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Editorial 

Caros Associados chegou a altura de pensar com calma no futuro do nosso Clube. A 
actual Dlrecc;co acaba 0 seu mandato no final do ano e nco pensa recandidatar-se. 

E fundamental a apresentac;co de uma lista para uma nova Direcc;co, com um programa 
que dlrija os destlnos do nosso Clube no trh~nlo 2009/2011. 0 boletim de Setembro esta a 
disposiC;Qo de todos que 0 quelram fazer. 

'• 
o nosso tfbbalho foi feito com gosto e dedicac;co, pensando nos que 0 Clube ganhou com 
isso. pot~, talvez seja a altura propria, para aquilatar da coragem dos nossos delatores, 
esperaJi'do que eles avancem com uma lista e um programa de trabalho, mostrando 
assim com actos a sua razco. 
Sobre a problematlca dos leiloes, antes e durante 0 ultimo, ouvimos comentarios de varios 
Associados no sentldo de que nco deveriamos parar, de que um leilco era pouco, etc., 
etc .. A razco que nos levou a so termos feito um leilco, deveu-se slmplesmente a nco 
querermos que, chegada a hora de passar 0 testemunho, ainda tlvessemos contas por 
resolver do leilco anterior. 

Continuamos a afirmar que 0 Clube tera de continuar a fazer os leiloes, se quiser ter 
viabilidade economic a, devendo eles ser organlzados de forma mais rentavel e com menor 
esforc;o para os organlzadores. 

Estivemos a semana passada (durante dla e meio) sujeltos a uma Inspecc;co por parte 3 
das Financ;as, para recolha de Informac;oes acerca das nossas contas e em particular das 
contas dos nossos leiloes. Tal acc;co deveu-se a uma den uncia felta em 2005. Todos os 
elementos que nos foram solicitados estavam dlsponiveis, claros e em boa ordem, acreditando 
ter-se em breve, mais um dos ataques ao Clube resolvido. 

Nco temos por hablto referirmo-nos aos obltos dos nossos associados. No entanto ha al
guns, ou porque tlveram uma vivencia mals proxima, ou porque de algum modo contribu
iram para 0 enrlquecimento da filatelia, que nco podem deixar de ser referenciados 
como sco os casos do Eng. David Cohen, do Capitco Francisco Lemos da Silveira e do 
Capitco Joaquim Furtado Leote, grandes filatelistas que nos deixam muitas e boas recordac;oes. 
As suas fammas os nossos sentidos pesames. 

No momento em que nos encontramos a escrever estas lin has, estco sendo preparadas as 
colecc;oes de "Um Quadro" para 0 grande encontro a realizar em Evora dia 20 Julho, em 
que participam nossos Associados do Clube Filatelico de Portugal e da Confraria 
TImbrologica. Val com toda a certeza ser um Domingo bem passado, ou nco fossem os nossos 
anfitrioes Alentejanos. Esperamos poder continuar com a realizac;co destas iniciativas por 
outras partes do Pais (ja estco outras na forja) porque e a melhor forma de divulgar a fllatelia 
e cimentar a amizade entre fllatelistas. 

Como e habito, 0 Clube encontra-se encerrado durante 0 mes de Agosto. Eo mes em que 
normalmente todos nos alteramos as nossas rotinas. A todos os nossos Associados desejamos 

umas Boas Ferias. 

Manuel Janz 
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Luis FrazQo FRPSL 
lulsvbp.frazaoflnetcabo.pt 

Nota ao leitor 

o texto que se segue. naG e de hist6ria postal. E embora 0 

ponto de partida seja uma carta do seculo XVII. transportada 
pelo correio de Coimbra para Bordeus. tudo 0 que se segue e 
Hist6ria. Cabe perguntar da justeza desta escolha e da sua in
clusao no Boletim do Clube. onde se publicam artigos que co
brem as diferentes classes ou modalidades que se inserem na
turalmente no coleccionismo filatelico. 

A resposta a pergunta formulada esta na importancia que 
atribuimos ao documento. e que esperamos ver apreciada e 
partilhada pelo leitor. 

o documento que se apresenta de seguida e a todos os 
titulos excepcional. Trata-se de uma carta escrita em Coimbra 
a 16 de Maio de 1627. pelo jesuita frances Dominique de S. 
Nicholas e tem como destinatario 0 Arcebispo de Bordeus. 

Na cidade universit6ria de Coimbra. existia desde meados 
do seculo XVI 0 colegio das Artes. instituic;:ao da Companhia de 
Jesus. onde se encontrava 0 padre Nicolas e de onde escre
veu a carta. 

A epoca em que foi esc rita e das mais diffceis da hist6ria 
de Portugal. Vivia-se em pie no reinado de Filipe III. que em 
Madrid determinava a conduc;:ao dos neg6cios do reino de 
Portugal. Mas como 0 reino naG se Iimitava 6 sua componente 
europeia. e como a Espanha se encontrava em guerra com a 
Holanda. foi esta altura escolhida pelos holandeses para ata
car os territ6rios portugueses da America (Pernambuco). Africa 
(Angola). e Asia (Malaca. TImor e Macau). 

o momenta parecia 0 mais indicado. na 6ptica dos holan
deses. pois e certo que a centralizac;:ao do poder em Madrid. 
teve consequemcias directas na gestao e defesa do ultra mar. 

E neste contexto. que 0 padre Nicolas escreve uma carta 
de agradecimento ao arcebispo. pelo seu empenhamento na 
ajuda aos naufragos portugueses no golfo de Gascogne. no 
mais tragico epis6dio da nossa hist6ria maritima. Aproveita 0 

ensejo desta carta para 0 informar estado de propagac;:ao da 
fe. empreendida pelos jesuitas no extenso mundo portugues. 

Seguiremos a narrativa da carta. comentaremos algu
mas das suas passagens mais significativas que tambem se i1us-
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trarao com partes mapas contemporaneos. quase todos extrafdos do Atlas de Johanes Blaeu. publicado 
em 1662. 

Esta carta de que mantemos na ortografia original. constitui uma narrativa geogr6fica de boa 
parte do mundo conhecido no infcio do sEkulo XVII. dada a partir de Coimbra pelo Pe. Nicolas. 0 conhe
cimento do que narrou vinha-Ihe de ouvir a leitura das cartas Anuas escritas pelos jesuftas de todo 0 

mundo ao superior da companhia. e posteriormente lid as em todos os colegios; estas cartas para alem 
da sua componente religiosa. constituem uma fonte fidedigna de informm;ao hist6rica. social e geogr6-
fica do mundo de entao. 

Le document qui se presente par la suite est tout a fait exceptionnel. Redige dans la ville 
universitaire de Coimbra. situe dans Ie centre du Portugal. Ie 10 mai 1627. par un pere jesuite franc;ais. elle 
a comme destinataire I' archeveque de Bordeaux. 

La periode ou se situe cette lettre est celie de la couronne d'Espagne regissant Ie Portugal. 
C'est aussi Ie moment choisi par les hollandais. pour attaquer les territoires portugais en Amerique 

(Pernambouco). Afrique (Angola) et en Asie (Malacca. Timor. Macao). etant donne Ie conflit qu'ils avaient 
avec les espagnols. 

La centralisation des pouvoirs 6 Madrid 6 affaiblit Ie pouvoir du Portugal. surtout dans ses relations 
avec ses territoires d'outre-mer. 

C'est dans ce contexte. que Ie pere Nicolas a ecrit cette lettre a l'Archeveque pour Ie remercier. 
tout en I'informant sur I'etat de la propagation de la foi catholique dans Ie monde portugais. 

Cette description est en meme temps une narrative geographique du monde au debut de XVII 
siecle. donnee par les peres jesuites qui en etaient particulierement bien informees. 

Note. Nous avons gardee I'orthographie originale du texte fran~ais. 

Pour mieux iIIustrer quelques passages de cette lettre. nous avons joint des cartes contemporaines. 
extraites de l'Atlas de Johanes Blaeu. publie en 1662. 

Coimbra. 10 de Maio de 1627 

Monsenhor 

No verdade foi 0 Revo Padre Apollinaris 
Almeida. nomeado Bispo de Nira. na Etiopia. 
que me incumbiu de escrever A Vossa Senho
rio para Ihe agradecer em seu nome de todo 0 

bem que fez a seu irmao. quando este naufra
gou ' no costa de Bordeus2• Mas mesmo que 
esta nao me tivesse side pedida. ndo quis dei
xar de 0 avisar tonto e tamanho e 0 bem-dizer 
e os louvores feitos a V. Senhoria. tonto dos gran
des como dos pequenos por tdo grande cari
dade feita aqueles desgrar:;ados. 

Nos pudemos conhecer aqui em Coimbra. 
alguns dos que foram acolhidos por Vossa Se
nhoria. que de tdo agradecidos falavam com 
todos as pessoas mais frequentemente do ca
ridade dos habitantes de Bordeus e a de Vossa 
Senhoria que do naufragio que tinham sofrido; 
estes testemunhos encheram de espanto de 
reconhecimento todo 0 Portugal. que tenho a 
certezo que vossa Senhoria e aqui amado e 
honrada tonto como em Franr:;a 0 que me trou
xe um particular contentamento. dodos as 
grande e infinito reconhecimento que a nossa 
Companhia tem para com V. Ex. a. 

Como eu sei do interesse de V. sa no en
grandecimento do Igreja e no gloria de Deus, 
tomo a liberdade de Ihe con tor algumas bre
ves notfcias. 

Conimbre. Ie 10 Mai 1627 

Monseigneur 

II est bien vray que Ie Rd. Pere Apollinaris 
Almeida designe Evesque de Nire en Aethiopie 
ma commande d'ecrire a V. S. lIIustrissime pour 
10 remercier en son nom des grands biens q uelle 
a fait a son Frere lors qu'it feit naufrage' sur 10 
coste de Bordeaux2 ; mais quand it ne me I'avoit 
commande, telles ont ete les benedictions et 
vceux publics tant des grands que des petits 
pour cette sienne tant signalee chariM a 
I'endroit de ces pauvres miserables que j'avois 
cru estre oblige de I'en avertir . 

Nous avons vue ici en Conimbre quelques 
uns de ceux qui avaient experimente so charite 
si pleins de remerciements, quavec toute sor
te de personnes, its parloient plus souvent de 10 
charite des bordelois et de V. S. IIlustrissime, que 
de leur naufrage ce qui a tellement rempli 
d'amour et etonnement Ie Portugal qu'it semble 
V. S. lIIustrissime y so it connu aymee et onoree 
comme en France ce qui ma ...... un singulier 
contentement pour les grandes et infinies 
obligations que toute notre compagnie doit a 
V. S. IIlustrissime. 

Or parce que je 10 cognois infiniment 
desire use de I'amplification de I'eglise et gloire 
de Dieu je prendrai 10 hardiesse de luy compter 
ses petites nouvelles brievement. 



Figura 1 

o Rei de Angola] pediu no ana passado um 
colegio para a sua cidade, assim como padres 
que pudessem pregar os evangelhos em todos os 
locais de seu reino onde a Fe ainda noo esteja im
plantada. 

Na Etiopia temos somente vinte padres. 0 pa
triarca que e da nossa congregar;:oo alf chegou 
sao e salvo, tendo side recebido, dada a sua digni
dade, pelo Rei e pelos gran des do reino. 

No ana passado baptizamos 14.000 pagoos 
tendo seduzido para a nossa causa 50.000 sofis
mas. 0 Rei, 0 Preste Jooo, teve gran des vitorias 
sobre os rebeldes do seu reino, e de momenta esta 
ocupado na guerra com os prfncipes maometanos 
que Ihe ocuparam algumas cidades e portos de 
mar, razoo que dificulta muito a entrada na EtiOpia. 

Por estes motivos, 0 nosso reverendo padre Su
perior deu instrur;:oes a que fossem encontrados 
outros caminhos possfveis para a Etiopia, tanto pelo 
mar Vermelho, como atraves de Mor;:ambique, 
Quiloa, Sofala ou mesmo Angola, tendo alguns 
conseguido encontrar esses caminhos. 

Recentemente dois dos nossos cafram nas 
moos dos Turcos, que Deus de melhorsorte ao nosso 
Bispo, que e uma pessoa de uma rara virtude. 

No reino do Groo Mogol e no Industoo, noo con
seguimos avanr;:ar como desejarfamos, porque os 
habitantes sao maometanos, jude us, renegados 
e gente dessa especie ; no entanto alguns familia
res do Groo Mogol foram baptizados, 0 que prova 
que quando que quando se persevera sempre se 
ganham algumas almas para Deus. 0 Rei in teres
sa-se pelos ensinamentos da nossa fe, mas a quan
tidade de mulheres e prazeres fazem-no retroce
der caminho. 

Figura 2 

En Angola Ie Roy3 a demande /'annee passee 
un college en sa ville royale, et des pretres qui 
puissent precher I'evangile aux lieux de son 
royaume ou la foi ne soit encore plantee. 

En Aethiopie nous y avons vingt peres 
seulement. Un patriarche qui este de notre 
compagnie y est arrive heureusement, et a ete 
rer;:u du Roy et des grands selon sa dignite. 

On a baptise /'annee passee 14 mil parens et 
seduit environ 50 mil sophismatiques. 

Le pretre Jean a ete victorieux c~ntre plusieurs 
rebelles de son royaume, maintenant iI fait la 
guerre aux princes mahometans qui lui ont ote 
ses villes et ports de mer; c'est pourquoi /'entree 
en Aethiopie est fort difficile. 

Notre reverend Pere General a donnee charge 
que /'on decouvrit tous les chemins possibles tant 
par la mer Rouge com me par Ie Mozambique, 
Quiloa, Sofala et Angola, quelques uns ont reussi. 

Dernierement deux peres tomberent entre les 
mains des Turcs, Dieu donne meilleur sort 6 notre 
Eveque qu'est un personnage d'une rare vertu. 

Au grand Mogol et Industan on n'avance pas 
comme ont desireroit parce que ce sont 
mahometans, juifs, renegats et semblables gens, 
neamoins quelques proches parents du Grand 
Mogol sont baptisees, lorce que I'on entretient on 
gagne toujours quelques ames aDieu. Le Roy 
prend plaisir aux ..... de notre sainte Foy mais la 
pluralite des femmes et des plaisirs Ie font 
rebrousser. 

7 
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Figura 3 

No Conchichina ja estamos h6 alguns anos, 0 

numero de cristoos e de quase 2.000; a nossa pre
senc;a e pedida no reino do Sioo assim como no 
de Tonkin. Com a ajuda de Deus ainda iremos este 
ana aqueles reinos. 

o Cataro foi finalmente descoberto (aberto) e 
j6 10 se encontram algumas marcos cristos, 
commo 0 sinsl do Cruz, a crenc;a no Trindade e no 
incarnac;oo do Verbo, mas tudo 0 resto resume-se 
a uma idolatria e pobreza abomin6veis. 

Para falar verdade, noo podemos ainda falar 
do situac;oo daquele reino, pois que os primeiros 
padres que 16 chegaram 6 tres anos eram bos pes
so as, mas noo percebiam do catecismo mais que 
de geografia. 0 padre Bauchere Parisien foi para 16 
enviado de Goa, e 0 Padre Nicolas Trigant do Chi
na, pelo que estes nos doo a garantia de tudo aquilo 
que podemos esperar. 

o rei do China tem 21 ou 22 anos, terra onde 
estamos estabelecidos por Edito Real. A entrada 
de todos os nossos e livre como no nossa terra, e 0 

cristianismo propaga-se muito lentamente, pois 
que existem leis que soo contr6rias a nossa reli
gioo e tambem porque os chineses noo se in teres
sam muito no sua salvac;oo. 

No Japoo a perseguic;oo aos cristoos continua, 
e est6 para durar ainda muito tempo, pois 0 rei e 
jovem, determinado contra nos e grande amigo 
dos holandeses. No ana passado 200 cristoos morre
ram queimados pelo fogo, dois dos nossos padres 
foram martirisados, um pelo fogo. E 0 outro sufoca
do pela neve. Se a perseguic;oo recomec;ar a 
idolatris vai ficar pois que j6 h6 mais de 100.000 cris
toos e todos os anos assistimos 00 seu aumento. 

Figura 4 

En 10 Cochin Chine it y a quelques annees que 
nous y sommes Ie nombre de chretiens est quasi 
de 2000 on nous demande au royaume du Siam 
et en celui du Tonkin auquel Dieu aidant nous irons 
cette an nee. 

Le Cathay enfin est decouvert, auquel iI y a 
plusieurs marques de chretiens comme du signe 
de 10 croix, de croire 10 trinite et /'incarnation du 
Verbe mais tout Ie reste, idolotrie et pauvretes 
abominables. 

De dire au vray 10 situation et climat de ce 
royaume nous ne pouvons encore, parce que les 
peres qui y furent iI y a trois ans les premiers etaient 
de bonnes gens qui n'entendaient plus a faire Ie 
catechisme qu'a faire une geographie. 

Le Pere 10 Baurchere Parisien y fut transporte 
de Goa, et Ie Pere Nicolas Trigant de Chine, ceux 
10 nous rendront certains de tout ce qu'on esperoit 
desirer. 

En 10 Chine Ie Roy y est ogee de 21 ans aux 
environs ou 22. Nous y sommes etablis par edit 
public. L'entree a tous les notres est libre comme 
chez nous, Ie christianisme y poursuit tres 
lentement a cause de plusieurs lois qui sont du 
tout contraires a notre religion et que les chinois 
sont peu curieux de leur salut. 

Au Japon 10 persecution dure et est pour durer 
longtemps car Ie Roy est jeune, grandement 
acharne c~ntre les chretiens, et grand ami des 
hollandois. L'an passe 200 brOles 6 petit feu, deux 
des notres martyrises, /'un par Ie feu et /'autre 
etouffee par 10 neige. Si 10 persecution renait 
I'idolotrie restera car it y a deja plus de cent mille 
chretiens et tous les ans its multiplient 
notablement. 



Figura 5 

H6 uns 6 ou 7 anos que os nossos padres desco
briram para 16 do Japoo uma terra a que deram 0 

nome de JESO, mas noo sabemos se e uma ilha ou 
terra firme, parecendo que toca no Amian e que 
poder6 unir com a America, E este um facto muito 
falado que contribuir6 para dar paz a nossa Igreja 
no Japoo.Estando em Madrid, encontri um Padre 
que vai aRoma pedir 50 padres para 0 Paraguay, 
regioo que se situa entre 0 Brasil e 0 Chile. 

Noo comento aqui 0 que se passa no Comorim, 
Malabar e restantes reinos, pois que eles j6 soo cris
toos. 

Monsenhor, como ve as portas esta6-se finalmen
te a abrir ao Evangelho, e quantos obreiros voo ser 
necess6rios ; por isso aqui estamos franceses, italia
nos, polacos, alemoes, e portugueses para esse fim. 

Nos pensamos embarcar no mes passado, mas 
"Judiria dei abys mutta". Naufragamos, e a pobreza 
parou 0 nosso esforc;o. Faltava pouco para que eu e 
o meu companheiro conseguissemos, mas mesmo 
esse pouco nos faltou. 

Coimbra, a lOde Maio de 1627. 
Dominique de S. Nicolas. 

Figura 6 

Au dela du Japon iI y a 6 ou 7 ans que nos peres 
decouvrirent une terre qu'ils nomment JESO, on ne 
sait si elle est une ile ou terre ferme, on tient quelle 
touche Amian et que unira d'Amerique. 

C'est un fait assez parle ...... qui plaira a dire rendre 
la paix a son eglise du Jappon ce sera une belle 
vigne.Estant a Madrid j'y rencontrai un pere qui va 
procurer a Rome pour demander environ cinquante 
ouvriers pour Ie Paraguay qui est entre Ie Bresil et Ie 
Chili. 

Je ne parle ici du Commorin, Malabar et 
semblants royaumes, parce quils sont deja chrestiens. 

Vous voyez Monseigneur comme finalement la 
porte s'ouvre a L'evangile et combien d'ouvriers y 
sont necessaires et du fait nous sommes ici franc;ois, 
ita liens, polonais, allemands, portugais pour cet effet. 

Nous croyons de nous embarquer au mois dernier, 
mais "Judiria dei abys mutta". Nous avons fait naufrage 
sur terre, la pauvrete nous a arrete, iI ne fallait que 
peu a moy et a un mon compagnon franc;ois mais ce 
peu nous a manque. 

De Conimbre, Ie 10 May 1627. 
Dominique de S. Nicolas. 

1 Refere-se 0 outor 00 moior naufragio da historia maritima de Portugal. Em finais de 1626. a armada portuguesa de regresso da India. composta 
por 6 galeoes e duas carracas foi apanhada por um violento vendaval e viu-se atirada para varios locais da costa atlantica. onde se veio 
a perder .. fazendo 2000 mortos. e perdas no valor de "oito milhoes de ouro". A nau capitanea. foi dar ao golfo de Gasconha. naufragando 
em S. Jean de Luz a 11 de Janeiro de 1627. Neste naufragio muitas pereceram figuras ilustres da aristocracia portuguesa. tendo constituido 
uma grande perda para 0 erario e para a marinha portuguesa. 

2 Referencia ao rei do Congo. D. Garcia Afonso I que residia na vila de S. Antonio do Zaire. 
3 Refere-se a Preste Joao das Indias. soberano cristao de Africa. cujas primeiras referencias remontam ao seculo XVI. Esta figura foi sempre 

associada ao Imperador da Etiopia. Para os Monarcas portugueses. seria um importante aliado na luta contra os mouros que dominavam 
a costa oriental de Africa. 
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"Mal com el-rei por arnor dos homens, 
mal com os homens por amor de el-rei" 

Afonso de Albuquerque 

1 - Factos hist6ricos 

Em 1498 Vasco do Gama chegou, pela primeira vez a 
Calecute, e Pedro Alvares Cabral comanda a primeira armada 
que vem a India depois do sua descoberta e funda a feitoria 
de Cochim, ap6s ser destrufda a que havia sido fund ada em 
Calicute por Vasco do Gama, e regressa a Portugal com um 
grande e valioso carregamento de especiarias. De seguida 11 
Joeo do Nova comanda outra armada e funda a feitoria de 
Cananor. Em 1502 Vasco do Gama regressa a India, como 
capiteo-mor de uma armada, que tinha como principal misseo 
exercer represalias sobre 0 rei de Calecute, que havia atacado 
a feitoria fundada por Pedro Alvares Cabral, assassinando todos 
os portugueses que of viviam, incluindo 0 feitor Aires Correia. 
Somente numa das tres armadas (dita dos Albuquerques) que 
partiram de Portugal em 1503 - duas destinadas a India e outra 
00 Mar Roxo, e que pela primeira vez veio a India 0 futuro 
conquistador de Goa, um fidalgo chamado Afonso de 
Albuquerque. E not6ria a necessidade de impor fisicamente 
no India 0 poder portugues com 0 envio de efecfivos militares 
em numero consideravel. 

Nesta sua primeira incurseo a India, Afonso de 
Albuquerque vinha como capiteo-mor de 3 naus, sendo seus 
capitees Duarte Pacheco Pereira e Ferneo Martins de Almeida. 
Para alem do exerdcio de represalias sobre 0 rei de Calecute, 
traziam tambem como misseo a construc:;:eo de uma fortaleza 
em Cochim, 0 que levaram a cabo depois de desbaratarem 
as gentes do Samorim de Calecute, que tinham atacado 0 

reino de Cochim e ocupado a ilha depois do partida de Vasco 
do Gama, Criou ainda a feitoria de Couleo, onde foi por 
necessidade de obter cargo para as naus e regressou a 
Portugal, ficando Duarte Pacheco capiteo-mor de Cochim. 

Em 1505 0 Rei D. Manuel nomeia como 1.° Vice-Rei do 
India, D. Francisco de Almeida. 

A armada que parte de Lisboa em 1506, capitaneada 
por Afonso de Albuquerque, tinha como regimento a vigilancia 



do Mar Vermelho, com apoio no ilha de Socotoro, para atacar as no us 
dos Mouros que por aquele unico caminho se dirigiam para a India, 
instalando uma linha de fortalezas que permitisse controlar a 
navega<;oo que por 10 se fazia. Para alem disso era portador de uma 
carta do Rei D. Manuel no qual 0 nomeia Vice-Rei do India em 
substitui<;oo de D. Francisco de Almeida quando este, em 1508, 
concluisse 3 anos de mandato. 

