.1
120.2
121.1
121.2
121.3
122
123
124
125
126
127.1
127.2
128
129
130
131.1
131.2
132
133
134
135
136

OLIVEIRA DO HOSPITAL
PENALVA DE ALVA
PENELA
POMBAL
REDINHA
SANDOMIL
SANTA COMBA DAO
SOURE
TABUA
TONDELA
VIANA DO CASTELO
VIANA DO CASTELO

BARCELOS
CAMINHA
ESPOSENDE
MELGACO
MONCAO
PONTE DA BARCA
PONTE DE LIMA
VALENCA
V. NOVA DE CERVEIRA
VISEU
AGUIAR DA BEIRA
ALMEIDA
CASTRO DAIRE
CELORICO DA BEIRA
FERREIRA DE AVES
FREIXO DE NUMAO
GOUVEIA
GUARDA
LAMEGO

LAPA
MANGUALDE
S. MIGUEL OUTEIRO
MOl MENTA DA BEIRA
S. PEDRO DO SUL
PENALVA DO CASTELO
S. J. DA PESQUEIRA
PINHEL
RESENDE
SABUGAL
SATAO <VILA DA IGREJA)
SENHORIM (NELAS)
TRANCOSO
VOUZELA
SANTAREM

DESCONHECIDO
RRR
RR
RRR
d (pontos dos 6)<=4mm
5:10:5
5:8:5

DESCONHECIDO
RR

5:10:5-ALG.
5: 10:5-ALG. ROMANOS
3:8:3-ALG. NORMANDOS
3:8:3-ALG. ROMANOS
5:10:5
4:11-10:4
5:10:5
5:11:5

5:10:5
4:11:5
5:10:5
4:11 :4

DESCONHECIDO

RR

J'[. N. FOZCOA)

DESCONHECIDO
RRR
RR

5: 10:5 e ALG. JUNTOS
5:9:5 e ALG. AFASTADOS
6:8:6
5:10:5
5:5:5
R
RRR
DESCONHECIDO
5:10:5
4:12:4

RR
RR

5:10:5
4:11-10:4
DESCONHECIDO
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227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

137
138
139.1
139.2
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150.1
150.2
151
152
153
154
155
156.1
156.2
156.3
156.4
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170.1
170.2
171
172
173
174
175
176.1
176.2
177.1
177.2
178
179
180
181.1
181.2
182
183
184
185

ABRANTES
ALCANEDE (BARQUINHA)
ALMEIRIM
ALVAIAzERE
CASTELO BRANCO
CHAMUSCA
CONSTANCIA
CORUCHE
COVILHA
FERREIRA DO ZEzERE
FIGUEIRO DOS VINHOS
FUNDAO
GOLEGA
IDANHA-A-NOVA
MONTARGIL
PERNES
POMBALINHO
SALVATERRA DE MAGOS
SERTA
TOMAR

TORRES NOVAS
VILA NOVA DE OUREM
ESTREMOZ
ALTER DO CHAO
ARRAIOLOS
AVIS
BORBA
CRATO
ELVAS
EVORA
FRONTEIRA
MONFORTE
NISA
PORTALEGRE

RRR
5:10:5
3:6:3
RRR

DESCONHECIDO
RRR
RRR
RR
5 ESTREITO
5 LARGO

RR
RR
RRR
RRR
RRR
DESCONHECIDO

5: 10:5 e h=6mm
5: 10:5 e h=5mm
6 EM NEGATIVO
SEM BARRAS
RRR
R
RRR

RRR

R

5:10:5
SEM BARRAS

PORTEL
REDONDO
SOUSEL
VEIROS (CAMPO MAIOR)
VILA VICOSA
VILA REAL

RRR
RR
RRR

6 EM NEGATIVO
BRAGAN 9A
CiRCULOS CONCEN.
CARRAZEDA DE ANSIAES
CHACIM (MACEDO DE CAV.)
CHAVES
ERMELO (ALlJO)
S. MARTA PENAGUIAO
MIRANDA DO DOURO
MIRANDELA
MONCORVO

5:10:5
5:11-10:5

DESCONHECIDO
DESCONHECIDO
RRR
R

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217.1
217.2
218
219.1
219.2
220.1
220.2
221

MURCA
PROVEZENDE
SABROSA
VILA POUCA DE AGUIAR
VILAR DE MA~ADA
VINHAIS
BEJA
AWUSTREL
ALMODOVAR
ALVITO
CASTRO VERDE
CUBA
FERREIRA
MERTOLA
MESSEJANA
MOURA
ODEMIRA
OURIQUE
SERPA
TORRAO
VIANA DO ALENTEJO
VIDIGUEIRA
FARO
ALBUFEIRA
ALCOUTIM
CASTRO MARIM
LAGOA
LAGOS
LOULE
OLHAO
SILVES
TAVIRA
V. N. PORTIMAO
V. R. S. ANTONIO
FAFE
CANTANHEDE

DESCONHECIDO
DESCONHECIDO
RRR
RR
RRR
RRR
R
RRR
RRR
R

RRR
RRR
RRR
RR

RRR
RR

RR
RRR
7 NORMANDO
7 ROMANO
2 ESTREITO
2 LARGO
3:9:3
3:8:4
4:8:4

A. MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
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COMPRA e VENDA

)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TOOO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM TICO DA CONCEITUADA MARCA ALEM

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HAll DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador)
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H6 uns meses, neste Boletim,
tivemos a oportunidade de nos
debruc;:ar sobre um selo noo emitido da
antiga Guine Portuguesa e da sua
posterior utilizac;:oo atraves de criteriosa
aposic;:oo de duas sobrecargas (a).

Rene Rodrigues do Silva
renesilva@netcabo.pt

Hoje, a nossa atenc;:oo vai para
o aproveitamento de um selo frances
com cinco bandas publicit6rias
diferentes (mas dedicadas ao mesmo
produto), posto a circular em 1929 que,
pelo escondalo provocado e
correspondente controversia, teve de
ser retirado de circulac;:oo. No entanto,
nem tudo se perdeu completamente em virtude de muitos
deles terem sido aproveitados, mediante uma operac;:oo muito
simples. Daqui se infere que 0 ditado "no aproveitar e que est6
o ganho", tambem funciona em Franc;:a.
Vejamos, pois, 0 caso concreto, que noo deve ser do
conhecimento dos filatelistas mais novos - aqueles para quem
escrevemos, em especial.

Noo deve haver em Portugal
filatelistas que noo conhec;:am, ou noo
tenham j6 provado, 0 queijo da marca
"A VACA QUE RI" (em frances, La vache
qui rPf). Este queijo, cujo logotipo (Fig. 1) e
forte mente apelativo para as camadas
mais jovens - para os quais 0 queijo fora
Igualmente criado - este queijo, como
d lziamos, foi lanc;:ado no mercado
frances em 1921 e, poucos anos depois,
no mercado mundial (b). A Portugal so
chegou, segundo informac;:oo idonea, h6
cerca de 15 anos.
Fig. 1 - Num casto da quai/os, "A VACA QUE
RI" sobrassai palo logotipo garrido, risonho a
promatador da um gostoso sabor
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o queijo em apre<;o, de pasta fundida, fabricado pelas "Fromageries Bel S.A."
(Lons-Ie-Saunier - Fran<;a), caracterizo-se pela sua apresenta<;ao em caixa redonda,
ilustrada por uma sorridente vaca, usando garridos brincos que naG sao mais do que
pequenissimas caixas do mesmo queijo (c).
A ilustra<;ao, divulgada em mais de 120 paises, foi inspirada de uma cria<;ao do
artista Benjamin Rabier que "decorara" camionetas militares da Sec<;ao de
Abastecimento B 70, durante a Guerra de 1914-18. Segundo a Wikipedia, 0 desenho era
denominado "WACHKYRIE", alusao as valquirias da mitologia nordica.

LA
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Na decada de 20 do seculo passado, em Fran<;a, a publicidade a diversos
Fig. 2
produtos alimentares atinglu propor<;oes significativas. Nao admira pois que varios sectores
da Filatelia (selos, cornets, inteiros posta is, etc.) tivessem sido aproveitados com apreciaveis rendimentos
para os correios franceses.
Assim, naG e de estranhar que os responsaveis pelo marketing (naquela altura naG se utilizava
esta terminologia) da empresa aderissem 6 moda, publicitando 0 seu produto em selos e cornets.
Recordemos, por ex" a Semeuse de 1928, com banda publicitaria (Fig. 2).
A iniclativa - como era de calcular - naG levantou, no ana acima referido,
quaisquer reparos. Pelo contrario, tudo leva a crer que a ideia obteve os resultados
esperados e ajudou a consolidar a marca.
Um ana depois, isto e, em 1929, aquando do 5° Centenario da Liberta<;ao de
Orleans, por Joana d'Arc, a pedido do respectivo presidente da camara municipal, foi
Fig. 3
emitido um selo ilustrado com a "Donzela de Orleans" (a cavalo) que Bento XV
canonizara escassos nove anos antes (Fig. 3). Este selo, como veremos, nasceu sob 0
signo da controversia e da contesta<;ao.
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Num pais que entao se dizia republicano, progressista, igualitario e laico, logo que foi divulgada
a noticia de que ia ser lan<;ado em circula<;ao um selo postal consagrado a uma santa, os franceses naG
praticantes da religiao catolica imediatamente desencadearam uma forte contesta<;ao 6 emissao de
tal selo.

--"-~---

"

Fig. 4

Para agravar ainda mais a controversia que se instalara, 0 selo naG correspondia, de forma
alguma, 6s expectativas nele depositadas (nem em termos artisticos nem em termos qualitativos).
Consequentemente, surgiram, de imediato, fundamentadas criticas, algumas muito contundentes. Por
todas, cito L. B. (?), que perguntava 0 que pensariam os estrangeiros que recebessem um sobrescrito
com aquele selo que se caracterizova por uma pobreza artistica e uma execu<;ao grosseira, e apresentava
uma "Joana d'Arc famelica, mal equilibrada sobre um cavalo respingao".
Aconteceu, porem, que a publicidade ao queijo continuou sem que a
administra<;ao dos correios e a empresa se tivessem apercebido do melindre criado ao
associar, por justaposi<;ao, a expressao "a vaca que ri" a Joana d'Arc (Fig. 4),
personalidade que, como todos sabemos, e muito querlda de grande parte dos franceses.
A inabilidade manifestada no coso pelos varios intervenientes, levantou vivos protestos,
especialmente por parte dos catolicos. 0 escandalo, agora por outros motivos,
avolumara-se.
A proposito naG deixa de ser interessante sublinhar que, na mesma epoca, estes
selos, com bandas publicitarias, apareceram com outros reclamos (na terminologia do

Fig. 5

epoca) que nao levantaram quaisquer problemas, inclusive, um que
assegurava que "0 vinho urn alirnento" (Fig. 5) . Salvo erro, trata-se de
propaganda difundida pel a Associac;ao (Francesa) de Propaganda do
Vinho. Nos tempos que correm, por imposic;ao legal, seria impossfvel inserir
tal afirmaC;ao em selos franceses.

e

Os selos em estudo (Fig. 4, de novo) todos com identica ilustrac;ao
(inseridos no camet 257-C 5, na numerac;ao do Yvert & Tellier) apresentam
cinco bandas inferiores publicitarias: "La vache qui rit"; "La vache qui rit
pour la cuisine"; "La vache qui rit pour les pique-nique"; "La vache qui rit
en excursion" e "La vache qui rit pour les Enfants". A terceira banda
apresenta um erro ortografico em virtude de faltar um S en pique-niques.
Destes cinco selos 0 que gerou maior indignac;ao entre os cat6licos
franceses foi 0 que, na respectiva banda publicitaria, fazia propaganda
ao queijo, dando por certo que estamos perante uma vaca que ri em
excursao (Fig. 6). Devemos confessar, tendo em atenc;ao a forma como
morreu a "Donzela de Orleans" (na fogueira), tambem nao se nos afigura
muito apropriado, associa-Ia ... a cozinha.
Fig. 6

Face a situac;ao criada, e para travar a especulac;ao que rodeava
o assunto, a administrac;ao dos correios, sob pressao do subsecretario de Estado que superintendia no
sector, decidiu a imediata retirada de circulac;ao dos selos objecto de tanta e generalizada contestac;ao.

POSTES .\: Tf.~.F.GIL\PUli$
REGION DE ROUEN

Circulaire N° 114 du 17 J uillet 1929

N- J1-1- SlffiY)(:F. r.ENTnAI~ - PrcUf! el PublldJr.
II ;I pu ,~lrc con."blc que. malRre Ics Inslructions qui onl ralll'ohjel de I" noll!-drr:ulallT n" 69 flu 10 Jrnl danler, cc:rIlIlns burenux cooUnuonl il rucUrc en vonlo t1Cll cnmcl'l de Urubl'Cl-I)(ISlc conJI1QrbnL In lJubllcil6 uSlIrginulc dc L, \',,,·'.c
qui rll.
II csl r:l1111Clu quo Ics mlllllcs comporl:lnt 10.'1 nnoonccs d· a pres :
III Ync:hc:qul ril
In \':u:bc qui ril pour b cllh;lnc
la Yndlo qui rll 11(\ur Ics pl'luConlquc
III Vnchc qui ril eu cxmrslon
III \';lcbe Clui rit puur Ie,; cnranll'
IloivcDl i!lrc cnlc\'ees t1Cll c=mcls oil C!lIes IiI.'Urcnl. l..rs :u:lres aDnunrcs &c:nJnltu:tlnlcnucs sur tes dilll cnmcls.
L'Admlnlslrnlion IICvcrruil daDS r ..bllgntion tic prendre dcs lI:Incliun.. !II de nOIl'"I!:1Uli: mnl1llUellll'ul1l :. ccs prescriptionI'
,"cnralcnl 3 lui eIre signllies.

u- U4 -
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IlUurrnil I·or..... ller In"" Ie..,; jOllnl.
CunaJldnluru i.l~ nIDI, Ie Ue.'CC\'curs.

Fig. 7

Nesse sentido elaborou a nota-circular n° 69. de 10 de Maio de 1929, na qual se ordenava que os selos
em questao safssem de circulac;ao (os respeitantes a outros anuncios,
naturalmente. nao eram abrangidos).
A ordem, contudo, nao foi acatada de forma pronta e diligente
(nao estamos a ver os nao-cat6licos muito empenhados no cumprimento
desta decisao - pelo contrario), pelo que a administrac;ao dos correios
franceses viu-se obrigada a renovar a determinac;ao. expedindo a circular
n° 114, de 17 de Julho de 1929. na qual se previam ainda sanc;6es para os
prevaricadores (Fig. 7). Nao obstante, mesmo sob a ameac;a de
procedimento disclplinar, as coisas nao devem ter corrido de forma
exemplar, visto conhecermos um sobrescrito, com a banda publicitaria "La
vache qui rit pour les pique-nique" com obliterac;ao de 19 de Marc;o de
1930, isto e, quase um ana depois da data da primeira circular.
Fig. 8

Tendo em vista evitar devoluc;6es que os obrigava a um complexo
procedimento burocratico, os empregados dos correios pura e simplesmente
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passaram a separar a banda publlcitaria e a vender tais selos como se fossem os sem publicidade (os
especialistas, poram, sabem distingui-Ios). Contudo, estes funcionarios tiveram a tare fa facilitada dado
que, 00 contrario do que sucedia em Italia (Fig. 8), os selos franceses apresentam denteado separando
o selo propriamente dito do respectiva banda publicitaria (d).
A terminar, ha ainda uma curiosidade a recordar. 0 juri que seleccionou 0 selo que vem
merecendo a nossa aten<;oo declarou, em acta, que 0 mesmo deveria ser impresso no cor azul. a unica
cor que tinha a dlgnidade que convinha a "Donzela de Orleoes". Com 0 objectivo de se furtar a crfticas,
a administra<;oo dos correios franceses decidiu seguir aquela recomenda<;oo. Sucede que, naquela
apoca, 0 azul estava em contradi<;oo com as conven<;oes internacionais em vigor que, para 0 correia
ordinario, impunham 0 vermelho. Nestas circunstancias, este selo pode ser, perfeitamente, inclufdo numa
colec<;oo de Selos Errados, por incumprimento das normas posta is.
No sequencia do exposto, parece legftimo concluir que misturar queijos, santos e selos posta is a
pratica que exige especiais cuidados (e).

(a) - Ver "0 Tocador de Bombolom", no n° 416 do Boletim deste Clube (Junho de 2007).
(b) - A popularidade deste queijo fol fao grande que a Radio Luxemburgo inaugurou, em 1959, uma emissao para
crianc;:as com 0 seu nome.
(c) - Por este processo, 0 objecto para que se quer chamar a atenc;:ao, repete-se vezes sem tim.
(d) - Em 1925, ja se havia levantado forte polemica por causa de uma banda publicitaria 00 chocolate Bac; (Beijos)
que aparecla ligada a um selo Italiano ilustrado com a fotografia do rei ViHorio Emanuele III. A administrac;:ao
postal italiano, para nao alimentar a contestac;:ao, decidiu nao 0 lanc;:ar em circulac;:ao (trata-se de um selo
que aparece nos catalogos classiticado como nao-emiHdo). Conforme se acentuou no texto, em Italla, a
separac;:ao selo I banda publicltaria s6 era possivel atraves do utilizac;:ao, por ex., de tesouras.
(e) - Hoje em dla, quase todo 0 tipo de coleccionismo tem ja uma designac;:ao especitica. No coso em estudo, a
colecc;:ao de objectos ligados a "Va9a que ri", Incluindo aqui os selos sobre os quais nos debruc;:6mos,
toma 0 nome de VACHEQUIRIPHILE. E p'ra rir ... certamente.
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Meteoro e uma palavra que provem do grego
"meteoron" e que significa "fen6meno do ceu". sao peda<;:os
de aster6ides e de outros corpos celestes que vagueiam no
espa<;:o podendo em dada altura cruzar a 6rbita da Terra. Os
meteoros ao interagirem com a atmosfera terrestre, a alturas
tfpicas de 80 a 110 km, aquecem a temperaturas elevadas
devido ao atrito criando uma incandescencia temporaria
visfvel da superffcie terrestre. sao as chamadas "estreJas
cadentes".

A Terra e diariamente "bombardeada" por mais de 100
ton de meteoros mas apenas alguns de maiores dimensoes
sobrevivem a travessia da atmosfera e atingem a sua superffcie
onde podem ser encontrados. Transformam-se, entao, em
Meteoritos.
Os meteoritos classificam-se em 3 grupos principais, a
saber:
- Condrites, que constituem 86% dos meteoritos. sao de
caracter rochoso constitufdos por silicatos. Tipicamente tem
uma idade de 4,55 bilioes de anos.
- Acondrites, constituem 8% dos meteoritos e cuja
composi<;:ao se assemelha bastante as rochas fgneas que
constituem a Terra. Pensa-se que proveem da crosta dos
aster6ides.
- Os ferro-meteoritos, constituem 5% e sao constitufdos
por Ferro e Nfquel. Pensa-se que proveem do nucleo dos
aster6ides e terao uma composi<;:ao semelhante a do nucleo
da Terra. 0 1% restante constitui uma mistura de ferro/nfquel
com silicatos.
Neste artigo vamos abordar apenas 3 exemplos de ferrometeorltos, todos cafdos no hemisferio sui, que tiveram
tratamento filatelico sob a forma de emissao de selo alusivo.

1 - Mefeorifo de Ofchinjau (Angola) 1
Este meteorito foi encontrado, em 1919 no sui de
Angola, perto de Otchinjau (distrito do Cunene), por Jose
Joaqulm de Almeida que, posteriormente, 0 ofereceu aos
Servi<;:os de Geologia e Minas de Angola.
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meteorito pesava 29,6 Kg e tinha um volume da ordem dos 3880 cm 3 • A sua composic;:oo
qufmica ( Fe - 91.75 %, Ni - 7,89 %) e tfpica dos ferro-meteoritos.
Em 31 de Outubro de 1970, os Correios de Angola emitiram uma serie designada por "Geologia,
Mineralogia e Paleontologia de Angola", de 12 valores de formato em losango, e cujo valor de 1$00
representa este ferro-meteorito.
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Carta reglstada do Dundo (10.12.71) para Luanda (carimbo no verso de 11.12.71) com 0 porte de 4$50
correspondente ao 2$50 para 01° porte aereo, 1$00 de premio de registo e 1$00 de Imposto Postal (Povoamento).

2 - Meteorito de "EI Chaco" (Argentina)
Na provfncia argentina de Chac;:o, a norte da Argentina, existe um campo de meteoritos (18,5 x 3
km) designado por "Campo del Cielo" (Reserva Natural y Cultural "Plguen N'Onaxa") que conta com,
pelo menos, 26 crateras de impacto de meteoritos cuja origem se supoe datar de h6 5800 anos.
As v6rias crateras
resultaram dos diversos
fragmentos em que se partiu
um meteoro. Na cratera n° 10
(chamada de "G6mez"), com
cerca de 25 m de diometro,
encontrou-se em 1980 um
grande meteorito que foi
designado por "EI Chaco",
com um peso de 37,4 ton (0 2°
maior meteorito conhecido) e
uma composic;:oo qufmica
estimada de 94,6 % de Fe e 5.4
%deNi.
Em 28 de Julho de
2005 os Correios Argentlnos
emitiram 0 seu primeiro selo
tridimensionai2 sob a forma de
um bloco representando este
meteorito.

3 - Meteorito Hoba West (South West Africa, actual Namibia)
Este meteorito, com eerea de 60 ton de peso e, aetualmente, 0 maior meteorito que se eonheee
e foi eneontrado numa quinta (Hobo) perto de Grootfontein (SWA), em 1920.
Pensa-se que 0 Hobo eaiu ha eerea de 80.000 anos atras medindo 2,7 x 2,7 x 0,9 m, isto e, apresenta
uma forma eubiea bastante rara em meteoritos. A sua eomposi<;:oo
qufmiea e de 84 % de Fe, 16 % de Ni e 1 % de Co.
A sua deseoberta fez-se por aeaso. 0 agrieultor, proprietario
do terreno, andava a lavrar a terra quando 0 arodo se imobilizou e se
ouviu, simultaneamente, um som metalleo. Ap6s a eseava<;:oo 0
meteorito foi identifieado e deserito pelo eientista J. Brits.

o

Hobo foi deelarado Monumento Naeional em Mar<;:o de

1955.
Em 1988 os Correios do Namibia (SWA a data) emitiram uma
serie de 4 valores dedieados a paisagens famosas eujo valor de 50 e, 0 mais elevado, mostra este meteorito.
Bibliografla:
1)

2)

Sobre 0 meteorito de Otchijan (Angola) I L. Aires-Barros, R.A. David Gomes. - BoleHm do Servi'ro de
Geologia e Minas. - n° 10, (Jul-Dez. 1964), p. 108-129.
Informa'rclo diversa obtida na Internet relativa aos meteoritos de "EI Chaco" e "Hoba".

(Footnotes)
I Ha documenta-roo que 0 relerencla pela deslgna-roo de "Chlbla"
2 Enecessarlo uns 6culos especlals (uma lente vermelha e outra azul) para vlsuallzar 0 elelto trldlmenslonal
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A criayoo dos Correios Maritimos entre Portugal e 0
Brasil em 1798 e, sem duvida alguma, um dos grandes marcos
do Filatelia Luso-Brasileira. Sera somente a partir deste evento
que comeyaroo a aparecer os primeiros carimbos posta is no
Brasil e 0 seu uso sistematizado em Portugal. Apesar de muitos
coleccionadores conhecerem 0 texto do Alvaro de criayoo
dos Correios Maritimos, de 20 de Janeiro de 1798, 0 que talvez
alguns ainda desconheyam, e que 0 mesmo foi acompanhado
por outras cinco "INSTRUC;:OES" manuscritas que
complementavam as disposiyoes contidas naquele diploma.

Lulz Gullherme G. Machado
luiz.guilherme@Clix.pt
http://philateliaecia.blogspot.com/

Tratam-se da "Instru~ao para os Correios do Reino do
modo como hao de haver-se com as cartas para 0 Brasil e
"has, depois de estabelecidos os Paquetes Manlimos, e sistema
de arrecada~ao de fazenda, enquanto 0 Correio estiver por
conta do Correio-Mor, "Instru~ao para os Correios da America"
- que poderemos afirmar ser 0 primeiro regulamento postal do
Brasil - "Instru~ao para os Comandantes dos Paquetes",
"Instru~ao para a remessa de encomendas pelos Paquetes
Maritimos" e, final mente, "Instru~ao para as Juntas de Fazenda
dos Estados do Brasil sobre Correios". Todas elas datadas de
26 de Fevereiro de 1798, dia da assinatura formal do Alvaro
pelo PrinCipe D. Jooo (futuro D. Jooo VI) e do seu respectiv~
registro nos Livros da Secretaria de Estado da Marinha e
Ultramar, qual caberia a execuyoo desta lei.

a

Estas "INSTRUC;:OES" - cujos originais se encontram no
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, no C6dice 67, volume 23,
folhas 12 a 27 - jo foram publicadas na Alemanha em 1984,
atraves de um pequeno livro nosso em ediyoo bilingue do
Grupo de Trabalho Brasil, da Federayoo Alemo de Filatelia;
bem como nos Estados Unidos, em versoo reduzida (sem os
anexos das "Instruyoes"), na PORTO-INFO, n° 71 de 1984; e na
BULL'S EYES, n° 56 do mesmo ano.
Devido a antiguidade destas publicayoes, julgamos
oportuna a reediyoo daquelas "INSTRUC;:OES", agora revistas,
com novas documentos e alguns esclarecimentos, fruto de
investigayoes posteriores efectuadas em arquivos portugueses.
Assim sendo, a criayoo dos Correios Maritimos para 0
Brasil em 1798, se insere no quadro da reformulayoo postal
levado a cabo com a aboliyoo do Offcio de Correio-Mor do
Relno e a sua reintegrayoo a Coroa, atraves do Decreto de 18
de Janeiro e respectiv~ Alvaro de 16 de Maryo de 1797.
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PorllDeereto de. <XIe Jiineiro de .tY'97, tt:ndo fido pr&ntes a S. M. os P
-Y.eB incdnveDienttS\ ~ue expcrimcnra nao.fo a fua..fazenda Real, . mas a faciHdalaC. dul 'com~QnSca~'oea iut~riOl'eIl>. dO 1\ eino ;, e dos-rem Dominies I1lU:IlqJdrinost,
·rio indtifptnfay.t'~ e n~Geffilri~ .r:m E.fraoo:m :amll!erdantts , I' por .cwfa de achar·fe
<entregue It Ad.tbinillra~ao ldo c.om:iQ,:dUI Bartas 'a homz petroa' panicular , rque:
tconfidera como patrimonio ~e i~poIt8.nre Car~b ' politico ; e (endo igualmente
·cvidente' 0 Diretto. que affi/le a' S" M. de rC\lendicar para a lua R-eal Coroa, pOI
mteio dehurna' julla ~nd{'mni.za~30 ,'1 db: ~mprego publico, cuja aliena!(w tenv.p1raria. nio podia.. de: -modo .aIgurn tonfiderar-f~ como perlle:ua 0 irreVQCavt'l::.fill
IctridBl.0rikn2'r a 'fl• .Rs4ni~o. 'de So1!flll:€oiltinho ~ do feu Gonflilho d'Eftaao .; .c:
:lcp Minifiro ',!: S'C:cte.:arioldlliftado ~os NflgobiQ3 all Mlrinha e li>01ninios lilltr..
ofIlarmor ; ~~e propuzeITcrab aClMl leorreio :NI6r. ,~ o Rleino fa igcnC'rofa ) t&dctnniza..
~ao 'j que mandaD pubTic~t COm 'diC' Decreto., afiignadal ~lG rnefmo Minifiro
,a'Efrado, com a comminii¢o que hao:acceilando volunlatiilmenle a offetta., fi,.
.caiTo lirw aCocoa 0 rc:~nQit:ar' l'or ,nl'eios. lega~ 0 feu inalieha.al Direito. F.. ha.
«rni(r O mefmol (:orrcio' MOb ~referid'o a voluntaria icceita£ao do que S . M.
~anBou o1ferc~-liie ::. 'ho}lv.c a .m~fma . Sc:nhora por ~em cmguir'1 e 'a~lir ~
tditO Glffi,d.o. de Coucho Mor do ReII'lCl, quemanCloo Incarporar na faa R.eal Coma t fofpc:ndeudo 0 r actual Correio .Mot do xcrcicio. defk Ernl1rego, logo que
tbrQ'crridl\, incumbir: efta. Adminifira&a:o"a. hllm dos fds Miniftros dIEftado. . ,

.d Indemn;~io que S. ·M. nl411aQu propor do Correio Mrfr do Rtino, t 'I1lt 'tile /fmitou villllitarirtintrm pM-a «tlir-o dClo.olfiCio 11 rutfil1a SeniJQra ~
c ",,'q ~ [ '.\. !.J . " t6/1ttl1l as frguilTtts t:Ol1Jli~~i : .
"
-. 0 tioUo' .Ele Conde de Jaro c-Hcrdade t:0Dl trrs .idas fora da Lei lVlelltaJ . ...
at cC:lDfervllf6.0 da HonTa de @riado de S. M. - Burna Renda per manenre, C
qbe pefTa...viDli:ular.r..cal- Moegado ...ae -40 mH O'nz.adGs por anho , t)u im -coot..

Esta iniciativa foi levada a cabo pelo Ministro e
Secreta rio de Estado da
Marinha e Domlnios Ultramarinos, D, Rodrigo de Sousa
Coutinho. Tendo 0 mesmo
regressado a Lisboa, vindo
de uma long a missoo diplomatica na Corte de Turim,
no Reino da Sardenha (17791796), assumiu 0 seu novo
cargo como Ministro de Estado em 11 de Setembro de
1796, Logo a 27 do mesmo
mes, expediu um offcio circular a todos os governadores das colonias para que
informassem aquele Ministerio, sobre os meios que se
poderiam servir para se estabelecer um Correio com 0
Reino e os outros Domlnios
Ultramarinos,

ao

Das respostas enviadas pelos diferentes governadores ultramarinos a este
offcio, foi 0 plano apresentado por seu irmoo, D. Francisco de Sousa Coutinho,
entoo Governador do Para,
o escolhido como base
para 0 futuro Alvaro de criac;oo dos Correios Marltimos. A bem da verdade,
este plano minuciosamente
elaborado,l era 0 unico
concretamente viavel dentre os outros apresentados pelas autoridades coloniais, Ainda no ana de 1797,
querendo aquele Ministro implementar as varias reformas que tinha em mente realizar em Portugal e nas
suas Col6nias, relativas aos mais variados aspectos da administrac;oo publica, destacou-se a reforma
dos servic;os postais portugueses de que fora 0 principal mentor, quando da extinc;oo do Offcio de Correio-Mor do Reino, Desta forma, mandou entoo publicar no n° 48 da Gazeta de Llsboa de terc;a-felra, 28
de Novembro deste mesmo ana de 1797. 0 seguinte aviso:

ml:nOas, au em' !Bens da .coma ~ 'Oil em Rendas
mc[mo €orreib. - ReD!~
viMli<iias de ifPi)~ [Cis ~da 'humaRim fua<,MAj, e 'Pata ;fell Irmao ., ~ {liaS
I'I'maDi'..~ e 'a' Oe '(cQ llrmio ., ate que 21~ance a Commendll de (Bra? q!lt S. ~
Inc promFtte lledir
@rio ~dlTe -de MaltA: feRdo elbs P~nsoes .,evdiveis
.para cUe Corl'l!ie Mdt) , ,JlO\laafo' .que (obtain a caga hama das ~tTaas ptnfio;.
nadas ; mal que tt<: ocnlwm lIlocio pafIirao a feu Filho, ~11 oucros fferdeif09."
Dcclarar-fe-ha rrm, 'nome. ~elS. aM. qde e/l'as Pcnsocs dcfobTigarao 0 Cou!cio M6~
@~ dar n--eqttiv:tlente dai tnefmas :t fualMii) Irmio, ~ If11labs; e que c:Ue 0 po"
4Cllhde(oontaT daB Ugipmas", oi:p~rr~ que . ~ofk. Gbr.i~do a dar. - Pede 0 Cop.
«io ~r.-a S. M.; "'HJllC{emr&tte~Q ao ~c:iol:quc bean ene", e .feu I'rmio ,
.f~aq 'a~ab#d'os. ~! hum QU \:Jo~s, .RQ~01 'em algurn ,dM Regimentol de ~av;!ll~
-na cia {)one ' t- 1a que S.lM. fot fCI)VRla~ mandu-lhes promclter que es aQlaolarla
lCDl, PoLtos Mili tUes.
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lfavc ~q S. M. determio.ado que no r.0 de Janeiro do anna proximp fuluro railJ
~c pmto bf.113l Bcr~li\l'im\:J como Corr~io.lVlaritimo, em direitura ao POrto de·AfSIS, .03 Capitania de Ftrnpmbuco, levan40 cartas para a di[a Capitan:ia, e para a

.Q,abta, que

deh~ar~ no fobr7di[? porto de

Afsu,

aa

e no mcfmo recebera as que
Vlerern dCl$ rncDClonadas Cap.lfamas para Portugal , devendo depoio feguir ~ fua
~~ota pelos P2rtos de Para~b", Parnaiba., PitlUfty, MarflJlnao, e SaJJilldS na
caplratll~ do Para, e dalli para 0 Reina., deixa:noo e romando carras em lodos
e~s pOr.£QS : ~a,-~e 'a fab;er ao. PubHIlo qu~ DO <Correio defta Cone, e na repani.
~ao onde fe dlfil'lbuem a9 Qrtas do .BrazIL , fe acha hom a Cain com fua aber.
~ra. e o. letreir~. Correia lIfaritimo , na qoal , quem hoover de efGfCVer pelo
d) tl;l COi\'~IO ~.lfJtlmo, f'lra lanpr as fugs carras: as <joe 10 n-rnettcrem da Cidllde do p'orto , c mais' IIm,as do Reina pelos COrTeios 'l':)l'l\, f'erem Qqledidas d~
qeibt .Qme pdo mencionado (:orrcia M lIrit,imo ~ he neceiTa$ qu~ tf~g~ efta
dJ:c1!!r"'ffi~l1~ robrc:fcriro: Cu!t,ara 0 P9rt~ de cada· cana oitcora' ,eis ~ Ccndo do
~aIlhp, q,d.illario.

"'1~iQ~~ ' ~4 ftlUli,~

QUF'I{;INA "TYPOGRAl.l t €A. .

1 Este Plano fol publlcado pela prlmelra vez por Casslo Costa, "0 Estabeleclmento dos Correlos no Brasil" In Revista do Servlyo Publico.
Rio. Dez. 1963, pag. 185

Este aviso segue ao pe da letra 0 plano do Governador do Para, irmoo do Ministro D. Rodrigo, no
que se refere ao trajecto da Paquete Correia Maritimo - originalmente composto por um unico bergantim
- inclusive na reproduc;:oo de um grave erro geografico ao localizar 0 porto de Assu na Capitania de
Pernambuco. Na realidade este porto estava localizado na Capitania do Rio Grande do Norte, que por
sua vez fazia fronteira a norte com a Capitania do Ceara e a sui com a da Parafba, como facilmente
constataremos num mapa.
Muito have ria ainda para escrevermos sobre a organizac;:oo das comunicac;:ces posta Is com as
colonias neste periodo, mas ficara para um futuro trabalho que pretendemos realizar sobre 0 assunto. De
qualquer forma, poderemos concluir, atraves do anuncio acima da Gazeta de Lisboa, que havia no
Correio Geral da Corte uma repartic;:oo onde se entregavam as cartas vindas do Brasil.
Noo nos esquec;:amos, porem, que neste periodo (1798) 0 correio ainda se encontrava sob
administrac;:oo provisoria do Correio-Mor, como facilmente reparamos atraves do titulo da primeira
"INSTRUC:;:AO" acima enunciada. Isto quereria dizer que apesar de 0 Correio-Mor nunca ter conseguido
efectivar a sua jurisdic;:oo nas colonias - em especial no Brasil - pelo menos conseguiria usufrulr de uma
parte da renda auferida pelas cartas vindas daquele Dominlo.
Um outr~ aspecto a reter tambem, sera 0 porte de 80 reis (sugerido no Plano de D. Francisco)
para as cartas de "tamanho ordinario", que vem de encontro a ideia ja ventilada num outr~ artigo
noss02 sobre 0 conceito de "carta singela".
Alias, em relac;:oo aos portes dessas correspondencias mariti mas, no Suplemento a Gazeta de
Lisboa do n° 48 de sexta-feira, 1° de Dezembro de 1797, foi publicado 0 segulnte esclarecimento:

Sendo conveniente que 0 porre- de oitenta rcis, que deve pagar: cada Carta do
Correio Maritimo, fe regule a pezo , a fim de que por hum modo uniforme,
c com rnzao fufficiente fc cO:ipulc a taxa das Canas mais grolTas : d:i-fe :I faber
ao I,lablico , que toda ~ Carra do diro Correia Mar-iamo, que ,pezar ate qum"
oitavaa inclujive , pagal'a fomente oitenra reis; as que eXGederem dle p<'zo, pa.,.
gal8C> trinta reis, por cada oitava que m'ais pezarem , al!~m das quarro ; ficando .fujeiro:i a mefma taxa os malTa& , papeis , ou vias: e r~ndo occorrido motivos,
que hao permirtcm a partida do diro Correio Maritimo no r,lI de Janeiro proximo
futuro, emmo fe annundou , dla fica diffhida por todo 0 Inez de Janeiro.
t::==
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LISBOA. NA REGIA OFFICINA TYPOGRAIHCA;
Por este aviso notamos que a progressoo da tarifa obedeceria, num primeiro momento, a
proporc;:oo de 30 reis por oitava a mais de peso, sendo mais tarde estipulada atraves do Alvaro de 20 de
Janeiro, a progressoo de 40 reis por oitava excedente. 0 edital anunciava ainda, que ocorrendo "motivos
que noo permitem a partida" do primeiro Correio Maritimo em 1° de Janeiro de 1798, a mesma ficava
adiada para 0 decorrer daquele meso As razces para esta mudanc;:a de pianos sao muito variadas e
complexas, estando relacionadas com disputas politicas no Ministerio de D. Jooo VI e com outros factos
que reportam a data anterior a estas resoluc;:ces, mas que fogem aos objectiv~s deste pequeno artigo.
Portanto, 0 que ocorreu na realidade e em resumo, foi que 0 Ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho
considerou melhor tentar ensaiar antes esse projecto do Correio Maritimo, razoo pela qual se publicaram
os avisos acima transcritos. Contudo, devido a uma serie de circunstancias, aquele Ministro decidiu criar
primeiro uma legislac;:ao sobre um servic;:o que julgava fundamental para 0 desenvolvimento economico
da metropole com a sua principal col6nia. Desta forma, fol elaborado - alnda que um tanto
apressadamente - 0 famoso Alvaro de 20 de Janeiro de 1798.

a

Porem, devido demora na resoluc;:oo por parte do Principe Regente D. Jooo, 0 mesmo so foi
assinado a 26 de Fevereiro. Foi entoo que para evitar maiores atrasos na execuc;:oo daquele Alvaro e na
partida dos primeiros Correios Maritimos, D. Rodrigo resolveu mandar complementa-Io com as cinco
"INSTRUC:;:OES", que seguiram manuscritas junto com 0 Alvaro impresso para todas as colonias portuguesas,
on de seriam executadas na parte em que fossem aplicaveis.
Ainda na continuidade das providencias para fazer partir no inicio de Marc;:o de 1798, os do is
primeiros Paquetes Correios Maritimos: Vigilante (para a Bahia e Rio de Janeiro) e Prfncipe Real (para
Pernambuco, Parafba, Maranhoo e Para), a Repartic;:oo dos Correios de Lisboa publicou um Edital no
2

'Marcos Postals do Epoca dos Correlos-Mores' In Boletlm do Clube FJlateJlco de Portugal, n° 372, Junho. 1996, pogo 8
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U A RAINHA Fa~o laber 903 que
efte Alvara com for~a de Lei vircm,
Que fendo-Me prefcntc a economia que
deve refultar a Minha Real Fazenda;
de que 0 encargo, e cuidado de apromptar as Embarca~oes, que hilo de fen·ir
de Correios Maritimos, fiquem pel1cncendo a Reparti~o da Marinha, e
Dominios Ultramarinos; it qual igualmeote como a da
Fazenda. deve pertencer 0 Elbbelecimento dos Correios imeriores do Brazil, para a mais util communiea~o de todas aquelbs Capitanias, de 'IIII.' tao grande
beneficio ha de refultar as Pra~as do Commercio de
todos os Meus Dominio:;: Hei por bem determinar 0
feguillte.
I. Pela Repanilao da Marinha fe expedinl.o em
cada dous rnezes , . principiando no primeiro de M3l)o
proximo, dous Paquetes Correios Maritimos: 0 prirneiro para 0 porto de Af$u, que levani, e trara as
Carras das Capitanias de Pernambuao, Para/ba, Parnahiba, Maranhao, Piauhy. e ~ara, indo :is Salinas,
donde vol tara a efte Reina. 0 fegundo ira :i Bahia,
e Rio de Janeiro. doode voltant tambem 3. efte Reino; e fendo pmticayel, funi 0 [eu regreffn pela Bahia,
para trazer as refpoftas das Carras que alii dcixou nn
fua laffagem pam 0 Rio.
I. A demOTa dos Paquetes, alIim em Salinas, como no :Rio de Janeiro. devera fer dequin;>;c dia.q • para reparo das Einbarcaloes; c efte prafo naa podeni fer
alterado fern urgentiffima caufa. Em AtSU, Bahia, e
Maranhao nao 611'10 os Paquetes mais demora que a
neceffaria, para entreg:tr, e receber as MaIns. Fica lIO
euidado 'iios Governadores das differentes Capitanias do
BraZil 0 ter D3.S epocas eorrcfpoudentes promptos as
faecos d.u Vias, e os manrimCllt05 para lIS Equipagen9
•

•

CORREIOS MARTTIMOS.
AVENDO Sua Mageftade determinado ,
que no primeiro de MarlO proximo futuro
faino do Porm defta Cidade dois Paquetes;
o primeiro em direitura a Cidade da Bahia,
donde paffani 110 Rio de Janeiro, regreffando doli para
o Reino pela Bahia; 'c 0 fegundo em direitura ao Porto de A(fu. fazendo depois derrota pel os Porros intermedios at\~ SaIIinas, donde tambem voltara para 0 Reino:
Pela repartil a6 do Correio della Corte [e da a faber ao
Publico, que os referidos Paquctes levao carras para todo 0 Continenre do Brazil, como rambem que elIes recebem Oleia carga, prcferindo-fe as pequenas encommeudas, e os generos Nacionaes, e pagando-fe de frete pelos generos de pezo a oitocentos reis por nrroba, e pelos de volume 0 frete, que SUIl Mageil:ade Detelminou
pelo Alva..a de vince de Novembro de mil fetetentos
fill-

d:u;

final do mes de Fevereiro, alertando 0 publico sobre 0 infcio deste servi<;:o postal e sobre a possibilidade
do envio de pequenas encomendas, "meia cargo", procurando assim rentabilizar a viagem destas
embarca<;:6es, mas cujo objectivo prinCipal era 0 transporte da correspondencia.
Ao todo, circularam entre Portugal e 0 Brasil entre 1798 e 1803 (data em que cessaram os Paquetes
especfficos para este servi<;:o), 16 Correios Marftimos, a saber: Vigilante, PrIncipe Real, Faetonte, Albacora,
Voador, Postilhao do America, Gaviao, Netuno, Sao Jose Espadarte, Paquete Real, Espadarte Brilhante,
Lebre, Santo Antonio Olinda, Cm;:ador, Oeligente e Boaventura.
Como demonstra<;:oo do sucesso e aprova<;:oo publica do novo servi<;:o postal, temos 0 balan<;:o
do rendimento das cartas enviadas para 0 Brasil nas quatro primeiras via gens dos Correios Marftimos
(1798), com 0 seguinte resultado que demonstra clara mente 0 aumento do novo rendimento postal:
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Estes resultados fazem lembrar um sucesso semelhante, alcanc;;ado quando do inicio do
circ ulac;;ao dos primeiros selos postais. No entanto, como serio natural, todos os outros navios portugueses,
fossem eles do marinha de guerra ou do marinha mercante, passaram a levar a correspondencia dos
c orreios com os mesmos portes estipulados pelo Alvaro.
Foi nesse sentido que a Gazeta de Lisboa anunciava a criac;;ao dos Correios Maritimos, no seu
numero de 6 de Marc;;o, 00 publicar a seguinte noticia:
Assim sendo, 0 Alvaro de criac;;ao dos Correios Maritimos de 20 de Janeiro de 1798, s6 tera pleno
sentido quando acompa.aito eommalttto rem perda de teMpO.- mercio, e partieuT;lfcs ,It\ferefl'es de feu nhado pelas cinco "INSTRUSegan.1o as mermas 90ticias, atrnve[. .y.a11a [I 03 , de Ie remcncrem a. Cartal
C;OES" de 26 de Fevereiro do
lou 0 Geqeral Me[nard. , a 20 de la- petos nilv.ios mNcant!':S fern forma almesmo ano, que em anexo
-neiro , 0 Icrrirorio Gentb,.ino :i [eaa de IDlmn ·d.e, arrecud'lIy;o e rt"guran!j:a, e a
transcrevemos no integra e
huma das Columnu. da pnmeira. ,oivi· que.; , fubfi{ljndo a meflJ1a ptatlca e e~·
que convem desde ja cha&io do Exerciro .1' ltalia J fican.1o 0 feu rllavio, .he impoHivd confc!rvarem-re ~
marmos a atenc;;ao para alQuane! ('TCnc:ra~ no dia ieguinre a(fenp €orreios m:lritimos ; foi fervida prohi;
guns dos seus pontos funda"billa, -ucrcrminando , ~ue para 0 fu[urg
cado em Fernry.roltairt.
mentais, que poderao
LI S BOA 6 de M~o.
• pOr lodos os navios que fahirem, dos
Por Alvara de 1.0 d~ Janeiro l~e 1798 J ponos delte Reino para 0& do Brazil ,
elucidar algumas das duvifoi S. M. fcrvida dCQerminar-,!uc do po? e I1hn dos AjJOres e MlI4cira, ou viedas mais importantes do Preto dead ,Cid"de partio de d{;l.\!&em dous .zem. dos mefmos JlPltOS puca cfie ReiFilatelia Luso-Brasileira.
,mczes, principiando no I,D do corrente no , fcjao as Carras remcttidas dos Cor...mez de Ma,~o, dous Paquercs Correio! reias em malas fechad.as , e que nos
Primeiramente, 0
maritimos para os portqs do Brnil, mefmos Corrcio. fe dbbdcfao f aixill
que
assim
poderiamos chaOil
faecas
com
01
nomes
dos
navios
hum em direitura a Aff'i , q .l1C: levari c:
mar de "registro de nasciuara a!i~ €artas dt! Cd}" t~ljiaS de Per- quando partirem, para fcrem lan~adl!S
tl4111buCQ, MtfrAnbJo, c: Par4, if!do' ao as Carras com dillinfao , f('gundo permento" do carimbologia
Porco de $Alinas; e Ojltro .em qireirurl .tenderem fcus donos , annunciando·fe
postal LU50-Brasileira, no que
CidaJe da Babi4 , dOl\de pafTara ao aO publico quinze diu antes 0 da pardiz respeito 00 artigo 15° das
R;o de 'Janeiro J c dalli para PQreugal; tida • c: ate que hora fe rccc:b~m, tican"Instrucroes para 0 Correio
'{jere_~ do Brazil
e fendQ pnnicave1, fara 0 feu regre.fl) do as qu.e torem
do Reino", onde se estipulou
pela Pahia. Peloa mencionadQs I?~que .ou Jlh~s peles Ravjps m~rcalltea fUJcique: "As cartas seroo
tes fe c:xped!£80 Cartas para rodo 0 Con- fas as m~tmas taxas e poJrei do C,orrci9
marcadas, a marca sera 0
•
~inente 40 BrlfUil ~. oode il tmc:fma Se: m ~ri5iQlo,
A 16 do mez palfado tornoa a enrrar
ahora mand. dl:i\bele:cer Correies, conome da terra em cujo corJPo rambem nas lIhas 4es AJJ{Jr~s- c Mt,- ne(l:c: PQrco a E(qg~dr.~ II/_gJtZ~ " comrelo 'orem lancradas". Ou~,ir4; C' ammdcndo oucr.olim a08 r;ra- m>lntlada pdo Almlr:ll)te :ftrvrs, , comtrossim, no artigo 17° das
'Vcs pcmUiZOi quc tem tefulcado ao'<Com- poRa ,.:Ie 9 n~OI de linhl\ t: hu~- fraga[a;.
"Instrucroes para 0 Correio
da America", ordenava:
"Nas epocas respectivas, aprontaroo as cartas para 0 Reino e as marcaroo com a marca do nome da
terra em cujo correia 'orem lancradas... ". Sao estas as razoes porque sera a partir de 1798 (e nao devido
as "lnstru90es Pratic as para as Correios Assistentes" de 1799), que comec;;arao a surglr as primeiras marcos p ostais em Portugal, Brasil e IIhas dos Ac;;ores e do Madeira, que todos conhecerao por algumas
pec;;as existentes, apesar do sua extrema raridade.
I

a

ou

Outra q uestao tambem muito importante, sera 0 estipulado no artigo 2° das "Instrucroes para 0
Correio do Relno", que determinava a regra de se colocarem nos sobrescritos das c artas 0 "nome do
navio" que as enc aminhariam 0 0 seu desti n~ , pois tratava-se de uma escolha do remetente, razao pela
qual eram sempre escritas por ele . Dessa forma, temos 0 esclarecimento deste proc edimento public ado
no Gazeta de Lisboa de 23 de Marc;;o de 1798, anunciando 0 seguinte:

A V ISO •

.Achatido·fe 'fer mais ex~itQ c: cem01Odo ae PlibJjGO qt1e no C'Orreio, em Jug,! d05 !acOO1 Oll caixas- com 011 nomes cos navios mercantes quando parrem,'
haJ~ hum fitio propt'iam~Qtc: ddlinadQ para fc 1ans:arem as Carras ~ae os dltQ&
navlos 1l01.lvc:rem de levar : pela Rc:p~rtifao do mefmo eorreio [e Gil a f.tb(.f 30
P6Blico~ que na janelln proxima agrade , onde :fe diilrib~m' as Cmas do Br'azil ,
. fe aG~a huma abertura rom 0 f~Di~te Je!l~iro : Aqui Ie lanqito Ca;tItS parIJ fa
pr,to.tl , t Jlhlfs dOl A~res ~ Madell'tJ, em cnja anoniJra, qBcm houver de cf.
oreve! pcloQ navios mer(an~e8 , &ra lllDf8r M fUM Cuta~i frC'v \ niodo-fc: que: as
pdTQas que percenderem que as fuu CarrllS f(jio cnviadas 1'10:> fiavios que IheJ
convier. porao no, fobrefoJic08 das md'mas Cattas os Domes dos navios em que
deyem {er te~tfidas,
.
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Etambem de muito interesse 0 que rezam os artigos 12° e 13° das "lnstruC?oes para 0 Correio da
America", que explicam como eram elaboradas as "LlSTAS para a distribui900 do correspondencia,
bem como 0 importante artigo 24°, que previa a "ENTREGA DOMICILIARIA das cartas que noo fossem
reclamadas.
H

H

Esta forma de entrega do correspondencia poderia ser tambem uma oP900 para os destinatorios, "carregando-Ihe sobre 0 porte 0 estipendio devido ao condutor, que sempre dever6 ser moderado" .
Muitos outros detalhes interessantes sao descritos no Alvaro e nestas "INSTRUC;:C>ES", tais como a
forma de registro das cartas e 0 metodo de manuseio do correspondencia no interior do correio. Contudo, para noo nos alongarmos ainda mais, deixaremos ao arbitrlo do leitor os outros esclarecimentos que
poderoo ser agora muito uteis, quando da montagem das suas colecc;:6es de Hist6ria Postal.
Em conclusoo, podemos agora afirmar que toda a legislac;:ao e reguiamenta9aO postal publicada
posteriormente, a partir de 1799, - Regulamento Provisional dos Correios de 1° de Abril, Instruc;:6es Proticas
para os Correios Assistentes de 6 de Junho, etc. etc. -, terao como base as disposi96es incluidas nestas
cinco "INSTRUC;:C>ES" manuscritas que agora reeditamos.

Lisboa, Dezembro de 2007
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Pda Reparti~ao ' l1Io Corfeio &fla e erre ftt £a:l p~b1iGg qu~ a T~ dg corrente
)1ia de paqir para .a Bahin e Ria de '}a.flefra 0 Cotn~i() Mrldri rno Poflrlhao. d' Ahlt~
rica, Cotnmandante- <0 .Prim~iro T C'm~me Rufino 10fl BAP,t.i/ftl ; f' C-OOl d~rtora
pela P,1raibs, M4toAnbto'l e Pard, 0 C.or,r,eio Maritimo Qlinda, Co.mmand'anrc
o primefro Tenente BUItt4ra(J. da Gojttr C;llrvafbo. As <;anas tkvcm felf lan~adol.s
no Col'rc:io ate a. meia noire do c;lia nove.
•

»
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U A RAINItA F<1~o saber aos que este Alvara com fotde Lei virem: QJle scndo-lvle preseme a economia que
cleve resulrar a Minha Real Fazenda, de que 0 enl.:argo ,
e cllidado de apromprar as Erubarca~6es, que) ao de servir
de-CorreiosMatitrmos, figuem pel'lencendo a Repartifiaoda
Marinha, e Dominios lJltramarinos; a qual igualn1elH~
c·o-rho da Fazenda , deve' perlericer 0 Estabeledmento
dos Correios inreriores do Brazil, para a mais uril cominul)ica~30 de todas aquellas Capiranias, de que rao grande beneficia ha de rcslll tar as Pra~as do Commercia de
toclos os Meus Dominios: Hei por bern determinar 0
~a

a

segUJorc:

1. Pda Rcpat'ti~ao da Marinha se expedidio em cada dous mezes, prjn~
cipiando no prirneiro de Mar~o prox.inio 1 dOllS Paquetes Correios Maririmos ~
o primeiro para 0 porto de ASSll, que levani , e trani as Canas das Capitanlas de Pernambuco. Paralba , Paniahiba , Maranhao 1 Piauhr, e Pad. indo
.as Salinas, donde voltara a esce Reino. 0 segundo
Blhia , e Rio de
Jaeiro, dl10de v-olrara ralllbem a. esre Reirio; e sendo praticavef, fad 0 seu
regrt'!=so peta Bllhi~, para trazer as rcspostas das Carras que alIi deixou na
sua passagem para 0 Rio.
.
II. A demOl"a dos Paqueres, assim em Salinas como no Rio lle Janeiro,
deved SCI- de quinze dias, para reparo das Embarca~oes; e este praso nao
pod " t'~ set" alterado sem urgentissima causa. Em ASSlt, Bahia, c :Nlaranhao
nao far~o os Pagueres rnais demora 9.,ue a necessaria, para a entrega, e receber as Ma!as. Fica ao cuidado dos Governadores das dlfferentes CapitaJillas
do Brazil 0 ter nas epocas correspondentes promptos os saccos das Vias, e
os mantimenros para as Equipagens das Embarc2~6es. as Governadores de
Parn2_D\buco, e P.lraiba parao em Ass~l as Vias prornptas para as Embarca~ocs tomarem; e lcvarcru.
III
A's Juntas da Fazenda tocara fixar 0 local, anne se hao de receber:J
e dis'ribuir as Carras, e 0 numero das pcssoas que M.o de ser encarregadas
da d :stl'ibuj~ao, assim como a clespeza que se ha de fazer com 0 transporte
das Cartas, que ba de ser 0 mais breve, e economico que for possiyel.
IV. 0 Vice-Rei do Rio de Janeiro, de acordo com as Governadores de
Min.:.s Gern~s, Goiaz, Sao Paulo, e Rio Grande, estabelecera as communicrJ90es inreriores com as mesmas Capitanfas ; 0 que taOlbem fad. 0 Gover-·
nador do Pari, com os de Maw Grosso e Rio Negro; e se for mais com~
modu, com 0 ole Goiaz.
V. Demru dc cada Capitania ds Governadores, com asJuntas da Fazenda, regular50 as correspondencias em rnaneira que os Corre-ios cheguem) e
se expessao para os Porros de mar com a maior ecolloIDla, brevidade de tempo, e que cheE:ucm em epocas que confinnao com a thegada, e partida dos
Pan\lctes, que ~e cxpedem cia Euro't'a) e que a ella voIrao.
VI. Sendo necessaria esrabelecer a pre~o que cleve pagar cada Carta;,
que se em'iar pelos Paqu eres, assim neste Reina, como no Brazil: Ordeno,
que em Lishoa, enos Portos do Brazil, aonde forcm os Paqueres ~ par ca..
da Carta que pezar ate quatro oitavas inclusivarnenre, se pague oitenra reis;
pclas que excederem 0 dito pezo ate seis oitavas , :!e pague cento e vinte
l"e!s; p"'las que passarem de seis oitavas ate oiro, se pague cento e sessenta
reis; e pclas que pezarem mais de oito oitavas, assim como pelos mas:os i
papeis) e Vias, se pague a raz30 de cento e sessenta reis por ons:a.
VII. As Juntas da Fazenda fixarao 0 pre~o que sc ha de pagar pebs Car..

ira a

I.

-'
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(as, qac do interior da America vier.::m para os Portos, ou vit-e versa; e isto_ em maneira que a Fa:tenda Real p (' rc~ba lItilidade , e nad da.mno de hum
tao util cnabelecimento.. Do que a e~tc:: r~speiro ordenarem, d~rao parte, a
.11m olic eu decidu 0 qUe sc h30 de n calli eX'ecut;lnao.
':i VIII. As Juntas da·Fazenda marrcf~rao as Carras pendas, enotado oseu
"Talor com 0 sacco em que farem remertidas , e annualrnente dadi-o conra pela. Secreta ria de Estado d'a Marinha, c pdn Erado do que rendeo este es...
tabdecimenro em cada Capirania, e cla d espeza que CCi>ffi 0 me~rno se fez,
a fi ~n que se d!2m as Ordcns- para a appEca~ao da rcnda que elle deve pro·
dUZlf.
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IX. Sed. prohibido aos Navios Mercanres, e de Guerra acceitar, e condU'Glr Cartas; mas para gue Se facilite ao Publico mais este meio de COInmll~1ica~ao, por tocios cHes ·sc rcmcnerao Malas Fafa 0 Correia do Forro do
sell dest~no, .As Cartas que forell , e vierem nos Navios MerC2J:1tes. ficao
sugeitos as rnesmas taxas, e portes das que forem, . e vierem nos Paquetes;
de Olttra ~6rma scria impraticavel a conserv3!rao dbs ditos Paquet~s ern tan to bcneficlO do Esracio.
X. T odo 0 c~ pitao , 011 IVlestre de qua lquer N av io 1v1ercante , lIuinze
d-ias:. a.tltes da sua parrieJa , () f~ra saber ao Correio cia Terra, 0 qual comlTIullicando logo esta noticia ao P{lblico, ted. prompta a Mala no dia apra ~
zaeo, gu~ sed' cntreg:'le ao rnencionado Capit~o, que passal'a dous Recibos,
ou Conhec!rn~nros, hum dos guaes ficara em .puder do . Correio ~ e 0 outro
sera enviado pela meSll1:1 Embal'C2~30, com sobrcscrito ao Correio respectivo.
XI. Logo que 0 Navio tiver chegado ao Pono a ql1e for destinado, e
ti.ver feito a _competente visita, (l Capitao, Oll lVlestre mandant entregar a
Mala. ao Correio, e cobrad Re!cibo da entrega para sua descarga. Todo 0
Cc.: p: t20 ; ou Ivlestte , que partir sem Ievat a 1\1a1a do Ccrreio, ou que se
ejlcar:c;al' de le1"ar Carr;-;s fora da dita Mala, sed. castigado com as pen:3s
~ue deixo reservadas ao Meu Real Arbitrio. N a meSlDa pena incorrera tod~ a pessoa que conduzh' Cartas de hum para otItro. Contitlente, a excep~ao
£omente de Car-cas de recoll1il"\en-da~ao , que por eSEe motivo dcvedl.o levar
a.bertas.

,

_

XII. Sc-ndo a lviinha Real Inten~ao , que dGS P::!qu.etes 1\1:aritimos resuItelll ao p. . iblico todas as \1al1tagens, de que sao susccptivelg: .r,,1ando que pos::;10 k..,-ar rueia carga) acccll:ando corn pl'cferencia as peqllenas encommendas"
:' productos l~O Paiz , fic::tndo sujeitos os d.iros Pagueres , pelo que pertence
il ef'te objecto : aos RegulamcJltos, e Dcspachos das .Alf~ndcgas, e a tudo (}J
mais que prati;:~o os N~yios ~1.ercantes; 0 frete das enc('llllmendas , e mais ge~
neros sera regu:a.J.o pela Administra~ao do Correio geral de Lisboa ) e anTtur.::iaGD :10 principio de cada anno.
XIII. At:('r:d.eI2.io aos prejllizos que igt1almcnt~ expcriment2? os Meus
V~SE:il1c:; : l"no:-a":ort"3 nas IIhas da ~I.adeirn, e dos A90res ~ pela falta de seguran;;:a ~ c ar;-;;c:ada o 20 na remessa das s lIas Canas: 1Ybndo que MS Juntas
~a Fal.C!lC:1 l =Governsdores delLa cumprao do meSnlO modo tudo quanto
Derermino n-:,::~? Al';a!"i a respeiro ~lo s Coneios cia Al1leri;:a, fazcn ...l0-se a
cOlUll1unicacao ;;'::~QS ::\::J::ics '!\'lercanres. em quanto se, n;.1o estabelccem Paq~1Ctes proOprios-.
. XIV. .A s Carras a: ~ r .:.:feridas Ilhas pa gar:fo de porte, tant<;- neste Reina , como nas mes:!.1<lS Ilh:s , a metade da taxa, que Dcrermmo se cobre
pela.s Can<ls da Americ:1 ; e os Kados Mercanres , que forero, ou vierelIi'
das diras Il.has, prati ... a.rao 0 rncsrr:o que Determjoo para es do Brazil.
X-V. Todos os Esr abcledmen~os que para 0 referido fim se fizerem pelos
;:J

..

•

•

Governa.dores, e Juntas da ,Fazerid-a t' serao prov.isilOnaes; e-, tDd~s os Empregos Cjue se esrabelecerem para este servl?r0 publico t20. iureressante , serao
creados com Cl maior ecoI1omla; e se depois nao forcm approvados por 1Ylim.,
serao ilUmt:(ljara~nente supprirnidos, Iii: substituidos por Glltros, que se julgarem mais conveoientes.
.
.
XVI. Encarrego aros Governa:dor:es, e Capit~fes· Ge!lerae§- d~s G:apit;inias
do Brazil a cuidado de esrabelecere.m , se for possi'l~ , en,rre as Crpitani~~
do centro, e dos Portas hmD3. recovagem p{~blic:a-,. e:.~ qve. haja tdd;:t a se:gurall~a para a conduc~ao dos Generos, c Effeiros, e cujos ftetes de transporre sc-Ja.o estabele.cidos de maneira , que ta.~ao conta a Fazendti Real, e
sejao coml11odos aos parriculares; ficando porem emendido que estc Estabelccimenro nada ha de ter de privarivo, c que se ha de fazel' recomrnendavel
pela boa fe , e segurall~a qne Ordeno aos Governadores zelern com a mais
particular atten~ao; e 8era muiro. do M.eu Real Desagrado toda a comraven~3o, ou ornissao a esre re~peito. Dcntro de ]1Um anno, depois da puhlica)=2o deste Alvanl, os Governadores serao obrigados a dar conta dos esfor~os que ti:vercm' feito para crear .e~tes Estabele6th~ntos , .~ dps frutos que
resultarem dos seus trabalhos , e Terei. em muita considera:~a.o., e particu-:,
1ar Servi~o 0 que esre respciro obrarem.
Pclo.qu.e Manda a Meza do Dcscmbargo do Pa~o .; Presid':!nte do Men
Real Erarioi Regedor da Casa da Supplica~ao; Conselhos da Minha Real
Fazenda, e do Ultrfunar; Consclho do Almirantado, e Real Junta da Fazenda da Marinha j Real] unta do Commercio, Agriculntra., Fabricas, e
Na vegfl~ao destes Reinos; e seus Dam.Lnias; Vieet-Rei, e. (:?.!>itao Gen~ra~
de Mar e Terra do Es\'ado do Brazil, e mais Govern~dores, Capitaes Generaes das. Qutras~ Ca:pitanias do mesmo Estado; e das Ilhas, e a rados os Tri...:
bunaes, 1\!lagistrados; e Pessoas, a quem 0 conhecimento deste Alvara pertencer, qne 0 cumprao , e guardem , e fa~5o inviolavelrnente cumprir, e
guardar tao inteiramente como neHe se contcm, nlfo obstantes quaesquet'
Leis, Regiiner.tos, ou O.dens em contrario, que Hei por bern derogar para.
este effeitb satncnte, Jicando aWls sempre em sen vigor. E ao Douter Jose
AlbertO Leitao, do !vleu Conselho, Dcsernbargador do Pa~Q, e Chanceller
Mar destes Reinos, Ordeno que 0 f:J.~a publicar na Chanccllaria, registando-se em todos os Lur-;ares, onde se costumao registar semelhantes Alvaras>
e guardando-sc este Original no Meu Real Archivo da Torre do Tombo.
Dado no Palacio de Queluz em vinte de Janeiro de mil setecentos noventa.
e oito.

PRINCIPt~
D. Rodrigo de Sousa

& Lvard ctJJ1l fOTfll

CO!ltinho.

r.

de Lei, pelo qlla~
Magestade he .rervidll Mall';
pr011·j.pta , e :~egura commltltictlfao des.te Reino
i'om o.r Domnno.r Ultramarrnos i/o B1'OZ11, e das Ilhas, por mezo de Paqtlcte.r, q!te regfttarme'Jte levem, e tragao as Cartas, e rias do Re4lJ'er~
'Vifo, c dOi PO'rticulm'es; t~/d{) na j'drma acima declaradlle

%/ ,.

dBr cst~kelecer hU1Jltl

"Para Vossa Magestade vcr.
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· Registado nesta Secretaria de Estado dos Ncgocios da Marinha, e Do.'
minios Ultramarinos no Livro I. das Carras, Alvaras) ePatentes a falh. 126.
N. -Senhora da Ajuda em .26 de Fevereira de 1798.

Prtmcisc() Xavier de Not"onha Torrezi/o.

josl Alb~rto Leitio.
_ Foi puhlicado e'ste Alvara com for~a de Lei na Chancellaria Mor da
Corte e Rdnb. Lisboa 2-7 de Fevereiro de 1798.

'Jeronymo 'jfJje Correa de
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MO"Ul"a.

Registado na Chancellaria Mor da Corte e Reino no Livro das Leis
a fo1. 1°4_ Lisboa '-7 de Fev:ereiro de I79 8.

ManocJ

Na Impressao Regia.

.dl1tanjo

Pereira dq, Silva.