Neste mesmo ana do-se a insubardina<;oo de tn3s capitoes de 
Afonso de Albuquerque, que se dirigem 00 Vice-Rei em exercicio, 
apresentando queixa de uma alegada pessima gestoo em Ormuz par 
parte de Afonso de Albuquerque. Argumentavam os ditos capitoes 
que 0 Capitoo-Mor estava apenas obcecado pela destrui<;oo do 
cidade de Ormuz, rejeitando 0 dinheiro que os mouros ofereciam em 
troca de paz, para alem do excessiva violencia e desrespeito que 
mostrou em rela<;oo aos conselhos dos ditos capitoes. 

Numa primeira fase 0 Vice-Rei do razoo a Afonso de 
Albuquerque, condenando a atitude dos capitoes, porem esta 
insubordinac;oo ira ter graves consequencias a longo prazo, quando 
em 1508, findos os tres anos de mandato de D. Francisco de Almeida, 
Afonso de Albuquerque reclamar 0 lugar de Governadar do India. Esses 
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capitoes iroo convencer 0 Vice-Rei a noo entregar os seus poderes, porque entendem noo ser Afonso 
de Albuquerque digno de tais honras. 

A transi<;oo dos poderes para Afonso de Albuquerque noo foi pacifica. Como atros referimos, 
Afonso de Albuquerque quando partiu para a India em 1506 com Tristoo do Cunha, levava jo indica<;6es 
do Rei D. Manuel. para substituir Francisco de Almeida. A partir do momento, ainda em 1507, que e 
conhecida a noticia do fim do governa<;oo, e que D. Francisco de Almeida devero embarcar para 
Portugal no armada do ana seguinte, verifica-se que a passagem dos poderes noo vai ser pacifica. 

12 A verdade e que quando se trata do "render do guarda" num cargo too levado, se inicia um 
intrincado jogo de interesses por parte dos subordinados que tentam cair nos gra<;as do novo 
governante. Foi 0 que aconteceu ainda antes de Afonso de Albuquerque assumir 0 poder. Um grupo de 
fidalgos dirige-se a sua nau "per modos de the ganhar a vontade pera quando the comprisse seus 
neg6cios", e um deles tenta lan<;ar suspeitas de que 0 ainda Vice-Rei noo estava disposto a passar 0 

testemunho. 

Par outr~ lade os aludidos capitoes que desertaram do armada de Afonso de Albuquerque e 
mandados prender par Francisco de Almeida procuram criar um contencioso entre as partes pedindo
Ihe que noo abrisse moo do governa<;oo, no pressuposto de que Afonso de Albuquerque garantidamente 
os castigaria severamente. E assim se iniciou um intrincado jogo de interesses, que alimenta uma 

contenda, que noo foi criada pelos contendores. 

Quando em Fevereiro de 1509 D. Francisco de Almeida regressa a 
Cochim, vitorioso do Batalha de Diu - a mals emblematlca da Hlstorla da Marlnha 
Portuguesa, fol uma das raras batalhas navals em que a armada venclda fol 
totalmente anlqullada - ainda Afonso de Albuquerque noo tinha tomado posse 
no cargo para que havia side nomeado par Carta Regia, e reacende-se a 
discordia com Francisco de Almeida, que tardava em delegar os seu poderes, 
amea<;ando que castigaria e executaria por trai<;oo qualquer um que atentasse 
contra a sua pessoa, incluindo ate 0 proprio Afonso de Albuquerque. 0 conflito 
entre os contendores chega 00 ponto de 0 Vice-Rei mandar prender Afonso de 
Albuquerque em Cananor, destruindo a sua coso e dos seus fidalgos em Cochim. 

A contenda apenas termina com a chegada a India, em Setembro de 1509, de uma armada de 
15 navios capitaneada pelo Marechal Fernando Coutinho, sobrinho de Afonso de Albuquerque. Perante 
tal far<;a armada, 0 Vice-Rei abdica e entrega os poderes a Afonso de Albuquerque, seguindo de 
imediato pela primeira nau, para 0 Reino, onde acabou par noo chegar, tendo falecido durante a 
viagem. 

Afonso de Albuquerque toma posse como 2.0 Vice-Rei do India em 5 de Novembro de 1509, e a 
sua primeira determina<;oo, com 0 apoio do Marechal Fernando Coutinho, e destruir Calecute, a principal 



fonte dos problemas dos portugueses no Malabar. Perante 0 poderio 
da armada portuguesa 0 rei de Cochim oferece ao novel 
governador, atraves de um seu enviado, ofertas de paz. 

A questoo de Goa vai ser um dos momentos mais marcantes 
da governac;:oo de Afonso de Albuquerque. A sua persistencia na 
tomada de Goa deve-se a sua importancia, pois considerava-a 
como pedra basilar do Estado Portugues da India: " ... Goa era a mor 
honra e poder que elletinha, polo muyto que Ihe rendia, e os grandes 
concertos e messagens que tinha de todo los Reys e senhores que 
tinhoo navegac;:c5es que vinhoo a Goa, em que avia grande esc ala 
de todo/as mercadorias, 0 que nom tendo recebia grande perda, e 
mormente descn§dito de sua honra pera com seus inimigos com 
que andaua em guerra, que muyto mais desestimaroo ... " 

Em 28 de Fevereiro de 1510 a armada de Afonso de 
Albuquerque est6 as portas de Goa e manda D. Antonio de Noronha 
com alguns bateis sondar a barra do rio e fazer um reconhecimento 

ao rio. No dia seguinte D. Antonio de Noronha toma 0 forte de Pangim, entrando os Portugueses na 
cidade de Goa, sem que houvesse luta, nomeando Timoja (chefe nativo que 0 aconselhara a tomar 
Goa) aguazil-mor e arrendou-Ihe as terras de Goa, Salcete e Bardez por 100 mil cruzados. 

Porem em 20 de Maio de 1510, Hidalcoo a frente de um grande exercito ataca Goa, obrigando 
Afonso de Albuquerque b deixar a fortaleza onde queria resistir e abrigar-se na Armada, descendo 0 rio 
e vindo a ancorar defronte de Pangim. Ate dia 15 de Agosto, data em que levantaram ancoras, a 
armada sofreu as inclemencias do fogo, fome e doenc;:as, pois Afonso de Albuquerque tentou sempre 
resistir as suplicas dos seus capitoes para que retirasse. Nessa data finalmente com a alma ferida, mas 
de peito forte, deu ordens de retirada com a promessa de voltaria para reconquistar Goa. 

Em Cananor refez a armada, engrossando 0 contingente com naus que entretanto tinham 
chegado de Portugal, e capitaneando uma armada composta por 23 navios ataca Goa a 25 de 13 
Novembro de 1510, retomando-a . Em 1511 Goa foi cercada nova mente por Hidalcoo. Afonso de 
Albuquerque regressa da conquista de Malaca a tempo de novamente 0 derrotar, porem noo conseguiu 
recuperar Salcete e Bardez. Seguiu depois para a conquista de Adem e Ormuz, regressando a 15 de 
Dezembro de 1515. 

Afonso de Albuquerque durante 0 seu mandato implementa medidas integracionistas entre os 
portugueses e mala bares, principalmente com os de Goa, incentivando 0 casamento dos homens 
portugueses com a mulheres locais, cria uma bolsa de esmolas para ajuda aos orfoos, edifica igrejas e 
outras estruturas religiosas e cria medidas de protecc;:oo as mulheres. 

Para alem destas 
medidas sociais, a polltica 
de Afonso de Albuquerque e 
muito diferenciada da prati
cada pelo 1.° Vice-Rei da In
dia. Promove a ocupac;:oo 
territorial em detrimento de 
um exclusivo domfnio dos 
mares, razoo pela qual insis
te sempre na manutenc;:oo 
de Goa, em contraponto 
com a vontade do Rei D. 
Manuel. A estrategia 
politico-militar de Afonso de 
Albuquerque apontava para 
o afastamento da India dos 
muc;:ulmanos, procurando 
obter a adesoo dos hindus. 
Afonso de Albuquerque de
sobedeceu muitas vezes as 
ordenas emanadas de D. 
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Manuel, impondo sempre a sua vontade, tinha como meta um modelo que impusesse a presenc;a 
portuguesa no Oriente. Este facto leva a que muitos detractores da sua polltica, 0 considerassem um 
visionario ao lanc;ar as bases do Estado Portugues da fndia. 0 tempo acabou p~r Ihe dar razoo. 

Dos ultimos momentos de vida de Afonso de Albuquerque transparece a visoo de um homem 
imbuldo de um sentimento de dever cumprido ao seu Rei e a Deus, apesar de todas as contrariedades 
que teve que enfrentar, deixando aos seus sucessores directrizes que apontavam sempre a continuida
de do Estado Portugues da fndia. 

Afonso de Albuquerque, precocemente envelhecido, morre em 16 de Dezembro de 1515, a 
entrada da barra de Goa, quando regressava de Ormuz, consciente que e 0 Rei que ordena a sua 
substituic;oo, pouco depois da chegada de Lopo Soares de Albergaria, 0 novo governador que 0 iria 
render, que tr6s consigo os capitoes que Afonso de Albuquerque havia mandado prender p~r insubor
dinac;oo. 

Convicto do grande legado que havia deixado ao seu Rei, mas desiludido com a justic;a do 
homem, deixa 0 seguinte coment6rio ironico para 0 seu leal servidor Diogo Fernandes de Beja, quando 
da chegada do novo governador: "Que vos parece, senhor Diogo Fernandes? Boas novas sao aquel/as 
pera mym, que os homens que mandey presos, e de que escrevi ma/' vem honrados e beandantes! 
Certamente que gran des sao os meus pecados ante EIRey. Pois estou mal ante el/e p~r am or dos 
homens, e mal com os homens p~r am or d'el/e, compreme acolher a igreja." 

Quando morreu, conta Diogo Barbosa Machado na "Bibliotheca Lusitana" (Tomo I, pagina 23) 
"foi amortalhado com 0 manto do Ordem Militar de Santiago, de que era comendador, sepultado no 
igreja de Nossa Senhora do Serra, que mandara edificar em agradecimento do feliz sucesso do conquis
to de Ma/aca"-

Passados 50 anos, 
ou seja em 1565, foi 
transladado, como dispu
nha 0 seu testamento, 
para 0 Convento de Nos
sa Senhora da Grac;a dos 
Religiosos Eremitas de 
Santo Agostinho da cor
te, em Lisboa. 

Na comemora
c;oo do IV centenario do 
sua morte, bem como do 
V Centen6rio da Tomada 
de Ceuta, foi nomeada 
uma denominada "Co
missao Executiva da Ce
lebrac;oo Nacional em 
1915, do 5.° Centenario 
da Tomada de Ceuta e 
do 4.° Centen6rio da Mor
te de Afonso de Albu
querque" para preparar, 
organizar e dirigir a cele
braC;oo nacional. Esta 
Comissao deliberou pro-

CClMMISsAO 
de 

IDENTIFICAQAO 
da. OSSADA de 

Ali ioONSO de ALBtrUEW TIE 

Fig 1 - Sobrescrlto remetldo pela "Comissao de IdentHIca~ao da Ossada de Afonso de 
Albuquerque", clrculado em Llsboa (12.01.1916), Isento de franqula ao abrlgo do 
Decreto de 26.10.1912). Cortesla de Armando Bordalo Sanches. 

ceder a transladac;oo dos ossos de D. Afonso de Albuquerque do Igreja da Grac;a para 0 templo dos 
Jeronimos, onde se mantem na actualidade. 

Foi assim nomeada uma sub-comissao, intitulada "Comissao de Identificac;oo do Ossada de 
Affonso de Albuquerque" a quem foi conferida isenc;oo de franquia nas correspondencias p~r si remeti
das, ao abrigo do Decreto de 26.10.1912, que procedeu a deliberada transladac;oo (Fig. 1). 

Afonso de Albuquerque e sem duvida a figura emblem6tica da expansoo portuguesa no Orien
te, e Goa foi sempre a sua mais preciosa perola, que a manteve mesmo contra a vontade do seu Rei. 



2 - IV Centenarlo da Tomada de Goa 

Quatrocentos anos depois da 2.0 Tomada de Goa por Afonso de Albuquerque, as entidades goenses 
decidiram comemorar condignamente tal 
efemeride, tendo 0 entao Governador da 
India Jose Maria de Souza Horta e Costa, 
nomeado uma comissao, composta pelos 
principais "forc;os vivas" de Goa, para que 
corporizasse tal desiderato. De entre as 
diversas actividades que compunham 0 

programa comemorativo constava 0 

lanc;amento de uma emissao de selos alusivos 
a efemeride, cujas receitas seriam aplicadas 
na construc;ao de uma rede de escolas que 
teriam como patrono a figura lendaria de Goa. 

A aludida comissao, foi nomeada pel a 
Portaria n.o 43 de 14 de Fevereiro de 1510, 
publicada no Boletim Oficial do Governo
Geral do Estado da India n.D 12, fazendo parte 
da mesma, para alem do proprio Governador-
Geral, e entre outros: Conselheiro Arnaldo Gravura alema com mapa de Goa do seculo XVI segundo 
Mendes Norton de Matos, presidente da L1nschoten 
RelaC;ao, 0 qual serviria de Vice-Presidente; 
Francisco Maria Peixoto Vieira, secreta rio do Governo-Geral; Jose Carlos de Castro Corte-Real Machado, 
procurador da Coroa e Fazenda; Conde de Estarreja, Inspector de Fazenda; Augusto Carlos Lobato de 
Faria, presidente da municipalidade das Ilhas e Monsenhor Joaquim Joao de Abreu, Vigario Geral do 
Patriarcado. 

Tomada a decisao logo 0 Governador da India remeteu um offcio ao entao Ministro e Secretario 
d' Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, com a proposta da citada emissao de selos comemorativos 15 
que pelo seu ineditismo e importancia transcrevemos: 

Governo Geral do Estado da india de 4 de Maio de J 9 J 0 
Oficio n.o J 59 

ULTRAMAR I 23 MAIO 1910 I 3. a REP. N.o 296 
"Informa~ao 342 em 27/05/910" 

Completando a 25 de Novembro do corrente anna 400 annos a conquista de Goa pelo grande 
Affonso de Albuquerque, e traduzindo eu 0 sentir geral do paiz, nomeei em portaria, n. D 43 de Fevereiro 
ultimo, (Boletim Official n. D 12 da serie corrente) uma grande comissao, sob minha presidencia, composta 
de funccionarios graduados da provfncia e de representantes ilustres de todas as classes sociaes, afim 
de estudar e prop~r a maneira mais adequada de se celebrar tao glorioso e patriotico centenario. 

A 8 de Marc;o proximo findo installou-se essa comissao, a qual fiz, logo a principio, ver que, antes 
de mais, de via ella pensar nos meios necessarios para se fazer uma commemoraC;ao condigna, 
suggerindo-Ihe entao, para este fim, a forma que tem sido gera/mente empregada em semelhantes 
occasioes: a emissao de sellos postaes commemorativos, apresentando-Ihe seguidamente uma serie 
completa de sellos com a sobrecarga indicativa do 4. D centenario, posta, para experiencia, no Imprensa 
Nacional d'esta cidade. 

Ao mesmo tempo lembrei e commissao que, esperendo-se que os lucros de tal emissao 
constituiriam um rendimento relativamente avultado, a alguma cousa mais util e duradoura, do que a 
simples festas de occasiao, devia elle ser applicado, indicando-Ihe, nI(este intento, a construcC;ao de 
ediffcios para escolas prim arias em numero compatfvel com a importoncia d'esses lucros, dando-se 0 

nome do g/orioso conquiatador equelles ediffcios escolares, que deverao subordinar-se aos modernos 
preceitos pedagogic os. 

Darei successivamente conhecimento a V. Exa das de/iberac;oes que tomar a referida 
commissao, a qual depois de installada e de com os seus membros ter roc;ado algumas impressoes, 
entreguei e presidencia do conselheiro Presidente do RelaC;ao para reunir, quando entender e com ella 
deliberar como mais conveniente se Ihe oferecer. 

Entre tan to, devo dizer desde ja, que a commissao, aceitando a minha indicm;ao concordou 
com a emissao de sellos commemorativos, bem como com a app/icac;ao a dar 00 seu producto. 



Venho, pois, rogara V. Exa. se digne approvaresta deliberac;oo que noo podera adoptar-se sem 
ordem ou autorisac;oo de V. Exa., por meio de decreto, ou por portaria provincial, superiormente 
autorisada. 
A referida emissoo, constiturda por uma sobrecarga nos sellos da emissoo actual ou anterior sera feita 
com toda a economia ou aqui, na Imprensa Nacional, de Nova Goa, ou na Cosa da Moeda em Lisboa. 

Se esta sobrecarga se applicar em sellos da emissoo anterior a actual, pode ella revestir a forma 
indicada nos exemplares juntos, tornando-se preciso em tal caso que sejam urgentemente enviados a 
este governo geral os sellos necessarios, para se proceder com tempo a esta sobrecarga. 

Se ella, porem, tiver de se applicar aos sellos da emissoo actual, entoo conveniente sera, para 
evitar falsificac;oes, que ainda assim em nada comprometteriam a fazenda, adoptar uma outra 
sobrecarga que podera consistir n' uma miniatura das armas da cidade de Goa com a seguinte legenda 
- 1910 4. 0 centenario da conauista de Goa 1910 -. 

Este trabalho podera com facilidade tambem ser executado na Imprensa Nacional d'esta 
cidade, tornando-se apenas necessario que sejam remettidos egualmente os sellos precisos. 

N'estas condic;oes, pois, tenho a honra de enviara V. Exa. a proposta seguinte, que envio tambem 
em separado. 

Proposta 

1.0 Com 0 tim de commemorar 0 4. 0 centenario da tomada de Goa, que se realize em 25 de Novembro 
de 1910, e autorisada uma sobrecarga em sellos postaes da (ndia Portugueza, constituindo uma 
emmissoo especial. 
2.0 0 producto da venda dos sellos d'esta emissoo sera exclusivamente applicado a constrcc;oo de 
difrcios escolares de instrucc;oo prim aria, que se denominaroo Escolas Affonso de Albugueraue, em 
numero compatrvel com 0 producto alcanc;ado e construrdos, segundo os modernos preceitos 
pedag6gicos, nas capitoes dos concelhos do districto de Goa, que mais d'elles necessitarem. 
3.0 Esta sobrecarga realisar-se-ha nos sellos da emissoo anterior a actual, e constara da seguinte legenda 
25 - 11 - 1510 -4. 0 centenario da conguista de Goa - 1910; ou, 
3. 0 Esta sobrecarga realisar-se-ha em sellos da actual emissoo, e constara d'uma miniatura das armas 
da cidade de Goa com a seguinte legenda: 

16 1510 - 4. 0 centenario da conguista de Goa - 1910. 
4. 0 Os sellos d'esta emissoo seroo validos durante 3 dias apenas - 24, 25 e 26 de Novembro de 1910-, e 
vender-se-hoo em todas as estac;oes postaes do Estado da (ndia, sendo, porem, permittida durante 
esse perrodo e no referido territ6rio a franquia postal com os sellos vigentes. 
5. 0 A emissoo commemorativa noo podera exceder a 10.000 sellos de cada taxa. 
6. 0 A sobrecarga sera executada na Imprensa Nacional de Nova Goa, devendo, depois de completa, 
ser toda a emissoo entregue na repartic;oo superior de fazenda, que Ihe dara 0 devido destin~, fazendo
a distribuir por todos as estac;oes postaes. 

Solicitava ainda 0 Governador da 
fndia que devendo a comemorac;oo 
centrar-se nos finais de Novembro, deveria 
o Ministro compreender a urgencia da sua 
autorizac;oo. pois que ainda seria necess6rio 
a aprovac;oo e publicac;oo da respectiva 
portaria provincial. Para alem disso era 
tambem urgente 0 envio por parte da Casa 
da Moeda dos selos necess6rios a requerida 
emissoo. 

Juntamente com 0 oficio e a pro
posta seguiu um folha de papel, com uma 
serie composta de 16 valores, das emissoes 
de 1898/1900 e 1903 de D. Carlos I, tipo 
Mouchon, com a sobrecarga que se 
propunham efectuar (Fig. 2) . E prov6vel que Nau "Flor de La Mar" - Plntura a oleo de Alberto Cutllelro 
outras series ten ham sido produzidas com a 
dita sobrecarga para arquivo pelo menos da dita Comissoo e do Governador-Geral. 

Recebido pelo Ministro 0 offcio supra bem como a proposta em apenso, baixaram os mesmos 
para informac;oo a 2.° Secc;oo da 3.° Repartic;oo da Secretaria 0' Estado dos Negocios da Maria e do 



Ultramar, que em 27 de Maio de 1910 sob 0 n° 342/456, proferiu 0 seguinte parecer, produzido p~r LUIs da 
Silva Coutinho e com 0 acordo do Chefe da Repartic;oo Botelho Machado: 

Cumpre a esta secc;oo informarque muito embora 0 pensamento de comemorartoo grandioso 
feito, como 0 da tomada de Goa, seja muito a/trursta, se Ihe afigura para 0 acto pouco significativa a 
ideia proposta para os selos, que nem constitui um emissoo especial nem propriamente uma sobrecarga, 
e como se ve dos especimes juntos, ficariam os selos de tal forma cobertos com a legenda que 
dificilmente se distinguiria a sua origem. 

Alem disso 0 consumo no Estado da fndia, re/ativamente insignificante, noo daria ensejo a que 
se utilizassem na franquia das correspondencias apenas durante 3 dias, 10.000 selos de cada uma das 
taxas ali existentes, sendo a mais elevada de 2 rupias (800 reis). - E seria necessaria a sua completa 
venda para produzir a verba de 20:600$00 reis. 

Acresce ainda a circunstoncia de que os selos comemorativos constantes da proposta em 
questoo, noo podem ser aplicados a franquia das correspondencias destinadas aos parses estrangeiros, 
p~r a isso se opor 0 n. ° 1 do artigo 11.0 da Conven<;oo Postal Universal de Roma, proibindo a circu/a<;oo 
internacional de selos especiais de comemorac;6es de centenarios e congeneres. 

25-H-iIU.O 

4. 0 centenarlO 
dll ('onqula'a 

oIf' G6_ •• -:1: •••• 
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d_ ('ollqula'. 

d .. Go. 

t.'L~" ••• 

REIS 

4.° cen.tenarlO 
... e"qlila'. 

d~ (.6. 

.a· .... " •• •• 2M 
IIE1& 

Fig. 2 - Folha com a serie completa (16 valores), da emissao projectada para comemorac;ao do 4.° 
Centenario da Tomada de Goa, pertencente ao Arquivo Hist6rico Ultramarino. 
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Perante este parecer 0 Ministro e Secret6rio d'Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, em 
30 de Maio de 1910, lavrou 0 seguinte despacho: E louvavel a proposta do Governador-Geral do (ndia 
mas inexequfvel portanto comunique-Ihe que noo pode ser atendido pelos motivos pela repartic;oo. 
Disso se encarregou 0 Director Geral J. Thamaturgo Junqueira, por oficio n.o 348 datado de 30 de Maio 
de 1910 e dirigido ao Governador-Geral da India. 

Porem tanto 0 Governador-Geral como a Comissao nao se conformaram com 0 parecer da 3.° 
Repartic;ao, nem com 0 despacho do Ministro e pelo Oficio n.o 231/1910 datado de 13 de Julho de 1910 
do referido Governador, reformulam a sua proposta numa tentativa de contornar os impedimentos 
apontados pel a 3.° Repartic;ao. 

Assim a Comissao propunha que: 
aJ - A emissao dos selos comemorativos, teriam circulac;ao, durante os dias 24 a 26 de Novembro, 

so nos correspondencios dentro d'este Estado e para a Metropole e outras colonias, 
procurando assim contornar os Iimitac;6es impostas pelo n.o 1 da artigo 11.° da Convenc;:ao 
Postal de Roma. 

bJ - Se limitasse essa emissao a 5 mil selos de cada taxa com excepc;:ao dos selos de 2 rupias, que 
poderia ser mais reduzida. 

cJ - Os selos que nao fossem vendidos nesses 3 dias, poderiam ser arrecadados na Fazenda 
Publica e posteriormente serem vendidos aos coleccionadores filatelicos. 

Por sua vez 0 Governador Geral reforc;:ava os propositos da Comissao dizendo" que perfi/ho a 
opinioo do comissoo, ju/gando, contudo, que a emissoo convem seja de 10.000 selos de coda taxa, 
exceptuando ados selos de 2 rupias, que pode deixar de fazer-se, ou limitar-se a um numero muito 
reduzido. Noo prejudicara, a meu jufzo, a emissoo n 'essas quantidades, porque e sabido que selos 
comemorativos soo sempre muito procurados, eo todo 0 tempo, por filatelistas e amadores nacionais 
e estrangeiros. Estou tambem convencido que, embora a circu/ac;:oo seja limitada unicamente a 
correspondencia dentro do Estado e para 0 territorio portugues, metropolitano e colonial, deveroo 
contudo, os lucros do emissoo produzir uma importoncia que, se noo for suficiente para a construc;oo 
de ediffcios esco/ares nos capitais dos diferentes concelhos, baste pelo menos para um, n'esta cidade, 

18 onde e muito sensfvel a folta, achando-se as esco/as prim arias funcionando, no maior parte, em casas 
arrendadas, que noo possuem condic;oes que a higiene e a pedagogia prescrevem para semelhantes 
estabelecimentos. 

Porem 0 Ministro nao foi sensivel a esta nova proposta, e pelo 
Oficio n.o 520 de 8 de Agosto de 1910 do Director-Geral da Secretaria 
de Estado comunicava 0 seguinte: 

Encarrega-me Sua Ex.o 0 Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Marinha e Ultramar de dizer a V. Ex. a que a respeito do 
proposta para a emissoo, com circu/ac;oo limitada de sobrecargas 
em sellos postais comemorativos do 4.° centenario do conquista de 
Goa, de que trata 0 offcio de V. Ex. a n. ° 231 de 13 de Julho ultimo. 
subsistem as razoes indicadas no offcio d'esta Secretaria de 30 de 
Maio ultimo e pelas quais foi considerado inexequfvel a proposta 
anterior de V. Ex. a sobre a emissoo noo limitada. 

Para os efeitos do permutac;oo de correspondencias as 
relac;oes postais entre a (ndia e as outras colonias portuguesas e a 
metro pole soo de servic;o internacional em face das disposic;oes 
fundamentais do Unioo, estando portanto sujeitas no que respeita a 
emissoes de selos a proibic;oo contida no n. ° I do artigo II. ° do 
Convenc;oo de Roma devendo notar-se que as taxas vigentes nos referidas relac;oes postais, soo inferiores 
as estabelecidas para a Unioo porque se aproveitou a faculdade para isso consignada no n.o 2 do artigo 
21. ° daquela Convenc;oo a qual noo estatuiu porem qua/quer faculdade que permita exceptuar 0 que 
determinou sobre emissoes de selos. 

A/em destes motivos que se opoem a emissoo proposta acresce um inconveniente que tem 
os selos destin ados a limitadas relac;oes postais e que consiste nos prejufzos que 0 publico pode sofrer 
quando empregue esses selos por engano ou ignoroncia em correspondencias com destinos diversos 
dos compreendidos em tais relac;oes embora possa haver a maior pub/icidade nos avisos e 
esc/arecimentos oficiais relativos a emissoo. 

Para uma melhor compreensao das raz6es expressas no offcio supra, transcrevemos 0 articulado 
do n.O 1 do artigo 11.° e do n.O 2 do artigo 21 da Convenc;:ao Postal Universal de Roma, ratificada por 



Portugal em 07.09.1907 e cujos instrumentos de ratificac;:oo foram depositados em Berna em 16.09.1907, 
conforme publicac;:oo no Diorio de Governo n.O 209 de 18 de Setembro de 1907. 

Art/go J J 
Franqu/a das correspondenc/as - Cupons-resposta - Isem;ao de franmquia 

1 - A franquia de qua/quer correspondencia so pode ser feita p~r meio dos sellos postaes em uso no pars 
de procedencia para as correspondencias do publico. Noo e, todavia, permittido empregar no servic;:o 
internacional sellos postaes criados para um fim especial e particular do pars de emissoo, taes como 
sellos postaes commemorativos de valida de transitoria. 

Art/go 2J 
Leg/slaC;ao Intern a - Dlrelto de celebrar novos tratados ou estabelecer relac;oes mals intimas 

2 - Noo restringe aos parses aderentes 0 dire ito de manterem ou ce/ebrarem tratados, assim como 0 

de manterem ou estabelecerem re/ac;:oes mais rntimas, quer para a reducc;:oo das taxas, quer para 
qua/quer outr~ melhoramento nas permutac;:oes postaes. 

o Oficio n.o 520 de 8 de Agosto de 1910 foi a "machadada" 
final na ideia proposta pela Comissoo, que tinha como proposito 
celebrar condignamente a efemeride, avivando a recordac;:oo 
de Afonso de Albuquerque, e que segundo seu entender, deveriam 
as nac;:oes cultas festejar os centenarios dos seus grandes homens, 
benemeritos da Patria, e dos factos notaveis da sua historia, para 
mais se fazerem sentir e avigorar a solidariedade humana e 
aperfeic;:oar e fazer progredir a sua educac;:oo cfvica. 

Pode-se entender a argumentac;:oo e a vontade de 
celebrar 0 Centenario da Tomada de Goa, porem 0 que podera 
ser discutivel na proposta, e que os filatelistas pudessem ser uma 
vez mais usados para se atingiram os fins a que se propunha a 
comissoo, colocando ao dispor destes os selos que porventura 
noo fossem vendidos nos dias de circulac;:oo. Ainda hoje sentimos, 
que a nossa "paixoo" pelos selos, ser razoo para emissoes 
desenfreadas, com um peso financeiro desmesurado nos nossos 
"bolsos". 

De todo 0 modo, 0 dia 25 de Novembro acabaria p~r ficar 
marcado como feriado em Goa, perpetuando desta forma a acc;:oo de Afonso de Albuquerque. Um 
edital da Comissoo Municipal das IIhas de Goa, publicado no Boletim Oficial n.o 91 de 23 de Novembro 
de 1910 assim 0 determinou. 

Blbliografla: 

Arqulvo Hlstorlco Ultra marino 
Grande Enciclopedla Portuguesa e Brasilelra 
Boletlm Oflcial do Governo-Geral do Estado da India 
o Livro dos Vlce-Rels da India D'EI-Rel D. Carlos I - Aguarelas de Manuel Gomes da Costa 
A Filatelia Portuguesa - N.· 87 de Junho de 1999 • Isentos de Franqula de A. Bordalo Sanches 
Selos Postals de 2008 • Colon las Portuguesas - Aflnsa Portugal 
www.wlklpedla.org 
Hlstorla dos Descobrlmentos e Conqulsta da India de FernCio Lopes Castanheda 
Lendas da India de Gaspar Correia 

Agradecimentos 

Armando Bordalo Sanches 
LUIS Barrelros 
Eduardo Barrelros 

19 



Provas e Ensaios ~o Perio~o Monarquico 
(Selos Portueueses 1853 - 19IO) 

p f aJ10 

Ed~o de Autor: Dr. Claudlno Pereira 
PaIrodnlo: Nlideo Fllatellco do Ateneu Comercial do Porto 

Para mais informa~s 
e pedidos, contacte: 

For more information, 
and requests, contacts: 

, , I 
DlsmIBUIf;AO 

JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO 

Rua JoAo das Regras, 213 - 20 DT * 4000 - 293 Porto * Portugal 
TEL. 00351 222085081 * FAX. 00351 222010155 

WEB site: www.pedro.figueiredo.org 
Email: jpedro.figueiredo@gmail.com 



1. g 1ae~~a 
1. fI [)e;t!ofl'to 

Eduardo Barrelros e Luis Barrelros 
lebarreiros@netc.pt 

rurr1ial' * #o~aJKblrlJ.e 
PI"/~;(JI(Uit-(Jof rfe, 1ae-I"I"a. 

~te 

Abstract 

The article about Tete Prisoner of War Camp is the last 
of a group of four articles that we have dedicated to the 
German Prisoners in Moc;ambique. 

This Camp is the one that lodged a lesser number of 
internees. Twenty two German citizens including six traders and 
farmers and sixteen catholic missionaries working in the missions 
of Boroma and Angonia were interned in the sao Tiago Maior 
Fortress since March 20, 1916. 

They were in this Camp till May 3, 1917 being then 
transferred to Lourenc;o Marques and later to Lisboa most of 
them on October 11 , 1918. The mail of this small group of 
prisoners is very scarce and till now any censor or military mark 
is known as used in this Camp. 

Introduc;ao 

Com 0 Deposito de Prisioneiros de Guerra de Tete 
terminamos esta serie de 4 artigos que dedic6mos aos campos 
de prisioneiros civis Alemaes, internados em Moc;ambique. 

Ate recentemente, os autores que nos precederam e 
que se dedicaram oeste assunto tin ham openas 
conhecimento da existencio de tres Campos au Depositos: a 
de Lourenc;o Marques, 0 de Quelimane e 0 de Macequece / 
Beiro baseados no informac;ao que a leitura dos textos escritos, 
sobretudo em postais e nas marcas apostas no 

Vista panorcmlca da vila de Tete, sede de Olstrlto 
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correspondencia prove
niente de cada um dos 
campos Ihes forneceu . 

o Campo de Tete 
so foi possfvel identificar 
gra<;:as ao estudo das 
fontes documentais em 
arquivo que nos revela
ram a sua localiza<;:oo, 
caracterfsticas das ins
tala<;:oes, numero de in
ternados e datas de apri
sionamento e transferen
cia. 

Este e de todos os 
campos, aquele que al
bergou um menor nume
ro de internados. A par
tir de 20 de Mar<;:o de 
1916 foram intern ados na 
Fortaleza de Soo Tiago 
Maior, 22 indivfduos, 6 
comerciantes e agricul-
tores sendo os restantes, missionarios catolicos que trabalhavam nas missoes de Boroma e Angonia. 

Aqui permaneceram ate 3 de Maio de 1917 tendo entoo sido transferidos para Louren<;:o Mar
ques e posteriormente para Lisboa, em 11 de Outubro 1918. 

Deste pequenfssimo grupo de prisioneiros e muito escassa a correspondencia encontrada noo 
se conhecendo ate a data qualquer marca de censura civil ou militar ou outras espedficas que permi
tam identificar este campo. 

Tete - vista geral da Pra~a de Sao Tlago 
da Casa "Deuss". 

Noutra ocasioo, 
faremos referencia a 
um outr~ grupo de prisi
oneiros, estes sim milita
res Alemoes captura
dos pelas for<;:as do 
exercito Portugues na 
defesa do territorio de 
Mo<;:am-bique, durante 
a primeira guerra. 

Tete 

Tete era 0 maior 
d istrito da colonia 
de Mo<;:ambique, abran
gendo uma area de 124 
000 km2 aproximada
mente. Ao Norte, limita
yam-no as prosperas 
Rodesia e Niassalondia; 
a Sui e Leste, territorio 
Portugues e a Oeste as 
duas Rodesias do Norte 
e do SuI. Tinha uma po
pula<;:oo indfgena de 
360 000 habitantes. 



o Zambeze, um 
dos maiores rios de Afri
ca nasce na costa oci
dental, em Angola, atra
vessa toda a Africa Cen
tral entra em terras de 
Tete pelo Zumbo, fazen
do no total, ate ao Oce
ano fndico um percurso 
de 2 200 km irrigando ter
ras ferteis para as mais 
variadas culturas. 

A vila de Tete, 
sede de distrito, localiza
va-se na margem direita 
do rio Zambeze a 175 
metros acima do nivel 
do mar sendo uma re
gioo rica em carvoo, 
ouro e outros minerios. 

o caminho de fer-
ro trans-zambeziano, 
concluido em 1922 foi 

Tete· alojamento dos prisioneiros de guerra. 

um grande factor de progresso ligando Tete a margem direita do Zambeze e com 0 seu prolongamen
to, deu um grande impulso aos interesses de vastas regioes do vale do Zambeze promovendo a explo
rac;:oo mineira e agricola da Moravia, bem como 0 desenvolvimento agricola e pecuario de Angonia. 

Os Prisioneiros 

o Deposito de Prisioneiros em Tete ficou instalado na Prac;:a de Soo Tiago Maior, fortaleza de 
forma quadrangular, com torreoes aos cantos, antigas instalac;:oes militores, que se encontravam mui
to degradadas, como se torna evidente nas fotografias. 

Os cidadoos Alemoes foram aprisionados, na sua maioria em 20 de Marc;:o de 1916 e alguns mais 
torde, a 17 e 27 de Abril do mesmo ano. 

Estiveram internados neste Deposito 22 individuos. Cinco eram empregados comerciais da Casa 

Tete· Edificio do quartel. 

Comercial Alemo, 
em Tete a "Deuss & 
Companhia", um dos 
quais Friedrich Schro
eder era engenheiro 
meconico; dois ou
tros eram comercian
tes, um em Tete e 
outr~ em Chifumbasi. 
Friedrich Eckstein 
tambem agricultor 
em ChifumbasL era 
pro prieta rio da fazen
da "Bavaria", em 
M'pulle. Todos estes 
prisioneiros ficaram 
instalados na segun
da caserna da Prac;:a 
de Soo Tiago. 

No entanto, a 
maioria dos internados 
neste Deposito era 
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Tete· Planta da Prac;a de Sao Tlago Malor. De notar 0 carlmbo oval do Quartel General / Repartic;ao de Informac;oes 
apllcado no canto superior dlrelto da planta. 

constituida por 14 padres mission6rios catolicos que trabalhavam nas miss6es de Boroma e Angonia, 
acomodados na primeira caserna. 

Na documenta<;ao consultada, h6 referemcia, para alem deste grupo, a 15 religiosas tambem de 
nacionalidade Alema e que permaneceram na missao de Boroma durante 0 periodo de funcionamento 
do Campo de Tete. Destes individuos nao foi possivel encontrar ate agora informac;6es individuais 
mais detalhadas excepto no coso de 5 religiosas. Encontr6mos uma pequena diferenc;a entre 0 numero 
de prisioneiros constantes nos listas e aquele que e referido, mais a frente no relatorio do comandante 
do Campo. 

Um dos prisioneiros, Hans Dethlefs, gerente comercial da Casa "Deuss" e Consul Alemao em Tete 
foi, pela imunidade diplom6tica que possuia, libertado por ordem do Ministerio da Guerra em 24 de 
Janeiro de 1917 seguindo para Lourenc;o Marques. A ele se juntaram sua mulher Anna Marta Joana 



Dethlefs e seus dois 
filhos Claus e Jurgen 
que residiam em 
Quelimane. De Lou
ren<;o Marques via
jaram para Lisboa 
em 14 de Fevereiro 
de 1917. a bordo do 
vapor "Africa". 

Os prisioneiros 
do Campo de Tete 
foram transferidos 
para L. Marques em 
3 de Maio de 1917. 
para Lisboa em Ou
tubro de 1917 (3 pri
sioneiros) e a grande 
maioria s6 um ana 
depois em 11 de Ou
tubro de 1918 trans
portados a bordo 
do "Africa" .vindo a 
ser internados no 
Campo de Peniche 
e Caldas do Rainha. 

Tete - Edlffcio do Palacio do Governo. 

o Campo de Tete e 0 que concentrou um menor numero de cidadcos Alemces comparativa
mente com os restantes 3 campos de prisioneiros instalados no territ6rio de Mo<;ambique e que foram 
motivo de publica<;6es anteriores. 

Ao contrario do que aconteceu nos campos de Louren<;o Marques. Quelimane e 
Macequece(Boletim N.Ds 416; 417 e 418 do Clube Filatelico de Portugal) nco se encontrou ate agora. 
como ja referimos anteriormente. qualquer marco do Secretaria Militar ou marco de censura espedfi
ca. utilizoda sobre a correspondEmcia do Campo de Tete. Sera que existiu? Sera que pelo pequeno 
volume de correspondEmda deste grupo ainda podemos ter a esperan<;a de as ver aparecer no 
futuro? Apesar de no Documento N.D3. paragrafo 16D do Secretaria Militar do Governo do Distrito de 
Tete referir que toda a correspondencia qualquer que seja a sua natureza dirigida aos prisioneiros ou 
por eles expedida fica sujeita a censura previa do Comandante militar esta nunca foi encontrada. Sera 
que nco dispunha este Campo de pessoal habilitado para 0 exerdcio do censura sendo a correspon
dencia encaminhada para Louren<;o Marques. como aconteceu com a pe<;a que possuimos? 

A pe<;a em causa e um inteiro postal editado pel a Cruz Vermelha de Louren<;o Marques e desti
nado a correspondencia dos Prisioneiros de Guerra. com 0 verso impresso a preto e vermelho. em 
lingua Alemc. com respostas simples para preenchimento facH pelos prisioneiros. 0 remetente. 00 qual 

Tete - Edlficio dos Correlos. 

ja fizemos referencia 
anteriormente. e 
Friedrich Eckstein. 
agricultor e proprie
tario em Chi-fumbazi 
do fazenda "Bavaria" 
em M'Pulle. no regico 
do Maravia. 

o postal foi 
remetido de Tete 
em 22 de Dezembro 
de 1916. para a sua 
terra natal em Nu
remberga. no Bavie
ra e apresenta mar
co dos correios de 
Tete de 25-12-1916 
e de Louren<;o Mar
ques de 7 de Janeiro 
de 1917. Foi marcado 
com a censura civil 
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circular a vermelho 
de Lourenc;o Mar
ques, batida duas 
vezes e com 0 ca
rimbo de censura da 
Africa do Sui, por 
onde transitou a cor
respondemcia. 

Friedrich 
Eckstein era filho de 
Georg e de Elise 
Eckstein, natural de 
Nuremberga, 52 
anos, solteiro, agri
cultor. 

Foi internado 
em Tete em 27 de 
Abril de 1916, trans
ferido para Louren
C;o Marques em 3 de 
Maio de 1917 e para 
Lisboa a 21 de Outu
bro do mesmo ano. 

Como tinha 
Igreja de Boroma. 

mais de 45 anos foi expulso para Espanha onde veio a falecer em Malaga onde tinha fixado residemcia. 

Relatorio do Comandante do Deposito de Tete enviado em 24 de Novembro de 1916 ao Chefe da 
Secretaria Militar da Reparti~ao de Informa~oes. 
Quartel General da Provincia de Mo~ambique. 

Por nota dessa Secretaria, N.o 724/165 de 7 do corrente, me foi pedido, a tim de dar cumprimento 
a uma determinac;oo do Quartel General, um relatorio que abrangesse 0 tempo decorrido desde a 
data em que assumi 0 Comando deste Deposito - 14 de Agosto ultimo - ate 31 do Mes findo, e compre
endesse os seguintes capftulos. 

I - Organizac;:oo Interna; 
II - Estatfstica da Correspondencia dos Prisioneiros; 
III - Ordens de servic;:o Interno; 
IV - Instruc;:6es para 0 Deposito; 
V - Planta topografica; 
VI - Vista Fotografica do Deposito e da area ocupada pelos prisioneiros. 

Como V. Exa. sabe, ha tres meses que cheguei a esta vila e, noo tendo tido a menorintervenc;:oo 
na organizac;:oo deste Deposito que, ao contrario do que se fez em Quelimane e Lourenc;:o Marques, 
constituiu aqui uma especie de dependencia ou estabelecimento anexo a Quarta Companhia de 
Deposito e Recrutamento, com pessoallimitado e na sua maioria alheio ao servic;:o da mesma Compa
nhia, a comec;:ar pela guarda e a acabar pelas faxinas, nada mais pude fazer naquele curto perfodo, 
que noo fosse too somente completar, por meio de ordens e instruc;:6es verbais, as instruc;:6es escritas 
que encontrei, umes dimanadas do Quartel General e dessa Secretaria, e outras deixadas pelo meu 
antecessor. 

Nestes termos, 0 presente relatorio noo pode ficar um trabalho perfeito, como seria para desejar 
mas selo-a too conscencioso quanta as minhas forc;:as 0 permitam, servindo-Ihe de complemento as 
fotografias, que com dificuldade consegui obter, e planta da Prac;:a de Soo Tiago Maior, que vai junto. 

Capitulo I 
Organiza~ao Interna 

Pessoal de servic;:o di6rio - ate ao dia 31 de Outubro ultimo, em que este Deposito funcionou na 
Prac;:a de Soo Tiago Maior, havia 0 seguinte pessoal de servic;:o diario: 



1 ° - Um Primeiro ou Segundo Sargento de pernoita, nomeado por essa Secretaria dentro de 
todos os Sargentos da 4° e 7° Companhias com sede nesta vila, a excep<;oo do Primeiro Sargento que 
responde pel a 7° e do Sargento da Policia, entrando nessa escala assim os Sargentos prontos como os 
que estoo em diligencia no Deposito do Material de Guerra, na Secretaria Militar e na Delega<;oo da 
Segunda Reparti<;oo do Quartel General. 

o mesmo servi
<;0 come<;a as 17 ho
ras e terminava as 7 
horas do dia seguinte. 

Durante 0 resto 
do tempo 0 servi<;o 
relativo aos prisionei
ros de guerra era de
sempenhado exclusi
vamente pelo Co
mandante e por dois 
ou tres Sargentos 
prontos na sede da 4° 
Companhia. 

2° - Um guarda 
a Pra<;a composta de 
um cabo indigena ou 
soldado europeu ar
vorado e de seis 501-
dados indigenas da 7° 
Companhia Indigena 
de Infantaria. 

Fotografia de Friedrich Eckstein colada em postal c1rculado da Rodesla em 25 de Setem
bro de 1912 para Nuremberga, Alemanha. 

Esta guarda que a principio era de doze sold ados indigenas, compunha-se de nove sold ados 
quando assumi 0 Comando deste Deposito, sendo logo depois reduzido a seis, por falta de gente para 0 27 
servi<;o de guarni<;oo. 

Pessoal Permanente - 0 Comandante e os Sargentos da 4° Companhia de Deposito, e seis sold a
dos da 7° Companhia, estes para 0 servi<;o dos vinte prisioneiros existentes e de limpeza da Pra<;a. 

Alojamento dos Prisioneiros - ocupavam eles as duas casernas, que na planta voo indicadas, e 
tinham alem disso uma casa de banho, uma retrete e uma cozinha da qual faziam uso muitas vezes. 

Na primeira caserna, que tem 13,90 metros de comprimento e 9,80 metros de largura, estavam 
alojados 10 missionarios e dois irmoas leigos, todos catolicos procedentes de Boroma, do Zumbo e da 
Angonia. A segunda caserna, de 13,80 metros de comprimento e 9,75 metros de largura era ocupada 
pel a gente da casa comercial"L. Deuss" (6 pessoas), por dois comerciantes vindos do Chifumbaze de 
M'Pule (Maravia) e por um engenheiro mecanico, que residia em Baroma, todos protestantes. Par noo 
haver disponiveis mais casernas duas casernas serviam ao mesmo tempo de dormitorio e de refeitorio, 
tendo na frente em todo 0 seu comprimento, uma varanda de alpendre ou corredor de tres metros de 
largo. 

Liberdade individual e entretenimentos - os prisioneiros gozavam de liberdade dentro da Pra<;a, 
isto e, andavam livremente par toda a parte, jogavam 0 foot-ball e ate faziam exercicios em bicicleta, 
sendo-Ihes vedado apenas, par motivos obvios 0 acesso as muralhas. Tambem passavam 0 seu tempo 
jogando os dadas, lendo, escrevendo, pintando e organizando orquestras e coros. 

Passeio - Sua Exa. 0 Governador do Distrito permitiu, desde 24 de Agosto ultimo, que os prisioneiros 
pudessem passear a beira do rio, em frente da Pra<;a, das 6 as 7 haras e das 16 as 18 haras, permissoo que 
eles receberam com manifesta satisfa<;oo. 

Liberdade do Culto - tem inteira liberdade para as praticas da sua religiao. 

Dez padres e dois irmoos leigos voo a Igreja desta vila ouvir missa aos Domingos, e, com autoriza<;oo 
especial do mesmo Snr. Governador, ainda em outros dias da semana, quando a solicitem, sen do sempre 
acompanhados por um sargento, que tem instru<;6es para noo permitir que eles se comuniquem com 
qualquer pessoa estranha, sobre pretexto algum. Esses padres dizem miss a todos os dias no seu alojamento. 
Par nota dessa Secretaria N.o 622 / 161 , de 8 de Setembro ultimo, me foi comunicada a autoriza<;ao para um 
dos referidos padres ir a Baroma duas vezes por Mes acompanhado de um padre Portugues, a cuja respon
sabilidade fica 0 prisioneiro ate recolher a este Deposito . E assim se tem feito desde 0 citado Mes. 
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Consta-me que a mencionada autorizac;:oo foi concedida a fim de a missionario poder ouvir em 
confissoo as irmos de caridade que ali se encontram. 