INSTRU<;AO PARA OS CORREIOS DO REINO DO MODO COMO HAO DE HAVER-SE COM AS CARTAS PARA 0
BRASIL E ILHAS, DE POlS DE ESTABELECIDOS OS PAQUETES MARiTiMOS, E SISTEMA DE ARRECADA<;AO DE
FAZENDA, ENQUANTO 0 CORREIO ESTIVER POR CONTA DO CORREIO-MOR
10 - Logo que 0 comandante de qualquer navio mercantil que fizer viagem para os Estados do Brasil ou
IIhas dos Ac;:ores e Madeira, participar ao correio 0 dia da sua partida, 0 dlto correlo 0 fara saber ao
publico por um edital que fara afixar na prac;:a ou lugar publico da terra, e sobre a porta do mesmo
correio.
20 - Consecutivamente, na casa do correio aprontara com resguardo um saco ou caixa com sua abertura
e por cima 0 nome do navio, on de quem houver de escrever por ele, fara lanc;:ar as cartas. Sendo mais
navios, aprontareo outros tantos sacos ou caixas. Para malor exactideo, recomendara que nos sobrescritos
das cartas se ponha tambem 0 nome do navio por on de devem ser remetidas.
30 - A proporc;:eo que se lanc;:arem as cartas no correio, as ira pesando, carregando-Ihe os seus portes.
Aceitara cartas ate a vespera do dia da partida do navio e expressara no aviso que fizer, ate que dia e
hora se recebem cartas, cuja hora combinara e ajustara com 0 comandante da embarcac;:eo, regulandose (a) exigencia da mare, e na intellgencia de que deve ser 0 mais tarde possive!.
4 Os capltees ou comandantes das embarcac;:oes, por um oficial do navio, mandareo buscar a mala
ao correlo na hora ajustada. 0 correio a tera pronta e a fara acompanhar ate ao navio por um dependente
do mesmo correio, 0 qual voltara de bordo com 0 conhecimento de entrega, tendo expedido 0 outr~ na
forma determinada no Alvara. Se 0 navio se demorar muito mais tempo, a mala tambem nco sera tirada
do correlo, se nco na vespera da efectiva partida.
50 - Para que a mala possa estar pronta hora ajustada, 0 correio, proporc;:eo que for recebendo as
cartas, as ira, depois de porteadas, juntando em mac;:os que embrulhara em papels fortes ou oleados
para resguardo. Em cada mac;:o carregara 0 importe das cartas que contiver, depois do que numerara
o mac;:o para sua indlcac;:eo e, afinal, fora uma relac;:eo dos mac;:os que remeter, seus numeros e
importencia, que incluira no mala e sera dirlgida 00 correio respectiv~, servindo esta relac;:eo de guia e
cargo do Importe das cartas que se remetem. E em um IIvro destinado para este ministerio, fara assento
do remessa com indivlduac;:eo do nome do capiteo, navlo, data da entrega e porto a que se destina.
60 - As cartas que vierem do America, nco chegando ja pesadas e com os portes, a sereo logo e os dltos
portes sereo carregados no conformidade do Alvara, a saber: a carta que pesar ate quatro oitavas,
pagara quatro vlntens; passon do das quatro ate seis oltavas, pagara seis vintens; passando das seis
oitavas ate oito, pagara oito vlntens; ou a carta pese seis oitavas e mela ou sete.
70 - As oitavas que as cartas mais grossas, mac;:os ou vias pesarem alem de uma onc;:a, se regulareo e
taxareo tambem de duos em duas como, por exemplo, um mac;:o que pesar de uma onc;:a ate uma
onc;:a e duos oltavas, se Ihe taxara 0 porte como se tivesse uma onc;:a e duas oitavas; excedendo de
uma onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a e quatro oitavas, se Ihe carregara 0 porte de uma onc;:a e quatro
oitavas. E 0 mesmo se praticara de quatro ate sels oitavas e de seis ate oito.
80 - Com as cartas das IIhas do Madeira e Ac;:ores, se observara 0 mesmo, atendida a taxa dos seus
portes
9 No Correio de Lisboa, e debaixo do dlrecc;:eo e responsabilidade do Primeiro Oficial do Repartic;:eo
das Cartas do Mar, se fora uma escriturac;:eo particular para os Correlos Man11mos e havera um cofre
para a arrecadac;:eo dos seus produtos, de cujo cofre tera uma chave 0 dito Primeiro Oficial e outra, 0
Tenente do Correio.
100 - Os correios das terras que tiverem porto de mar, logo que tiverem recebldo cartas do America ou
IIhas em direitura, dareo conta 00 Oliclo de Lisboa com nota do seu importe total, nome do navio que as
conduzir, capiteo que fez a entrega e capla da gula ou factura que acompanhou as mesmas cartas. E
ireo remetendo 0 produto das mesmas cartas todos os fins dos meses.
11 0 - Para execuc;:eo do artigo anterior, os correios dos portos de mar, como ficam responsaveis pelo
importe das cartas que receberem, havereo a importancia daquelas que remeterem para as terras do
interior do Reino.
120 - Enquanto 0 correlo estiver em administrac;:eo particular e nco se variar 0 sistema actual, se abatera
aos correios, vinte por cento, em razao dos seus dlreitos e para pagamentos dos Oficiais.
130 - Enquanto tambem durar a mesma administrac;:eo particular, 0 Tenente do Correlo tados os meses
entrara no Real Erario ou on de Sua Majestade for servida determlnar, com as somas que tiver produzldo
este ramo de Fazenda e todos os quarteis se liquidareo as contos.
140 - Segurareo cartas e mac;:os de papeis, e nco outr~ algum genero ou dinheiro. Do segura de coda
carta ou mac;:o, recebereo quatrocentos e oitenta reis, os quais sereo pagos 00 fazer 0 segura e acrescem
00 que a carta ou mac;:o houver de pagar em razao do seu peso. Quanto 00 mais, se praticareo as
mesmas declarac;:oes, formalidades e assentos que se fazem com os seguros para dentro do Reino; e no
sobrescrlto da carta ou mac;:o seguro, fareo a nota: - ESEGURA - em caracteres grandes e perceptiveis.
15 As cartas sereo marcadas, a "marca" sera 0 nome da terra em cujo correio forem lanc;:adas.
Sitio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26 de Feverelro de 1798.
(ass.) Joeo Filipe do Fonseca
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1° - Nos cidades e vilas capitals se estabelecerao correios.
2° - Em coda um destes correlos havera dois Oficiais, 0 prlmelro com 0 titulo de Adminlstrador. A este
competlra todo 0 govemo e direcc;:ao debaixo das ordens do Junta de Fazenda respectiva. 0 segundo
Oflclal sera responsavel 00 primelro no exercfcio do seu emprego e Ihe estara subordinado.
3° - Nos cldades onde a afluencia das cartas 0 requeira, havera maior numero de Oficiais para que 0
servic;:o publico seja pronto.
4° - Os Adminlstradores serao pessoas de notoria honra e verdade, e tais que pel os seus louvaveis
costumes ten ham merecldo a confianc;:a publica. Eles, alem disso, serao pessoas abonadas e bem
estabelecidas. Os mais Oficlals devem todos ser de boa conduta.
5° - 0 correlo se estabelecera em coso do Administrador, por Isso ele morara no centro do povoac;:ao e
em lugar publico.
6° - 0 Admlnlstrador destinara no ediffcio do sua morado, uma sola ou quarto que tenha proximidade a
rua. Nesta sola estabelecera 0 laboratorio do correio, por isso e necessario que seja uma coso
independente das demo is e que deve estar fechada nos horas vagas.
7° - A fldelidade, verdade e exactidao no servic;:o sao as obrlgac;:oes de todo os empregados. Eles antes
de prlnclplar em a servir, darao juramento no Junta de Fazenda de assim 0 cumprir.
8° - 0 trabalho sera repartido pelo Admlnistrador entre todos os Oficiais. Ele, com 0 seu exemplo, os
estimulara e fora ser exactos, laboriosos e aplicados. A ordem do trabalho sera repartida no maneira
seguinte:
9° - Logo que chegar a mala ou malas, pertencera 00 ultimo dos Oficiais a sua abertura no presenc;:a do
Admlnlstrador e demais Oficlals que houver.
10° - Extrafdas as cartas, passara 0 Administrador a conferlr os portes das cartas com 0 aviso ou factura
do seu valor que as acompanhara e Isto no presenc;:a dos demals empregados que houver. E ajudado
deles, verificada oconto, 0 segundo Oficial fora cargo do seu Importe em um livro destinado para este
ministerio e escriturado mercantilmente. Praticado isto, 0 Administrador passara recibo que sera entregue
no Junta de Fazenda.
110 - Se a Junta de Fazenda entender ser conveniente mandar assistir um Oficial seu 00 ate compreendido
no capftulo antecedente, 0 podera fazer sem ofensa do Admlnistrador e demais Oficlals.
12° - Consequentemente, passara 0 Administrador e demoIs empregados a por as cartas umas depois
das outras por um alfabeto exacto, unlndo as que forem do mesmo nome com um fio, depols farao uma
lista. Finalizada esta, a farao publica e dlstribuirao as cartas.
13° - As cartas do Governador e Magistrados nao serao postas em listas, e ainda mesmo as pessoas
partlculares se requererem este arbitrio que, contudo, nao e de obrigac;:ao. As cartas dos Govemadores
serao as primeiras que devem ser entregues. 0 Administrador, logo que se abrir a mala, as pora prontas.
14° - Quando receberem cartas que nao se achem ja com seus portes designados nos sobrescritos, esta
sera a primeira operac;:ao logo que se abrir a mala. Principia roo por separar as cartas segundo a indicac;:ao
do seu peso, que a pratica facilitara afim que este trabalho seja mais pronto.
15° - 0 sistema determinado no Alvara para pesar e portear as cartas e tao facil, que nao precisa de
mals explicac;:ao. Toda a carta que pesar ate quatro oitavas - ou ela pese so uma ou pese duos - tera de
porte, oltenta reis. Posta a carta no balanc;:a e nao passando de quatro oitavas, esta decidido 0 porte
pese 0 que pesar. A mesma razao decide 0 porte das que peso rem ate seis oltavas; uma vez que
passarem das quatro e nao excederem as seis oitavas, ou pesar quatro oitavas e mela ou cinco, ou
cinco e meia, 0 seu porte sao seis vintens. 0 mesmo que se diz de quatro oitavas ate seis, se dlz de seis
ate olto, cujo porte sao oito vintens.
16° - As oltavas que as cartas mais grossas, mac;:os ou vias pesarem alem de uma onc;:a, se regularao e
taxarao tambem de duos em duos como, por exemplo: um mac;:o que pesar de uma onc;:a ate uma
onc;:a e duos oitavas, se Ihe taxara 0 porte como se tivesse uma onc;:a e duos oitavas. Excedendo de
uma onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a e quatro oitavas, se Ihe carregara 0 porte de uma onc;:a e quatro
oltavas. E 0 mesmo se praticara de quatro ate seis e de seis ate olto.
17° - Nos epocas respectivas aprontarao as cartas para 0 Reino e as marco roo com a "marco" do nome
do terra em cujo correio forem lanc;:adas, as quais serao depois arranjadas em mac;:os embrulhados em
papeis fortes ou oleados, para resguardo. Oesta manelra se empacotarao as malas que depois de
fechadas, levarao os Selos Reais no flm do cadeia sobre um nastro ou cordel.
18° - Antes de empacotarem as cartas, farao um peso de todas do qual farao nota no aviso ou factura
que as deve acompanhar, dlzendo vao tantos mac;:os que serao numerados. Se esta operac;:ao se nao
puder verlficar, basta que se dlga 0 numero de cartas que se remete.
19° - Para a recepc;:ao das cartas que se forem lanc;:ar no correio, terao em todas uma caixa com sua
abertura junto a porta ou janela por onde se distribufrem as mesmas e em lugar patente.
20° - A coso do laboratorio do correlo se abrira e fechara as horas competentes, segundo a estac;:ao, e
os Oflclais concorrerao exactamente para que 0 publico nao padec;:a demora.

21 ° - Segurareo cartas e mayos de papels, e neo outr~ algum genero. Do seguro de cada carta ou mayo,

recebereo quatrocentos e oitenta rels que sereo logo pagos; e estes quatrocentos e oitenta reis seo alem
do que a carta ou mayo houver de pagar em razeo do seu peso. De cada seguro dareo do is
conheclmentos, um com 0 hlulo de cautela, sera entregue ao segurador e 0 outr~ se ajuntara ao mayo
ou carta segura, em que se faro a nota: - ESEGURA - em caracteres grandes e perceptiveis. Lanyareo 0
segura em um livro de registo que havera para este efeito e fareo carga do mesmo no aviso ou factura
destlnada para notar 0 peso ou quantidade das cartas. A entrega das cartas seguras sera praticada
vista de recibos passados nos conhecimentos que as acompanham, que podereo ser supridos por outr~
de meo.
22° - Na casa do laboratorlo do correia neo entrareo pessoas de fora. 0 Admlnistrador faro guardar toda
a boa harmonia e decencla entre os Oficlais, e sera responsavel pelas faltas que acontecerem se asslm
o neo cumprlrem.
23° - 0 Admlnistrador sera responsavel pelos rendimentos do correlo. As cargas Ihe sereo feitas como
declara 0 capitulo 10°. As entregas que fizer sereo notadas no mesmo livro margem, apos aposta. As
Juntas de Fazenda Ihes tomareo conta todos os meses.
24° - Mandareo entregar pel as casas as cartas que neo tirarem da lista, carregando-Ihe sobre 0 porte 0
estipendio devido ao condutor, que sera sempre moderado. As pessoas que quiserem receber as cartas
por este modo logo que chegar 0 correlo, para maior prontideo Ihes sereo enviadas pagando eles 0
pequeno acresclmo do porte. E de Igual providencia se usara para as pequenas povoayoes e fregueslas
dos distritos, afim que por todas circulem as correspondencias com facilidade e prontldeo.
25° - No capitulo 18° se determina aos Administradores que antes de empacotarem as cartas, fayam um
peso geral de todas, de cujo peso fareo carga na factura ou aviso que as deve acompanhar, dizendo
veo tantas onyas. Mas sendo a opera yeo de pesar as cartas e taxar os portes, um trabalho simples e
multo facil, recomenda-se aos Administradores e se espera da sua activldade e zelo, mandem todas as
cartas com os seus respectivos portes taxados, designados nos sobrescrltos na conformidade das que
forem de Portugal. Desde modo resulta a grande utili dade de se poder fazer a entrega das cartas a seus
donos, logo que as embarcayoes chegam, a mesmo passo que como as cartas se neo Ian yam no
correio todas ao mesmo tempo, ha espayo suficlente para se fazer a operayeo do peso e taxa dos
portes, sem pressa e fadiga.
Sitio de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de Fevereiro de 1798.
(ass.) Joeo Fllipe da Fonseca
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INSTRUC;AO PARA OS COMANDANTES DOS PAQUETES
1° - 0 Comandante do Paquete estara pronto de todo 0 necessario e a sua equipagem completa, dois
dias antes do da partida.
2° - Na vespera da partida, por noite, mandara por um Oflcial buscar as malas do correio. Este Oficial
passaro recibo das que Ihe forem entregues, marchara imediatamente e em direitura para bordo, e faro
via gem ao amanhecer do dia seguinte.
3° - As malas sereo acompanhadas de um parte em que se declara 0 nome da embarcayeo e do
comandante, as malas que leva, seus destin~s e dia da partida. Quando voltar, apresentara no mesmo
os recibos competentes. Neste parte Ihe sereo carregadas as que trouxer para 0 Reino.
4° - Levara as malas na cemara e no sitlo mais bem resguardado da mesma, mas sempre lestes para
serem lanyadas ao mar em tempo de guerra.
5° - Seguira 0 rumo mals conhecido, fazendo sempre a malor forya de vela que permitlr a embarcayeo.
Neo mudara de rumo, seneo obrigado de temporal ou de inimlgo.
6° - Em tempo de guerra so se batera em retirada, evltando sempre quanto Ihe for possivel, empenharse em aCyeo, por que fique impossibilitado de seguir a importante comlsseo de que vai encarregado.
7° - Em chegando ao termo da sua derrota, cuidara logo em aprontar-se para a volta. A demora neo
passaro de quinze dias.
8° - Faro entrega das malas nos sitios dos seus destin~s, cobrando ao mesmo tempo os reclbos
competentes.
Sitio de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de Fevereiro de 1798.
(ass.) Joeo Filipe da Fonseca
INSTRUC;AO PARA A REMESSA DE ENCOMENDAS PELOS PAQUETES MARiTiMOS
1° - 0 Escriveo do Paquete ou 0 Oficial que a bordo do mesmo fizer as suas vezes, tera um livro particular
de carga onde lanyara todas as encomendas que se remeterem pelos Paquetes.
2° - Escrevera na encomenda 0 numero que Ihe corresponder no livro, segundo a ordem em que Ihe for
entregue.
3° - As encomendas leva reo escrlto 0 nome da pessoa a quem se remeterem, alem disso, podereo
tambem levar marca segundo 0 estilo mercantil. De uma e outra coisa se faro assento, como tambem
da natureza da encomenda, terra para onde vai e do frete que pagou no correlo.
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4° - Despachada a encomenda segundo as ordens de Sua Majestade, com 0 bilhete do Medidor ou
documento do peso, se ira ao correia pagar 0 frete. A vista do recibo do frete e do competente despacho,
a encomenda sera recebida a bordo do Paquete pelo Escrivao. As que vierem da America poderao
pagar 0 frete neste Reino.
5° - No correio e Repartlcrao do Correio do Mar, havera um livro on de se lancem todas as encomendas
que vierem pagar 0 frete, designando-se a natureza da encomenda, a pessoa para quem vai, terra e
quantla que pagar de porte.
6° - 0 Segundo Oficial da Reparticrao do Correio do Mar sera encarregado do recebimento destes portes,
de que dara conta ao Primeiro (Oficia!) todos os dlas, metendo-se em cofre 0 que se tiver recebido.
7° - No presente ana de 1798, 0 frete das encomendas de generos que costumam pagar a peso, sera a
800 rels p~r arroba. Os generos que costumam pagar p~r volume, pagarao 0 frete que Sua Majestade foi
servida determinar para os navlos da pracra pelo Alvara de 20 de Novembro de 1756, e uma metade
mals do dito frete.
8° - 0 Escrivao do Paquete, quando receber a encomenda, passara tres conhecimentos do mesmo teor
e segundo 0 estllo mercantil.
9° - Um dia antes da partida do Paquete, 0 Escrlvao fechara 0 Livro da Carga e nao recebera mais
encomendas. Extraira do dito livro uma certidao que remetera para 0 correia para verificacrao dos portes
que se pagaram e (que) 0 Oficlal recebeu no dito correio.
10° - Logo que 0 Paquete der fundo no porto que vai destinado, 0 Escrivao do dito Paquete mandara
para a Alfondega todas as encomendas acompanhadas de uma certldao extra ida do Livro da Carga
para verificacroo do que entrega. Em outra Igual certidao, trara recibo da Alfondega que apresentara
em Usboa na Dlreccrao do Correio, sem 0 que nao sera pago dos seus salarios.
11 ° - Os Govemadores e Juntas de Fazenda nos Estados do Brasil, auxiliarao 0 expediente deste objecto
para que possa ter toda a extensoo de que e susceptivel, e se verifiquem as patemais intencroes de Sua
Majestade em beneficio dos seus vassal os de um e outr~ continente.
Sitlo de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de Fevereiro de 1798.
(ass.) Joao Flllpe da Fonseca
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INSTRUC;AO PARA AS JUNTAS DE FAZENDA DOS ESTADOS DO BRASIL SOBRE OS CORREIOS
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1° - As Juntas de Fazenda dos Estados do Brasil e encarregada a dlreccrao, govemo e criacrao dos
correlos nos dltos Estados (e) a nomeacrao provisional dos seus Oflciais e empregados, debaixo das
Instrucroes seguintes:
2° - Nas vilas, capitais e cidades, principiando pelos portos de mar, estabelecerao correios e regularao
a forma das suas correspondencias com 0 interior do pais.
3° - Para cada um destes correios nomearoo dois Oflciais, 0 primeiro com 0 titulo de Administrador. Se a
afluencla das cartas 0 exigir, nomearao mais Oficiais ou havera um s6 se for bastante.
4° - Estas nomeacroes deverao recair em pessoas de conhecida probidade. 0 Administrador sera pessoa
bem estabeleclda e de credito.
5° - 0 Administrador e mais empregados, servirao com provimentos da Juntas de Fazenda.
6° - As Juntas de Fazenda cuidarao que eles observem as Instrucroes que Ihes respeitam, adicionandoIhe todos os melhoramentos de que forem susceptiveis.
7° - Nao se podendo ainda determinar os ordenados destes empregados, as Juntas Ihes destinarao dos
produtos do correio uma porcrao compativel com 0 trabalho que tiverem e utilidade que resultar Real
Fazenda, e que sempre sera moderada.
8° - Faltando qualquer destes empregados sua obrigacrao, em parte essencial da mesma, depois de
haver sldo admoestado, sera despedido e provido 0 seu lugar. Se cometer 0 crime de abrir cartas ou de
as entregar maliciosamente e de caso pensado a outra pessoa que nao seja seu dono, sera preso e
punido segundo as leis.
9° - Os projectos de estabelecimento de correios novos de umas para outras terras, deve calcular-se
sobre as suas mutuas precisoes de comunicacrao e relacroes mercantis. Estes projectos principiam-se
com pequenos ensaios. Eles raras vezes falham sendo bem dlrlgidos. Enquanto 0 produto das cartas nao
chega, as Comaras podem licitamente ser convidadas para ajudar as primelras despesas.
10° - Para a conducroo das cartas no interior, as Juntas de Fazenda adoptarao 0 metodo praticado com
as ordens do Real Servlcro.
11 ° - Nas Juntas se estabelecera uma escrlturacrao particular para este novo ramo de Fazenda, simples
e abreviada. Nos descontos, as cartas que nao tiveram podido entregar dentro de um ano, verificada
primeiro a identidade das mesmas pelas suas marcas, cujas cartas serao queimadas.
12° - Sen do muito conveniente que as cartas venham ja pesadas, porque logo que chegam as
embarcacroes se podem entregar ao publico, as Juntas de Fazenda culdarao com a maior actlvldade
na execucrao deste artigo, dando todas as providenclas para que os Administradores dos Correios assim
o cumpram.
Sitio de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de Fevereiro de 1798.
(ass.) Joao Flllpe da Fonseca

a

a

C
Ocorrlda a Independencia de Moc;:ambique em 25 de
Junho de 1975, fazendo face as circunstancias, aconselhei os
cn a sobrecarregarem "Independencia" alguns selos existentes
em dep6sito no Correio de Lourenc;:o Marques (ver 0 artigo
"Sobrecargas Independencia" publicado em Dezembro de
2006 na revista 414 do Clube Fllatelico de Portugal); em 1975
foi ainda emitida uma serie de 8 selos e um bloco filatelico
"Unldade, Trabalho e Vigilancia".
Fazendo parte da Comissao Filatelica criada pelo
Governo de Moc;:ambique, Comissao que integrava cinco
elementos nomeados na reunlao havida com 0 Mlnistro dos
Transportes e Comunicac;:6es em 15 de Julho de 1976,
acompanhei todas as sete emiss6es de selos do ana de 1976,
a ultima das quais "Fauna de Moc;:ambique" posta em
circulac;:ao no dia 21 de Dezembro, Dia do Selo.

Carlos Kullberg
carlos.kullbergOsapo.pt

Por motivos de ordem filatelica e nao s6, 0 trabalho
desenvolvido durante a preparac;:ao desta emissao foi para
mim multo gratificante e assim recordo-o com saudade.
A primeira etapa para uma emissao deste tipo ter6 de
ser a escolha dos animais a apresentar, tendo esta serie, para
o efeito, tido por base 0 livro "Abeced6rio dos Mamfferos
Selvagens de Moc;:ambique" de Travassos Dias, com desenhos
e gravuras de Alfredo da Conceic;:ao, edltado em 1975 pela
Imprensa Nacional de Moc;:ambique.

I AQAM

o referido livro descreve 80 especies de mamfferos
selvagens existentes em Moc;:ambique, apresentando diversas
gravuras e 23 magnfficas estampas a cores, sobre as quais
(Alacavuma, Bufalo, Chita, Damalisco, Elefante, Facocero,
Girafa, Hipop6tamo, Inhala, J6gara, Leao, Mabeco,
Namedouro, Ongonhe, Palapala, Quizumba, Rinoceronte-de16bio-quadrado, Simango, Texugo-do-mel, Urso-formigueiro,
Vaca-do-mato, Zebra) foi feita a selecc;:ao das 12 que
constituem a serie - J6gara (Fig.1 ), Texugo-do-mel (Fig.8),
Alacavuma (Fig.14), Xepene (Fig.19), Simango (Fig.24), Mabeco
(Fig.29), Chita (Fig.34), Quizumba (Fig.41 ), Facocero (Fig.49),
Hipop6tamo (Fig.53), Rinoceronte-de-16bio-quadrado (Fig.61 ),
Palapala ( Fig.67), tendo a escolha obedecido nao a
importancla da especie na relac;:ao dos mamfferos, mas nas
caracterfsticas do animal e sua presenc;:a em Moc;:ambique.
Estudada a forma de apresentar as gravuras e 0 tipo
de selo, optou-se por apresentar as gravuras e as legendas
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sobre fundo bronco sem qualquer cercadura, contrariando a opiniao de um dos Elementos do Comissao
que opinou que todos os selos deveriam apresentar uma cercadura. A impressao dos selos em folhas de
100 exemplares foi confiada a Empresa Moderna "EMOL" em Lourenc;o Marques e a picotagem entregue
a Imprensa Nacional de Moc;ambique, conforme posteriormente determinado no Portaria 298/76
publicada no Boletim do Republica de Moc;ambique.
Para melhor se poderem apreciar as varied odes (ensaios, provas, erros e defeitos) existentes
nesta serie, sao elas apresentadas no respeitante a coda um dos selos, por ordem das respectivas taxas.

JAGARA Galago - (Otolemur) crassicaudatu5
A "Jagara-Grande" tambem chamada "grande-galago" ou "grande-Iemure" e conhecida pelos
nativos do Sui de Moc;:ambique, no dialecto Ronga, por "chiomhuano" tendo por base 0 rufdo produzido
durante as cac;:adas, semelhante 00 choro de um bebe. A Jagara e um animal omnfvoro procurando a
sua alimentac;ao tanto no reino vegetal como no reino animal. A especie encontra-se protegida pelo
Homem, mas muito ameac;:ada por animais como 0 gato-serval. 0 lince, 0 leopardo, a aguia e a jiboia.
Emitidos 500 mil selos com a taxa de $50.
ENSA/OS, por motivos de ordem economica, feltos sobre popel anteriormente utilizado no
impressao para embalagens de tabaco (Fig. 2), sequencia de PROVAS DE COR ate obtenc;:ao do gravura
original (Fig. 3), impress6es a carmim e preto (Iegendas) OM/TIDAS (Fig. 4), NAO DENTEADOS (Fig. 5),
impressao castanho-lilas DESLOCADA (Fig. 6), impress6es a azul e amarelo e a lilas-vermelho OM/T/DAS
(Fig. 7),
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TEXUGO-DO-MEL - Mellivora capensis
Entre as muitas especies de
mamiferos existentes em Mo<;:amblque,
o Texugo-do-Mel conhecido p~r
"Ratel ", e talvez dos mais curiosos tanto pela sua merfologia como ainda
pelos seus h6bitos. Alimento-se principalmente de mel, mas como animal

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

omnivoro que e ,
aprecia os frutos silFig. 8
vestres e alnda pequenos mamiferos,
aves, insectos e repteis. Encontra-se distribuido por todo 0 Mo<;:ambique e embora util pelo equillbrio dos ecossistemas que
integra, e respons6vel pela destrui<;:oo de muitas e importantes colmeias.
Emitidos 300 mil selos com a taxa de 1$00
Sequencia de PROVAS DE COR ate obten<;:oo da gravura original (Fig. 9), impressoo a carmim e
preto (Iegendas) OMITIDAS (Fig. 10), NAO DENTEADOS (Fig. 11 ), impressoo 1i16s-vermelho DESLOCADA (Fig.
12), DEFEITO DE IMPRESSAO na legenda Mo<;:ambique nos selos da linha superior de algumas folhas (Fig.
13).

ALACAVUMA - Manis (smutsia) temmlnski
Nome dado pelos indigenas que habitam 0 Sui de
Mo<;:ambique, e tambem designada por pangolim ou papa-formigas.
Trata-se de um animal muito conhecido dos mo<;:ambicanos,
noo pela sua frequencia mas pel a caracteristlca bizarra da sua
constitui<;:oo que apresenta 0 corpo revestido de largas e compridas
escamas. Noo tem dentes mas uma comprida e viscosa lingua que
Ihe permite a captura de formigas e outros insectos de que se alimenta.
Emitidos 300 mil selos com a taxa de 1$50
ENSAIOS, per motivos de ordem economica, feitos sobre papel
anteriermente utilizado na impressoo para embalagens de tabaco (Fig.
15), sequencia de PROVAS DE COR ate obten<;:oo da gravura original
(Fig . 16), impressoo a carmim e preto (Iegendas) OMITIDAS (Fig. 17),
NAO DENTEADOS (Fig. 18),

Fig. 14
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XIPENE - Raphicerus campestris
Vegetariano por excelencia, alimenta-se de folhagens, ervas e frutos dos arbustos. E 0 mais
frequente cabrito-do-mato existente em Moc;:ambique, onde pode ser encontrado de Norte a Sui do
pais, por vezes ocupando as mesmas areas com 0 seu semelhante "cabrito Orbi · . As leis de cac;:a protegem
a especie, controlando a procura e abate por parte dos cac;:adores.
Emitidos 100 mil selos com a taxa de 2$00
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ENSAIOS, p~r motlvos de ordem economica, feitos sobre papel anteriormente ut illzado na
impressao para embalagens de tabaco (Fig .20), sequencia de PROVAS DE COR ate obtenc;:ao da gravura
original (Fig. 21 ), impressao a carmim e preto (Iegendas) OMITIDA (Fig. 22), NAO DENTEADOS (Fig. 23),
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51 MANGO - Cercopithecus mitis
Conhecido por macaco-ribeirinho, e dos menos vulgarizados
antropoides existentes em Moc;:ambique pelo facto de, pelo seu peculiar
comportamento, ser pouco visto pel as populac;:oes, Omnivoro como
todos os macacos, alimenta-se principal mente de frutos silvestres,
mac;:arocas, amendoim, ovos de aves e insectos, Escolhe como habitat
as zonas mais escondidas das florestas, motivo pelo qual se torna dlffcil
a sua presenc;:a perante 0 Homem.
Emitidos 500 mil selos com a taxa de 2$50.
ENSAIOS, por motivos de ordem economica, feitos sobre popel
anteriormente utilizado no impressao para embalagens de tabaco (Fig.
25), sequencia de PROVAS DE COR ate obtenc;:ao do gravura original
(Fig , 26), impressao a carmim e preto (legendas) OMITIDA (Fig. 27), NAO
DENTEADOS (Fig. 28).