Alimentac;:oo dos prisioneiros e respectivo horario - Dez padres. dais irmoos e as dais comercian
tes vindos do Chifumbaze e de M'Puie eram alimentados. ate 31 de Outubro. por conta do Estado e 
tinham diariamente tres refeic;:6es 65 seguintes horas: 

As 7 ................................................. Cafe e poo 
As 12 ................................................. Sopa. um prato e poo 
As 18 ................................................. Sopa. um prato e poo 
Os da Casa "Deuss" e a meconico Schroder alimentavam-se par sua conta mas a horario das suas 

refeic;:6es era a mes-
mo. 

Revista noc
turna e silElncio - 65 
21 horas cessavam 
todos as rufdos na 
Prac;:a e as prisionei
ros deviam estar nos 
seus lugares a fim de 
Ihes ser passada re
vista . 

Capitulo II 
Estatlstica da 

Correspondencia 
dos Prlsloneiros 

Noo en con
trei aqui tal servic;:o. 
nem neste Deposito 
ha alguma ordem 
mandando organi
zar a referida estatfs
tica. Noo posso por 
isso satisfazer a que 
me e exigido. par ab
soluta falta de da
dos. 

POSTAL 

~ 

Intelro Postal do Servlc;o de Prlslonelros de Guerra de Moc;amblque remetldo pelo c1dadao 
Alemao Friedrich Eckstein. agrlcultor em M'Pule Internado no Deposito de Prlslonelros de 
Tete desde 27 de Abril de 1916. para Nuremberga. na Alemanha. Marca a azul da quinta do 
agrlcultor. marcas de dla de Tete a azul de 25-12-1916. a preto de translto em Lourenc;o 
Marques de 7-1-1917. marcas de censura a vermelho de Lourenc;o Marques e a preto da 
Africa do SuI. 

Capitulo III 
Ordens de Servic;o Interno 

Nenhuma foi dado par escrito. que me conste. Encontrei. porem. uma determinac;:oo afixada no 
corredor da Secretaria da 4° Companhia e que tem a forma de instruc;:6es (Doc. Junto N.o1). 

o meu antecessor cumpria e fazia cumprir. pessoalmente. quase todos as preceitos estabeleci
dos nas instruc;:6es dimanadas do Quartel General e dessa Secretaria. Eu fiz a mesmo. limitando-me a 
lembrar. explicar e completar. verbalmente como ja disse as instruc;:6es existentes. todas as vezes que 
for preciso. 

Junto par copia as seguintes: 

Capitulo IV 
Instruc;oes para 0 Deposito 

a) Instruc;:6es para a Deposito de Prisioneiros de Guerra de Tete. de 22 de Marc;:o do corrente 
ana enviadas pelo Quartel General da Provincia (Doc. N.o2) . 

b) Instruc;:6es para a Comandante dos Prisioneiros de Guerra. de 13 de Abril ultimo. enviadas 
par essa Secretaria (Doc. N.o3). 

c) Instruc;:6es de 8 de Maio ultimo dadas pelo meu antecessor e afixadas 6 porta de um dos 
alojamentos dos prisioneiros (Doc. N.04). 

d) De harmonia com essas instruc;:6es. e ainda com varias determinac;:6es e resoluc;:6es do 
Governo deste Distrito elaborei depois da transferencia deste Deposito. em 1 do corrente Mes. para a 
coso que era anteriormente ocupada pela Alfondega. as instruc;:6es para a servic;:o do mesmo Deposito 
que enviei a V. Exa. com a minha nota N.o extra de 15. em conformidade do preceituado do N.o 5 das 
instruc;:6es que me refiro na alfnea a) deste Capitulo. 



CapftuloV 
Planta Topografica 

Vai junto a planta do Prac;:a de Sao Tiago Maior no escala de 1 /250 (Doc. N.o 5). 
Nessa planta esta indicada a distribuic;:ao de todos os compartimentos do Prac;:a que esta situada dentro 
do vila de Tete e confronta por todos os lados com terrenos baldios. 

o corpo do edificio, em frente do portae 
do Prac;:a, a cozinha e a cavalaric;:a sao cober-
tas de folhas de zinco onduladas, e os outros 
compartimentos de telha va ou de canudo. 

Capitulo VI 
Vista Fotografica do Deposito e da Area 

Ocupada pel os Prisioneiros 

Nao foi sem dificuldade que, p~r falta de 
fotografo nesta vila, pude satisfazer 00 que 
neste Capitulo se exige. 

Depois de algumas diligencias consegui 
encontrar quem se prestasse a tirar as seguin
tes fotografias: 

1 ° - Vista geral do Prm;:a de Sao Tiago 
Maior e do area ocupada pelos prisioneiros, ti
rada do terrac;:o do Coso "Deuss" que e 0 pon
to mais alto que se encontra nos imediac;:6es 
do Deposito (Doc. N.O 6). 

2° - Vista dos compartimentos que servi
am de alojamento aos prisioneiros tirada do 
baluarte Oeste (Doc. N.o 7). 

3° - Frente do Prac;:a, abrangendo a area 
do passeio dos prisioneiros (Doc. N.o 8). 
Se a planta do Prac;:a nos mostra a area, a distri
buic;:ao e a disposic;:ao de todos os comparti
mentos, as tres fotografias acima referidas 
completam, julgo eu 0 que se pretende conhe
cer apresentando 0 aspecto geral do Deposi
to, dos alojamentos ocupados pelos prisionei
ros e ainda do area que Ihes foi designada para 
passeio em frente do Prac;:a. 

Postkal'te rul' Kl'iegsgefangenpn 

Ansser clem D1U,lllii IIntl ,ler Unters('ltrift, (lItrf 
alit' clies"r K,artp .. rl'f'h.t"·g!'sc·hl'ip\)en wer(lpn. 

\Venn. sonst ~~"Iinzllg~ tiigt wi!'d. wirtl <Ii .. 
KIt!'t!' Illl'ht hefo~t. 

Nieht pu~sl'nde i',1ttze sin,l al\~71lst r ... it·hpn. 

Rcim Antworten sollte man, wenn muglieh, 
auf Englisch scbreihen, und~zwar aufPostkarten 
wei! <;ip ohne Anfenthalt ahgelif'fprt w'-I',lpn. 

Es geM mir t;tt+: 
leh bin ill'lt Ettl!dP8H lUiS gtn aufgellOhen ; -

:tuf a9P ~gii9FnRg. 
!@h 88ife ])a'd 8"'97 borg?"t?)'t all eeitt. 

leh hahe )= lWfef 1 ~ ~r 
:- 'Paleg F!lsPl1ftl. !!:ulle ersal· 

iiW' ~ / 

Bei niiehster Gelpgenheit, :::::::;:"einen Bri ef 
erhalten. 

Von 1:);'6 babe ieh k:h ~gehort. 
Deposito de prisioneiros de guerra em 

Verso do postal remetido de Tete 

Procurei fazer que 0 presente relatorio fosse possivelmente minucioso. Oxala ele satisfac;:a p~r 
completo 00 fim que 0 Quartel General tem em vista. 

Francisco Xavier Jaime de Quadros 
Capitao 

Documento N.D 1 

Deposito de Prisioneiros de Guerra 

Sendo muito restrita a forma de se dar cumprimento 00 servic;:o no Deposito, determino que se 
observe no futuro 0 seguinte: - 1 ° - que 0 Sargento de pernoita deixe diariamente no Secretaria do Prac;:a 
uma minuta dos prisioneiros existentes e que ficam existindo, a qual depois de visada pelo Comandante 
do deposito sera entregue 00 Sargento que entrar de servic;:o no dia seguinte. 2° - que a limpeza do 
Prac;:a seja fiscalizada e ordenada pelo Sargento no manha que sair de servic;:o, auxiliado pelo Coman
dante do Guarda. 

3° - que nos muralhas e baluartes nao seja permitido acesso aos prisioneiros de guerra nem a 
prac;:as indigenas que nao estejam de guarda, nem que qualquer coisa que pelos mesmos entre, sendo 
apreendidas e presos os seus autores. 

4° - que e proibido conviver familiarmente com os prisioneiros, tratando com eles so em assuntos 
de servic;:o. 
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S° - que 0 Sargento de pernoita pode deixar de revistar os aposentos dos prisioneiros as 21 haros, 
logo que se tenha previa mente certificado do seu nome e veja que aquela hara estoo nos seus lugares 
e em sassego. 

6° - que 0 Comandante da Guarda permita a entrada de bebidas em numero muito limitado para 
os prisioneiros as horas dos refeic;:6es, sendo s6 permitida a entrada dos mesmos extraordinariamente 
com autarizac;:oo superiar. 

Prac;:a de Tete, 30 de Maio de 1916 
o Comandante do Dep6sito 
Domingas Mamede Barrento 

Tenente 

Documento N.o 2 
Quartel General da Provincia de Mo~ambique. 

Instruc;:6es para 0 Dep6sito de Prisioneiros de Guerra de Tete. 
1 ° - a administrac;:oo geral, ardem e disciplina do Dep6sito soo da exclusiva responsabilidade do 

respectiv~ Comandante, ficando-Ihe imediatamente subordinado todo 0 pessoal, militar ou civil, que a 
qualquer titula nele preste servic;:o. 

2° - para completa execuc;:oo do determinado do capitulo 2° do regulamento relativo as leis e 
costumes das guerras terrestres, anexo ao regulamento para 0 servic;:o de campanha, e portaria Provin
cial N.o 39 do 10 do corrente, 0 Comandante do Dep6sito tomara as disposic;:6es necessarias propondo 
ao Governo do distrito 0 que exceder a sua competEmcia. 

3 0_ aos prisioneiros s6 e permitido comunicar directamente com pessoos de familia, devendo 0 

Comandante do Dep6sito providenciar que essas visitas sejam feitas em cosa ou em recinto a isso 
reservados. 

4.° - os objectos, valares e documentos apreendidos aos prisioneiros seroo enviados ao Governo 
do Distrito devendo as armos e munic;:6es ser directamente remetidos ao Dep6sito de Material de Guer-
ra. 

S° - de todos os disposic;:6es elaboradas para 0 servic;:o do Dep6sito sera enviada c6pia ao Gover
no do Distrito. 

Quartel General em Lourenc;:o Marques, 22 de Marc;:o de 1916 
o Chefe do Estado Maior 

Jose Cabral 

Documento N.o 3 
Secretaria Militar do Governo do Distrito de Tete 

Instruc;:6es para 0 Comandante dos Prisioneiros de Guerra. 
1 ° - os subditos Alemoes feitos prisioneiros de guerra bem como quaisquer outras pessoas detidos 

ou capturados por infracc;:oo das disposic;:6es contidas no edital deste Comando Militar de 14 do corren
te seroo internados na Prac;:a de Soo Tiago. 

2° - 0 Comandante da 4° Companhia ali instalado assumira cumulativamente 0 Comando do 
Dep6sito de Prisioneiros de Guerra ficando a sua guarda e responsabilidade todos as pessoas a que se 
refere 0 numero 1. 

3° - os prisioneiros de guerra ficam sujeitos as leis, regulamentos e costumes de guerra aplicaveis e 
bem assim as instruc;:6es especiais do Comandante do Dep6sito. 

4° - por qualquer acto de insubordinac;:oo dos prisioneiros de guerra contra 0 determinado no 
numero anterior fica 0 Comandante autorizado a usar as providencias necessarias para a sua repressoo. 

S° - os prisioneiros gozaroo de liberdade dento da area da fortaleza mas noo podem ser retidos em 
prisoo senoo por indispensavel medida de seguranc;:a. 

6° - nenhum dos prisioneiros podera sair sob pretexto algum da area da fortaleza. 
JO - as 21 horos deveroo cessar todos os ruidos na fortaleza e os prisioneiros deveroo estar nos seus 

respectivos lugares afim de Ihes ser passada revista . 
8° - todos os prisioneiros deveroo viver em harmonia uns com os outros afim de evitar qualquer 

conflito . 
9° - os prisioneiros poderoo organizar bandas, orquestros, coros ou quaisquer jog os desportivos que 

os ajude a passar 0 tempo e Ihes sirva para conservar a saude. 
10° - nenhum prisioneiro podera ter em seu poder qualquer arma. 
11 ° - 0 Comandante do Dep6sito permitira que os prisioneiros aos Domingos celebrem ou ossistam 

as praticas religiosos na igreja desta vila para que os faro acompanhar em todo 0 percurso por um 
Sargento da Companhia. Alem destos medidas de vigiloncia podera tomar quaisquer outra que entenda 
necessarias para tal fim. 0 Sargento que acompanhar os prisioneiros noo devera permitir que eles comu
niquem com qualquer pessoa estranha sob pretexto algum. 



12° - no area do fortaleza noo e permitida a entrada de subditos de pais inimigo mesmo gozando 
de liberdade condicional. 

13°- Aos prisioneiros s6 e permitido escrever cartos para a familia ou tratando de neg6cios e noo 
poderoo exceder duos laudas de uma folha de popel de carta. 

14° - e absolutamente proibido qualquer referencia sobre as comodidades que ofere<;am os luga
res de concentrac;:oo. 

15° - os prisioneiros quando deteriorem, inutilizem, ou extraviem qualquer artigo ou objecto que 
pertenc;:a 00 acampamento de seu uso ou que Ihe tenha sido distribuido paga-Io-oo. 

16° - toda a correspondencia qualquer que seja a sua natureza dirigida aos prisioneiros ou por eles 
expedida fica sujeita a censura previa do Comandante militar. 

17° - as cartas, vales e valores monetarios bem como as encomendas postais destinadas aos 
prisioneiros ou por eles expedida soo isentas de qualquer taxa postal. 

18° - 0 Comandante do Dep6sito de prisioneiros de guerra organizara um registo especial dos 
mesmos prisioneiros e fica encarregado de responder a todos os pedidos que Ihe disserem respeito e 
pedira as repartic;:6es competentes todas as indicac;:6es necessarias para a organizac;:oo do referido 
registo. 

19° - 00 mesmo Comandante incumbe e centralizar todos os objectos de usc pessoal, valores, 
cartos etc, encontrados nos esp6lios dos prisioneiros falecidos e de os enviar aos interessados a quem 
com pita receber esses objectos. 

20° - havera diariamente 3 refeic;:6es as seguintes horos: 7 horas - cafe e poo; 12 e 18 horas - sopa, 
um prato e poo. 

21° - 0 comandante do Dep6sito confia no disciplina e boa vontade de todos os prisioneiros e 
espera nunca ter de aplicar qualquer punic;:oo. 

Instruc;:6es. 

Secretaria Militar do Governo do Distrito de Tete, 13 de Abril de 1916 
o Chefe, (ass) Francisco Xavier do Costa, Capitao 

Documento N.o 4 

1 ° - fica expressamente proibida a entrada de be bid as alc061icas dentro do Fortaleza com desti- 31 
no 005 prisioneiros de guerra, a noo ser a indispensavel para as horas das refeic;:6es. 

2° - as 21 horas seroo revistados os aposentos dos prisioneiros os quais neste acto estaroo nos 
respectivos lugares. 

3° - as infracc;:6es cometidas p~r qualquer dos prisioneiros seroo punidas com prisoo fechada em 
coso a esse fim destinada. 

4° - 0 Sargento de pernoita dara fiel cumprimento aos numeros 2° e 3° e os comandantes dos 
guardas 00 N.o 1 destos instruc;:6es. 

5° - 0 Comandante do guarda mandara sempre formar a guarda pelas 21 horas a acompanha no 
execuc;:oo dos servic;:os a que se referem os numeros 2° e 3°. 

Prac;:a de Soo Tiago Maior, 8 de Maio de 1916 
o Comandante do Dep6sito 

(oss) Domingos Mamede Barreto, Tenente. 

Os autores agradecem a excelente colaborac;:oo e trabalho empenhado de Hal Reynolds no 
conversoo para lingua Inglesa do texto desta serie de 4 artigos sobre os prisioneiros de guerra Alemoes. 

Agradecem tambem encarecidamente a Lutz Hohensang 0 apoio sempre presente no 
intrepretac;:oo dos textos em lingua Alemo e a informac;:oo sobre a venda em leiloo internacional do 
postal remetido de Tete, pec;:a fundamental para a preparac;:oo deste artigo. 
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Urn livro que 0 ilurnina sobre a 
importante hist6ria dos far6is de Portugal. 

"Far6is - A terra ao mar se an uncia" , e urn Iivro que merece ser navegado. 
Uma edi~ao m que percorre os 800 quil6metros da costa maritima portuguesa e as duas regioes insulares 

descrevendo com detalhe os 30 far6is que i1uminam os horn ens que todos os dias partern para 0 mar. 
Ern cad a pagina descobrimos 0 importante papel que estes guias de navega~ao tern tido na hist6ria do nosso 

pais a beira·mar plantado. lIustrado por centenas de imagens e valiosos selos, esta e uma edi~ao 
que pode encontrar ancorada nas Esta~oes de Correios. 

LlNHA cn 707 26 26 26/ /www.ctt.pt 



Pessoa amiga, colaborador empenhado nas 
actividades do nosso Clube e sobretudo filatelista prestigiado 
que sa be apreciar a minha colec<;eo "Decanos da Filatelia 
Mundial", teve a amabilidade de me dar a conhecer um arti
go, neo assinado, publica do na conhecida revista "Topical 
TIme", de Maio/Junho deste ano, consagrado ao lan<;amento 
em circula<;eo de um selo em formato CD-ROM, emisseo do 
Reino do Buteo (1). 

o pretexto para 0 lan<;amento deste inusitado selo foi 
comemorar 0 centen6rio da dinastia, bem como a proclama
<;eo do seu quinto rei. 0 selo em apre<;o contem sequencias 
de videos e foi concebido por Frances Todd Stewart, filha do 
promotor da filatelia butanesa, Burt Todd, de nacionalidade 
norte-americana, e que 
exerce tais fun<;6es des
de 1962. 

o artigo em estu
do, alem de divulgar a 
emisseo acima referida, 
aproveita a ocasieo para 
se debru<;ar sobre alguns 
selos em que 0 Buteo foi 
inovador embora, segun
do julgo saber, nem sem
pre a sua aceita<;eo te
nha sido pacifica, em espe-

.. .. , ... 

Fig. 1 

cial. por parte dos filatelistas caracterizados por um certo 
conservadorismo, 0 que entrava, por vezes, a natural evolu
<;eo deste tipo de coleccionismo. 

E um facto que Burt Todd, em virtude do contrato com 
os correios do Buteo, tem vindo a oferecer aos filatelistas de 
todo 0 mundo, diversos "primeiros" (a que adiante nos referire
mos), mas tambem alguns selos que se distinguem pela sua 
excentricldade, como, por exemplo, selos de correio aereo 
num pais que neo tinha sequer aero porto! Quando este foi inau
gurado, em 1983, j6 tinham sido postos a circular ... 149 selos 
de correio aereo (2). 
(1) - A revlsta "Topical nme" e 0 orgao ollclal da Inlluente "American Topical 
AssoclaHon", com sede em Arlington (Texas), nos E.U.A. 
(2) - Inabilldades ou, mals corrlquelramente, Inepclas deste genero nao sao 
excluslvas dos servh;:os IIlatelicos do Butao. Recordo 05 selos das Honduras de 
1866 que foram emlHdos onze anos antes de ter sldo InsHtuido 0 respecHvo servl~o 
postal, bern como 05 selos de correlo aereo da Costa Rica lan~ados em clrcula~ao 
em 1926,Isto e, anos antes da crla~ao do correspondente correlo. A este Hpo de 
selos, na girla dos IIlatelistas, d6·se 0 nome de prematuros. 
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No entanto, as singularidades neo se ficam por aqui -
basta lembrar que, num pais sem caminhos de ferro, ata ago
ra, emitiram-se mais de cem selos ilustrados com locomoti
vas. 

Acontece que este apontamento neo se destina a 
comentar os aspectos exoticos da filatelia butanesa mas sim 
a per em evidencia imprecisees que constam do artigo em 
questeo, publicado alias numa revista muito conceituada. 
Seguindo de perto 0 artigo, vejamos: 

Parece-me discutivel atribuir, ao ana de 1949, a Fig. 2 
completa independencia do Reino do Buteo ("Terra do 
Dragoo"). 0 Buteo emergiu como pais no saculo XVII e, de facto, tem tido uma vivencia politica agitada 
e confusa. A literatura especializada da-Ihe diversas datas para a sua forma~eo como pais independente: 
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1558-1958 I 
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1558 - 1958 ~ 
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1865, 1907, 1949 e 1971. 

Considerando que a India mantinha 
estreitos la~os politicos naquele territorio 
entre 1949 e 1971, julgo mais correcto 
considerar 0 Reino do Buteo independente 
desde 1907, aquando da designa~eo de 
Wangchuck como soberano absoluto. No 
entanto, se neste aspecto quisermos ser 
"fundamentalistas" teremos de diferir a data 
para 1971 quando 0 Buteo se livrou em 
definitiv~ da tutela da India e ingressou, como 
membro de pleno direito, nas Na~ees Unidas. 
o autor do artigo ao avan~ar 0 ana de 1949 
para situar a soberania plena deste pais 
esqueceu, por certo, que um dos aspectos 
mais importantes da soberania de um estado 
a, precisamente, 0 exercicio integral das suas 
rela~ees externas, as quais estiveram a cargo 
da India, entre 1949 e 1971. 

Fig. 3 No mesmo artigo, diz-se que 0 Buteo 
emitiu 0 seu primeiro selo em 1962. A 
afirma~eo neo a correcta. Se consultarmos 0 

catalogo Yvert & Tellier veremos que os primeiros selos butaneses seo de 1954. Convam salientar que 
estes quatro selos foram 
utilizados indiferentemente 
como fiscais e postais (Fig. 1). 

Em seguida, a-nos 
dada a informa~eo que, em 
1967, 0 Buteo inova pela pri
meira vez com a emisseo de 
12 valores (8 + 4 de correia 
aareo) que simulam 0 efeito 
tridimensional e que, 0 primei
ro verdadeiro holograma so foi 
produzido em 1988 (neo nos 
diz, poram, a nacionalidade do Fig. 4 
correspondente selo). A atri-
bui~oo ao selo de 1967 da primeira simula~eo da sensa~eo de relevo, quanta a nos, merece um reparo, 
pois, em 1956, a Italia ja emitira uma sarie de dois valores, com a qual se atingiu 0 mesmo efeito (Fig. 2). 
Seo os primeiros selos anaglifos (3). 

(3) - Anagllfo, em fotografla, e uma Imagem estereoscoplca consegulda pela sobreposl~ao de Imagens com cores complementares, 
com a flnalldade de Ihe dar um efelto tridimensional. Para melhor flrar partido desta tecnlca, convem observar estes selos Itallanos 
uflllzando um flltro. 



Continuando, no artigo em estudo, escreve
se que, em 1968, foi ernitida urna serie de 14 valores 
(quadros famosos em relevo). Na realidade, tratam
se de 16 valores (12 + 4 de correio aereo). Tambem 
neste artigo nos e revelado que, em 1969, 0 Buteo 
fora 0 pais pioneiro a emitir uma serie impressa em 
sed a artificial. Neste aspecto, 0 pais em referencia 
tambem neo inovou, como nos querem fazer crer, 
em virtude do primeiro pais a emitir um selo impresso 
em sed a ter sido a Polonia, no ana de 1958 (Fig. 3). 

Fig. 6 

Fig. 5 

o mesmo artigo evidencia ainda que 0 Buteo foi 0 primeiro pais a emitir 
uma serie de 12 valores (8 + 4 de correia aereo) , cujos exemplares foram 
litografados sobre ac;:o (Fig. 4) . A informac;:eo prestada esta conforme com a 
verdade mas nos aproveitamos esta oportunidade para especificar que as 
ilustrac;:6es correspondentes seo adequadas a industria que se desejou evocar. 
No paragrafo em analise, consequentemente, neo encontramos qualquer 

incorrecc;:eo. 

Ja quanta aos selos 
aromatizados, lanc;:ados em 
circulac;:eo no Buteo, em 1973 (Fig. 
5), a nossa discordancia e radical em 
virtude do selo verdadeiramente 
decano ser frances. Na realidade, 0 

primeiro selo perfumado (cola com 
sab~r e odor a menta ou hortele
pimental, foi emitido, em Franc;:a, em 
1962, onze anos antes dos selos do 
Buteo (Fig . 6). Ainda sobre 0 selo 
frances parece ser interessante 
chamar a atenc;:eo do leitor para 0 

facto do mesmo se destinar ao 
correio aereo, embora neo tivesse 
side classificado como tal. De uma 
tiragem que rondava os 194 milh6es, 
apenas cinco milh6es apresentam 
goma tradicional com sab~r e aroma 
a menta. Segundo "0 Filatelista", a 
inovac;:eo foi considerada, na epoca, 
de "pessimo gosto" (4). 

Foi ainda no ana de 1973 
que 0 Buteo emitiu a serie mais origi-
nal da historia da Filatelia: sob a for- Fig. 7 
ma de um pequeno disco em vinil en-
contrava-se gravado 0 hino nacional. acompanhado de comentarios sobre a historia do pais. Ate hoje 
e exemplo unico, bem como 0 selo CD-ROM emitido no passado dia 21 de Fevereiro (Fig. 7). 

Para finalizar, dois apontamentos sobre 0 Buteo, um pais com as dimens6es aproximadas das da 
Suic;:a. Este estado, a semelhanc;:a da Africa do Sui, neo tern uma capital mas duas: a de Vereo, em 
Thimbu, e a de Inverno, em Punakha. Deve-se relevar que uma enciclopedia portuguesa muito popular, 
a respeito dos primeiros contactos europeus com 0 Buteo, avanc;:a 0 ana de 1772. Trata-se de um grave 
erro que importa rectificar. Em 1627, 0 Buteo foi visitado p~r dois padres jesuitas portugueses, a carni
nho do TIbete. Um deles, Esteveo Cacela, escreveu uma carta na qual relata a sua estada de quase um 
ana no pais. 0 outr~, Joeo Cabral. escreveu uma "Relac;:eo" das suas viagens, onde neo esquece 0 povo 
butanes, sua religieo, usos e costumes. 

(4) - Apesar da oplnlao pouco IIsonjelra de "0 Fllatellsta", a verdade e que 0 moda pegou e outros poises emltlram selos perfumados 
- devem ja ser mals de uma dezena. 0 Brasil lan~ou em elrcula~ao, no ana de 1999, uma quadra aromatlzada, com chelro de arvores 
Inelneradas, num claro protesto contra as quelmadas. Em 2000, esta quadra recebeu do Academia Olimplca de Vlcenza, da cldade de 
Aslago (Italla), 0 premlo ASIAGO DE ARTE FILAT~LlCA, na categorla "Protec~ao Amblental". 
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Para quem queira contactar os servic;:os filatelicos da "Terra do Dragoo" (450 subscritores. dos 
quais. segundo a revista L'Echo de la Timbrologie de Junho deste ano. apenas seis sao butaneses). aqui 
fica 0 respectivo enderec;:o: 

Philatelic Office 
Royal Government of Bhutan 
Ministry of Communications 
Phuntsholing 
BHUTAN 

Lisboa. Junho de 2008 

Pagamentos por Transferencia Bancaria 
(Novas Contas) 

Para 0 Banco BPI utilizando uma das seguintes contas: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leiloes - NIB : 0010 0000 3805 4370 0016 1 

Payments by Bank Transfer (New accounts) 

Paiement par Virement Bancalre (Nouvelle comptes) 

Pago por transferencia de banco (Nueva cuenta) 

Per Bankuberweisung (neues Konto) 

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

Auction / Enchere / Subasta / Auktion 
IBAN: PT500010 0000 3805 4370 0016 9 BIC/SWIFT :BBPIPTPI 

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

Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt 



e!/~t(J Ie Ito~a/I(blr{,(e 
O()/(eia..fio 

Como ja dizia nos artigos publicados nas revistas do 
Clube Filatelico de Portugal nOs 413 e 414 de Setembro e 
Dezembro de 2006, haveria segura mente actualizac;:oes no 
que se refere a eventuais novos sub-tipos e, principalmente, 
em novas estac;:oes e na ampliac;:oo das datas de utilizac;:oo 
das etiquetas apresentadas e catalogadas. Solicitava entoo 
a contribuic;:oo dos Filatelistas leitores da Revista. 

Embora seja uma area do coleccionismo filatelico 
ainda com muitas lacunas e, consequentemente, com uma 
grande capacidade de desenvolvimento e descoberta, 0 

certo e que noo despertou a atenc;:oo que julgo merecedora 
e, talvez p~r isso, obtive algumas, poucas, achegas ao que 
entoo publiquei. 

Eu proprio sabia que havia algumas omissoes nos 
artigos referidos (e tambem algumas particularidades), noo 0 

tendo feito naquela altura p~r noo ter, ainda, a " fonte " que 
provaria aquilo que eu suspeitava, e que derivava tambem 
da observac;:oo atenta das etiquetas de registo. 
Comecemos pelas " porticularidades". 

Onde eram fornecidas e para que fim? 

Estas etiquetas eram fornecidas gratuitamente ao 
balcoo dos Correios que tratava da correspondelncia 
registada. TInham que ter um numero de ordem de entrada 
sequencia I anual, que podia ser aplicado p~r numerador, podia 
ser manuscrito ou mesmo pre impresso. Esta exigencia de 
numerac;:oo, bem assim como outras formalidades burocraticas 
(tais como, 0 lanc;:amento em livro proprio - mais tarde em 
modelo proprio - de todos os registos) prendia-se com a 
necessidade, p~r parte da Administrac;:oo Postal, de um 
controle adequado do trajecto desses objectos postais 
registados sobre os quais assumia a responsabilidade. Por outr~ 
lado, 0 duplicado dessas etiquetas numeradas e aplicadas no 
recibo entregue ao remetente serviria de prova, indispensavel, 
em eventuais futuras reclamac;:oes p~r perda, extravio ou ma 
prestac;:oo do servic;:o. 

As etiquetas eram tipografadas (em composic;:oes 
variaveis) e deviam ser de foci I manuseio pelos funcionarios 
dos Correios . Dal serem denteadas, com diversos tipos de 
denteados, desde 0 denteado 11 a denteado de linhas 
vincadas, e muito mais raramente destacaveis a tesoura. 
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Quanto a erros tipograficos nos dizeres (falta de letras ou inversao das mesmas ou ate erro na 
sua impressao, p. exemplo), nao os conhec;o nas etiquetas de registo de Moc;:ambique, ao contrario do 
que acontece, nomeadamente, nas etiquetas registo da Companhia de Moc;ambique (ou tambem nas 
chamadas etiquetas azuis das sobretaxas de correia aereo) . Figura 1. 

" OR " em vez de " DE ", 

Na Administrac;:ao Postal de Moc;:ambique, antes de 1956, estas etiquetas de registo, ou nao 
tinham numero de modelo identificativo, ou, quando 0 tinham, eram do Modelo n.O 6 (M6) ou modelo 6 
- C4 ou C5, que aparecia, regra geral. impresso na parte superior das etiquetas. 

A partir de 1956 (Tipos 9, 10, 11 e 12 da c/assificac;oo que apresentei) passam a ser Modelo C4, e 
o que aparece impresso, tambem na parte superior das etiquetas e: C4, C/4 ou M/C4. 

Como era a composic;:ao das folhas impressas e j6 denteadas? E porque sao tao raras em multiplos, 
que sao obviamente novos? 

Pela observac;ao dos poucos multiplos que tive ocasiao de observar ate hoje, posso afirmar 
que, pelo menos em alguns casos, as etiquetas eram impressas em folhas de 20 exemplares, fosse em 10 
filas de 2 exemplares (10 x 2) ou em 5 filas de 4 exemplares (5 x 4). Figuras 2, 3 e 4. 

Por serem fornecidas aos balcoes dos correios, individualmente para cada objecto postal 
registado, e por serem usadas, tambem, numa opera<;:ao postal que era controlada com regras bem 
definidas, em que se colocava uma etiqueta com um numero no objecto postal. outra com 0 mesmo 
numero no talao de recibo e ainda (primeiramente) se assentava 0 mesmo numero do registo em livro 
proprio, noo e, portanto, crfvel que fossem cedidas em quantidade (multiplos) a quem quer que as 
solicitasse, mesmo apesar do car6cter gratuito do seu fornecimento. 

Noo estamos a considerar "esquemas" de fornecimento paralelos, que tambem poderiam ter 
havido. Porem, porque as etiquetas nao despertavam muito interesse nos filatelistas, estas noo tinham 
muita procura e, portanto, noo tinhom valor de mercodo. Provavelmente por isso grande parte escapou 
aos tais "esquemas" de aparecimento no mercado filatelico. Seja como for, soo raros os multiplos 
destas etiquetas, havendo mesmo alguns que nunca tive oportunidade de observar, nomeadamente 
os multiplos dos referidos Tipos 9 a 12. 

Ora, na observac;:oo mais atenta das etiquetas de registo destes ultimos Tipos notei alguns 
pormenores que, juntamente com 0 facto de ter visto, pela primeira vez, multiplos novos (de outr~ 
territorio Ultramarino - Goa), me fizeram equacionar a eventual existencia de um " elo" na cadeia dos 



procedimentos postais que me estava a faltar, visto que apresentava um conjunto de tres " taliSes", 
mas, neste caso, todos "praticamente" iguais ... Figura 5. 
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Assim as etiquetas de registo dos Tipos 9 a 12 que observei nas cartas registadas, eram denteadas 
a esquerda, e os "taliSes" dos recibos, igualmente desses tipos, eram denteados dos dois lados, a 
esquerda e a direita. Figuras 6 e 7. 

AO ~~ .. o~ .. • 
He 1 l7We 10 ~ ~ele'l1ll1en lnII,t11:iit"-
7078 Bell1Weed BealeYaZ4 

Hel~ee4 28 

U.S.A. 

20~b09 
R 

ServiSOS dos Cornios, Telegrams e TeJefooes 
pelo __ dldor, • .1 .... ~ ~ 
Eudcr;p .... cIca.wltrlo .~ ~/ 

C.f'~<.I'ct:'o-~ 

• luncland"" do. c •• "",,) 
X .. bolso • 

Be ira 

. ~~.-
R M 57199 

Isto enquadrava-se bem com 0 que mostro na figura 5, nao fora 0 facto de me aparecerem 
algumas situa<;iSes que me levantaram interroga<;iSes. 

Para que servia 0 "terceiro talao" que aparece na figur~ 5? A res posta era dada na Portaria 
n012018 oriunda do Ministerio das Colonias de 4 de Setembro de 1947, que alterava os artigos 254 e 
seguintes do decreto 8507 de Novembro de 1922 (Regulamento dos Correios Coloniais), e indicava que 
se deveriam colar as etiquetas de registo modelo 6 entao em curso (presumo ser a que se apresenta na 
figura 5). uma no "talao de deposito" da remessa registada, outra no "Modelo 20" , que ficoria arquivado 
e uma terceira, na face superior esquerda do objecto aceite para registo. Nao era indicada uma ordem 
de coloca<;ao e as etiquetas modelo 6 tinham todos os mesmo dizeres. 

Depois 0 aparecimento de uma carta registada com a etiqueta denteada dos dois lados, 
tambem me causou estranheza. Figura 8 

WA-~ 
Registo 

~O\}q 

Se a situa<;ao do figura 8, poder6 ter acontecido por erro/troca (ou seja, colarom na carta 0 

que deveria ser colado no talao de recibo e vice versa, 0 que ate poderia ocorrer antes de 1956), j6 0 
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aparecimento na carta que apresento na Figura 9 de um aparente II novo tlpo de etiqueta II - com 
denteado apenas a direita e novos dizeres -. claramente indicia a falta de um elo que explique 0 

sucedido. 

E entao que por mao amiga (Ieia-se Jorge 
Fernandes . profundo conhecedor da Filatelia 
Moc:;ambicana) tive acesso ao Decreto n.o 40592. de 5 
de Maio de 1956. oriundo do Ministerio do Ultramar. 
que aprova 0 "Regulamento para a exeCUC;ao do 
servlc;o de Correspondencias Postals nas Provfncias 
Ultramarinas". indicando na sua Secc:;ao 111- II Aceitac:;ao 
de correspondEmcias registadas". como devem ser 
feitos os procedimentos e quais os modelos a utilizar. 
quer como etiquetas quer como taloes de recibo. Por 
ser demasiado extenso 0 articulado indicado. irei 
transcrever as partes mais importantes: 

II Art. ° 1050 
- As correspondencias para registar soo aceites nas estac:;oes em troca de um recibo 

indicativo do numero de ordem do seu registo . .. .. 
Art.o 1060 

- 0 empregado que aceitar na estac:;oo correspondencia para registar deve: 
a)Verificar se trazem menc:;oo de Registada ou Recommandee. se 0 seu acondicionamento 
satisfaz .. . : 
b)Verificar se as importoncias dos selos afixados nas correspondencias ( ... ) conferem com as tax as 
devidas .. . : 
d)Co/ar. no ongulo superior esquerdo do local do enderec:;o do destinatario. a etigueta modele MI 
U ... indicativa do nome da estac:;oo que efectuar 0 registo e do respectiv~ numero de ordem. 
separando-a dos respectivos ta/oes: 
i)Entregar ao apresentante da correspondencia como recibo. 0 segundo ta/oo da etigueta MIC4 
com 0 nome da estac:;oo aceitante e 0 numero de registo. depois de Ihe ap/icar a carimbo marca 
do dia e de 0 separar do primeiro ta/oo da etiqueta: 
j) Preencher 0 primeiro takio da etiqueta MIC4. que servira de ta/oo de registo. com a men coo da 
c/asse da correspondencia registada e do nome da estar;oo de destino e ap/icar-Ihe 0 carimbo 
marca do dia: 
Art.a 1090 

- A numerac:;oo de registo das correspondencias no acto da sua aceitar;oo e anua/. 
comer;ando no primeiro dia uti! de Janeiro. ou no da abertura da estar;oo ao servir;o. e terminando 
no ultimo dia uti! de Dezembro ou no do encerramento da estar;oo. 
Art.a 110° - As etiquetas M/C4 com os seus ta/oes devem ser previamente numeradas em series e 
fornecidas aos empregados do ba/coo devidamente ordenadas em grupos de vinte e cinco. 
cinquenta ou cem etiquetas. conforme 0 movimento dos registos. 
Art.o 111 0 

- Os orimeiros ta/oes das etiquetas MIC4. iso/ados ou co/ados nos impressos ( ... ) que 
constituem os ta/oes de registo 
das correspondencias aceites. 
soo devidamente conservados e 
coleccionados segundo a 
ordem da sua numerar;oo. pe/os 
empregados que aceitaram tais 
correspondencias. ate a entrega 
dos mesmos ta/oes. para arquivo. 
ao chefe da estar;oo ... mediante 
recibo ... "(Sublinhado meu.) 

A Figura 10. representa a 
fotoc6pia da pagina do citado 
Decreto que reproduz 0 Modelo C 4. 
(0 modelo C 28 posteriormente 
passou a Mod. C 38) . 

Recapitulando: das 3 partes 
da etiqueta. a referida no decreto 
como a parte 1 - tem novos dizeres 
como seja a classe da corres
pondencia -( denteado a direita) fi
cara no Talao de Registo. que sera 
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arquivado nos Correios; a parte 2. (denteado dos dois Jados) sera colada 00 recibo a ser entregue 00 

remetente; e a parte 3 do taloo (denteado a esquerda) devera ser colada no correspondemcia. A 
ordem de coloca~oo e explfcita. 

Fica assim perfeitamente demonstrado que. as etiquetas mostradas nas Figuras 8 e 9. noo soo 
um novo tipo. A do figura 8 corresponde 00 Tipo 12 - sub tipo 2 e a do figura 9 a etiqueta do Tipo 11 sub 
tipo 1- A ( " N°" com arabesco - nc) . 

Sobre pe~a resultam. necessaria mente. de um en go no do funcionario dos correios que colou 
no carta registada 0 "taloo" que noo deveria. trocando a ordem do conjunto. que tendo todas 0 

mesmo numero de ordem eram uma so etiqueta. com 3 partes e coda uma com fun~6es distintas. 

Obviamente. estas etiquetas trocadas sobre pe~a soo muito mais raras que as correctamente 
utilizadas. Noo sei indicar 0 numero de exemplares por folha. nem outros pormenores do sua impressoo. 
pelo que solicito esclarecimentos a quem (eventualmente) os possua. Para alem disso. tambem tive 
ocasioo de observar sobre pe~a. a etiqueta a seguir apresentada no Figura II . que teve como origem 
o mesmo engano no ordem que deveria ser seguida. 

Podem aparecer mais destes apa
rentes "novos tipos" isolados ou sobre carta. 
mas que realmente correspond em apenas a 
uma das partes constituintes das etiquetas 
de Tipo 9 a 12. todas elas emitidas apos 1956. 

Devo confessar que estas etiquetas 
de Registo tripartidas com diferentes dizeres 
foram para mim uma revela~oo. Par outro 
lade e porque 0 procedimento se aplicava 
a todas as ex-colonias Portuguesas. suspeito 
que ainda havera mais por esclarecer. 

Esperando ter conseguido despertar 
um pouco mais de interesse por este sector 
de coleccionismo filatelico. aguardo as con-

Jorge L""~II"!"P-;'rr'An,r! .. ,, 
Cllixa Poetal 22 

JNHAI-lINGA _ BEIRA 

Etiqueta de Tipo 9. 

tribui~6es para as inevitaveis actualiza~6es. acrescentos e correc~6es. que possibilitem uma adenda 
00 estudo que apresentei e que agora concluo. . 

Rua do Carmo, 98· 1200-094 LIS80A· Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423 736 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • E-mail: filateliadochiado@net.sapo.pt 
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Re;rlbl.lea Ie 
()~ ~efo~ rfe, 

Jorge Luis P. Fernandes 
fflateDa@gaIHos.pt 

()~tUlfblfa.e 
()~tea.rIo (}()If( ~()b~e(}~!a. (1) 

'Et1ICIt1 / 25 Jtft1l75/J 

Algo controversos, estes selos, segundo a nossa opinioo, 
merecem alguma atenc;oo: 0 seu verdadeiro estatuto ter6 de 
ser definido, de uma vez para sempre, pois parece-nos que a 
legislac;oo que Ihes diz respeito noo est6 a ser correctamente 
interpretada. 

Assim, como convem, comecemos p~r analisar essa 
legislac;oo: -

1) A Portaria n.D 203/75, de 19 de Abril desse ano, que 
autoriza as sobrecargas, diz: "Que seja aplicada a 
sobrecarga "/ndepend€mcia / 25 Junho 1975" em 
emissc5es existentes, previamente escolhidas, 
tendo em conta 0 valor das taxas, 0 valor artistico, 
os motivos e 0 valor filaffilico dos selos". 
Transcrevemos somente a parte que nos interessa 
e 0 sublinhado e nosso; salientamos a ultima parte 
("0 valor filatelico dos selos"), que noo percebemos 
muito bem. 0 legislador 16 sabia ... 

2) A Portaria n.D 347/75, de 21 de Junho, tambem do 
governo de transic;oo, manda: "E ap/icada a 
sobrecarga "/ndependencia / 25 Junho 75" nos 
selos das emissc5es que a seguir de indicam, nas 
quantidades igua/mente designadas, para 
circu/arem a partir de 25 de Junho de 1975". 

Vejamos a parte que diz respeito aos selos de PORTEADO 
e anotemos as taxas e quantidades: 

$30 
$50 

1$00 
2$00 
5$00 

15.000 
3.000 
2.250 -

45.000 
60.000 

Salientamos, desde j6, duas particularidades: 

a) A sobrecarga efectivamente 
aplicada (em todos os selos e noo s6 nestes, 
obviamente) tem a legenda 
"'NDEPENDtNCIA / 25 JUN 75", que noo 

Cl) • Artlgo publlcado na revlsta Academia n.· 1 de Malo de 2008. 
Reedltado com alterac;oes ao texto Inlclal. 
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condiz com os dizeres das duos Portarias referidos; questeD de somenos importoncia 
para 0 nosso estudo. que aqui registamos apenos como referencia. 

b) De importoncia fundamental. isso sim. e chamar a atenc;:oo para as ridlculas tiragens 
(noo encontramos melhor expressoo para definir aqueles numeros) das taxas de $30. 
$50 e 1 $00. sendo tambem muito pouco expressivas as quantidades das restantes 
taxas. Em qualquer dos casos a tiragem de todos as taxas est6 abaixo daquilo que 
estabelecem as regras da Unioo Postal Universal. para selos sobrecarregados. 100.000 
(?) exemplares. segundo nos parece. De momenta noo temos possibilidades de 
conferir este numero. 0 que ali6s e irrelevante. pois 0 que interessa concretamente 
e saber-se que todas aquelos quantidades soo inferiores ao estabelecido. 

3) Finalmente temos a Portaria n.o 139/75. de 18 de Dezembro de 1975. que transcrevemos na 
Integra. pois e indispens6vel para estabelecer 0 verdadeiro estatuto destes selos. em termos 
filatelicos: 

"Atendendo ao que expos a Direcc;:oo dos Servic;:os de Correios e Te/ecomunicac;:oes 
sobre a Impossibilidade de fazer entrar em circu/a~oo os se/os de porteado. 
sobrecarregados com 0 /egenda "/ndepend€mcia / 25 Junho 75". constantes do Portaria 
n. ° 347/75. de 21 de Junho; 
"No uso do competencia atribufda pe/o n. ° 21 do artigo 35. ° do Decreto n. ° 1/75. de 27 
de Ju/ho; 
"0 Ministro dos Transportes e Comunicac;:oes man do: 
"Sao exc'u,dos do Porta ria n. ° 347/75. de 21 de Junho. os 
se/os de porteado no mesma considerados. dos va/ores 
de $30. $50. 1 $. 2$ e 5$. devendo ser apreendidos e 
inutilizados quaisquer dos referidos se/os. caso seJam 
encontrados em circu/a~oo". 

Soo da nossa responsabilidade os sublinhados de algumas partes. 
que nos parecem de maior interesse. 

4) Para referencia mencionamos ainda a Portaria n.o 99/81. de 
23 de Dezembro de 1981. que manda retirar de circulac;:oo 
todos os selos emitidos em 1975. 1976 e 1977. com exclusoo 
das sobrecargos "Independencia". As normas da UPU 
estabelecem que os selos sobrecarregados devem manter
se em circulac;:oo. ate completo esgotamento. As raz6es 
desta norma soo 6bvias. 

*************** 

Temos verificado que estes selos soo mencionados nos 
cat610gos como emiss6es normais. sendo catalogados por altos prec;:os. 
comparando com os outros sobrecargas; 0 mesmo acontece nos 
cat610gos dos leil6es. Ora. em nossa opinioo. parece-nos que a questeD 
noo oferece muitas duvidas. em face das Portarias transcritas. 
Consideramos que 0 seu estatuto dever6 ser de NAO EMITIDOS. 

E porque? Pela simples razoo de que estes selos de Porteado 
noo foram postos em circulac;:oo. isto e. nunca foram vendidos nos 
Correios. A Portaria n.O 139/75. j6 referida. e bem clara: em primeiro 
lugar refere a "impossibilidade de Fazer entrar em circulac;:oo os selos 
de porteado"; isso bastaria. mas a Portaria vai mais longe: "Soo exclufdos 
[ .. .. J devendo ser apreendidos e inutilizados quaisquer dos reFeridos selos. 
coso sejam encontrados em circulac;:oo". 

Est6vamos em Moc;:ambique na altura e tivemos oportunidade 
de constatar. 00 mais alto nlvel dos Correios. este facto. Donde se 
conclui que todos os selos de Porteado. sobrecarregados. que 
aparecem no mercado. foram retirados dos Correios abusivamente ou 

. ............•............•....• 

~ 
! • ...... 1 • • e • · · • • · · · · · · · • · · · · 

chegaram 00 publico por laxismo de alguns. E as autoridades postais sabiam disso. como se infere da 
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redac<;:oo do parte final do Portaria. E logico que se estes selos tivessem 
entrado em circula<;:oo (vendidos nos Correios, ou mesmo somente 
atraves do Departamento Filatelico), a Portaria nunca deveria ordenar 
que fossern apreendidos e inutilizados. Serio urn evidente contra-senso! 