Fig. 27
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MABECO - Lycoon pictus
Tambem chamado cao-hlena, cao-selvagem, cao-cac;:ador, cao-do-mato ou lobo-malhado,
mabeco e um carnivoro que se alimenta dos animais que cac;:a e
por vezes dos restos deixados pelos leoes e outros grandes carnivoros.
Vivem em bandos ou matilhas nos florestas enos savanas, preferindo
W
"""
estas Oltimas onde Ihes sao facilitados os movimentos e assim melhor
~
cac;:arem. Encontram-se em todo 0 Territorio de Moc;:ambique ,
Emitidos 100 mil selos com a taxa de 3$00.
Sequencia de PROVAS DE COR ate obtenc;:ao do gravura
original (Fig. 30), impressao a carmim e preto (legendas) OMITIDA (Fig.
31 ), impressao a castanho DESLOCADA (Fig. 32). NAO DENTEADOS (Fig.
33).
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CHITA - Acinoyx jubatus

Esem sombra de dOvida 0 mais not6vel corredor entre os
animais terrestres que actualmente habitam em Africa, podendo
atingir a velocidade de 120 quil6metros p~r hora .
Embora bastante parecido, distingue-se do leopardo por
ter uma cabe<;:a mais pequeno, ser mais alto e pelas
caracterfsticas do sua pelagem. Euma especie que j6 rareia em
Mo<;:ambique, encontrando-se ainda nos planfcies 00 Norte do
rio Save.
Emitidos 100 mil selos com a taxa de 4$00.
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ENSAIOS, por motivos de ordem econ6mica, feitos sobre
popel anteriormente utilizado no impressoo para
embalagens de tabaco (Fig. 35), sequencia de
I
PROVAS DE COR ate obten<;:oo do gravura original
(Fig. 36), NAO DENTEADOS (Fig. 37) impressoo 1i16svermelho OMITIDA (Fig. 38), DEFEITO DE IMPRESSAO
no taxa do 22° selo do folha e DESLOCA9AO do
respectiva correc<;:oo ( Fig. 39), IMPRESSAO
ANOMALA e INVERTIDA do cor carmim do selo
do taxa de 2$00 "Xipane " (Fig. 40).
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QUIZUMBA - Crocuta crocuta

I

Fig. 40

Geralmente designada por hiena-malhada, pelo
seu aspecto e costumes, e dos animais existentes em Mo<;:ambique mais repudiado pelo Homem.
Carnlvoro que tanto se allmenta de carne fresca como de carne putrefacta, escava por vezes as
sepulturas para conseguir allmento. A co<;a a quizumba nao se encontra proibida nem regulamentada
mas, pelo exposto, est6 longe de ser procurada pelo Homem.

°

Emitidos 400 mil selos com a taxa de 5$00 .
ENSAIOS, por motivos de ordem economica, feitos sobre papel anteriormente utilizado na
impressoo para embalagens de tabaco e DUPLOS ENSAIOS sobre papelliso (Fig. 42), sequencia de PROVAS
DE COR ate obten<;:oo do gravura original (Fig. 43), NAO DENTEADOS (Fig. 44), impressoo a carmim e
preto (Iegendas) OMITIDA (Fig. 45), impressao 1i16s-vermelho DESLOCADA (Fig. 46), IMPRESSAO OMITIDA
da legenda (nome da especie animal) nos selos do primeira coluna da folha (Fig. 47), DUPLA IMPRESSAO
verificada na rectifica<;:oo da amissae da legenda (Fig. 48)
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FACOCERO - Phacochoerus aefhiopicus
Vulgarmente conhecido por javali e 0 suideo selvagem mais frequente em Mo<;:ambique.
Assemelha-se um pouco aos porcos domesticos, mas 0 aspecto dlsforme da sua cabe<;:a e os dois
pronunciados colmilhos recurvos dirigidos para cima, dao-Ihe um agressivo aspecto. Encontram-se em
todas as provincias de Mo<;:ambique, mas em especial ao Norte do rio Save.
Emitidos 300 mil selos com a taxa de 7$50.
Sequencia de PROVAS DE COR ate obten<;:ao da gravura original (Fig . 50), NAO DENTEADOS(Fig .
5 1), impressao Iilas-vermelho
OMITIDA (Fig . 52).
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HIPOp6TAMO - Hipppofamus amphibius

E 0 maior anfibio, entre os mamiferos. povoando grande parte dos rios de Mo<;:ambique.
Incorrectamente conhecido por cavalo-marinho. atinge mais de quatro metros de comprimento e cerca
de tres tonelados de peso. As caracteristicas da sua cabe<;:a permitem que, parcialmente imerso, somente
as orelhas os olhos e as narinas fiquem fora de agua. Como herbivoro procura para a sua alimenta<;:ao
as plantas rasteiras existentes nos campos e nas margens dos rios e lagoas.
Emitidos 100 mil selos com a taxa de 8$00.
ENSAIOS, por motivos de ordem economica. feitos sobre papel anteriormente utillzado na
impressao para embalagens de tabaco (Fig. 54), sequencia de PROVAS DE COR ate obten<;:ao da gravura
original (Fig . 55), NAO DENTEADOS (Fig. 56), impressao a carmim e preto (Iegendas) OMITIDA (Fig.57),
impressao lIIas-vermelho DESLOCADA (Fig. 58) impressao Iilas-vermelho OMITIDA (Fig . 59), por ERRO NA
IMPRESSAO 0 selo apresenta-se com as legend as do selo do taxa de 1$50 - taxa, Mo<;:ambique,
Alacavuma .. . (Fig. 60).
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RiNOCERONTE-DE-LABIO-QUADRADO - Diceros (Ceratotherlum) slmus

Por alguns incorrectamente designado "rinoceronte-branco" e uma das duas especies de
rlnocerontes existentes em Africa, nomeadamente em Moc;::ambique. Dotado de uma corpulencia que
o classifica, em dlmensoes, e 0 segundo maior animal silvestre existente em Africa, a seguir ao elefante.
Outrora relativamente abundante em Moc;::ambique, a descontrolada cac;::a motivada pela
comercializac;::eo dos seus cornos, quase 0 levou a extlnc;::eo. Aumentado 0 seu numero com animais
oferecidos pela Africa do Sui e protegidos pela Lei, os rinocerontes esteo renascendo em Moc;::ambique.
Emitidos 200 mil selos com a taxa de 10$00.
Sequencia de PROVAS ate obtenc;::eo da gravura original (Fig.
62), NAO DENTEADOS(Fig . 63), impresseo a carmim e a preto (Iegendas)
OMITIDA (Fig. 64), impresseo lil6s-vermelho DESLOCADA (Fig. 65),
impresseo 1i16s-vermelho OMITIDA (Fig. 66).
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PALAPA - Hippotragus niger
Conslderado 0 mais belo antflope existente no Continente Africano, e tambem design ado por
"palave" ou "egocero-negro" . Vive em savanas de planfcie ou montanha, geralmente em comunidades
de 10 a 100 indivfduos, encontrando-se em Moc;:ambique desde 0 rio dos
Elefantes ate 00 rio Rovuma, mas como acontece com outras especies de
animais, a sua presenc;:a encontra-se ameac;:ada de extinc;:ao e assim
necessitando de protecc;:ao legal.
Emitidos 100 mil selos com a taxa de 15$00.
ENSAIOS, por motlvos de ordem economica, feitos sobre popel
anteriormente utilizado no Impressao pora embalagens de tabaco e/ou
sobre papellustrado bronco (Fig. 68), sequencia de PROVAS ate obtenc;:ao
do gravura original (Fig. 69), NAO DENTEADOS (Fig. 70),
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Alem das variedades aqui apresentadas pela imagem, exlstem outras de igual interesse, mas
que pelo seu tamanho nao foram reproduzidas, e assim as menciono em apontamento:
Selos do taxa de 4$00 - CHITA. 0 22° selo das folhas tem OMISSAO das palavras LITO EMOL e
Alfredo, alem do DEFEITO DE IMPRESSAO no palavra CHITA on de somente aparec e a letra ~ A U.

Selos da taxa de 5$00 - QUIZUMBA
nas posic;::6es 31° 41° 51° e 81° de todas as
folhas, OMlssAo das palavras LITO EMO e
os selos de toda a primeira col una com
DEFEITO DE IMPRESSAOda letra "E" (partido)
na palavra Moc;::ambique,
Selos da taxa de 15$00 - PALAPALA
na posic;::oo 91° das folhas com OMISSAO
das palavras LITO EMOL, Estes erros/defeitos
foram pela primeira vez referenciados por
Jorge p, Fernandes, conhecido e dedicado
estudioso da filatelia de Moc;::ambique, no
seu artigo "A Emissoo Fauna de
Moc;::ambique de 1976, eo seu Desenhador,
Alfredo da Conceic;::oo", publicado na
revista "A Filatelia Portuguesa" do CNF, 122
de Maio de 2004,

fAUNA
'I- DIA DE CIRCULACAD
2'1 DE DEZEMBRD'I976

Fig. 71

Para esta bonita emissoo foram
confeccionados pelos Correios de Moc;::ambique sobrescritos do primeiro dia de circulac;::oo apresentando
uma gravura com 0 cabrito-do-mato "xipene" (Fig, 71 ), e um carimbo comemorativo "1 ° dia de circulac;::oo
- CTM MAPUTO - DIA DO SELO - 21 de Dezembro 1976".
No presente artigo tive oportunidade de apresentar por imagens que falam por si, as mais
importantes variedades de que tenho conhecimento, esperando assim melhor chamar a atenc;::oo para
uma serie de selos que considero de grande interesse filatelico, muito especialmente para coleccionadores
tem6ticos.
Blbliografia
"Abecedario dos Mamiferos Selvagens de Mo-;:ambique" de Travassos Dias com gravuras de Alfredo da Concei~ao,
edi~ao da Imprensa Nacional de Mo~ambique, Louren~o Marques 1975.
"A Fauna em Selos" de Carlos Kullberg, edi~ao de "Edi~oes Latinas", Lisboa 1987.
"A Filatella Portuguesa" revlsta nr.llS, edl-;:ao do Clube Naclonal de Filatelia, artigo "Republica de Moc;:ambique,
Emissao Mamiteros Selva gens de Mo~ambique" de Carlos Kullberg, Porto 2003 (disponivel na INTERNET).
"A Fllatella Portuguesa" revista nr122, edi~ao do Clube Nacional de Filatella, artigo "A Emissao Fauna de
Mo~amblque de 1976, e 0 seu Desenhador, Alfredo da Concei~ao", de Jorge P. Femandes, Porto 2004 (disponivel
na INTERNET).
"Catalogo Especlalizado - Selos PALOP" de Antonio Romao, Usboa 2007.

Sltua~ao

do pagamento das quotas

Caro Associado
A partir do Boletim n° 416 passou a haver, permanentemente, a Informac;::oo da situac;::oo
de pagamento da sua quota. Para isso, devera consultar a etiqueta de enderec;::amento
colada no envelope em que foi enviado 0 Boletim. Abalxo, reproduz-sa uma etiqueta de
enderec;::amento cujo significado dos campos relevantes e 0 segulnte:
~- N° de S6cio * AAAA - Ano da ultima quota poga *
C6digo de enderec;::amento
Asslm, sa AAAA = 2007 slgniflca que a quota do ana 2007 ja sa encontra paga. Caso tenha
regularizado a sua quota multo recentemente e posslvel que esta Indlcac;::oo noo sa apresente
de imediato actuallzada. Em caso de manutenc;::oo de divergencla agradecemos que nos
contactem.

xxm -

~

AAAA
EXO Sr.(") Nome

xxm

Morada
CPostal Localidade
Aproveitamos a oportunidade para relembrar 0 Regulamento de S6clos, publlcado no
Boletim n° 415, e partlcularmente para as implicac;::oes pelo Incumprlmento do pagamento
da quota ( ArfO 3.1 ).
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~(l 3:5,-3
1 - IntroduyQo

o presente estudo pretende
sistematizar os conhecimentos que fui
recolhendo ao longo do tempo de artigos
ou estudos de outros filatelistas sobre este
tema e actuaJizar 0 artigo que jo publiquei
sobre 0 mesmo assunto (Jornal de Filatelia
n° 66 de Julho de 2001) acrescentando
alguns dados objectiv~s resultantes da
observac;:oo das pec;:as da nossa colecc;:oo.
General Oliveira Pinto

cfportugaIOmail.telepac.pt

-

---1- -

Ant6nio Fragoso (A.F.) escreveu no Livro "100 Anos do
Selo do Correio Portugues" vorias considerac;:6es que
registamos, actualizamos e ampliamos.
Para obviar aos inconvenientes que os carimbos do tipo
20 barras apresentavam por excesso de barras e tinta,
introduziram-se os carimbos de 11 barras.
A.F. a pog o98 daquele livro refere dois tipos de selos com
11 barras, 0 tipo 4:3:4 e 0 tipo 3:5:3. Vamos apenas abordar
este ultimo tipo de carimbo.

Mais refere que deste ultimo tipo apenas se conheciam
carimbos em 29 estac;:6es que enumera.

.

Mais adiante diz A.F. : "... sobretudo as de onze barras,
apresentarem, na mesma direc<;ao de correio, uma ou mais
pequenas variantes, relacionadas com a forma e dimensoes
dos algarismos ".

,
tr ......... t - -

E embora noo especifique 0 tipo de carimbos de 11
barras a que se refere, entende-se que haveria variedades em
qualquer dos dois tlpos.
Ainda no Livro jo citado, diz A.F. que a obliterac;:oo mais
antiga que conhecia se referia a Junho de 1857.
E que em geral a obliterac;:oo de 20 barras sucedeu um
s6 dos dois tipos de onze barras, com excepc;:oo das estac;:6es
que enumera onde se usaram os dois tipos, estac;:6es: 50-56-

71-77-102-112-136-159-166-170-176-192 e 208.

Diz ainda A.F. que as direcGoes de correia criadas depois de 1853 foram providas de obliteraGoes
gravadas segundo 0 modelo em uso no momenta da sua criaGoo. E 00 referir-se a criaGoo das direcc;oes
n° 220 e 221 diz que tiveram voriantes do primltiva oblitera<;:oo (do tipo 20 barras) e que depois passaram
a usar "respectivamente as obliterac;:oes 3:5:3 e 4:3:4".
No Quadro resumo final pode observar-se que se conhece tambem no dlrecc;:oo n° 221
do tipo 3:5:3.

0

carimbo

Quanto 00 seu desaparecimento, A.F. diz ter comec;:ado a verificar-se em mead os de 1869, isto e,
nos vesperas do segundo reform a postal. de 12 de Novembro de 1869.

- -

~76E

-

Carimbo numero 76 de Felgueiras

2 - Listagem das estayoes
A listagem das estac;oes onde A.F. diz terem existido carimbos deste tipo consta do Cap. III d o Livro
"100 enos do selo do Correio Portugues-1853-1953". Essas estac;:oes, no listagem do Quadro resumo levam
a anotac;:oo A.F. e sao 29 (1-6-50-53-56-60-61-67-70-71-75-76-77 -102-112-136-159-161-165-166-170-171172-173-175-176-192-208-220).
Entretanto Hernoni Viegas (H.V.), nos apontamentos que elaborou e 0 Dr. Jose Antunes nos facultou,
acrescentou a lista mais os cinco carimbos seguintes: 25-33-73-163 e 194.
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Destes noo temos os carimbos n° 73 e 194, mas consideramo-Ios como existentes.
Quanto 00 carimbo n° 33, cita-o numa lista e
omite-o noutra, mas como eu proprio e 0 Dr. Jose
Antunes 0 possufmos e bem batido, considero-o no
listagem .
Finalmente, nos proprios temos, noo
constando daquelas relac;:6es, os quatro carimbos
seguintes que tambem juntamos a listagem,
tentando completo-Ia: 11-51-142 e 221.
Sem variedades, temos assim: 29+5+4=38
carimbos. E quanta a variedades, fruto do
observac;:oo dos carimbos que possufmos,
adicionamos qulnze, (1-6-53-56-61-77-102-112-136-

/).'i{jl ' 70e

"
(,'

8

(

159(2)-166-173-192-208).

Obtemos assim: 38+ 15=53 carimbos
diferentes, que constam do quadro resumo no final
deste estudo . No quadro admite-se que a
variedade n° 61 .2 seja de Vizela porque a carta que
se possui tem 0 carimbo nominal dessa localidade.

3 - Aigarismos normandos e romanos
Quanto 00 carimbo n° 102, no Quadro referimo-nos a classificac;oo de Normando e Romano para
materializar as diferenc;:as entre os algarismos e distinguirmos os carimbos.
Para que noo haja eventuais duvidas, no nossa classificac;:oo seguimos os esquemas que constam
do quadro seguinte, embora a diferenc;:a principal esteja no base do algarismo 2:

Algarismos romanos:

2

Algarismos
normandos:

2

2

2

2

2

4 - Classificacroo e raridade
Quanto as indicac;:6es de RARO e DIFiclL servimo-nos dos apontamentos de H.V. com ligeiras
correcc;:6es por n6s introduzidas.
Na listagem, as iniciais indlcam a fonte onde nos baseamos para afirmar a sua existencia.

5 - Data de entrada em servlcro
Diz ainda A.F. que a obliterac;:ao mais antiga que conhecia se referia a Junho de 1857. Mas esta
data tem que ser corrigida j6 que temos uma carta com carimbo deste tipo de Portalegre (n° 170) e
chegada a Lisboa em 18-2-1857 e outra carta com carimbo deste tipo entrada em Lisboa em 25-2-1857
e chegada ao Porto em 25-2-1857.

6 - Conclusoes
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o Quadro resumo que se elaborou contempla 53 tipos de carimbos, versao mais completa do que
a primeira que apenas contemplava 48 tipos. Mas que naG se considera definitiva porque por certo
outros tipos de carimbos aparecerao e que em devido tempo serao estudados e catalogados
completando-se 0 estudo.
A terminar, tal como nas outras Iistagens, voltamos a aflrmar que estamos receptlvos a qualquer
achega que nos permita aperfeic;:oar e completar a listagem que apresentamos a terminar este artigo.
Finalmente, no Quadro resumo consideraram-se duas colunas a direita, selo e carta para que
cad a um que coleccione possa registar as suas existencias e faltas.
Porto. Agosto de 2007

Quadro resumo dos carimbos tipo 3:5:3 - l.a Reforma
N.Ode
ordem

N°. do
carimbo
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Localidade

1.1 L1SBOA
1.2
6.1 ALENQUER
6.2
11 ATOUGUIA DA BALEIA
25 GRANDOLA
33 PALMELA
50 PONTA DELGADA
51 FUNCHAL

Observa90es
Haste inclinada do n° 1
Haste incllnada do n° 1
3:6:3

Filatelista Grau de
raridade
A.F.
O.P.
A.F.
O.P.
O.P.
H.V.
J.A.
A.F.
O.P.

R
R
R
R

N.Ode
N°. do
Localidade
ordem carimbo
10
53.1 AMARANTE
11
53.2
56.1 BRAGA
12
13
56.2
14
60 FEIRA
15
61.1 GUIMARAES
16
61.2 VIZELA(?)
17
67 OL AZEMEIS
18
70 PENAFIEL
19
71 REGOA
73 RUIVAES
20
21
75 VILA DO CONDE
22
76 V.N.FAMALICAO
23
77.1 COIMBRA
24
77.2
DO CASTELO
102.1
25
26
102.2
27
112.1 VIZEU
28
112.2
136.1 SANTAREM
29
136.2
30
31
142 CHAMUSCA
32
159.1 EXTREMOZ
159.2
33
34
159.3
161 ARRAIOLOS
35
36
163 BORBA
37
165 ELVAS
38
166.1 EVORA
39
166.2
40
170 PORTALEGRE
41
171 PORTEL
42
172 REDONDO
43
173.1 SOUSEL
44
173.2
175 VILA VICOSA
45
46
176 VILA REAL
47
192.1 BEJA
192.2
48
49
194 ALMODOVAR
50
208.1 FARO
208.2
51
52
220 FAFE
53
221 CANTANHEDE

Observac;oes

3:6:3
n° 6-Largo
n° 6-Estreito
h=7mm
h=8mm

a

3:6:3
Aigarismos
Aigarismos
Alaarismos
Alaarlsmos
h=6mm
h=7mm

va

Abreviaturas: A.F.
H.V.
J.A.
O.P.

Normandos
Romanos
afastados
juntos

h=6mm
h=7mm E 4:5:3
3:6:3

h=6mm
h=7mm

h=6mm
h=7mm

h=6mm
h=7mm
h=5mm
h=7mm

Antonio Fragoso
Hernani Viegas
Jose Antunes
Oliveira Pinto

ANUNCIE NO BOLETIM DO
,

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Filatelista Grau de
raridade
A.F.
O.P.
A.F.
O.P.
A.F.
A.F.
O.P.
A.F.
A.F.
A.F.
H.V.
R
A.F.
A.F.
A.F.
O.P.
A.F.
O.P.
A.F.
O .P.
A.F.
O.P.
O.P.
R
A.F.
O.P.
O.P.
A.F.
R
H.V.
R
A.F.
A.F.
O .P.
A.F.
A.F.
A.F.
A.F.
O.P.
R
A.F.
A.F.
A.F.
O.P.
H.V.
R
A.F.
O.P.
A.F.
O.P.
R
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Aproveitando a oportunidade que nos oferecem os
Correios de Portugal, ao emitirem em 25 de Junho de 2007, uma
serie de 4 selos e uma folha miniatura tambem com 4 selos,
referentes ao acervo da Colecc;:ao Berardo, instalado no
Centro Cultural de Belem, em Lisboa, on de um dos selos e
dedicado a uma pintura de Pablo Picasso (Fig. 1).
Nao foi a primeira vez que os nossos correios nos brindam
com um selo dedicado a esse extraordinario pintor
malaguenho, pois na emissao referente aos Selos do Milenio
(Fig. 2), la conta a reproduc;:ao porcial do celebre quadro "As
Meninas de Avinhao", pintado em 1907 (parece actual, masja
tem 100 anos).
Nao queria deixar tambem de prestar a minha
homenagem a esse grande pintor, escultor, ceramista,
gravador e artista plastico que foi Pablo Picasso, que soube
manter 0 seu espfrito criativo ate ao fim da sua vida longeva.
Apaixonado e violento, na vida e na arte, foi 0 artista plastico
que mais vasta e profundamente revolucionou 0 gosto estetico
do seculo XX.
Da autoria de Picasso, encontra-se no
Museu de Caramulo, uma "Natureza Morta",
61eo datado de 1947 e oferecido ao museu pelo
seu autor. Esta obra pertence ainda a expressao
artfstica chamada "cubismo".
Na pia baptismal recebeu 0 nome
completo de Pablo Diego Jose Francisco de
Paula Juan Napomuceno Maria de los Remedios
Cipriano de la Santfssima Trindade Ruiz y Picasso.
Este pintor espanhol sofreu varias influencias,
desde 0 impressionismo ao surrealismo e ao
cubismo, de importancia decisiva na arte
contemporanea.
Nasceu em Malaga (Provfncia da
Andaluzia - Espanha), em 25 de Outubro de
1881. Recebe forma<;ao de seu pai Jose Ruiz
Fig. 1 - Yvert 3182 • Portugal. Emissoo 2007 - Museu
Berardo. Oblltera900 de 1.· dia de Lisboa (25.06.2007).
Quadro "Muiher no Sofa (Metamorfose) de 1929. Oleo
sobre tela eom 91,50x72,50 em. Centro Cultural de
Belem em Lisboa.

Blasco, que ganhava a vida como professor de desenho e
pintor, primeiro em Malaga, depois na Corunha e em
Barcelona. A sua irma Lola, um pouco mais nova, serviu-Ihe
varias vezes de modelo na sua adolescencia . Foi um meninoprodigio, produzindo delicados desenhos classicos aos 10 anos.
Em 1895 muda-se para Barcelona onde estuda belasartes (0 n.o 4 da Rua de la Plata, instala 0 seu primeiro atelier,
em 1896). Tendo chegado 6 cidade com 15 anos, entra para
a Academia de Belas Artes de Barcelona, on de permanece
sob a tutela paterna.
"Ciencia e Caridade", 1897 - foi 0 seu primeiro quadro
exposto com verdadeira ambi<;:ao profissional. A ciencia e 0
medico que toma 0 pulso da doente, cuja mao tem a cor
cinzenta da morte . A caridade e encarnada pela freira que
acolhe a crian<;:a, ao mesmo tempo que oferece uma bebida
6 doente. Picasso come<;:a e culmina a sua carreira
academica com este quadro, para 0 qual posaram 0 seu pai
e a sua jovem irma Lola, ja revela uma pericia pouco comum
num jovem de 16 anos (Fig. 3).
Visitando Paris pel a primeira vez em 1900, fica
impressionado com a nova pintura francesa que contempla
pela primeira vez. Desde entao visita frequentemente a capital
francesa, a capital do espirito nessa ocasiao, on de acaba por
se instalar definitivamente, desde 1904 ate 1945.

Fig. 2 - Yvert 2385 • Aftnsa 2658. EmissOo de 2000.
Selos do Milenio - Portugal. Obliteratrao ordinaria de 1.° dia de Usboa (15.03.2000). Quadro
"As Meninas de Avinhao" de 1907 - 6190 sobre
tela 244 x 233,7 cm. Museu de Arte Modema
de Nova lorque - EUA

A sua primeira maneira de pintar, ultrapassando as
velhas leis academicas, ganharam fama mundial sob 0 r6tulo
de "Periodo Azul" (1901-1904), que reflecte a influencia de Toulouse-Lautrec, tanto na cor e na forma
como nos temas - os pobres e os arruinados - . Segue-se 0 "Periodo Rosa", que se seguiu a esta mudan<;:a,
sendo mais quente, mas tambem mais enigmatico do que 0 "Azul", cujos temas sao nomeadamente
saltimbancos e artistas de circo.

Quadro "A Vida", 1903 - Aproveitado para ser utilizado num selo dos EUA sobre 0 abuso das drogas.
Esta alegoria de grande formato e 0 quadro mais ambicioso feito por Picasso ate este momento.
Concebido como um grupo simb6lico de significado aberto. Trata-se de uma homenagem ao seu amigo
Carles Casagemas - 0 personagem masculino semi nu - que no ana anterior se suicidara por amor, em
Paris (Fig. 4).
Quadro "Auto-retrato com paleta na
mao", 1906 - Um dos muitos auto-retratos
que 0 pintor faria ao longo da sua vida (Fig.
6) . Depois de consagrado como pintor
assinaria somente com 0 apelido materno,
PICASSO.
Em 1917 foi convidado por Serge
Diaghilec, empresario que dirigia os "Ballets
Russes" para fazer os cenarios do bailado
"Parade", em Roma. Foi la que conheceu
Olga Koklova, sua futura mulher. Voltou a ser
convidado para desenhar os cenarios e os
figurin~s de "0 Chapeu de Tres Bicos", em
1919, com musica de Manuel Falla.

Fig. 3 - Yvert 2131 • Edifi12485. Emissao de 1978 - Museu Picasso Espanha. Obliteratrao de 1.° dia de Barcelona (29.09.1978). Quadro "Ciancia e Caridade" de 1897. 61eo sobre tela com 197 x 249,4
cm. Museu Plcaso em Barcelona.

Quadro "Duas mulheres correndo na
praia", 1922 - Depois da primeira guerra
mundial, a cena artistica parisiense parece
ter uma acalmia ap6s a convulsa sucessao
de novidades das duas decadas do seculo.
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Durante alguns anos verifica-se um certo regresso aos val ores
tradicionais a que Picasso naG e alheio. Assim, alternando com
os quadros cubistas, Picasso pratica um certo classicismo
mediterronico que recupera 0 seu antigo interesse pel a forma
em termos quase escult6ricos. Edesta epoca este quadro, de
1922 (Fig. 7).
Quadro "Pablo vestido de Arlequim", 1924 - Pablo, filho mais
velho do pintor. Nas varias fases da sua vida, reflecte-se a
marcha ininterrupta da arte moderna, em seu anseio de
acompanhar as transforma<;:oes do homem e da sociedade. Ao
retratar 0 seu primeiro filho como "Arlequim", Picasso do um
exemplo dessa variedade de expressoes, que ora busca manter
a figura real, ora a dilui numa linguagem geometrica e abstracta.
o arlequim, tema da personagem centrar da "commedia
dell'arte" italiana sempre atraiu 0 pintor malaguenho devido a
sua natureza plastica. 0 contraste entre a parte colorida e a
sombreada revela 0 seu caracter de experiencia acerca da
representa<;:ao da forma tridimensional. preocupa<;:ao
dominante na obra figurativa desta epoca (Fig. 8).
Existe um selo das Na<;:oes Unidas, departamento de Geneve
(Yvert 21) que reproduz um quadro seu, pintado em 1938 e retrata
Fig. 4 - Yvert 936 • Scott 1438. Emissao de a sua filha Maia, em crian<;:a, perante a primeira tempestade
1971 - Luta contra 0 abuso de drogas - EUA. de neve do Inverno.
Obliterac;:ao de 1.· dia de Cleveland
(04.10.1971). Quadro "A Vida" de Maio de
Em 1939, a morte do sua mae, deixou-o muito deprimido
1903. 61eo sobre tela com 197 x 127,3 cm. por naG poder assistir ao seu funeral. pois encontrando-se
Museu de Arte de Cleveland. Oferta da Funrefugiando em Paris, devido as suas simpatias pela Republica,
dac;:ao Hanna, em 1945.

as autoridades nacionalistas espanholas naG
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0

permitiram.

o nu inspirou quase todos os artistas; estudar a anatomia humana e praticar 0 desenho do modelo
nu eram as bases da aprendizagem do pintor. Os artistas
achavam que 0 corpo era fundamental para 0 estudo de
quaisquer formas naturals, devido a sua variedade enorme
de gestos, movimentos, aspectos e expressoes faciais, que
reflectem todas as subtllezas possfveis dos pensamentos e
emo<;:oes (Fig. 9).
Em 1944 adere ao Partido Comunista Frances, sem
contudo acender a estetica do realismo socialista. Recebeu
o Premio Lenine da Paz, em Novembro de 1950 e Malo de
1962.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Picasso trabalha
em Paris, mudando-se depois, para 0 sui de Fran<;:a. para se
dedicar a ceromica. Em 1947 passou a viver perto de Cannes,
continuando a sua obra multivalente e interminavel.
Em 9 de Julho de 1950, Picasso fez uma Iitografia para
ilustrar 0 cartaz da convoca<;:ao do 2.° Congresso Mundial
da Paz, que se iria reunir em Vars6via (PoI6nia), pelo que a
sua "Pombo em v~~" apareceu, por todas as esquinas de
muitas cidades da Europa (Fig. 10(.
Como artista plastico, teve a sua participa<;:ao nos
filmes:
1950 - Rodou uma longa-metragem de 16mm que ficou
inedita, com a colabora<;:ao de Frederic Rossif.
1956 - Documentario realizado por Henri-Georges
Clouzot "Le Mystere Picasso"

Fig. 5 - Yvert 3743' Scott 3873. Emissao de 1071
- Quadros de grandes mestres em Moscovo Russia. Obllterac;:ao de 1.. dia de Moscovo
(07.07.1971). Quadro "Equilibrista da Bola", de
1905. 61eo sobre tela com 147 x 95 cm. Museu
de Belas Artes Pusch kin, de Moscovo.

1969 - "The Picasso Summer", realizado por Serge
Bourguignon, tambem com a sua colaborac;:oo.
Em 1963 foi inaugurado 0 Museu Picasso, em Barcelona
para 0 qual ofereceu muitas pec;:as da sua colecc;:oo
particular. Alguns dos postais maximos apresentados soo
reproduc;:6es de quadros que se encontram neste Museu (Fig.
11).
Introduzimos aqui um capftulo especial para
legendarmos duas das suas melhores obras: "As Meninas de
Avinhoo", de 1907 (Fig. 2) e "Guernica", de 1937 (Fig. 13).

As Meninas de Avinhao
A explorac;:oo de novas form as, deu-se com este
celebre quadro. Af se conjuga a fusoo da arte primitiva a de
Cezanne . Este perfodo experimental conduziu a grande
revoluc;:oo que abalou a estetica: 0 CUBISMO. Este foi 0
perfodo de grande produtividade para Picasso.
Esta celebre tela nasceu num momenta de procura.
Varios pintores, nomeadamente Picasso e Braque, tentavam
prosseguir 0 movimento iniciado por Cezanne que valorizava
o desenho. Picasso prosseguia esse caminho, a que juntava
a influancia de um primitivismo iberico e um deslumbre pela
escultura africana, com as suas faces angulosas cortadas
asperamente na madeira. As figuras contorcidas e as faces
semelhantes a mascaras seNem de ponto de partida para
um desenho que provoca um choque emocional violento.

Fig. 6 - Yvert 2128' Edifi12482. Emlssao de 1978.
Museu Picasso - Espanha. Obliterarrao de 1.· dia
de Barcelona (29.09.1978). Quadro "Auto-retrato com paleta no mao" de 1906. 61eo sobre tela
com 92 x 73 cm. Museu de Arte Modema de Filadeltia - EUA.

Nas tras mulheres da esquerda e evidente 0 legado de "As banhistas de Cezanne", embora as
formas se tenham simplificado enos rostos centra is 0 nariz se apresente de perfil. As duas da direita e a
natureza morta soo, em contra partida, manifestac;:6es de cubismo; as cabec;:as soo mascaras africanas
e 0 corpo foi facetado em pianos justapostos, formando uma trama unitaria com 0 espac;:o intermedio
que as separa da figura central.
Este foi 0 resultado de muitos estudos que comec;:aram no Inverno de 1906/07. 0 quadro foi
finalmente conclufdo 0 veroo de 1907, no Bateau-Lavoir, em Montmartre, local de Paris onde 0 pintor e
muitos outros criadores da epoca trabalhavam. Quase dez anos depois, em 1916, foi exposto ao publico
no Salon d' Antin. Foi depois com prado por
um coleccionador particular parisiense e
esteve afastado dos olhos do publico. Em
1937 foi comprado pelo Museu de Arte
Moderna de Nova lorque e exibldo em 1939.
Af continua desde entoo.

Assim nasceu GUERNICA

(1)

Nos principios de 1937, em plena guerra
civil, que tinha sido declarada em 18 de
Junho de 1936, 0 governo da Republica
decide encomendar a Picasso a realizac;:oo
de um grande mural destinado ao Pavilhoo
Espanhol da Exposic;:oo Internacional de
Paris, desse ano.

Fig. 7 - Yvert 1891 • Scott 2015. Emissao de 1981 - Phiiatelia'SI •
Paraguay. Obllterarroo de 1.. dia do Paraguay (14.11.1981). Quadro "Duos mulheres correndo no praia", de 1922. 61eo sobre tela.
Museu Picasso em Paris.

A encomenda vinha a somar-se a uma
serie de outros gestos do governo espanhol
para reafirmar 0 vfnculo polftico do artista
a causa republicana, entre as quais a sua
nomeac;:oo como director honorario do
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Fig. 9 - Yvert 2134 • Afinsa 2488. Emlssao de 1978. Museu PlcassoEspanha. Oblitera~ao de 1.° dia de Barcelona (29.09.1978). Quadro "0 pintor e 0 seu modelo", de 1963. 61eo sobre tela. Museu
Picasso em Barcelona.

Fig. 8 - Yvert 1840 • Scott 1431. Emissao 1975.
Europa - Fran~a. Oblitera~ao de I.. dia de
Estrasburgo (26.04.1975). Quadro "Pablo vestido de Arlequim", de 1924. 61eo sobre tela com
130 x 97 cm. Museu Picasso em Paris.
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Museu do Prado. Picasso que ja entao era internacionalmente
considerado como 0 mais destacado artista de vanguarda,
aceitou de imediato naG s6 a referida nomeac;:ao, que devido
ao facto de residir em Paris teve um caracter simb6lico, mas
tambem 0 encargo de realizar 0 mural, em bora no que se
refere a este, apesar da premencia do tempo, tenha
demorado a decidir-se quanta ao seu conteOdo.

Picasso levou quatro meses para decidir 0 motivo inspirador
do mural, que, como e sabido, 0 tema foi 0 bombardeamento da hist6rica vila basca de Guernica,
situada no nordeste de Espanha, em 26 de Abril de 1937, pela Legiao Condor, da Luftwaffe alema, com
avioes procedentes de Burgos, causando a morte de 1654 espanh6is e ferindo 889, embora a vila naG
tenha sido objectiv~ militar.
A aviac;:ao alema produziu um verdadeiro massacre entre a populac;:ao civil. Em 1 de Maio, Picasso
recebe as primeiras informac;:oes e fotografias, que Ihe causam tal impressao, que num estado de
criatividade febril mandou transportar para 0 seu atelier da Rua des Grans-Augustins a monumental tela
de 3,51 m por 7,82m, e num processo vertiginoso, que conhecemos em todas as suas eta pas grac;:as as
fotografias que Dora Maar foi fazendo, concluiu-o em escassas tres semanas.

o resultado foi total mente surpreendente na forma e conteOdo. Em primeiro lugar Picasso decidiu
que as protagonistas seriam exclusivamente mulheres, crianc;:as e anima is, as autenticas vftimas inocentes
de qualquer guerra, mas alem disso pintou 0 quadro a preto, branco e cinzento, gama mais pr6pria de
uma fotografia ou dum cartaz.
Uma serie de figuras resumem emblematicamente 0 horror e 0 sofrimento oprimente do
acontecimento: 0 touro, 0 cavalo ferido (que simboliza 0 povo como vftima inocente), 0 guerreiro
decapitado, 0 grito telOrico da mae com 0 filho
morto nos brac;:os.
Mas se alguma coisa esteve desde 0 principio a margem de qualquer dOvida foi a eficacia moral e estetica do quadro, que se converteu
na obra pict6rica mais popular do seculo xx e
numa das melhores jamais pintadas sobre 0 tema
belico.
Os processos utilizados na composic;:ao do
espac;:o sao as caracterfsticas cubistas, como 0 tra-

Fig. 10 - Yvert 557 • Scott 439. Emissao de 1951. Congresso
dos defensores do paz. Oblltera~ao de 1.· dia de Praga
(21.01.1951). Utografia "Pombo em voo", de 1950.

tamento de muitas figuras. A renuncia de cor tem tambem
uma func;:oo expressiva.

As mulheres na vida de Picasso
Entre as mulheres que partilharam com ele a intimidade
de uma vida, Franc;:oise Gillote foi a que mais intensamente
sentiu os efeitos do convlvencla com um homem que
dificilmente pertenceria a uma pessoa s6.
No seu livro "Vivre avec Picasso", procura dar um retrato
vivo e exacto do homem que 0 mundo inteiro admira (Fig.
12).
A sua primeira mulher, foi a bailarina russo Olga Koklova
(casaram em 1918), que Ihe deu 0 seu primeiro filho, Pablo.
Durante a primeira guerra mundial, vive um patetico
romance com Eva Gouel, a jovem a que se seguiu a Fernande
Olivier no sucessoo de romances estoveis que viveu, e que
acompanha no hora do morte, neste coso causada pel a
tuberculose.
Antes de Olga manteve relac;:oes com Fernande Olivier
e Marcelle Humbert, a modelo Eva dos primeiros quadros
cubistas. Depois a sua relac;:oo com Dora Maar, que sucede
a Marie-Therese Walter, moe do sua segundo filha.

Fig. 11 - Yvert 2129 • Edifll 2483. Emissao de 1978.
Museu Picasso - Espanha. Oblitera90a de 1.·
dia de Barcelona (29.09.1978). Quadro "Retrato de Jaime Sabartes" , de 1939. Oleo sobre tela.
Museu Picasso em Barcelona.

As duos ultimas relac;:oes amorosas, com Franc;:oise
Gillote que Ihe daria mais dois filhos, e com Jacqueline Roque, com quem se casou em 1961,
acompanhando-o ate sua morte, em 1973.

a

Marina Picasso revelo no seu livro, 0 lado sombrio do avo. Ela tinha 22 anos quando 0 pintor
malaguenho morreu em 1973, e precisou de quase tres decadas de distanciamento e muitas horos de
pSicanolise para colocar em palavras 0 que ninguem, nem ela, ousaria dizer ate aqui.
Com este texto intimo e revelador. Marina Picasso, a neta, agora com 54 anos, em bora respeitondo
o genio, desnuda perante 0 olhar boqulaberto dos leitores as imperfeic;:oes demasiado humanas daquele
que foi 0 fundador do cubismo, amigo de Apollinaire, Max Jacob e Braque, que pintou uma nova visoo
do seculo XX e que lutou por permanecer fiel a sua arte.
Trata-se de um retrato pessoai e
desmistificador (pincelado com laivos de
amor e 6dio por quem acaba de superar
um processo longo e doloroso), de uma
famflia que viveu no sombra de grande
Picasso - egoista, mesquinho, megal6mano,
mis6gino, manipulador -, pagando um alto
tributo dessa pertenc;:a.

Fig. 12 - Yvert 3876. Emissao de 2006 - Exposi9ao Mundial Espanha
2006. Oblitera9ao de 1.· dia de Malaga (13.10.2006). Foto de Pablo
Picasso no seu estUdio, em 1953

o "genio devorador" deixou, para
quem noo saiba, um rasto de humilhac;:oo e
destruic;:oo emocional daqueles que ihe
eram mais pr6ximos: a sua ultima esposa
(Jacqueline Roque, ap6s a marte de
Picasso, noo suporta a solidoo e do um tiro
no cabec;:a em 1986), um neto (Pablito) e
uma amante (Marie Therese) suicidaram-se;
casado com Olga Koklova, 0 sua primeira
mulher (viveria com mais seis, objectos de
paixoo ardente e vulconica, fora as musas
que conhecia nos bordeis), sempre dlsse
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Fig. 13 - Yvert 29 (Bloco) • Edifil 2630. Emissao de 1981. Primeiro
Centen6rio do seu nascimento. Obliterac;ao especial de Madrid
(25.10.1981). Quadro "Guernica", de 1937. Oleo sobre tela com 349,3
x 776,6 cm. Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia em Madrid.

pUblicamente ser futil e histerica; 0 filho, poi de Marina, vivia
no miseria (e acabaria por morrer minado pela rejeic;oo e
pela bebida), enquanto 0 pal, que 0 humilhava sempre que
podia, vivia no abundoncia; Pablito, 0 irmoo de Marina,
fragllizado pela morte do avo, de quem fora sempre impedido
de se aproximar, e de se despedir no leito do morte pela
ultima mulher de Picasso, suicidou-se com 24 anos.
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Fig. 14 - Yvert 1379. Emissao de 2005. Europa
(Gastronomia) - Vaticano. Oblitera-;:ao de 1.°
dia do Vaticano (02.06.2005). Prato decorado
com peixes. Museu do Vaticano.

Hoje por ironia do destino, Marina e os seus cinco filhos vivem no coso (e "atellier") que Picasso
possuia em Mougins, no sui de Franc;a e a porta do qual ela e 0 irmoo tantas vezes esperaram ser recebidos,
debaixo de chuva e em voo pelo avo (2),
Em Outubro de 1971 reside no seu palacete "Notre Dame de Vie", no aldeia de Vallauris, no to po
do colina que domina a baia de Cannes, no sui de Franc;a, sobre 0 Mediterraneo,
A sua vitalidade artfstica condu-Io a ceromica e a escultura, que praticou continuadamente no
decorrer de toda a sua carreira, ate 00 ponto de se inclulr entre os grandes escultores do seculo XX,

o estilo das suas ceromicas tambem e pessoal, embora possa ser relacionado com a olaria
tradicionalista, como 0 exemplo junto (Fig, 14), Este prato decorado com peixes est6 conservado no
Museu do Vaticano,
As 11 horas e 40 minutos, do dia 8 de Abril de 1973, em Mougins (Alpes-Maritimos), a morte
surpreende, finalmente, 0 homem que foi Picasso, com 91 anos de idade e 80, efectivamente, dedicados
as artes pl6sticas nos suas mais diversas formas,
Picasso era um cidadoo do Mundo, nascido em Espanha, morreu em Franc;a, mas recordado em
todas as nac;6es civilizadas,
Lisboa, Dezembro de 2007

Notas
(1) - Porte deste texto a do autoria de Francisco Calvo Serraller e foi publicado no Jornal Publico.
(2) - Este texto foi respigado por Vitor Quelhas, do Jornal Expresso e faz porte do livro "Meu Avo Pablo
Picasso", de Morino Picasso, edi-;:ao Ambor, 2005, traduzido par Moria Amalia Pedroso.

eO~~/O.f tlltl"CUHtV1irO.f

Ie

(1)

rIo(}fI.II(~1( t()~ ()I;(};OJ~

Vamos dar infcio neste numero do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal a uma rubrica onde se faro a transcri<;:oo
de documentos sobre os Correios Ultra marinos, noo sendo feito
qualquer comentario sobre os mesmos. Entendemos assim
partllhar com 0 leitor interessado documentos oficiais,
ocasionalmente encontrados, que em alguns casas iroo
responder a questoes ja formuladas, e noutros casas seroo a
fonte de novas questoes, para as quais se tentara encontrar
resposta.

o Correio em Dameo, Diu e Nagar Avely em 1887
1 - Prologo. (1884) 0 encerramento do Correio Ingles
em Damoo.
N°60 1884 3° R
N°23
limo. Exmo. Sr.o
Dando porte de que em Damoo se vai montar uma Delegacroo
postal portugueza em substituicroo do ingleza que de apoca
remota estava ali estabelecida

Constando-me por informa<;:oo do governador de Damoo que
o servi<;:o postal nesse districto era feito desde epoca remota
sob a administra<;:oo ingleza, sem interferencia alguma das
autoridades portuguezas, facto este que passara, ou ignorado
ou despresado ate agora, sendo alias um vexame nacional
ainda maior nos tempos passados, em que noo havia 0 tratado,
que quasi unifica as duas administra<;:oes, communiquei ao
governador de Bombaim que por harmonia do servi<;:o no
territorio portuguez e por dignidade nacional dava ordens a
montar uma delega<;oo postal no referido districto de Damoo,
e pedi que fizesse retirar os empregados postaes inglezes
daquella localidade.
Respondeu-me 0 mesmo governador de Bombaim que da
minha reclama<;:oo havia dado conhecimento ao governo da
India, aguardando a sua resolu<;:oo, da qual opportunamente
me daria conhecimento.
Acabo agora de receber do governador de Bombaim 0 officio
de 5 do corrente, que por copia tenho a honra de passar as
moos de V. Elf, no qual me participa que 0 seu governo noo
tem duvida alguma em fazer retirar de Damoo a reparti<;:oo
do correia britannico, deixando ella de funcionar desde 1 de
Abril proximo seguinte.
o que tenho a honra de levar a alta considera<;:oo de V. Elf
para seu conhecimento.
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Deus guarde a V. Ex" Nova G6a 18 de fevereiro de 1884.
limo e Exmo Sr. Ministro e Secretario de Estado do negocios da marinha e ultramar.
o Governador Geral
Visconde de Pac;:o de Arcos.
Documento do off" n023 de 1884
N°479 of 1884-Financial Department
Bombay Castle, 5th February 1884.
To his Excellency, Viscount de Pac;:o d' Arcos
Governor General of Portuguese India
Most illustrous and Eccellent Sir,
With reference to my letter N° 2720 dated the 26'h July last I have the honour to inform Your Excellency that
the Government of India have intimated that they have no objection to the withdrawal of the British Post
office from Damam with effect from the l ' April 1884.
Accept Most Illustrious and Excellent Sir.
The assurances of profound respect with which I have the honor to be Your Eccellency's Most obedient
Servant (assignado de) James Fergusson, Governor of Bombay.
Est(] conforme - Secretaria do Governo Geral
15 de Fevereiro de 1884.
o Secretario Geral

2 - 0 Reletorio de 1886.