Torna-se claro, por isso, que os selos de Porteado jamais foram 
postos a venda e soo obvias as razoes para que isso tivesse acontecido. 
Basta atentar nos numeros: TODOS os selos das tres taxas mais baixas 
poderiam ser adquiridos p~r uns meros 8.250$00 (escudos)! E para 
comprar TO DOS os selos de $50 bastaria apenas a insignificante quantia 
de 1 .500$00!!! 

Noo sabemos quem foi 0 responsavel p~r tal dislate ou se houve 
alguma inten<;:oo quando foi ordenada a sobrecarga dos selos de 
Porteado, pois saltava a vista que certamente seriam objecto de grande 
especula<;:oo .. .. 

**.************ 

Resto-nos agora, como argumento final e para melhor 
documentar a nossa opinioo, lembrar a defini<;:oo para selos NAO 
EMITIDOS; vamos, para isso, socorrer-nos apenas de duos referencias de 
peso, que julgamos suficientes. 

o eminente filatelista Prof. Dr. A. H. de Oliveira Marques, nos seus livros "Ensaios e Provas de 
Selos Portugueses" (1958) e "Provas e Ensaios de Portugal e Colonias" (sem data, mas publicado bastantes 45 
anos depois do primeiro dos livros referidos) ensina-nos com toda a clareza: "Selo nao emitido e aquele 
que esteve prestes a entrar em circu/a<;:ao mas que, p~r qualquer motivo, nao chegou a ser posta a 
venda. Para que se atribua a um selo a categoria de "nao emitido" torna-se em regra necessario que: 
1. 0_ ele tenha sido criado oficialmente; 2.0 - ele tenha side objecto de uma tiragem regular, que se 
destinava a abostecer as esta<;:oes postais". Por outr~ lado no "Guia do Coleccionador de Selos Postais" 
(1953), de Artur O. Vasconcelos, diz-se: "NAO EMIT/DOS - Assim se denominam as especies que, p~r 
qualquer motivo, foram legislados e impressas, mas nunca circularam". 

Os selos em questoo enquadram-se com rigor. sem quaisquer duvidas para nos, no categoria de 
NAO EMITIDOS: foram criados oficialmente; nco foram postos a venda nos Correios; faziam parte de uma 
tiragem normal. que se destinava a abastecer as esta<;:oes posta is, como efectivamente aconteceu 
com a restante emissoo. 

Concluindo, em nossa opinioo, os selos de Porteado com a sobrecarga "Independencia" do 
Republica [Popular] de Mo<;:ambique, soo NAO EMITIDOS. E claro que, nada temos contra a inclusoo 
destes selos nos catalogos, como e evidente. Contudo, entendemos que devem ser correctamente 
classificados. Igualmente noo somos contrarios a sua venda pelos comerciantes ou atraves de leiloes, 
pois que, infelizmente, muitas series entraram no mercado. Mas esperamos que, no futuro, 0 seu estatuto 
seja considerado como NAO EMITIDOS, que e 0 que realmente soo, e 0 seu valor estabelecido como tal. 

Nota: 

Recordamos que 0 catalogo AFINSA - Selos Postais das Colonias Portuguesos, menciona sob a rubrica 
"Noo Emitidos" os selos referentes a "Brasoes", de 1958, e "Modalidades Desportivas", de 1962, do India 
Portuguesa, no segundo caso com a Nota: "Estes selos noo chegaram a circular devido a invasoo do 
India Portuguesa pela Unioo Indiana (17/12/1961). Certamente que existem no mercado exemplares 
destas duos emissoes, pois que 0 referido catalogo indica pre<;:os para todas as taxas. 
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Abstract 
In the following article it is presented a Japanese military 
postal card sent from Timor on the 15th of June 1943, by an 
Army soldier, Mr.Naomiti Ookubo. "Umi" 8605 Unit, North 
of Austrasian Detachment, to Mr.Masayuki Namiki at 6 
Ogawa Kodaira Village, Tokyo. 
The date is written using the Japanese Imperial 
Calendar." 18. 6. 15", that is the fifteenth day of sixth month 
of the eighteenth year of Showa Imperator, what 
corresponds to the 15th of June of the year 1943 of 
Gregorian calendar (see http://www.japan-guide.com). 
The Postal Card is a special model issued by Japanese 
Army: "helmet with a dove".The hand stamp mark refers 
to the censorship with the name of the operator. "Tanaka". 

Apresenta~ao 

Neste artigo.apresento um Inteiro Postal (IP) Militar 
Japones enviado de Timor. em Junho de 1943. para um enderec;o 
em Kodaira Village. T6quio. por um militar dessa nacionalidade. 

Introdu~ao 

Jose Dias Ferreira. no Boletim n.o 294 - Dezembro 1977. 
apresentou um artigo intitulado "Correio em Timor Portugues 
durante a ocupac;oo Japonesa (1942 - 1945) ". em que. sobre 0 

correio militar japones em Timor. refere que "disp6e-se de uma 
documentac;oo razo6vel relativa aos postos de correio 
japoneses durante a ocupac;oo do Timor Portugues. grac;as a 
um trabalho da autoria de Sesi Masakata. s6cio do ISJP (The 
International Society for Japanese Philately) e funcion6rio do 
Ministerio Japones dos Correios. Este estudo foi editado por 
Nakagawa Choichi. outro s6cio japones do ISJP". Porem. noo e 
apresentado nenhum material filatelico. nomeadamente selos 
ou inteiros postais, que tivessem. ou pudessem ter sido. utilizados 
pelos militares japoneses estacionados em Timor. 
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No artigo apresentado par LUIS Frazao no Boletim n.o 406 - Dezembro 2004, "Historia Postal de 
Timor" sao abordados aspectos da "franquia da correspondencia em Timor Ubertado". Sabre a perlodo 
da ocupaC;ao Japonesa e referido que "nao existiu desde Fevereiro de 1942 qualquer forma de 
comunicaC;ao, entre as quais a postal, entre Timor e a exterior e em particular com a metropole". 
Entenda-se que se est6 a referir a sociedade Portuguesa, civil, administrativa e militar. Tambem nada 
e referido sabre as comunicac;oes das forc;as de ocupaC;ao Japonesas que, certamente, tinham a seu 
servic;o postal militar. 

Na sequencia do atr6s mencionado considerei poder ser do interesse dos membros do Clube a 
apresentQ(;ao dum Inteiro Postal Militar enviado de Timor em 1943 para Toquio, Japao. Esclarec;o que 
nao consegui obter uma confirmaC;ao segura sabre a localizac;ao, a data do envio do IP, da Unidade 
Militar, se em Timor Portugues au Holandes. 

o Inteiro Postal Militar Japones 

o IP em questao e em papel camurc;a, com as dimensoes de 92 x 140 mm. 

Fig. 1 - Frente Fig. 2 - Verso 

Na frente tem impressa, em cor laranja, duas faixas de caracteres Japoneses, uma na horizontal 
no tapa do IP e outra na vertical, numa caixa por baixo da pequena ilustraC;ao. Esta tem as dimensoes 
de 20 x 29 mm, representando, em fundo laranja, um capacete militar em laranja escuro, encimado par 
uma pomba de cor branca. 

Ainda na frente est6 aplicado, no lado esquerdo, um carimbo manual em cor violeta, dentro 
duma caixa, disposta verticalmente. Este carimbo tem parte da caixa original vazia onde foi aplicado 
um outro carimbo oval de cor laranja. Os dizeres destes carimbos tambem estao em caracteres Japoneses 

o texto manuscrito na frente contem, alem duma data, a enderec;o do destinat6rio nas quarto 
colunas da direita, e a enderec;o do remetente nas duas colunas da esquerda. No verso 0 texto est6 
esc rita em colunas verticais e da direita para a esquerda. 
A data manuscrita na frente, "18. 6. 15", refere a 18° ana do reinado do Imperador em exerdcio, ao 6° 
mes do ana, isto e, Junho e ao dia 15. Ao 18° ana do Imperador Hirohito correspondeu a ana de 1943 DC. 

Os dizeres impressos na horizontal podem traduzir-se par "Bilhete Postal". Os dizeres impressos 
na vertical significam "Correia Militar". 

Os dizeres do carimbo significam "Inspeccionado" e a pequena oval tem a nome do inspector. 
que se pronuncia "Tanaka", nome comum no Japao. 



"Inspecc!onado" 
TANAKA (0 Inspector) 
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Fig. 3 - Identlflca~ao dos dlzeres. 

Blbllografia 

Internet 
! hHD:llwww.!apan-gulde.com/e: 
! hHp:llyushu.or.jp/engllsh/lndex.html (Japan Philatelic Society); 

hHp:llwww.!slp.org (International Society for Japanese Philately); 
! Wlklpedla. the free encyclopedia. 

Situac;co 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, dever6 consultar a etiqueta de enderec;amento 
colada no envelope em que foi enviado 0 Boletim. Abaixo, reproduz-se uma etiqueta de 
enderec;amento cujo significado dos campos relevantes e 0 seguinte: 

~ - N° de S6cio * AAAA - Ano da ultima quota paga * XX999 - C6digo de enderec;amento 

Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ana 2007 j6 se encontra paga. Caso tenha 
regularizado a sua quota muito recentemente e posslvel que esta indicac;oo noo se apresente 
de imediato actualizada. Em caso de manutenc;oo de divergencia agradecemos que nos 
contactem. 

XX999 

Morada 

CPostal Localidade 

Aproveitamos a oportunidade para relembrar 0 Regulamento de S6cios, publicado no 
Boletim n° 415, e particularmente para as implicac;oes pelo incumprimento do pagamento 
da quota ( ArfD 3.1 ). 
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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 actualizar 0 artigo que ja 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. 

-61-... -
A listagem dos carimbos ditos da 2G Reforma (12/11/1869 

a 14/2/1878) que se apresenta, pretendeu ser teo exaustiva 
quanta posslvel face aos exemplares de que dispomos, mas 
noo tem a pretenseo de ser definitiva ja que uma listagem 
destas s6 se pode ir fazendo a medida que alguns exemplares 
vem contribuir para a aumentar. 

A listagem que se apresenta, como ja se afirmou no 
primeiro artigo, ja acima citado, resulta do nosso estudo 
enriquecido com as achegas que bebemos dos apontamentos 
de Hernoni Viegas (H.V.). Tentamos ser objectiv~s, fugindo de 
classificac;6es do tipo "algarismos grandes" ou "algarismos 
pequenos" ja que essa referencia e suficiente para os distinguir 
para quem tenha carimbos dos dois tipos. Mas e diffcil para 
quem s6 tenha carimbos de um s6 tipo. Dal ter sido nossa 
preocupac;oo apresentar sempre que foi posslvel 0 valor da 
altura dos algarismos (h) . 

No anterior artigo uma ou outra vez s6 nos referimos ao 
tamanho dos algarismos (nO 119, 120, 123, 125 e 128) porque 
respeitamos a informac;eo de H.V. embora noo dispusessemos 
de exemplares para medir, 0 que neo acontece neste estudo 
on de indicamos as medidas de h, para distinguirmos os 
carimbos. 

H.V. referia p~r vezes s6 0 numero de tipos diferentes 
que observou, noo avanc;ando com qualquer elemento para 
os distinguir. Foi entoo nossa preocupac;oo conseguir saber a 
diferenc;a e quase sempre a conseguimos, 0 que noo foi tarefa 
facil porque uma coisa e verificar que dois carimbos soo 
diferentes e outra coisa e descrever sucintamente sem risco 
de confuseD as diferenc;as. Tentamos evitar 0 recurso a 
medic;6es que pudessem variar com a forc;a com que 0 carimbo 
foi batido. Referimo-nos ao valor do die metro maior da elipse 
(H) ou a distoncias entre algarismos (d), mas algumas vezes foi 
necessario recorrer a esses valores. Cremos no entanto que 
quando assim fizemos os valores eram na verdade diferentes. 

Para alguns carimbos faz-se referencia ao seu grau de 
raridade (R, RR e RRR). Esses elementos foram obtidos dos 
t6picos de H.V. e s6 muito excepcionalmente alteramos. A 
terminar, e evidente que estamos abertos e receptivos a 
qualquer achega que permita aumentar a listagem com novos 
tipos e desde ja agradecemos todas as eventuais 
contribuic;6es. 



QUADRO RESUMO DOS CARIMBOS DA 2a REFORM A 
N° N° Existencias 

Ordem Carimbo Localidade Observac;oes Raridade 
Selo Carta 

I 1.1 L1SBOA H- 25mm-1 FINO 
2 1.2 H=25mm-1 GROSSO 
3 1.3 H-26mm-1 FINO-haste curta 
4 1.4 H=26mm-1 FINO-sem haste 
5 1.5 H-26mm-1 FINO- haste lonQa 

6 1.6 H-26mm-1 MEDIO 
7 1.7 H-26mm-1 MEDIO-sem haste 
8 1.8 H- 26mm-1 GROSSO 
9 1.9 H=26mm-1 MUlTO GROSSO 

10 1.10 H-27mm 
I I 2 ALCACER DO SAL R 
12 3 ALCOENTRE 
13 4 ALD8 GALEGA RR 
14 5 ALENQUER 
IS 6 ALHANDRA 
16 7 ALMADA 
17 8 ALVERCA RRR 
18 9 ARRAIOLOS 
19 10 ARRUDA DOS V.'" 
20 11 ATOUGUIA DA BAL8 RR 
21 12 AZAMBUJA 
22 13 BARREIRO 
23 14 BENAVENTE R 
24 1S.1 CALDAS DA RAINHA S corn Smm e junto ao 1 
25 1S.2 S corn 6mm e afastado do 1 
26 16 CARREGADO R 
27 17 CARTAXO 
28 18 CASCAIS 51 
29 19 CASTANHEIRA RBo 
30 20 CEZIMBRA RR 
31 21.1 SINTRA 2 NORMANDO 
32 21 .2 2 ROMANO 
33 22 GRANDOLA RR 
34 23 LOURINHA R 
35 24 MAFRA 
36 2S.1 MalTA S INCLINADO 
37 2S.2 S DIREITO 
38 26.1 MONTEMOR-O-NOVO h-S 5mm 
39 26.2 h=S 8 a 6mm 
40 27 OBIDOS R 
41 28 OEIRAS 
42 29 PALMELA RR 
43 30 PENICHE 
44 31 RIBALDEIRA R 
45 32.1 RIO MAIOR ALG . JUNTOS 
46 32.2 ALG . AFASTADOS 
47 33 SACAVEM R 
48 34 SALVATERRA DE MAGOS RR 
49 3S.1 SANTIAGO DE 3 LARGO 
50 3S.2 CACEM 3 ESTREITO 
51 36 SEIXAL RR 
52 37.1 SETUBAL 3:2:3 
53 37.2 3:3:3 
54 38 SOBRAL MONTE AGRACO 

55 39.1 TORRES VEDRAS h- 5mm 
56 39.2 h=6mm 
57 40 VENDAS NOVAS 
58 41 .1 VILA FRANCA DE 4 NORMAL R 
59 41 .2 XIRA 4 COM BASE TRAPEZIO R 
60 42.1 ANGRA DO HEROISMO ALG . ROMANOS 



N° N° Existencias 

Ordem Carimbo Localidade Observacoes Raridade 
Selo Carta 

61 42.2 ANGRA DO HEROISMO ALG NORMANDO-2 LARGO 
62 42.3 ALG NORMANDO-2 ESTREITO 
63 43.1 HORTA (FAIAL) h=6mm 
64 43.2 h=6,5mm 
65 44.1 PONT A DELGADA 4 PROXIMOS 
66 44.2 4 AFASTADOS 
67 45.1 FUNCHAL 5 NORMAN DO 
68 45.2 5 ROMANO 
69 46 .1 PORTO H=25 mm -h=5,5mm 
70 46.2 H-25 mm -h=5,5mm-4 FECHADO 
71 46.3 H=25 mm -h=6mm 
72 46.4 H=25 mm -h=6mm-4 FECHADO 
73 46.5 H-26 mm -h-5,5mm 
74 46.6 H=26 mm -h=5,5mm-4 FECHADO 
75 46.7 H=26 mm -h=6mm 

I 76 46.8 H=26 mm -h=6mm-TRAC;:OS FINOS 
77 46.9 H=27 mm -h=5,5mm 
78 46.10 H-27 mm -h-5,5mm-4 FECHADO 
79 46.11 H-27mm-h=6mm 
80 47.1 AMARANTE h-6mm 
81 47 .2 h=6,5mm 
82 48 ARCOS DE VALLE DE 

83 49.1 BARCELOS ALG . PROXIMOS: 2mm 
84 49.2 ALG. AFASTADOS : 2 5mm 
85 50.1 BRAGA ALG. PROXIMOS : d=1 mm 
86 50.2 ALG. AFASTADOS: d-2mm 
87 51 CABECEIRAS DE 

52 88 52.1 CAMINHA 2 NORMANDO 
89 52.2 2 ROMANO 
90 53 CELORICO DE 
91 54 SANTA CRUZ 
92 55.1 ESPOZENDE ALG. PROXIMOS: d-1 8mm 
93 55.2 ALG . AFASTADOS: d=2mm 
94 56.1 FAFE ALG. PROXIMOS : d=1,7mm 
95 56.2 ALG. AFASTADOS: d=2,2mm 
96 57 FELGUEIRAS 
97 1 58.1 GUIMARAES 5 NORMANDO 
98 58.2 5 ROMANO 
99 58.3 6:4:6 

100 59 LlXA 
101 60 LOUZADA 
102 61.1 MELGA<;:O ALG. PROXIMOS : d=2 3mm 
103 61.2 ALG. AFASTADOS: d=2,9mm 
104 62.1 MON<;:AO 2 NORMANDO 
105 62.2 2 ROMANO 
106 63 PAREDES 
107 64 PAREDES DE 
108 65 PENAFIEL 
109 66 PONTE DA 
110 67 PONTE DE LIMA 
111 68 POVOA DE 
112 69 RUIVAES (VIEIRA) RRR 
113 70 SANTO THYRSO 
114 71 VALEN<;:A 
115 72 VIANNADO 

116 73 VILLA DO CONDE 
117 74 va N° DE 
118 75 .1 VILLA NOVA DE 5 NORMANDO 
119 75.2 GAIA 5 ROMANO 
120 76.1 V' Na DE FAMALICAO 7 do tamanho do 6 



N° N° Existencias 

Ordem Carimbo Localidade Observa~oes Rarldade 
Selo Carta 

121 76.2 V' N" DE FAMALICAO 7 maior que 0 6 
122 77.1 VILA VERDE ALG. PROXIMOS: d=1,4mm 

123 77.2 ALG. AFASTADOS: d-2.2mm 

124 78.1 COIMBRA 8 ESTREITO 
125 78.2 8 LARGO 
126 79 AGUEDA 
127 80.1 ALBERGARIA-A-VELHA ALG. PROXIMOS: d-1 .8mm 

128 80.2 ALG. AFASTADOS: d-2,7mm 

129 81.1 ALCOBACA ALG. PROXIMOS 
130 81.2 ALG.AFASTADOS 
131 82.1 ALVAIAZERE h=6.0mm 
132 82.2 h=70mm 
133 83 ANADIA 
134 84 S. ANDRE DE POIARES 
135 85 ARGANIL 
136 86.1 AROUCA h do 6=5 Omm 
137 86.2 h do 6=6.0mm 
138 87 AVEIRO 
139 88 BATALHA R 
140 89.1 CANTANHEDE h=60mm 
141 89.2 h=7.0mm 
142 90.1 CONDEIXA-A-NOVA ALG . PROXIMOS 
143 90.2 ALG.AFASTADOS 
144 91 .1 ESTARREJA ALG. PROXIMOS 
145 91 .2 ALG.AFASTADOS 
146 92.1 FEIRA ALG . INTERROMPIDOS 
147 92.2 ALG. CONTINUOS 
148 93.1 FIGUEIRA DA FOZ ALG. PROXIMOS 53 
149 93.2 ALG.AFASTADOS 
150 94 FIGUEIRO DOS VINHOS 
151 95 LEIRIA 
152 96.1 LOUZA ALG. PROXIMOS 
153 96.2 ALG.AFASTADOS 
154 97 MEALHADA 
155 98 MONTEMOR 0 VELHO 
156 99.1 OLIVEIRA DE AZEMEIS h=6.0mm 
157 99.2 h=7.0mm 
158 100 OVAR 
159 101 PEN ELLA R 
160 102.1 POMBAL ALG. NORMANDOS 
161 102.2 ALG . ROMANOS 
162 103 PORTO DE MOZ 
163 104 REDINHA RR 
164 105.1 SOURE ALG . O INTERROMPIDO 
165 105.2 
166 106 VILLA REAL 
167 107 ALIJO 
168 108 BARCA D'ALVA RR 
169 109 BRAGAN CA 
170 110 CARRAZEDA DE ANCIAES 
171 111 CHAVES 
172 112.1 FREIXO DE ESPADA A ALGARISMOS FINOS 
173 112.2 CINTA 
174 113 MACEDO DE CAVALEIROS 
175 114 S. M. DE PENAGUIAO RR 
176 115.1 MESAO FRIO 5 NORMANDO 
177 115.2 5 ROMANO 
178 116 MIRANDA R 
179 117 MIRANDELLA 
180 118 MONCORVO 



N° N° Exlstencias 

Ordem Carimbo Localidade Observac;6es Rarldade 
Selo Carta 

181 119.1 MONDIM DE BASTO h=6,Omm 
182 119.2 h=6,5mm 
183 120.1 MONTALEGRE h=5,Omm 
184 120.2 h=62mm 
185 121.1 MURCA 2 junto do 1° alg 1 
186 121 .2 2 afastado do 10 ala 1 
187 122 S. J . DA PESQUEIRA 
188 123.1 PESO DA REGUA h=60mm 
189 123.2 h=63mm 
190 124 PROVEZENDE 
191 125.1 SABROSA h=6,3mm 
192 125.2 h=6,5mm 
193 126 VILA NOVA DE FOZCOA 
194 127.1 VILA POUCA DE 2 ESTREITO 
195 127.2 AGUIAR 2 LARGO 
196 127.3 BARRAS FINAS RR 
197 128.1 VINHAIS h=6,Omm 
198 128.2 h=65mm 
199 129.1 VISEU h=5,5mm 
200 129.2 h=60mm 
201 129.3 h=6,5mm 
202 130.1 AGUIAR DA BEIRA h=50mm 
203 130.2 h=6,Omm 
204 131 ALMEIDA 
205 132.1 AVO 2 NORMANDO RR 
206 132.2 2 ROMANO RR 
207 133 CASTRO DAIRE 

54 208 134.1 CEIA Numero estreito 
209 134.2 Numero largo 
210 135.1 CELORICO DA BEIRA h=60mm 
211 135.2 h=6,5mm 
212 136.1 GOUVEIA h=55mm 
213 136.2 h=60mm 
214 137.1 GUARDA L Numero =9,1 mm 
215 . 137.2 L Numero =10,1 mm 
216 138.1 LAMEGO L carimbo=21 mm 
217 138.2 L carimbo=23mm 
218 139 LAP A 
219 140 MANGUALDE 
220 141.1 S. MIGUEL OUTEIRO h=55mm 
221 141 .2 h=60mm 
222 142 MORTAGOA RRR 
223 143 MOIMENTA DA BEIRA 
224 144 NELAS 
225 145.1 OLIVEIRA DO HOSPITAL h=5,5mm 
226 145.2 h=60mm 
227 146.1 S. PEDRO DO SUL 4 ABERTO RR 
228 146.2 4FECHADO RRR 
229 147 PENALVA DO CASTELO 
230 148 PINHEL 
231 149 RESENDE 
232 150.1 SABUGAL o INTERROMPIDO 
233 150.2 
234 151 SANDOMIL R 
235 152.1 SANT A COMBA DAO h=5,5mm 
236 152.2 h=60mm 
237 153 SA_TAO (VILA DA R 
238 154 SINFAES R 
239 155 TABUA R 
240 156.1 TON DELLA h=55mm 



N° N° Existimcias 

Ordem Carimbo Localidade Observac;oes Raridade 
Selo Carta 

241 156.2 TONDELLA h=6,Omm 
242 157.1 TRANCOSO h=60mm 
243 157.2 h=6,5mm 
244 158 VOUZELA R 
245 159.1 SANTAREM h-5,5mm 
246 159.2 h-60mm 
247 160.1 ABRANTES h=6,Omm 
248 160.2 h=70mm 
249 161 .1 AL TER DO CHAO h=6,Omm 
250 161 .2 h=6,5mm 
251 162 AVIZ RR 
252 163.1 BARQUINHA 
253 163.2 3 rna is pequeno 
254 164 BORBA 
255 165.1 CAMPO MAIOR h=5,5mm 
256 165.2 h=60mm 
257 166.1 CASTELO BRANCO h=5,Omm 
258 166.2 h=60mm 
259 167.1 CHAMUSCA 6 ABERTO R 
260 167.2 R 
261 168 CONSTANCIA 
262 169 CORUCHE 
263 170.1 COVILHA 1 com haste horizontal 
264 170.2 1 com haste incl inada 
265 171 CRATO 
266 172.1 ELVAS ALG. NORMANDOS 
267 172.2 ALG . ROMANOS 
268 173.1 EXTREMOZ h=50mm R 55 
269 173.2 h=6,Omm R 
270 174 FERREIRA DO ZEZERE R 
271 175 FRONTEIRA R 
272 176.1 FUNDAO h- 55mm 
273 176.2 h=6,Omm 
274 177.1 GOLEGA h=55mm 
275 177.2 h=6,Omm 
276 178 IDANHA-A-NOVA 
277 ' 179 MONFORTE 
278 180.1 NISA h=5 5mm-H carimbo=24mm 
279 180.2 h-5,8mm-H carimbo=26mm 
280 181 .1 POMBALINHO 
281 181.2 2° ALG . 1 com haste RRR 
282 182 PONTE DE SOR R 
283 183 PORTALEGRE 
284 184 REDONDO 
285 185 SERTA 
286 186 SOUSEL R 
287 187.1 THOMAR 8 a meio do 1 e do 7 
288 187.2 8 e 7 PRDXIMOS 
289 188.1 TORRES NOVAS L carimbo-20mm 
290 188.2 L carimbo=22mm 
291 , 189 VILA NOVA DE OUREM 
292 190 VILA VICOSA 
293 191 BEJA 
294 192 ALCACOVAS 
295 193.1 ALJUSTREL h=5,Omm 
296 193.2 h=60mm 
297 194 ALVITO R 
298 195 CASTRO VERDE R 
299 196 CUBA 
300 197.1 EVORA h=55mm 



I N° I N° I I Randade 

Exlstencias I I Ordem I Carimbo I Localidade Observa!;oes I Selo I Carta I 
301 197.2 EVORA h=6,Omm 
302 198 FERREIRA 
303 199 MERTOLA 

1 304 200 MOURA 

2 NORMAN DO 
12 ROMANO 
12 NORMANDO 

1 311 1 205.2 1 2 ROMANO 
312 206.1 VIANA DO ALENTEJO o pr6ximo do 6 
313 206.2 1 0 afastado do 6 1 1 1 1 
314 207 VIDIGUEIRA RR 
315 208.1 1 FARO 2 NORMAN DO 

I 316 1 208.2 1 2 ROMANO 
317 1 209 1 ALBUFEIRA 
318 1 210 1 ALCOUTIM R 
319 1 211 1 ALMODOVAR RR 
320 1 212 1 CASTRO MARIM 
321 I 213 1 LAGOA 
322 1 214 1 LAGOS 
323 215.1 LOULE ALG . NORMANDOS 

I 324 1 215.2 1 ALG . ROMAN OS 
325 216 OLHAO R 
326 217 SILVES 

56 327 218.1 TAVIRA 2 NORMANDO 
1 328 1 218.2 1 2 ROMANO 

329 219.1 V. N. PORTIMAO 2 ESTREITO 
330 219.2 2 LARGO 
331 220.1 V. R. S. ANTONIO ALG . NORMANDOS 
332

1 333 
220.2 1 

221 AMARES 
I ALG . ROMANOS 

1 334 1 222 1 BAIAo 
1 335 1 223.1 1 MARCO DE CANAVEZES 10 aig 2 ESTREITO 
I 336 \ 223.2 1 10 alg 2 LARGO 
1 337 1 224.1 1 POVOA DE VARZIM 10 alg 2 NORMANDO 
I 338 \ 224.2 1 10 alg 2 ROMANO 

225 1 ANCIAO RR I 
226 PEDROGAO GRANDE RR 
227 PENACOVA R 
228 1 ARMAMAR 
229 P C. RODRIGO R 

230.1 1 FORNOS DE ALGODRES 2 NORMAN DO R 
345 230.2 1 2 ROMANO R 
346 231 1 MEDA 
347 232.1 1 MACAO 10 alg 2 NORMANDO 
348 232.2 1 10 alg 2 ROMANO 
349 233 1 MOGADOURO 

234 \ VALLE PASSOS R 
235.1 REGUENGOS 2 NORMANDO 
235.2 2 ROMANO 

236 CARREGAL 1 RR I 
354 237 SINES 1 RRR I 
355 238 ERICEIRA 1 1 
356 239 ALCANENA 1 RR I 
357 240 S.B.ALPORTEL I RRR I 
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Nos Boletins do Clube Filatelico de Portugal n.o 411, 
de Marc;:o de 2006 e 413, de Setembro do mesmo ana trouxe 
00 conhecimento dos leitores varias marcos postais e milita
res em uso no Afeganis-
tao. Penso, que tal como 
as forc;:as militares portu
guesas, tambem as de 
outros parses tem seguido 
caminho identico ren
dendo tambem os seus 
contingentes 00 fim de 
algum tempo de servic;:o Fi 1 
naquele pars asiatico. g. 
Portugal. desde que presta servic;:o no Afeganistao (2005) tem 
rendido as suas forc;:as de seis em seis meses alternando Co
mandos / Para-quedistas, ambos fazendo parte do Forc;:a de 
Reacc;:ao Rapida. Em virtude do obtenc;:ao des marcos pos
to is e militares que ja trouxe e trago 00 conhecimento dos 
leitores me terem side enviadas por militares dos Comandos 

Fig. 2 

sao desta forc;:a que falo. As
sim para que conste, em 2005 
prestou servic;:o no Afega
nistao a 2.0 Companhia de Co
mandos que, como forc;:a 
operacional foi a primeira. Se
guiu-se em 2006 a 1.0 Compa

nhia. Em 2007 02.0 Companhia e em 2008 de novo a 1.° Com
panhia a qual esta em missao no presente data e que sera a 
ultima em termos operacionais que 0 nosso pars en via para 
aquele teatro de operac;:6es, is to claro, se nao houver uma 
mudanc;:a de pensamento dos nossos governantes, pois 0 que 
dizem hoje ser verdade amanha e uma pura mentira. 

Aceitando como verdadeira a versao do Governo, 
cabe·me explicar 005 leitores, como podem distinguir 0 cor-

~~I_IT --_tUG ---
Fig.3 

, 
. .... PORTlJc:.UF5f CONTINGENf 

. WAREHOUSECA~1P 

IflAF AFr; 

, fi.!7<1H nr..UMSTAOl 

.' Gf.RM.U~"f 

Fig. 4 

57 



58 

Fig. 5 

reiD enviado do 
Afeganistao pelos 
meus corresponden
tes (todos militares 
Comandos) nos vari
os periodos que pres
taram servic;o na
quele pais pelo re-
metente. Na primei

ra missao feita em 2005, nao tive qualquer correspondente 
o que nao aconteceu nas missoes seguintes. Com a saida 
da 1.° Companhia de Comandos em 2006, foi criado um ca
rimbo administrativo em cera com a direcC;ao do local onde 
se encontravam as nossas forc;:as estacionadas (fig. 1). Este 

Fig. 6 

Ilxmo_ 
Jcoquim Cortes 
R.1Iao. CarwIho, 42 tic Dt' 
RcboIeira 2720-272 AMAOORA 
PORTIJOAL 

carimbo teve 0 seu uso entre Fevereiro e Agosto de 2006. No ana 
de 2007, foi a vez da 2.° Companhia de Comandos prestar a sua 
missao de servic;:o no 
Afeganistao tendo side 
criados 3 motivos mili
tares nos envelopes, 
desta vez timbrados 
por meio informatico. 
Dois em relevo; um re-
presentando 0 militar 
com a mochila e arma, 
e outr~ em cima de 
uma viatura utilizada 
pelos Comandos. 0 ter-

! i:;- ceiro motivo mostra
nos um militar em silhu

Ilxmo Senhor 
Ja.quim Cones 
R. 1Icn:. Carvalho. 42 tic Dt' 
RcboIci,. 2720-272 AMAIJORA 
PORTIJOAL 
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Fig. 8 

Fig. 7 

eta e de meio carpo, com capacete e colete balistico (fig. 2, 3 e 
4). Faram utilizados de Fevereiro a Agosto de 2007. Na presente 
missao e ultima (?) que os Comandos estao a cumprir, um novo 

J::{. ~ ;) QQ.;t' 

~" ~_'4 ~ .~~.d 

timbre foi criado. Um militar "Comando" em 
contraluz de arma na mao e olhando 0 horizonte 
dentro de uma oval (fig. 5). Teve 0 seu inicio em 
Fevereiro de 2008 e ira ate final do servic;o da 1.° 
Companhia de Comandos, 0 que acontecera em 
Agosto do corrente ano. 

vo': ~,,-~ ...:z;- o:;.....l1f" """"'~. <B ~"'k .... M~ 
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Fig. 9 

Explicado como 0 vario correio militar do Afeganistao pode 
ser identificado por period os, debruc;o-me agora sobre as 
novas marcas administrativas militares e postais. Pelo que 
me foi possivel analisar na revista Deutschland, num artigo 
publicado pelo capitao alemao Armin Blase, solicitei ao 
meu correspondente 2.° Cabo "Cmd" Marco Lima se era 
possivel conseguir algumas marcas militares sem ser de 
Warehouse 
C I I f ""<>7>1.' ,- , 

amp oca, ;J~cJ"'c-c)"J 
onde ficaram 
estacionadas 
as nossas 
tropas. Alem 

de outras que fossem possiveis, infarmei 0 mesmo, que 
tinha muito interesse nas marcas do KIA ou seja do Quartel
general em Cabul. Em carta datada de Junho de 2007, fui 
entao informado que iriam ser feitas diligencias nesse 
sentido. Nao seria importante esta citac;:ao se 0 envelope 
enviado nao tivesse uma nova marca militar (fig. 6). Trata
se de um carimbo triangular que me da a impressao pel as 
datas (1992-2007), sera comemorativo do tempo que os 
alemaes prestam servic;o no Afeganistao, isto e 15 anos. Fig. 11 



Em cumprimento da sua palavra. logo na primeira 
oportunidade. 0 2.° Cabo "Cmd" Marco Lima solicitou os 
prestimos de uma sua camarada de armas a prestar servic;:o 
no Quartel-general em Cabul para que esta enviosse 
algumas missivas pelo correia ai instalado. Segundo 0 meu 
correspondente. teriam side enviados cartos para 0 

signat6rio e tambem para os Drs. Luis e Eduardo Barreiros. 
como e atestado num pequeno texto enviado (Fig.?). As 
cartos enviadas do Q.G. em Cabul ostentam um carimbo 
manual batido a 
tinta violeta e por 
cima deste. um 
mecenico com a 
franquia do porte 

pago (fig. 8). Penso. pelo porte pago. que este correio seguiu 
via E.U.A e neo via Alemanha. 

Uma outra questeo que tinha ficado p~r saber. quando 
da primeiro periodo de servic;:o da 1.° Companhia. era saber se 

o correia das nos
sas tropas podiam 
ser enviadas direc

Feldpost 
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Fig. 13 

tamente dos correios de Cabul e neste caso qual era 0 

procedimento. A concluseo tirada. e que pode ser expedido 
correia de Warehouse Camp. via Cabul mos s6 com a 
intervenc;:eo de terceiros. ou seja. atraves dos guios 
interpretes afegos. que prestam servic;:o no seio dos forc;:os 
militares e a
p6s solicita
c;:oo aos mes
mos. como 
conf i rma 
Marco Lima 

num trecho de uma sua missiva (fig. 9) e comprovado pelas 
cartos entoo expedidas directamente de Cabul (fig. 10 e 11). 
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Fig. 16 

~" ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ A 
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Marcando a data da sua partida 
do Afeganistoo e quando j6 se encontrava 
no Aeroporto Internacional de Cabul. teve 
o meu correspondente a ideia de assinalar 

a data. remetendo uma carta pela estac;:oo de correio ali existente. Logo ap6s a sua recepc;:oo. de 
imediato me apercebi. que a mesma tinha apostas duas marcas diferentes das habituais; em vez da 
marca postal alemo. esta ultima carta trazia uma 
marca postal belga e um carimbo administrativo 
daquelas Forc;:as (fig. 12). Depois de indagar qual a 
razoo de tais marcas. fui informado. que os correios no 
Aeroporto de Cabul eram explorados por belgas. razoo 
pela qual a carta ter seguido via Bruxelas. depois de 
certificada pelos militares belgas. sendo a posteriori 
obliterada com um carimbo mecenico para anulac;:oo 
do selo. na capital da Belgica. 

Como j6 fiz referencia. neste momento 
encontra-se novamente no Afeganistoo a 2.° 
Companhia de Comandos desde Fevereiro. e 
continuar6 ate Agosto. Mais uma vez tive 0 privilegio 
de contar com a colaborac;:oo de um militar desta 

.' , 
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companhia: Cabo Adjunto Antonio Bicho, que desde a sua ainda curta estadia naquele pais, j6 me 
enviou mais tres novos carimbos de car6cter militar; dois de Warehouse Camp (fig. 13 e 14) e um de 
Kandaar onde se encontra neste momento em redijo este escrito (fig. 15). 

Segundo diz 0 meu correspondente alam das nossas tropas, estao tambem ali sedeados militares 
americanos e canadianos (fig. 16). Pela vinheta de franquia e carimbo aposto no sobrescrito deduzo, 
que em Kandaar os correios estao entregues aos americanos. 

Desconhec;o se nesta data os militares canadianos tambem disp6em de correios proprios, 
informac;ao esta que espero vir a saber em breve. 

Fig. 18 - 1.0 Cabo CMD 
Andre Adriano 

Fig. 19 - 2.° Cabo CMD 
Marco lima 

Fig. 20 - Cabo Adj. CMD 
Antonio Bicho 

Porque do Afeganistao se trata, e oportuno tambem publicar tres carimbos administrativos e 
um postal usados pel as tropas italianas e que me foi cedido por Joao Pinheiro da Silva (fig. 17). 

Sao mais 8 carimbos administrativos militares e 5 de car6cter postal que trago ao conhecimento 
dos leitores e coleccionadores portugueses, so sendo possivel pela colaborac;ao prestada por Andre 

60 Adriano, Marco Lima e Antonio Bicho, todos eles militares dos Comandos. Por todos os seus prestimos, 
um grande Bem-Haja (fig. 18, 19 e 20). 

Caro associado traga um amigo seu, para socio do 
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"Do alto do focinho do Cabo avista-se 
quase em frente, emergindo, como um 
monstro marinho das eras remotas, 0 

corpo imenso e cor de perola da 
Berlenga". 

(Jaime Cortesoo) 

Situadas a 12 km a NNO de Peniche encontra-se este 
pequeno arquipelago parcial mente desabitado que se com-
poe da Berlenga Grande, da Berlenga Pequena (a 370 m da 61 
Grande), das Estelas (18 rochedos), Forcadas (recifes) e 
Farilhoes. A Berlenga Grande mede cerca de 1500m de com
primento, 800m de largura e cerca de 4.000m de perimetro, 
sendo de 88m a sua altitude maxima. Embora de vegeta<;:oo 
rala, 0 local alem da beleza do recorte da penedia e das suas 
grutas, possui notavel riqueza ictiologica e ornitologica. 

o arquipelago das Berlengas assenta na plataforma con
tinental da costa portuguesa, em fundos com menos de 40 
metros de profundidade, no caso da Berlenga Grande, e ate 
um maximo de 60 metros a caminho dos Farilhoes. Esta ilha, noo 
e mais do que 0 resto esquecido das Americas quando os con
tinentes estavam em forma<;:oo. Ficou ali, a dez quilometros do 
Cabo Carvoeiro e a doze de Peniche, como simbolo unico de 
outros tempos, de historias, de um valor natural a preservar. As 
Berlengas, pela sua beleza e localiza<;:oo, foram lugar de culto 
ja no primeiro milenio antes de Cristo, local de celebra<;:oo do 
culto de Baal-Mekart - os historiadores classicos referem-se a 
Berlenga Grande como a ilha de Saturno -. Quanto a presen<;:a 
humana pensa-se que ja os fenicios e os lusitanos conheciam 0 

arquipelago e 0 utilizavam como porto de abrigo, mas os ves
tigios mais antigos remontam a ocupa<;:oo romana, constituin
do na sua maioria restos de onforas, datadas do seculo I. ao 
seculo v. 

De notar ainda que estes forma<;:oes mesozoicas sao pra
ticamente contemporaneas do inicio da separa<;:oo de duas 
grandes massas continentais, que afastando-se progressiva
mente deixaram entre si, 0 Oceano Atlantico (Flg.l). No to
cante a sua origem - 290 MA - pensa-se que 0 arquipelago 
faria parte do grande continente norte-america no (Laurasia) 
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Flg.l - Pia cas tectonlcas continentals ·Yvert 745. Emlssao de 
1991 - A Terra. Obllterac;ao de 1·. Dla (09-10-1"1) de Pretorla
Africa do Sui 

ha muito desaparecido. A geologia destes 
ilheus e dominada pela presen~a de rochas 
fgneas e metamorficas. de granitos gros
seiros com feldspato de cor rosada (na 
Berlenga e Estelas) e de gnaisse com xistos 
cristalinos (nos Farilhoes e Forcadas). 

Na Berlenga. a historia perde-se por 
entre as nevoas de um passado distante. 
em que a ilha poderia ter sido a Landobriga 
de certas cartas antigas. a Carteia ou 
Erythia. de que falava Pompon ius Mella ou 
o local onde 0 cruzado Osberno de 
Bawdsey. que fazia parte do contingente 
de cruzados anglo-normandos que 
auxiliaram D. Afonso Henriques a conquistar 
Lisboa aos mouros em 1147. ao passar pelas 
Berlengas idealizou para si a constru~eo de 
um palacio de arquitectura admiravel. 

Ate ao seculo XVI. 0 pequeno arquipelago das Berlengas nco passava de um grupo de ilheus 
praticamente inuteis. Ate la, designadamente no reinado de D. Afonso V (1438-1481) apenas alguns 
pescadores tinham ousado ali fixar-se. 0 rei D. Manuel I (1495-1521) pouco depois do seu casamento. 
em 30 de Outubro de 1500. com a sua segunda esposa e cunhada. D. Maria. filha dos reis catolicos de 
Espanha. ela decidiu fundar na maior ilha. a Berlenga Grande. um convento destinado aos eremitas de 
Seo Jeronimo. 

As constantes incursoes da pirataria argelina e barbaresca nco deram descanso aos religiosos. 
constantemente assaltados e inclusive feitos cativos e vendidos como escravos no Norte de Africa. 
obrigando-os a transferirem-se para lugares mais seguros e abandonaram 0 Mosteiro da Misericordia 

62 (nome dado pela rainha). 0 lugar escolhido foi Amoreira de 6bidos. em 1570. por ordem da rainha D. 
Catarina. viuva de D. Joeo III. Hoje ja nada resta. 

o rei D. Joeo IV (1640-1656). 
apercebendo-se do valor estrategico da 
ilha. mandou construir a Fortaleza de Seo 
Joeo Baptista (FIg.2) para ser integrado 
numa linha de modernas fortalezas que. ao 
longo da costa. tin ham por misseo 
defender 0 pars das agressoes castelhanas 
e outras. Este forte fez parte do complexo 
defensivo Berlengas-Baleal-Forte de 
Peniche. As suas pe~as de artilharia nco 
estariam mudas por muito tempo. Logo em 
1666 teve a pequena fortaleza de 
enfrentar 0 assalto de uma esquadra 
castelhana. em 28 de Junho. sob 0 

comando do almirante D. Diogo Ibarra. 
sardo de Cadiz. com 0 proposito hostil de 
assaltar por mar e por terra. No tim do 
renhido combate. quando ja se haviam 
esgotado as muni~oes dos defensores. nco 
tlveram outr~ remedio seneo renderem-se. 

Flg.2 - Forte de Sao Joao Baptista • Aflnsa 1736 - Yvert 1646. 
Emlssao de 1985 - Reservas e Parques Naturals Portugueses. 
Obliterac;Cio comemoratlva trlpla de 20-1 2-1986 de Penlche 

A pequena guarni~eo do forte. inicialmente constiturda por 28 homens. era comandada pelo cabo 
Antonio de Avelar Pessoa. Na retirada 0 almirante levou consigo preso 0 heroico cabo Avelar Pessoa. 
muito ferido e maltratado. que viria a falecer pouco depois. no porco de uma nau da esquadra atacante. 
o seu valor mostrado em defesa da fortaleza ganhou 0 reconhecimento nacional 0 que levou a baptizar 
um dos barcos que faz a carreira regular entre as Berlengas e Peniche. com 0 nome deste militar. Custa 
a crer como teo delicada constru~eo possa ter sido baluarte de guerra e palco de actos de heroismo. 

Apesar do seu isola mento, por outras vezes seria esta fortaleza palco dos actos de guerra. Em 
1655 sofreu ataques de barcos turcos. Em 1808. por exemplo. esteve ocupada por tropas inglesas que. 



com 0 auxllio de pescadores, assaltavam continuadamente a fortaleza da vila de Peniche, entoo 
guarnecidas p~r tropas napoleonicas invasoras. Alguns anos depois, em 1833, foi a vez de um grupo de 
cento e cinquenta soldados liberais a terem tomado de assalto. Dai partiriam, mais tarde, a conquista 
da fortaleza de Peniche, em posse dos miguelistas. A sua historia guerreira terminaria aqui, pois em 1847, 
quase toda a artilharia foi removida e 0 forte abandonado. Ja nos nossos dias, no terrac;o do forte ainda 
se pode ver uma pec;a de artilharia, ali deixada, 0 que nos confirma ter side este um ponto estratE~gico 
de defesa. Serve hoje de "casa-abrigo" para veraneantes e a sua estrutura carcomida de tijolo exige 
atenc;oo e restauros. 

o forte, de tijolo e assente em pedra destacada a de planta octogonal. ligando a terra p~r uma 
ponte em aqueduto. 

Soo dignas de ver-se as suas grutas 
ou furnas: Azul. Brandal. Flandres, 
Lagosteira e Mexinga. Ha outros pontos 
caracteristicos como 0 Poo de Ac;ucar, 
o Tunel Furado, a Pedra de Relaxe e a 
Cova do S~n~, entre diversos outros. 
Entre a escassa vegetac;oo que cobre a 
Berlenga Grande existem algumas 
raridades: a "Armeria berlengensis", 
planta da familia das Plumbaginaceas, 
que a uma espacie endamica e 
parecida com a saudade, e 0 

"Carpobrotus edulis", planta da familia 
das Aizoaceas, um choroo de origem sul
africana, que a uma planta invasora que 
parece querer galgar estas encostas e 
conquistar 0 espac;o vital de espacies 
mais raras, senoo unicas. As duas referidas 
(saudade e choroo) noo soo as unicas 
raridades floristicas: existem pelo menos 

Flg.3 - Cals de Penlche, local de partida e chegada para a 
Berlenga • Aflnsa 2701 - Yvert 2425. EmlssCio de 2000 - Dla do 
Pescador. Obl"era~Cio de 1°. dla (31-05-2000) de Penlche 

outras tres espacies endamicas (isto a, unicas no mundo) e mais tres que possuem uma area de 
distribuic;oo muito restrita. Na Berlenga Grande foram inventariadas cerca de um centena de espacies 
botonicas de porte herbaceo e arbustivo. A ausencia de espacies arboreas explica-se pela sua 
dificuldade de instalac;oo devido a escassez de agua doce e fortes ventos oceonicos carregados de 
sal, que sopram quase constantemente sobre 0 arquipalago, impedindo 0 desenvolvimento de arvores. 

A fauna herpetologica esta representada por duas espacies: 0 sardoo ou lagarto-ocelado verde 
"Lacerta lepida" e a lagartixa de Boca-ge "Podarcis bocagei", ambas bem adaptadas as condic;6es de 
insularidade e que se revestem de rara importoncia biologica. 