94

Administrac;:ao Districtal do Correio de Damao
N°44
limo, e Exmo. Sr.
Em satisfac;:ao das sa bias determinac;:6es contidas no officio de V. Ex" de lOde Setembro ultimo, cabe-me
a honra de elevar respeitosamente (] presenc;:a de V. Ex" as inc/usas informac;:6es e alterac;:6es relativas
aos correios desta circunscrip<;ao; accusando tambem ter recebido 0 officio de V. Ex" no 35 de 5 de
Janeiro proximo findo, com as circulares e repertorio das mesmas, pub/icadas por essa Exma Direc<;ao
Gera/. assim como 0 repertorio da legislac;:ao novissima dos Correios, Telegrafos e Pharoes.
Pe<;o egualmente a bondade de desculpar, que 0 naG tenha feito tanto tempo como devia; visto que
foi isso devido a uns inconvenientes contrarios (] minha vontade; ficando de remetter mais esclarecimentos
que V. Ex" me ordenar.
Deus guarde a V. Ex" - administra<;ao districtal do correia de Damao, 10 de Mar<;o de 1887
limo. e Exmo. Sr. Chefe da 2° Repartic;:ao da Direcc;:ao Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes de
Portugal.
o administrador Miguel Jose Moraes.

Informac;;c5es
Em execu<;ao das ordens de V. Ex" devo dizer 0 seguinte sobre os correios desta circunscripc;:ao.
o districto postal de Damao he formado das seguintes esta<;6es:
Administrac;:ao districtal do Correio de Damao
Delegac;:ao do Correio de Diu e Suddelegac;:ao do Correio de Nagar-Avely
Do Correio de Demeo

Este Correio cuja instituc;:ao data do anna de 1884, porquanto havia aqui antes um correio inglez
estabelecido desde remotos tempos, e que tem a sede na cidade de Damao, comprehende a cidade
e aldeas em uma extensao de 100 kilo metros quadrados com 1400 habitantes.
o Correio rende annualmente quase 1771 rupias pel as estampilhas, bilhetes postaes, portes de
correspondencia naG franquiadas e premio de vales: sendo mais 216 rupias aproximadamente a receita
virtual pel as cartas e volumes officiaes que naG estao sujeitos ao pagamento de porte. E a sua despeza
annual importa em 1302 rupias pelo vencimento dos empregados; e mais 40 rupias pouco mais ou men os,
pelos objectos precizos para 0 expediente.
o pessoal comp6e-se de um 1° aspirante e um 2° aspirante, e tem 3 carteiros, 1 servente e 2 conductores
de malas. E 0 servic;:o conslste na emissao de vales postaes para qualquer ponto deste Estado e India
ingleza; registo de correspondencias para 0 interior e qualquer parte onde 0 correia inglez tem
communicac;:ao; com 0 correia de Nagar-Avely, e com 0 de Vapi da India ingleza, 0 qual dista daqui 10
kilometros.

Aceitam-se correspondencias das seguintes especies: cartas, bilhetes postaes, jornaes, impressos,
manuscriptos, amostras e encommendas, as quais todas menos as registadas se recebem nos caixas do
correio, collocadas on de ha mais movimento, que se abrem diariamente pouco antes de se expedirem.
A expedi<;ao de malos por via de conductores a pe he diaria, como tambem a recepcao a que segue
logo a distribui<;ao nos domicilios por carteiros. - 0 que tudo se faz no forma do regulamento postal em
vigor neste Estado.
Calculando-se pelo movimento de Mar<;o passado, sera em um mez 0 numero das correspondencias
expedidas, ordinarias 4678, registadas 115, vales 36, e officios 144; e das recebidas ordinarias 5786,
registadas 90, vales 12 e officios 65.
Do Correlo de Diu

o

Correio de Diu, situado no cidade daquelle nome, comprehende todo aquelle Districto em uma
extensao de 52 kilo metros quad rados, com 12000 habitantes.
A sua receita annual calcula-se em quase 793 rupias pelas estampilhas, bilhetes postaes, e portes das
correspondencias nao franquiadas, importando em mais 76 rupias a receita virtual pelas cartas a volumes
officiaes que nao pagam 0 porte. E importa a despeza annualmente em 566 rupias pelo vencimento dos
empregados; e mais 24 rupias pouco mais ou men os, pelo expediente. Aquelle correia tem um 20 aspirante,
servindo de delegado, um carteiro e 4 conductores de mala. 0 servi<;o he registar correspondencias, e
trocar mal as com 0 correia inglez de Vyma, que dlsta dela 16 kilometros; aceitando correspondencias
de todas as especies que se recebem neste correio, menos amostras, encommendas e vales. 0 modo de
receber as correspondencias do interior, conduzir as malos, e distribui-Ias, he 0 mesmo que neste correio.
Sera em um mez 0 numero das correspondencias expedidas, ordinarias 1774, registadas 28, e officios 21 ;
e das recebidas ordinarias 2892, registadas 11, officios 53.
Do Correlo de Nagar-Avely

Aquelle correia comprehende todo 0 concelho de Nagar-Avely, do extensao de 280 kilometros quadrados,
com 36000 habitantes, e esta situado em Dadra, capital do Concelho.
Avalia-se a receita annualmente em 41 rupias mais ou menos, pel os estampilhas, bilhetes postaes, e
portes das nao franquiadas; eo receita virtual pelos officios que nao devem pagar porte, sera 78 rupias.
A despeza importa annualmente em 350 rupias pelo vencimento dos empregados, e mais 12 rupias pelo
expediente.
o subdelegado daquelle correio nao pertence 00 quadro, vencendo apenas pequeno gratifica<;ao, e
tem 1 carteiro e 2 conductores de malas. Regista correspondencias, e troca malos com este correia
aceitando correspondencias das especies que aceita 0 de Diu, e fazendo 0 servi<;o de receber a
correspondencia do interior, conduzir as malas, e distribui-Ias, do mesmo modo como este correio.
Proximamente expede em um mez 90 correspondencias ordinarias, 1 registada, e 52 officios; e recebe 93
ordlnarias, 5 registadas e 40 officios.
AlterQ(;6es

Segundo as determina<;oes de V. Ex<' cumpre-me expor as seguintes medidas, de que parece, podem
resultar commodidade 00 publico, e vantagens para a fazenda do Estado.
Mandar effectuar por via dos carteiros 0 pagamento de vales do correia nos domicilios dos destinatarios,
que prezentemente recebem nos reparti<;oes do fazenda com grande fadiga, demora e as vezes
gastando alguma coisa por uma formalidade que se podem dispensar; razoes por que se preferem aqui
as letras de cambia aos vales, apezar de offerecerem estes toda seguran<;a e vantagem de frac<;oes
de moeda. Do mesmo modo como se distribuem as remessas registadas, pel as as quaes os carteiros
respondem.
Tornar extensiva as delega<;oes e ainda as subdelega<;oes do correia a autorizo<;ao para emittir vales, e
permutar correspondencias de todas as especies, que se aceitam nos administra<;oes do correio, por
falta do qual para as referidas esta<;oes recorre-se aos correios inglezes, ou ficam sem serem satisfeitas as
necessidades do publico.
Conviria muito estabelecer troca de vales postaes entre estes correios, e os do Metropole e das provincias
ultramarinas, a qual por nao ser permittida, VaG para 0 correia ou associa<;oes particulares de Bombaim
quando tiverem de remetter dinheiro, e as vezes com grande desconto.
Tambem nao delxara de aproveitar, supprimir certas formalidades desnecessarias do regulamento que
actualmente rege os correios deste Estado.
Administra<;ao districtal do Correio de Damao, lOde Mar<;o de 1887
o administrador
Miguel Jose Moraes.
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Jantar Comemorativo do 64. 2 Aniversario do nosso Clube

a tradicional jantor comemorativo do aniversario do nosso Clube decorreu dia 27 de Outubro
passado. Completou 0 nosso Clube a bonita idade
de 64 anos, continuando sempre no vanguorda do
associativismo filatelico.

o nosso associado Jose Manuel dos Santos Pereira, agraciado com a medalha de 25 anos de associado.

o nosso associado Manuel de Sousa Morais Faico, agraciado com a medalha de 25 anos de associado.
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soas 00 CFP.
Outro ponto alto foi a atribuic;:oo dos "selos
de Ouro", galordoo que premeia os filatelistas, que
durante 0 ana se distinguiram no filatelia, pelos trabalhos que desenvolveram, ou pelos servic;:os relevantes prestados 00 nosso Clube.

Foi mais uma jornada de grande exaltac;:oo
e fervor clubfstico, sinal de que 0 convfvio filatelico
continua vivo e interessante. Diremos que este jantor foi um exito retumbante. as nossos associ ados
continuam a encontor neste evento um momenta
de exaltac;:oo clubfstlca.

Foi com grande prazer que tivemos a oportunidade de conviver com a representac;:oo do Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. Esperamos poder contor no proximo aniversario, que sera
o 65°, com a presenc;:a noo so do NFACP, mas tambem de outros clubes filatelicos, por forma a estreitormos lac;:os de amizade.

o nosso associado Jose Luis Pessoa LobOo Tello, agraciado com a medalha de 25 anos de associado.

nosso ~)cla~
ciado com a medalha de 25 anos de associado.

Foi ponto alto deste convfvio a atribuic;:oo a
diversos associados das medalhas comemorativas
de 25 e 50 anos de filiac;:oo. Notamos, que com 0
passor dos anos, a lista de laureados vai aumentando significativamente, sinal do fidelizac;:oo das pes-

Estamos convictos de que esta tradic;:oo se
mantera por muitos anos, com uma adesoo c oda
vez maior de associados, po is sera sinonimo de vitalidade associativa.

SELOS DE OURO 2007
5elo de Ouro - Dedicacrao e Excelencia
Sergio W. Sousa Simoes prestigiado comerciante com mais de meio
seculo dedicado a Filatelia. exercendo 00 longo do sua vida. uma actividade
altamente frutuosa nodesenvolvimento do Filatelia. Actual socia n.o 45 do
Clube Filatelico de Portugal. a ele se associou nos primeiros ones do sua vida.
Nos momentos de aperto financeiro do nosso Clube. nunca Sergio Simoes
deixou de colaborar no resoluc;:ao dos mesmos. quer contribuindo com um
donativ~. quer com contribuic;:oes de outras especies. Foi sempre um grande
amigo do nossa instituic;:ao. Com propriedade pode-se afirmar. que Sergio
Simoes. e uma figura incontornavel do Filatelia Portuguesa. Sem ele a Filatelia
nao serio a mesma.

5elo de Ouro - Filatelista do Ano
Dr. Rene Rodrigues da Sliva. Conceituado filatelista. autor de varios artigos filatelicos de grande originalidade. resultante do sua excepcional arguncia
no detec;:ao dos erros de concepc;:ao nos selos nacionais e internacionais. Expositor com merito firmado. pela singularidade e originalidade dos temas que
expoe. Durante 0 ana de 2007 desenvolveu um trabalho extraordinario. em
prol do Filatelia Nacional. no Sociedade Historica do Independencia de Portugal. que culminou com a realizac;:ao do 1.° Curso de Filatelia em colaborac;:ao com 0 nosso Clube. Este frutuoso trabalho teve como consequencia a
adesao de novas elementos a famnia filatelica.
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5elo de Ouro - Melhor Livro
Artigos Filatelicos Dispersos (1898-2004), Vol. 2. Em boa hora editado
pelo Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. esta obra conclui a
recolha dos artigos do saudoso Eng.o Armando Mario O. Vieira. prestigiado e
eminente filatelista. Este livro deu-nos a oportunidade de apreciarmos um inedito artigo. bem como 0 texto que nao chegou a terminar e que daria origem
00 Iivro "Os Correios e a Guerra do Patuleia" . Com este contributo 0 Nucleo
Filatelico do Ateneu Comercial do Porto veio de certo modo preencher 0
vazio que 0 desaparecimento de tao singular e importante personagem deixou no Filatelia Nacional. Este Iivro. assim como 0 volume que 0 antecedeu
serao sempre obras de referencia no area filatelica .

5elo de Ouro - Melhor Artigo
Historia Postal de Angola (16) * Sobrecargas locais de 1919/
1921 de autoria do nosso associado Elder Manuel Pinto Correia.
Resolveu a Direcc;:ao do CFP envolver os nossos associados no escolha deste galardao atraves do seu voto. Foi uma votac;:ao bastante concorrida e competitiva merce do escepcional qualidade
dos artigos publicados no nosso Boletim. A escolha dos nossos associados recaiu no artigo em epfgrafe que tal como os outros e um
artigo de excelente concepc;:ao. escrita simples e concisa. sendo
de realc;:ar 0 profundo trabalho de investigac;:ao levado a cabo
pelo seu autor. A qualidade dos 36 artigos publicados nos ultimos 4
numeros do nosso Boletim. sao sinonimo do pujanc;:a evidente. por
que passa a Iiteratura filatelica.

5elo de Ouro - Assoclado do Ano
Eng.a Jorge Miguel da Silva Fonseca Cime. Pela sua sempre pronto e
solicita vontade de colaboror com a DirecC;ao do CFP, mormente no area
informatica, 0 Jorge Cirne tornou-se num associado indlspensavel. A seu inestimavel trabalho no resoluC;ao dos nossos problemas Informaticos, allado
excelencia do trabalho desenvolvido no colocac;ao dos nossos leil6es no nosso
Website, sao raz6es mais do que suficiente pora justificor a atribuic;ao deste
galordao. Dedicou muito do seu tempo promovendo as actividades descritas com competencia e rigor. Ecom associ ados como 0 Jorge Cirne que 0
CFP sera malor e melhor.

a
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Trofeu Comendador Dias Ferreira
Teve lugar no passado dia 15 de Dezembro, no sede do Clube Filatelico de Portugal, a final do
Trofeu Comendador Dias Ferreira 2007, patrocinado pela Filatelia do Chiodo.
Estiveram presentes 20 participac;:oes de
grande qualidade filatelica, apuradas durante as tres eliminatorias que efectuamos durante 0 ano. A votac;:oo foi muito diversificada,
po is estavam em competic;:oo as melhores.
Pelo segundo ana consecutivo venceram a votac;:oo os nossos associado Eduardo
e LUIs Barreiros, que para alem do colecc;:oo
vencedora tambem arrebataram as segundas e terceiras posic;:oes com outras participac;:oes.

o Clube Filatelico de Portugal felicita
os nossos colegas e associados por tao brilhante victoria.

Entrega pelo Presldente do CFP do trofeu brilhantemente conquistado por Eduardo e Luis Barrelros

Ede realc;:ar a bela participac;:oo "Lisboa
e p'ra viver" que brilhantemente obteve exaequo com outras participac;:oes 0 terceiro
lugar. Esta colecc;:oo foi apresentada pelos
alunos do 1.0 Curso de Filatelia, organizado
pela Sociedade Historica do Independencia
de Portugal, e 00 qual 0 CFP em boa hora se
associou. Esperamos que brevemente se pos-

Panoramica da multo partlcipada exposic;:ao, podendo-se apreclar a boa qualidade dos quadros expositores recentemente adquiridos

so avanc;:ar para um segundo curso, pois os frutos colhidos
nessa primeira experiencia foram de boa qualidade.
A grande qualidade das colecc;:oes expostas determinou uma votac;:oo muito equilibrada. Podemos constatar pelo
quadro classificatlvo que a diferenc;:a entre 01.0 e 019. 0 classificado se ficou por apenas 7 votos.
Nesta final foram pela primelra vez utilizados os 12 quadros expositores que 0 CFP adquiriu com a ajuda de um grupo de associados.
Com estes novos equipamentos, estamos finalmente
apetrechados, para com a dignidade que merecem as nos50S actividades, as podermos realizar sem estarmos sujeitos a
boa ou ma vontade de terceiros.
Estamos convictos de que a proxima edic;:oo do Trofeu
Comendador Dias Ferreira, a iniciar ja no proximo mes de

Quadro com a colecc;:ao vencedora
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Mar<;:o, com a realiza<;:oo da 1,0 eliminat6ria, ter6 uma participa<;:oo massiva dos nossos associados, Se
far caso disso poderemos alargar 0 numero de partlcipantes por eliminat6ria para 24 quadros,
A Direc<;:oo do CFP noo pode deixar de endere<;:ar felicita<;:oes a todos os concorrentes que nos
brindaram com as suas belas participa<;:oes, bem como agradecer a participa<;:oo sempre empenhada
de todos os nossos associados neste evento,
Est6 de parabens a FILATELIA.
A classlfica<;:oo final do Trofeu foi a seguinte:

Final
15 de Dezembro de 2007
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1.0 - Eduardo e Luis Barreiros
Campo de Prisioneiros de Angra do Heroismo
2.0 - Eduardo e Luis Barreiros
Mor;:ambique 7° Grande Guerra
r - Joaquim Lopes Trlndade
Inteiros Postais "Ceres"
Eduardo e Luis Barreiros
Correio das Col6nias - Per/odo Pre-adesivo
Alunos da S.H.I.P.
Lisboa e p' ra viver
Luis Frazeo
A falta de se/os no Ultramar Portugues
Elder Manuel Pinto Correia
Angola - Centen6rio da India
8. 0 - Joaquim Lopes Trindade
D, Carlos "Mouchon"
Manuel Sousa Loureiro
Emissao " HELICE "
Rene Rodrigues da Silva
Decanos da Filatelia Mundial
Abmo Beja Madeira
Napo/eao 11/- Variedades de impressao
Jose lima Correia
SP.M. Guine
1r - Abnio Beja Madeira
25 Reis D, Lulz Perfil
Joaquim Cortes
Franr;:a Monumental
Guilherme Sepulveda Rodrigues
Franquias Mistas
16.0 - Manuel Jose Jardlm Janz
Sao Tome - RepubJicas Locais - 7920
Rene Rodrigues da Silva
Mensagens Desportivas Erradas
18.0 - Gullherme Sepulveda Rodrigues
Correio Maritimo
AbRio Beja Madeira
Franr;:a - Ceres

14 votos
12 votos
10 votos
10 votos
10 votos
10 votos
10 votos
9 votos
9 votos
9 votos
9 votos
9 votos
8 votos
8 votos
8 votos
7 votos
7 votos
6 votos
6votos

Colecyoes de Prestigio
Durante 0 ultimo trimestre tivemos a oportunidade de poder apreciar, no Sede do nosso Clube, um
lote de tres excelentes colecyoes. Esta iniciativa insere-se no agenda de actividades do CFP, intitulada
como "Colecyoes de Prestfgio".
Em boa hora demos corpo a estas exposiyoes, que
tem como aliciante serem guiadas pelos expositores. Assim
os nossos associados podem apreciar as colecyoes e ouvir
as explicayoes prestadas, e sempre com grande interesse,
por parte dos filatelistas seus proprietarios.

Ecompletamente diferente, para melhor, ver e apreciar uma coiecyoo especializada, quando temos a explicayoo do mesma, pelo filatelista que a estudou, que investigou os temas, e que sempre nos vai deliciando com as
"estorias", que sempre existem, ligadas a obtenyoo de um
ou outr~ exemplar.
Armando Bordalo Sanches e a sua
Isen~ao de Franqula em Portugal"

colec~ao

"A

Ea interllgayoo destes factores que tornam a filatelia
um "hobby" excitante e fantastico, aliando os aspectos
ludicos a cultura pessoal.

Dia 20 de Outubro esteve patente a prestigiosa
colecyoo "A Isenyoo de Franquia em Portugal" de Armando Bordalo Sanches. Colecyoo com um impressionante
palmares, estuda exaustivamente a isenyoo de franquia em
Portugal. Bordalo Sanches explana em 128 folhas todo 0
seu conhecimento sobre a materia. Estudioso meticuloso do
tema e criterioso no escolha os especimes, deliciou os nossos associados com 0 material apresentado, bem como
com a sua eloquencia filatelica.
A lOde Novembro, foi a vez do nosso associado Lufs
Armando Barroso, nos presentear com a presenya, no nosso Sede, do sua excelente colecyoo "Estudo dos inteiros
posta is Cavaleiro Medieval". Muitas vezes as participayoes
Armando Barroso, preparando a apresentafilatelicas comtemporaneas soo objecto de menor interes- c;:ao do sua participac;:ao de Inteiros posta is.
se e algumas vezes erradamente desvalorizadas. Esta
colecyoo inteirista e a provo dos erros que por vezes se cometem numa avaliayoo menos cuidada. Euma
colecyoo com especimes de grande raridade filatelica, para alem de muito bem
apresentada e estudada pelo seu proprietario. Lufs Barroso esta po is de parabens
pela participayoo que apresentou.
Em Dezembro, mais precisamente no dia 8, tivemos a oportunidade de
apreciar a fantastica colecyoo do
nosso associ ado Adelinos de Melo
Caravela, intitulada "Pre-Filatelia *
Indicativos manuscritos". Noo ha palavras para descrever 0 material
Adelino Caravela
filatelico apresentado. Esta colecyoo
destaca-se pela excelencia dos especimes, alguns deles
com indicativ~s manuscritos unicos, que aliados 00 saber
filatelico do Adelino Caravel a deliciaram os nossos associados.

Sala de Convivio do CFP em dia de "Colecc;:oes
de Prestiglo".

Para os proximos meses teremos mais "Colecyoes de
Prestfgio" no sede do CFP. Consulte a nossa agenda e participe . Garantimos que dora por bem empregue 0 seu tempo.
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FILA TELIA CAETANO
Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro.
Novidades. Tematlcos.
Sobrescritos de 1.0 dia.

FILNUMlS
o Guia do Coleccionador
Apartado 5273
2831 - 904 Barreiro - Portugal

www.filateliacaetano.net
email: geral@fiIateliacaetano.net
Tem: 93 663 76 39

FILA TELlA·NUMISMA TICA
MADEIRA

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08
1170-215 LlSBOA

PORTUGAL

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as

Casa Especializada em:
• MOEDAS * SELOS • NOTAS·
de
Portugal!A90res!Madei ra/Macau
Ex-Colonias

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-213467661
Fax: +351-213259090
http://www.filatelia.tv
e-mail: j.macas@filatelia.tv

C811P1IA • VBIm.

SELOS • HISTORIA POSTAL

Grandes Colecl;oes e
pel;as isoladas
Apartado 4511
9001·801 FUNCHAL

COMPRA - VENDE

Tel.:291 22 30 70
Fax:291 230805

Aberto de 2.a a 6. a das 14.30 as 19.00
(de manha, com marcac;ao previa)
Agora com loja virtual na Internet.
Enderec;o: http://www.filatelia.tv

Selos de Ouro 2007
Patrocinados pala

Filotelio do Chiodo
Rua do Carma 98 * 1200-094 Lisboa

Academia Mundial de Filatelia
Sob a egide de Joseph Wolff, presidente da Federac;:ao Internacional de Fllatelia, foi criada a
Academia Mundial de Filatelia, adiante identificada simplesmente por A.M.P. (Academie Mondiale de
Philatelie).
A principal finalidade desta associac;:ao internacional e a de
desenvolver relac;:6es e de congregar filatelistas de grande nivei, bem
como profissionais e representantes das autoridades postais emissoras
no dominio da Filatelia.
A reuniao constitutiva da nova academia teve lugar no
passado dia 26 de Outubro, no Luxemburgo, tendo sido eleitos:
Presidente: Jean-Pierre Mangin;
Secret6rio-Geral: Pierre Vattepain;
Tesoureiro: Henri Barbero;
Conselheiro do Presidente: Hanspeter Strauch;
Vice-Presidentes: Marie-Noelle Goffin (Franc;:a), Alessandro
Agostosi (Italia), Giorgio Colla (Italia), Leonard Pascanu (Romenia),
Nicos Rangos (Chipre), Chafic Taleb (Ubano) e Rene Rodrigues da Joseph Wolff, Presidente da FIP, oliciaSilva (Portugal);
lizando 0 nascimento da A.M.P.
Administradores: Aude Ben Moha (Franc;:a), Andree Trommer
Schiltz (Luxemburgo), Remy Berra-Gautschy (Suic;:a), Pierre Dubus (Franc;:a), Alain Franc;:ois (Franc;:a), JeanClaude Meilland (Franc;:a) e Charles-Henry de Pirey (Franc;:a).
Para coadjuvar 0 presidente da A.M.P. nas tarefas de maior projecc;:ao e responsabilidade foi,
desde logo. constituido um Comite de Honra e Apoio. que integra nomes sonantes da Filatelia
internacional, a saber: Alberto Bolaffi (Presidente da Casa Bolaffi), Jacqueline Caurat (Jornallsta
especializada em assuntos filatelicos), Abdou Diouf Se (Secretario-Geral da O.I.F.). Hans Hohenester (
Presidente da ASCAT), Otto Hornung (Presidente Honorario da AIJP). Alain Huron (Conservador do "BluePenny Museum"), La Poste (Franc;:a). Gerard Longuet (antigo Ministro dos Correios), Wolfgang Maassen
(Presidente da AIJP), Alexandre Roumet (Presidente da Casa Roumet). Joseph Wolff (Presidente da FIP)
e Yvert & Tellier (editores de catalogos).
Durante a reuniao de 26 de Outubro, foram design ados Membros de Honra Gauthier Toulemonde.
redactor-chefe da revista "Timbres Magazine e Jean-Franc;:ois Baudot. negociante em Filatelia e membro
do Clube de Montecarlo.
N

Do programa de actividades. aprovado na mesma ocasiao, e ja iniciado. relevam-se as seguintes
acc;:6es:
Participac;:ao na Exposic;:ao Inter-regional de Macon (Franc;:a). na qual serao apresentadas 71 raridades
filatelicas pertencentes a membros fundadores da A.M.P.;
Emissao do primeiro documento filatelico no qual consta 0 logotipo desta academia;
o encargo de apresentar. durante 0 Congresso da U.P.U. (Nairobi - Agosto de 2008). 191 quadros,
respeitantes a igual numero de paises representados neste organismo internacional - 0 mais antigo
do mundo.
Iniciar. no decurso do segundo trimestre do proximo ano, a publicac;:ao de uma revista filatelica que
se deseja de grande qualidade.
Eventuais contactos poderao ser estabelecidos atraves de Madame Pierrette Schwaederle,
assistente do presldente (tel. 00.33.3.29.79.98.63), ou do nosso consocio, Rene Rodrigues da Silva.

Rene Silva

ACADEMIE MONDiALE
DE PHILATELlE

WORLD PHiLATELIC
ACADEMY
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Plano de emissoes 2008

o plano de emissoes para 2008 anunciado
pelos Correios de Portugal e a seguinte, com
algumas datas de sarda dos selos por definir.
05.01.2008
Lisboa - Dakar
200 Anos Chegada Famma Real Portuguesa ao
Brasil
23.01.2008
Aqui Ha Selo - Infertilidade
12.03.2008
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Vultos da Cultura
Marc;:o
Base - Transportes Urbanos 2008
A definir
Base - Transp. Urb. 2008 - Selos AA
Mar/Abril
Eventos Desportivos em Portugal - Camp. Europeu
11 .04.2008
Judo
500 Anos da C. do Funchal - Madeira 21.04.2008
Ano Internacional do Planeta Terra
22.04.2008
o Desenho Infantil e a Escola
Abril
Farois de Portugal
Abril
Abr/Maio
Ano Polar Internacional
Europa 2008 - Cartas - CAM 09
Maio
Eventos Desportivos em Portugal - Camp. Europa
Maio
Triatlo 09
Priolo - Ac;:ores
28.05.2008
Etiquetas - Bombeiros Voluntarios
Maio
Campeonato Europeu de Futebol
07.06.2008
Jogos Olimpicos 2008 - China
08.08.2008
28.08 * 30/9
50 Anos do Circuito da Boavista
100 Anos da CUF
16.09.2008
o DeSign Portugues e a Exporta<,;ao Setembro
Portugal 201 0
05.10.2008
Correio Escolar
09.10.2008
Etiquetas - 50 Anos Inst. Port. Sangue 09.10.2008
Pontes e Obras de Arte
16.10.2008
Ano Europeu do Dialogo Intercultural 23.10.2008
A Epopeia do Azeite
Outubro

EI Correo Aereo en la Guerra Civil Espanola

BL CORREO A~gO

EN LA GUERRA CIVIL
RSPA~OL.A

1DIcA.1II:I\.. . . '-'": . .

_

Da Autoria do nosso associado Sr. Felix Gomez-Guillaman, acaba de ser editado
pela Biblloteca de Historia Postal Edifil 0 livro "EI Correio Aereo
en la Guerra Civil Espanola Zona Republicana (1936-1939).
Autor de varios obras
acaba de nos brindar com mais
uma interessante obra filatelica .

Este novo livro sobre 0 correia aereo, tem
como objectiv~ criar as bases para um futuro estudo mais alargado sobre os servic;:os posta is aereos
em Esapnha, durante os anos da guerra civil e 0
pas-guerra.
Desde ja enderec;:amos as nossas felicitac;:oes
ao nosso associado, e agradecemos 0 exemplar
oferecido a nossa Biblioteca.

Almoyos Filatelicos na SHIP
Verificando-se, por parte de um numero significativo de alunos, que frequentaram 01.° Curso
de Filatelia da SHIP, levado a efeito com a colaborac;:oo do CFP, 0 desejo de continuar a estudar e a
aprofundar os seus conhecimentos filatelicos - a que
se soma tambem os lac;:os de amlzade criados - a
Dlrecc;:oo da SHIP leva a efeito de dois em dois
meses conferencias filatelicas seguidas de almoc;:o
no Restaurante da Sociedade "Chamines do Palacio", actividades estas coordenadas pelo nosso
associado Dr. Rene Rodrigues da Silva.

o primeiro "Almoc;:o Filatelico" teve lugar no
dia 22 de Novembro, tendo como convidado 0
nosso associado Eng.o Miranda da Mota.
3. a Felra de Filatelia do CFP
Dia 31 de Maio de 2008, e coincidindo com
022.° Leiloo Inter-Socios do CFP, vamos organizar
a 3.° Feira Filatelica. Para isso ja alugamos a sala
continua ao Auditorio do Hotel Roma, on de decorreroo os eventos.
Chamamos a atenc;:oo dos comerciantes
filatelicos de que poderoo desde ja fazer a sua inscric;:oo, para participar em tal evento. Atendendo
ao espac;:o reduzido disponrveL e ao sucesso que
foram as anteriores edic;:oes deste evento, deveroo
reservar com antecedencia os seus lugares.
Aproveitamos tambem a ocasioo, para lembrar os associados interessados em colocar em lei100 exemplares filatelicos, que 0 prozo para os remeterem ao Clube termina dia 15 de Marc;:o. Facilite 0 nosso trabalho enviando em tempo util os seus
lotes.

Selos emitidos no 4°trimestre de 2007
PORTUGAL

Bandeira Nacional

Valor facial dos selos • € 0,61 e Bloco € 2.45.
Folhas de - 50 selos.
Tira~em - 3x N20 g.--380 000
FDC s- USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

...

Tapada Nacional de Mafra

C UG

Data de emissao - 2007/10/05.
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - Joao Machado
Popel - 110 g/m2.
Denteado - 13x13 3/4, " Cruz de Cristo·
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Valor facial dos selos - € 0,30 e Bloco € 1,20.
Folhas de - 50 selos.
Tira~em • € 0,30 - 380 000 e Bloco € 1,20 - 60 000.
FOe s - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
***

Correio Escolar II

Data de emissao - 2007/10/09.
Impressao - offset.
Impressor - INCM
Desenho de - Acacio Santos / Ellzabete Fonseca
Popel - 110 g/m2.
Denteado - 133/4 x " Cruz de Cristo".
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.

Data de emissao - 2007/10/16.
Desenho de - Jose Projecto
Impressao - offset.
Impressor -INCM.
Popel - 102 g/m2.
Denteado - 11 % x " Cruz de Cristo" .
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Valor facial dos selas - € 0,30, € 0.45, € 0,61, € 0,75, €
1,00, € 2,00, Bloco € 1,25.
Folhas de • 25 E 50 selos.
Tiragem - € 0,30 - 380 000, € 0.45 - 230 000, € 0,61 230000, € 0,75 - 230 000, € 1,00 - 230 000, € 2,00230 000 e Bloco € 2,44 - 60 000.
FDC's C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA
DELGADA/MAFRA.

Presen9a Ismaili em Portugal

MACAU

Vistas Cimicas do Continente

Data de emissao - 2007/11 /07.
Selos
N 20g - 380 000
I 20g - 230 000
Impressao - offset.
Impressor - Cortor.
Desenho de - Vasco Marques.
Fotografia de: Francisco Almeida Dias.
Popel - 110 g/m2.
Denteado - 13 x 13 3/4.
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Valor facial dos selos - € 0,75.
Folhas de - 50 selos.
Tira9.em - N 20g - 380 000, I 20g - 230 000.
FDC s - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

~r~tg-Pa~aeh~~m~lbqo~~?gcEffl~~~i.Jb~~8 )'lJ8§l~ SUA
ALTEZA 0 AGA KHAN - 1957 JUBILEU DE OURO - 2007".
Do selo de I 20g serao emitidos 20 000 ex. com uma
terja promocional "CELEBRANTING 50 YEARS - HIS
HIGNESS THE AGA KHAN -1957 GOLDEN JUBELEE 2007".

Data de emissao - 2007/10/09
Desenho de - Lou Kam leng (Adapt. DSC)
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas Papel.
Popel - Papel com Fibras 6pticas
Formato do Bloco - 138 x 90 mm.
Formato do selo - 60 x 40 mm
Picotagem - 14x 14
Impressao - Offset Litografia
Impressor - 6sterreichische Staatsdruckerel,
Austria

***

Ciimcia e lecnologia
A Proporc;oo Dourada

Evoca9co do Sector Cortigeiro
106

Data de emlssao - 2007/11/28.
Selos - € 1,00 - 230 000
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Desenho de - JOGO Machado.
Popel - papel de cortic;:a autoadesivo
Mediclas do salo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Folhas de - 32 selos.
FOC's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
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Nota - SerGo emitidos 20 000 ex. com uma tarja
p romocional GRUPO AMORIM

...

Ano Europeu do Igualdade de Oportunidades para lodos
_

_ , _ .......... 0 . . 0 - _ ....
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Etiquetas para as maquinas
CROUZET, E-POSTE, SMD e AMIEL

Data de emissao - 2007/l 0/26 .
Desenho de - Carlos Gonc;:alves.
Selos com 0 valor facial de 1,50, 2,00, 2,50 e 3,50
patacas.
Folha de - 8 selos.
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Popel - Papel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - 30 x 40 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm.
Picotagem - 13,25x13,25.
Impressao - Offset Litografia.

Valores Eticos e Morais

Data de emissao - 2007/10/01.
Impressao - Offset .
Papel - Auto-adesivo fosforescente .
Medidas do selo - 24,5 x 35 mm. (verticais).
Medida eta Carteira - 177,5 x 86 mm. (horizontais).
Valor facial dos seIos - € 0,30.
Carteira de - 100 selos.
Tiragens - IIImitadas para os dois motivos.

***

DIARIOS CENTENARIOS
EL ADELANTADO DE SEGOVIA
I~ EL ADELAN!1E
I22
~Fundado

~.

Wenl901

~~~
WIIiros

Data de emlssao - 2007/11 /30
Desenho de - Anita, Fung Pou Chu.
Selos com 0 valor facial de 1,50, 2,50, 3,50 e 4,00
patacas.
Folha de - 8 selos.
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Papel - Popel com Fibras 6ptlcas.
Formato do selo - 40 x 30 mm.
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Selo circulor em
di6metro 42 mm).
Picotagem : 12,99 x 13,33.
Impressao: Offset Litografia.
Impressor: Cart~r Security Printing, Franc;a.

Espanha

~..

O,78€

Data de emissao - 2007/07/04.
Impressao - Huecograbado.
Papel - Esmaltado, fosforescente .
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - € 0,78.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - 1.000.000.

***

AMERICA UPAEP
EDUCACI6N PARA TODOS

ESPANA

Flora Margarida e Fauna Certhilauda
Duponti

.-AMERICA

O,78€
~

Data de emissao - 200711 011 1.
Impressao - Huecograbado.
Papel - Esma ltado, fosforescente.
Denteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - € 0,78.
Folhas de - 50 se105.
Tiragem - 600.000.

NATAL
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ESPANA
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~ ESPANA

_
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Data de emissao - 2007/1 0/31 .
Impressao - Offset.
Papel - Esmaitado, fosforescente.
Madidas do selo - 40,9x28,8 mm. (horizontais)
Valor facial dos selos - 0,30 e 0,58 €.
Folhas de - 50 selos.
Tiragens - lIimltadas para os dois motivos.
***

MODA ESPANHOLA
BALE NCIAGA

..............

t __

Data de emissao - 2007/11/07.
Impressao - Huecograbado.
Papel - Esmaltado, fosforescente .
Denteado - 133/4.
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (verticales)
Valor facial dos selos - 0,39 e 0,42 €.
Tiragem - 1 000 000.

***

VIDRIERAS
BANCO DE ESPANHA
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Data de emissao - 2007/11 /09
Impressao - Calcografia e Offset
Papel - Esmaltado, mate, fosforescente.
Denteado - 133/4.
Madidas do selo - 40,9x28,8 mm. (horizontais)
Madidas do bloco - 105 x 79,2 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 2,43 €
Tiragem - 500.000.
Data de emissao - 2007/10/18.
Impressao - Huecograbado.
Papel - Esmaltado, fosforescente.
Denteado - 13 3/4.
Madidas do selo - 28,8 x 49,8 mm. (verticais)
Madidas do bloco - 105 x 150 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 0,39; 0,42; 0,58 e 0,78 €
Tiragem - 500.000.

Eja no proximo dia 15 de Mar~o
1.a Eliminatoria do Trofeu

Comendador Dias
Ferreira

***

PINTURA ESPANOLA
Autorretratos

Participa

Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOCIOS
Portugal

4018 - Francisco Jose Aleixo Caldeireiro· R. LUIs de Camoes, 2 - 2° dto. • 2635 - 429· RIO DE MOURO •
60- 1,2- N.
4020 - Manuel Antonio de Jesus Vitorino • R. Alfredo Lima, 15 - 1° • Bairro Santiago • 2680 - 060 •
CAMARATE· manuelvitorino@hotmail.com • 60,66- 1, 10- N.U- 114,90
4021 - Jooo Paulo Rodrigues Duque· R. Alves Cardoso - EdfO Pedrete Bl1 rIc Esq. • Alto do Forca Sf'
Maria Maior· 5400 - 439· CHAVES· jp.duque@dgci.min-financas.pt· (M) C.60- 1- N.U- 114,90
4024 - Jooo Rafael Areia Losa de So e Melo· R. do Venezuela, 200 - s/L esq .• 4150 - 743' PORTO·
treteiro@hotmail.com • (P) T.V.C.60, 1- N.U.
4025 - Vitor Manuel Reis Vieira • R. D. Afonso IV Conde de Ourem, 8 • Vilar dos Prazeres • 2490 - 751 •
OUREM· victor.ourem2clix.pt * (M) T.v.C.60- 1, ATM's- N.U.- 114
4026 - Jooo Andre Loureiro Lima Carolino • R. Prof. Dr. Machado Macedo, It 12 - 4°A • Alto dos Gaios •
2765 - 009· ESTORIL * j.carolino@netcabo.pt • (M) T.C.60- 1,2A,5A- N.U.- PO,ln
4027 - Luis Miguel Carrasquinho Correia dos Santos· Urb. Quinta do Rodrigo Lt 63 - 6° Df' * 0 • 8500 - 000
• PORTIMAo * Imcarrasq@gmail.com • 60- 2A - N.U
4028 - Cesar Manuel Andrade Reis * R. Do Alecrim, 26 - 1° Esq. * 2635 - 268 • RIO DE MOURO * (M) C .601,2A,Macau - N.U.- 114- PO,Fr
4030 - Ricardo Jorge dos Santos Simoes· Av. General Ro<;adas, 19 - 3° Esq.· 1170 - 156 * LlSBOA * (M)
60- N.U.- PO,ln
4031 - Victor Manuel Mendes Godinho • Travessa do Roseiral, 43 • Carvalhos * 4415 - 137 • CARVALHOS
• (A) V.60- 1,2,5- N.U.- 114,90 - PO,Fr
4032 - Luis Pedro Maciel Natorio • Pra<;a Afronio Peixoto, 8 - 3° Dto • 1000 - 009 • LlSBOA *
luis.natario@tmn.pt • (P) T.C.60- 1,2 - N.U .- 114
4033 - Jorge Manuel Devesa Ferreira Casaca • Apartado 428· Av. Zarco (Edificio dos Correios) • 9001 905· FUNCHAL • jorge-casaca@clix.pt· (M) T.v.C.60- 1,2- N.U.- 114 - Po
4034 - Antonio Jooo Claro Ceia • R. Rainha D. LUisa de Gusmoo, 1 - 1° Df' • 1600 - 685 • LlSBOA •
antonioildefonso@sapo.pt· T.v.C.60- N.U.- 114
4035 - Ollvio Moura· R. Adelino Amaro do Costa, 4 - 1° Df'· 2700 - 001 * PAGO DE ARCOS·
olivio@gmail.com • (M) T.C.60- 1- N.U.
4036 - Jooo Rafael Correia de Almeida Nunes· R. Dr. Manuel de Arriaga, 30 rIc Esq. • 1495 - 087 • ALGES
• dc@unicre.pt· (M) C .- Posta is, Cartas Comerciais- N.U.4037 - Jose Pedro Andrade Peres do Fonseca· R. Alfredo Keil, 479 - 3° E- B • 4150 - 049 * PORTO·
pfonseca@gmail.com • (P) 60- 1,2,3 - N.U.
4038 - Jose Manuel Silva Mourato Candeias· R. De Tros os Montes, It 60· 2820 - 601 • CHARNECA DA
CAPARICA • jose.mourato.candeias@caixaseguros.pt • (P) T.C.60 - 2- N.U.- 114,90- PO,Fr,ln
Alemanha

4022 - Matthias Gunther • Taunusstrasse 47-49 * 55118 Mainz • ALEMANHA • ma.1984@gmx.de • (M)
T.C.60 - 1, 2.10, 12, 47.Nigeria+oercursores, Peru, Uruguai - U- 114,97- PO,Fr,ln,AI,lt
Australia

4029 - Daryl Kibble * PO Box 45 - Redbank * Queensland 4301 • AUSTRALIA * kibbled@bigpond.com
Belgica

4023 - S. Delneuville • Quai Van Beneden 25/64 • B-4020 Liege • BELGICA • michelrf@yahoo.com • 60
Espanha

4019 - Ramon Boyer Tortosa· C/o Pilar, 3 - Apartado de Correos 60·46810 - Enguera (Valencia)·
ESPANHA * (M) T.C.60.- l,Palses Lusofonos - N.U- 114,90 - PO,Es,Fr,ln
Republica Checa

4039 - M. Pinkava • Dobromiilce 115· CZ-79825 Dobromillce· REP. CHECA
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Bolsa

Filah~lica

a

Espa~o disposi~ao dos leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 por linha
Desejo correspondentes para
trocar selos usados, base Yvert.
Pretendo Portugal, ex-Colonias
e outros. Dou Gro-Bretanha e
outros.
Mario Serrano . 126, St Johns
Way. Thetford - Norfolk IP24, 3
NS. Inglaterra

110

Por 200 selos de grande formato
portugueses ( de 1 ate 5 repeticroes) dou 200 selos de grande
formato do Belgica, Francra,
Holanda e Polonia.
Delneuville, 25/64
Qual Van Beneden
B-4020 Liege - Belgique

Historla Postal de Portugal e
Colonlas
Vendo por consulta e por ficha
de cliente. Socio n° 3865 do CFP
KRUGERS
Apartado n° 252 * EC-Sacavem
2686 - 997 Sacavem
Tlf: 219471326. Tim: 914139383

Jose Lufs 0. Guarda
Ed. Valverde, lote 53 - 4° Esq.
2415 - 779 Leiria - Portugal

Com pro F.D.C . de 1970, com
serie Vinho do Porto (N.os 1087/
90) verdadeiramente clrculado
e oblitera<;:oo PORTO.
R. Silva - tlf. 21 443 2718

Exchange new mint sets used
200/200, silver coins, bank-notes.
I reply to all letters.
Peter Maciag. P.O.Box 251. PL90-001 Lodz 1 - POLAND

Aceito troca de 300 por 300 de
qualquer pafs, especial mente
Brasil.

Vendo melhor oferta conjunto
selos Portugal, ex-Colonias,
Rep. Angola, 95% series novas.
Valor cat. Afinsa € 47.920,00.
Conjunto moedas Portugal, exColonlas com algumas em
prato e 25 Seculos Patrlmonio
Numismatico em aura e prato.
Valor cat. F. Ferreira do Sliva €
10.820,00.
Posso enviar listagem dos
conjuntos.
Medalha em prato certificada 1a
viagem Lua com facsimile das
assinaturas.

a

Anibal L. Chaves
BO Atalala Norte, 103
7500 - 110 Vila Nova de Santo
Andre

Agenda de actividades
Fevereiro
Dia 16 - Colecc;:6es de Prestfgio
Publicidade a bebidas, no filatelia e nao so - Dr. Rene Rodrigues do Silva

Maryo
Dia 15 - 1.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
Dia 22 - Colecc;:6es de Prestfgio
Pre-Filatelia de Portugal - Paulo Sousa Lobo
Dia 29 - Assembleia Anual do Clube Filatelico de Portugal para aprovac;:oo das
contos do exercfcio de 2007

Abril
Dia 12 - Colecc;:6es de Prestfgio
Portugal no 1.a Guerra Mundial - Drs. Eduardo e Luis Barreiros

Maio
Dia 17 - Colecc;:6es de Prestfgio
Coleccrao especiallzada de Posta Is Maximos Portugueses
Prof. Hernanl Matos
Dia 31- 22.° Leiloo Inter-socios do Clube Filatelico de Portugal

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DT.2 -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218123936
Expediente -

Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotiza~oes dos socios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal
EFECTIVO - Estrangeiro

15,00 Euros
20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dlnheiro.

Pagamentos por Transferencia Bancaria

(Novas Contas)
111

Para

0

Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:

Quotas - NIB: 001 0 0000 3805 4150 0018 1
Lelloes - NIB:

0010 0000 3805 4370 0016 9

Payments by Bank Transfer (New accounts)
Paiement par Virement Bancaire (Nouvelle comptes)
Pogo por transferencia de banco (Nueva cuenta)
Per BankOberweisung (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 I Paiement I Pogo I Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)
Cfp-tesourarla@mail.telepac.pt

+6%

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
:MARIA CECILIA DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 213424891
www.filatelia- s acramento . com
e-mail:
*

ALBURS

• Telefax 213472341 • 1100-183 LI SBOA • PORTUGAL
info@filatelia-sacramento. com

D.s. TIPO CDE PORTUW It ULTRWR
Formato 21 x 24,2 ems
Carto/lna 160 grs
Euro

Permanentes

PORTUGAL- I.' Parte ISelos do Correio Normal)
• Volume I ISelos de 1853 a 1969)......................................................................................................................................
• Volume /I ISelos de 1970 a 1990).....................................................................................................................................
• Volume //Iiselos de 1991 em diantel ............................................................................................................................... .
PORTUGAL - 2.' Parte I ISelos de Aviao, Impasto, Eneomendas, Porteado, Oficial, Prlvativos, ete.I .................................................................
23,00
• 2.' Parte II IBloeos) ........................................................................................................................._ ....................•.....•.•
ILHAS ADJACENTES ....................................................................................................................................................................................
ANGOLA .....................................................................................................................................................................................................
32,00
ANGOLA PALOP..........................................................................................................................................................................................
CABO VERDE ...............................................................................................................................................................................................
18,00
CABO VERDE PALOP....................................................................................................................................................................................
GUINE.........................................................................................................................................................................................................
22,00
GUINE PALOP..............................................................................................................................................................................................
111,00
26,00
INDIA..........................................................................................................................................................................................................
98,50
MACAU.......................................................................................................................................................................................................
MOc;AMBIOUE.............................................................................................................................................................................................
MOc;AMBIOUE PALOP................................................................................................................................................................................. .
S. TOME E PRINCiPE.................................................................................................................................................................................
22.00
S. TOME E PRINCIpE PALOP I - N.' 1 a 59, Av. I, Bloeo 1 a 53 .....................................................................................................................
s. TOME E PRINCiPE PALOP " - N.' 60 a 98, Av. 2, Bloeo 54 a 109................................................................................................................
S. TOME E PRINCIpE PALOP //I - N.' 99 a 157, Av. 2, Bloeo 110/177..............................................................................................................
TIMOR .........................................................................................................................................................................................................
20,00
COMPANHIAS DE MOc;AMBIQUE E NIASSA................................................................................................................................................... .
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN~O MARQUES, TETE, QUELIMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR.•..•.•.........•.•............•.....•...•.....•
22,00
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................
0.70
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IVA Incluido 2 '"

48.00
53,50
84,00
141,00
81,50
109.00
47,00

34,00
105,00
63,00
54,00
71,50
17,50

Proteja 0 seu investimento

•

SYSTEMS

Antonio M. Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HISTORIA POSTAL