Os mamiferos estoo represen-tados tambam por duas espacies: 0 coelho-bravo "Oryctolagus 
cuniculus" e 0 rato-preto "Rattus rattus". A populac;oo do coelho-bravo a ja referida em carta de D. 
Afonso V ao couteiro-mor da "Berlenga-do-mar". 0 rato-preto a considerada uma verdadeira reliquia 
faunistica, tendo aqui conseguido escapar a voracidade da ratazana-
-dos-esgotos que 0 expulsou do continente. 

Nas arribas nidificam aves raras, nomeadamente os AIROS (Nota 1). 0 Airo (Uria aalge) a uma ave 
adoptada como simbolo da Berlenga e, em muitos aspectos, muito semelhante ao pinguim das paisagens 
antarcticas. Ele tem na Berlenga 0 seu unico local de nidificac;oo em Portugal. A populac;oo desta 
espacie passou de seis mil casais, em 1953 para poucas dezenas actual mente, tendo sido durante 
muitos anos vitima de pescadores que vinham retirar os ovos e os vendiam, por bom prec;o, nos mercados 
de Peniche (Flg.3). 

Mas, para alam das abundantissimas gaivotas prateadas, estas escarpas acolhem ainda outras 
espacies menos vulgares, como a gaivota-argentea-da-patas-amarelas "Larus cachinnans" (Flg.4), a 
pardela-de-bico-amarelo "Calonectris diomedea", a gaivota de asas escuras e 0 corvo-marinho-de
crista ou galheta "Phalacrocorax aristotelis". 

A ilha esta limpa. Mas um dos problemas da ilha a 0 lixo. Associado ao lixo ha 0 problema das 
gaivotas. Isto a, "as gaivotas soo um subproduto do mau tratamento dos lixos e da alimentac;oo 
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FIg. 4 - Galvota-argentea-de-patas-amarelas "Larus Cachlnnans" 
• Aflnsa 1736 - Yvert 1646. Emlssao de 1985 - Reservas e Parques 
Naturals Portugueses. Ob"tera~ao ordInarIa de 1°. dla (25-10-1985) 
de Penlche. 

suplementar que 0 homem Ihe fornece 
atraves de desperdicios na actividade 
da pesca. A gaivota e uma especie 
oportunista, tem grande potencial 
reprodutor e se tiver boas condic;aes, 
que 0 homem Ihe tem concedido. a 
especie atinge com facilidade 0 

estatuto de praga". As gaivotas na 
altura de procriaC;ao. incomodam. 
Ocupam grande parte da ilha e ha um 
cheiro caracteristico a penas e esterco. 
Atacam quem passa nos trilhos, pois os 
ninhos e os filhotes ocupam 0 espac;o 
existente. Foi. entao. decidido 
desencadear uma campanha de 
controlo da populaC;ao nidificante de 
gaivotas. Em 1994 foi atingido 0 maximo 
historico. de 45.000 aves adultas 
recenseadas. Nesse ana enos dois 
seguintes. foram tomadas medidas 
radicais para travar este crescimento 
explosivo. que ja perturbava outras 
especies da fauna local e causava 

danos importantes na vegetac;ao da Berlenga. E desde 1999 a populaC;ao de gaivotas tem side 
controlada regularmente com eliminaC;ao sistematica de varias dezenas de milhar de ovos em cada 
ano. 

Os pescadores locais tem um refugio natural dos seus barcos de pesca (Flg.5). que completavam 
a faina com a apanha de ovos das inumeras aves que ali nidificam. 

64 0 acesso e feito de barco. quando 0 mar 0 permite. As Berlengas so sao acessiveis no periodo 
estival. ou com bom tempo. 

As actividades ligadas ao turismo 
com os excess os dai decorrentes . 
comec;aram a par em causa a beleza 
natural da ilha. pelo que. houve a 
necessidade de solicitar 0 estatuto de 
Reserva Natural da Berlenga (RNB). Esta 
RNB e constituida pela ilha do mesmo 
nome e pelas aguas envolventes ate a 
profundidade de 30m. Pedida a sua 
criaC;ao em 1981. com os objectiv~s de 
preservac;ao da fauna e flora e para 
defender uma certa atmosfera de vida 
propria de pequenas ilhas. sem esquecer 
a riqueza piscicola das suas aguas e 0 

potencial turistico. 

As Berlengas tem 0 mais antigo 
estatuto da protecc;ao integral de que 
ha memoria. 0 rei D. Afonso V. em carta 
regia datada de 15 de Novembro de 
1465. reafirma a sua protecc;ao integral 

Flg.5 - Tralnelra da costa de Penlche • Aflnsa 2165 - Yvert 1963. 
Emlssao de 1993 - Tralnelras da Costa Portuguesa. Ob"tera~ao 
ordInarIa de 1°. dla (01-10-1993) de Penlche. 

ao recordar que " ... nos barllemguas do mar homde temos mamdado que se nossa lic;emc;a pessooa 
a/guua no vaa cac;ar ... ". 

A Reserva Natural das Berlengas (RNB) foi criada atraves do Decreto-Lei n°. 264/81. de 3 de 
Setembro. inicialmente com uma area total de 1.063 hectares. incluindo a ilha Berlenga e alguns rochedos 
proximos (78 ha.) e uma area adjacente de Reserva Marinha (985 ha.) ate a linha batimetrica dos 30 
metros. A RNB foi reclassificada pelo Decreto Regulamentar n°. 30/98. de 23 de Dezembro (integrada no 
Ano Internacional dos Oceanos). passando a incluir todo 0 arquipelago e uma area muito maior de 



Reserva Marinha, totalizando em conjunto 9.560 ha. Esta Area Protegida tambem e Reserva Biogenetica 
da rede instituida pelo Conselho da Europa, Zona de Protec~ao Especial para Aves Selva gens (Directiva 
nO. 79/409/CEE) e integrada a Lista Nacional de Sitios proposto para integrar a Rede Natura 2000. 

A Reserva Marinha e rica e variada, tipicamente atlantica. Ha uma serie de ciubes de mergulho 
que fazem visitas guiadas aos fundos marinhos, onde se podem observar navios afundados em diferentes 
epocas, ancoras romanas e outros restos. Nos Farilh6es nao e raro encontrar grandes cardumes e mesmo 
alguns pelagicos. Os golfinhos acompanham com frequencia os barcos. As suas aguas transparentes de 
um verde unico, sao abundantes em peixe. 

Para dormir na ilha ha 0 apoio de campismo gerido pelo posta de turismo da Camara Municipal 
de Peniche, que define regras proprias de forma a proporcionar a um maior numero possivel de utentes 
o contacto com a ilha, para que noo haja monopolio do espa~o disponivel. Ha dormidas na fortaleza 
(Pousada de Sao Jooo Baptista), geridas pela Associac;oo dos Amigos da Berlenga e casas de utilizac;ao 
particular, dos pescadores. E p~r fim, uma oferta limitada de quartos no pavilhao de restaurac;oo, junto 
ao bairro dos pescadores. Ao todo, pod em ali ficar cerca de 150 pessoas no silencio do mar. Na fortaleza 
(convem levar saco-
-cama), pode dormir, no quarto onde descansava 0 Dr. Oliveira Salazar, p~r prec;o reduzido. No entanto, 
as condic;6es soo um pouco precarias (ha problemas de agua doce, noo ha energia electrica). 

Flg.6 - Farol da Berlenga • Aflnsa 1804 - Yvert 
1702. Emlssao de 1987 - Farols da Costa 
Portuguesa. Obllterac;ao de 1°. dla (12-06-1987) 
de Penlche. 

o Instituto do Ambiente e Desenvolvimento da 
Universidade de Aveiro e a Escola Superior de Tecnologia 
do Mar, estoo preparando um protocolo para a 
candidatura das Berlengas a Reserva da Biosfera, da 
UNESCO, para ser apresentada ainda este ana de 2008, 
com soluc;6es que compatibilizem as actividades 
economicas com a protecc;oo da natureza. Como RNB, 
entretanto tem vindo, como area protegida, a evoluir num 
sentido cada vez mais abrangente, que inciui agora uma 
area de Reserva Marinha, alem duma zona de Protecc;oo 
Especial de Aves. 65 

A ocupa~oo humana na ilha centra-se no bairro dos 
pescadores, durante os meses de pesca, de Abril a 
Outubro. Actualmente, so os faroleiros, os vigilantes da 
Reserva e os pescadores locais tem autoriza~oo para 
ocupar a Berlenga Grande, embora na primavera e veroo 
a populaC;ao local se veja multiplicada pelo 
desenvolvimento de turismo. As visitas estoo limitadas a 
350 visitantes p~r dia e necessitam de autorizoc;oo do 
Capitania do Porto de Peniche, conforme Portaria n°. 270/ 
90 de lOde Abril. 

o Farol (Flg.6), chamado de "Duque de Braganc;a", 
e ponto de referencia no ilha, noo so para a navegac;oo 
mas tambem para quem a visita, comec;ou por constar do 
alvara pombalino de 1 de Fevereiro de 1768, que 0 

mandava edificar. A sua construc;oo viria a ser adiada, de 
tal maneira que uma portaria do Ministerio da Fazenda de 
1836, determinaria mais uma vez que ele fosse edificado, 

juntamente com alguns outros, encarregando 0 engenheiro Gaudencio Fontana dessas construc;6es e 
da melhoria dos farois entoo existentes. 

Acabado de construir em 1841, situa-se a 117 metros acima do nivel do mar. E um dos mais altos 
do costa portuguesa. E constituido, p~r uma torre quadrangular de alvenaria e cunhais de cantaria, 
com varanda na parte superior. Quanto as residencias anexas, foram sendo sucessivamente edificadas 
em datos posteriores, de 1851 a 1860. 

Entrou em funcionamento em 1842. Instalado numa torre com 29 metros de altura, 0 equipamento 
era constituido p~r um aparelho catoptrico, composto de dezasseis candeeiros de Argand, funcionando 
a azeite e com reflectores parabolicos, dando luz branca, eclipses de 3 em 3 minutos e relampagos de 
10 segundos. Ja tinha movimento de rotac;oo activado p~r um mecanisme de relojoaria. 
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Atraves de documentos da epoca. constata-se que a luz deste faro I de pouco ou nada servia a 
navegac;:oo. "pois so de 3 em 3 minutos se mostra um claroo que noo vai alem dos 8 segundos. 
confundindo-se com qualquer outra luz de terra ou de mar". 

Em 1883 com a aprovac;:oo do Plano Geral de Alumiamento e Balizagem des Costas de Portugal 
e IIhas Adjacentes. foi proposto para este farol a substituic;:oo do aparelho catoptico. 0 antigo aparelho 
veio a ser substitufdo finalmente em 1897. adoptando-se um aparelho hiper-
-radiante (1330 mm. de distancia focal). efectuando uma rotac;:oo completa em 30 segundos. 
apresentando neste espac;:o de tempo um grupo de tres relampagos. A fonte luminosa passou entretanto 
a ser a incandescencia pelo vapor de petroleo. produzindo-se a rotac;:oo de optic a atraves de uma 
maquina de relojoaria. Em 1924 foi instalada uma sereia de ar comprimido. accionada p~r motores a 
petroleo. 

o farol foi electrificado atraves 
de motores geradores em 1926. 
substituindo-se a antiga fonte luminosa 
a vapor de petroleo p~r uma lampada 
cuja intensidade luminosa era da erdem 
dos 20.000 volts. garantindo um alcance 
luminoso de 36 mil has. 0 sinal son oro foi 
substitufdo em 1936 per um grupo de 
duas trompas electrodinamicas e em 
1985 per um nautofone. 

Em 1941 foi montado um 
radiofarol que seria desactivado em 
2001 p~r ter deixado de ter interesse 
para a navegac;:oo. 

Em 1975 os familiares do pessoal 
faroleiro que ate esta data habitavam 
a i1ha. deixaram de 0 fazer. passando a 
ticar instalados em casas junto ao faro I 
do Cabo Carvoeiro. no continente. Em 

Flg.7 - AIRO (Urla aalge)· Aflnsa 1736 - Yvert 1646. Emlssao de 1985 
- Reservas e Parques Naturals Portugueses. Obllterac;;ao ordinaria 
de 11·08·1986 de Penlche 

1985. 0 farol foi automatizado. Foi entoo desmontado 0 aparelho optico hiper-radiante. instalando-se 
em seu lugar um moderno pedestal rotativo de opticas seladas. PRB 21. 

A partir de 2000. 0 farol e residencies passaram a funcionar a energia solar. Foi montado um 
moderno farol rotativo de alto rendimento. com um alcance luminoso estimado de 20 milhas nauticas 
e a instalac;:oo de equipamentos de baixo consumo nas residencias. 

Em 2001 a Direcc;:oo de Farois ganhou 0 premio "Defesa Nacional e Ambiente". pelo seu trabalho 
apresentado "Energia Solar no Farol das Berlengas". 

A Berlenga e um oceanario natural. um espac;:o unico. um recurso natural precioso. que tem de ser 
defendido e preservado. 

A unica estac;:oo postal que serve as i1has Berlengas esta sediada em PENICHE. 

Nota 1 - AIRO (Uria aalge) (Flg.7). Esta especie e a mais emblematica da ilha. E uma ave que esta 
praticamente extinta. A colonia de airos que ainda sobrevive nas Berlengas. encontra-se no limite da 
distribuic;:oo meridional da especie. Soo aves muito bonitas. com uma colorac;:oo identica aos pinguins: 
peito bronco e esas e dorso negros. A sua reproduc;:oo ocerre em colonias situadas em rochedos 
escarpados. Os ovos soo incubados directamente sobre a rocha. tendo sido a sua apanha sistematica 
pelo homem que fez diminuir as grandes populac;:6es de outrera. Com uma envergadura proxima da dos 
patos. alimentam-se sobretudo de peixes pelagic os. A sua carne. tem saber a ffgado de bacalhau. Em 
Portugal noo e habitualmente cac;:ado. encontrando-se sob a protecc;:oo da RNB. No entanto. a 
proliferac;:oo das colonias de gaivotas no Iitoral de Peniche parece estar a prejudicar a conservac;:oo 
das comunidades de airos. Pensa-se que os juvenis das gaivotas concorreroo com os airos na busca de 
alimento e. como soo muito numerosos. acabam p~r prejudicar esta especie que noo tem a mesma 
facilidade de adaptac;:oo das gaivotas aos ambientes transformados pelo homem. 



Blbllografla 

L1vro: 0 Homem e 0 Mar - Edl~oes Gradlva - Setembro de 1987 
hHp:/ /marlnha.pt/extra/revlsta 
hHp://alunos.lis.uluslada.pt (por Raquel Carvalho) 
Informa~ao adlclonal para vlsltantes em www.lcn.pt 

RECTIFICACAO 

No nosso ultimo boletim (no. 419 de Marc;:o de 2008 - pagina 75) informei como existente na 
cidade de Castelo Branco, urn pelourinho. Tal nao e verdade. Nao e urn pelourinho, mas sim urn 
cruzeiro, chamado Sao Joao. 

Acontece que 0 nosso amigo e membro dos corpos sociais do nosso clube, Joaquim Cortes, 
tendo feito urn levantamento fotografico inloco dos pelourinhos portugueses e consequentemente 
o estudo sobre os mesmos, me alertou para esse erro, portanto aqui fica a devida rectificac;:ao, 
com as minhas desculpas aos nossos associados. 

IW!/./ 

l~ 
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A.MOLDER 

FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 
RUA 1,° DE DEZEMBRO, N,D 101, 3,° - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 213421514 Fax: 213429534 

( COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE 

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HAll DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 

FILATELIA CAETANO 

FlLNUMlS 
o Guia do Coleccionador 

Apartado 5273 
2831 - 904 Barreiro - Portugal 

www.tiIateliacaetano.net 
email: geral@fiIateliacaetano.net 

Tem: 936637639 

FILATELIA·NUMISMA TlCA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 
* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 
PortugallAyores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

C811PlIA E VEIDtE 

Apartado 4511 

Grandes Colee<;:6es e 
pe<;:as isoladas 

Tel.:2 91 223070 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bostos & Campos, Ldo. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08 

1170·215 LlSBOA PORTUGAL 

Portugal e Ex-Col6nias 
Selos 
Provas 
Erros 
Reimpressaes 
Hist6ria Postal 
Etiquetas 
Marcofilia 
Emais ... 

R. do Crucifixo, 76 - 2° sala H 
1100 -184 Lisboa PORTUGAL 
Tel. +351- 21 346 76 61 
Fax +351- 21 3259090 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

Horario: 10hOO as 13hOO e 
das 15hOO as 18hOO 



Selo personalizado do CFP por ocasiCio do 65.0 Aniversario 

Comemora-se no proximo dia 27 de Outubro de 2008 mais um anivers6rio do nosso Clube, data que 
pretendemos festejar, como habitualmente, com um jantar inter-socios, distribui<;:oo de premios de me
rito filatelico, bem como das medalhas comemorativas de 25 e 50 ones de permanencia associativa. 

No ana passado, por iniciativa privada do Presidente do Clube, foi distribuido 005 socios partici
pontes no jantar de anivers6rio um selo personalizado' com 0 emblema do Clube e endere<;:ado em 
envelope alusivo 00 evento. 

A iniciativa teve uma enorme aceita<;:oo e foi com pesar que noo foi possivel satisfazer os inume
ros pedidos feitos posteriormente pelos socias. 

Assim, este ano, ocorreu-nos associar a data de anivers6rio uma emissoo de um selo personalizado 
com 0 emblema do Clube, conforme maquete abaixo, quer permitiria dar origem a um sobrescrito come
morativo, que ser6 fornecido 005 socios 00 pre<;:o unit6rio de 2 euros. Selos suplementares poderoo ser 
fornecidos 01 euro coda. Acrescem portes e taxas de registo se tal for solicitado. 

Porque tal iniciativa necessita de algum tempo para a sua execu<;:oo, solicitamos a todos os socias 
interessados, que nos remetam os seus pedidos acompanhados do correspondente importoncia ate 00 

dia 15 de Setembro de 2008, sendo certo que os pedidos recebidos apos aquela data noo poderoo ser 
satisfeitos. Os sobrescritos seroo obliterados com 0 carimbo do Esta<;:oo Postal dos Anjos (Lisboa). 

Os pedidos poderoo ser efectuadas por : 
- escrito para a morada do Clube Filatelico de Portugal 
- por email paracfportugal@mail.telepac.pt 
- por fax ou telefone para 0 numero 218123936 

Ponus~l dt N2D;rS 

ExO Senhor 
:xxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXX 

Para os assoclados que alnda nCio tomaram conhecimento com este tlpo de selo, publlcamos neste Boletlm, a 
Portarla n.· 1335/2007 de 10 de Outubro que 0 crlou. 0 seu lanc;:amento ocorreu em 9 de Outubro de 2007, 
colncldlndo com 0 Dla Mundlal do Selo 
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filatelia-matoscardoso@sapo.pt 
sel ospo rtugaI1@hotmail.com _ 

con edici6n del peri6dico «HOBBIES & CO LECCO ES» con WEB-INDEX 
y suplementos del CRO CATALOG 

nien1lros GROUP2000 

y ventas en we6sites 
www.delcampe.com /miembro/ scorpionpt ou leaecro 
www.eBay.com /miembro / rosalinam3191 
www . stampsbythemes. eu 

fn-
niermro AtlFIL -IFSDA Y GRUPO 2000 

Telffax: 
~P.!i~ 

participCllte en las e>ep s euro e -FrCllda - Espaiia 
sob a orienta~ao de ~~fifIIJMj,porlis Ur~('f11Rm -~_ 

tothslOsmBSBSml4~9.I4p 7 25Abril+30 Maio+27 Junho mercado del sello 
y del coleccionismo en Centro Comercial Mercado Puerta de Toledo (Madrid) 

en Llsboa vishe-nos en tienda 86-A Avda. Alvares Cabral (1250-018 Usbo 



Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Teve lugar nos passados meses de Abril e Junho, na sede do Clube Filatelico de Portugal, a 1.° e 2.° 
eliminatorias do Trofeu Comendador Dias Ferreira, ediC;ao 2008, patrocinado pela Filatelia do Chiado. 

Estiveram presentes no total 31 participac;6es de "UM QUADRO" de grande qualidade filatelica, 
com realce para as vitorias de Eduardo Barreiros na 1.° eliminatoria e "ex-aequo" de Armando Sanches e 
Guilherme Rodrigues na 2.° eliminatoria. 0 Clube Filatelico de Portugal felicita todos os participantes pela 
exceh§ncia das suas participac;6es. 

Continuamos a congratularmo-nos pela aposta neste tipo de competiC;ao entre associados, pois 
verificamos, ser com inusitado interesse que as participac;6es sao avalaidas pelos nossos associados, que 
semanalmente comparecem nos nossos convfvios filatelicos. 

Esperamos que novos expositores aparec;am com as suas colecc;6es, pois mais importante que 
competir, e participar numa jornada de convfvio filatelico. 



Colecc;oes de Prestfgio 

Durante 0 segundo trimestre do ano. tivemos mais uma vez 0 grato prazer de apreciar. no Sede do 
Clube Filatelico de Portugal. tres excelentes colecc;:oes de prestfgio. propriedade de nossos ossociados. 
Verificamos que este tipo de evento continua a granjear a aceitac;:oo dos nossos associados. pois permi
ti-Ihes dialogar com quem mais so be do materia: os coleccionadores que as conceberam e estudaram 
nos seus mais fnfimos parmenores. E sempre uma "delfcia" ouvir do boca dos seus proprietarios. as diver-
50s histarias mais ou menDs felizes. que sempre estoo subjacentes oeste tipo de coleccionismo. Continua 
pois de parabens a Direcc;:oo do Clube Filatelico de Portugal. por em too boa-h~ra ter leva do a efeito 
este tipo de evento. 

Em 12 de Abril tivemos a oportunidade de apreciar a colecc;:oo "Portugal na 1.a Guerra Mundial" 
dos Drs. Eduardo Barreiros e Lufs Barreiros. Colecc;:oo com
posta por dez quadros. mostra de forma estruturada e con
sistente 0 tratamento que tinha a correspondencia civil e 
militar em cenario de guerra. 

Os documentos filatelicos. no sua maioria de grande 
raridade e excelente estado de conservac;:oo. mostram-se 
ajustados 00 tema desenvolvido. assim como se constata 
um equilibrio manifesto nos diversos items de que se com
poe 0 seu plano exposicional. Ao longo deste valioso esp6-
lio. fruto do agregac;:oo de varias colecc;:oes. deleitamo-nos 
com a narrativa sempre erudita dos irmoos Borreiros. Noo 
podemos deixar de realc;:ar a excelente apresentac;:oo des
to pretigiosa e prestigiante colecc;:oo. 

Em 17 de Maio. no impossibilidade de podermos contor com a presenc;:a do nosso associado Profes-
72 sor Hernoni Matos. por razoes que se prenderam com a chegada tardio do sua colecc;:oo a Portugal. 

tivemos a oportunidade de ter entre n6s 0 nosso ossociado Ant6nio Manso Cristovoo. apresentando a 
sua colecc;:oo sobre a emissoo comemorativa do Centenarlo do Nascimento de CamUo Castelo Branco. 

E uma colecc;:oo com um grau de dificuldade elevado. quer pela sua concepc;:oo quer pel a rorida
de de exemplores circulados no 1.° perfodo de circulac;:oo. porem 0 Cristovoo tem vindo a desenvolve-
10 de forma estruturada e hormoniosa. Sente-se. em coda vez que ele e exposta. melhorias significativos 
o que permite coloca-Ia num patamar bastante elevado. Esta de porabens 0 Cristovoo pela excelente 
colecc;:oo que possui e pela pertinocia em ir mais alem. 

A 7 de Junho coube a vez 00 nosso associado Jooo Soeiro apresentor a sua colecc;:oo "Estudo das 
emlssoes do Marques de Pombal (Continente, IIhas e 
Colonlas)". 

Falor sobre esta colecc;:oo s6 mesmo 0 Jooo 
Soeiro pois a sua complexidade no que respeita 00 

normativo confunde. especialmente no que a sua 
aplicac;:oo diz respeito quanta as ex-coI6nias. 

Porem com perseveranc;:a. apanagio do nosso 
amigo Soeiro. tem vindo a desenvolver uma colecc;:oo 
digna de figurar entre as melhores. 

Depois de conseguir alinhar um plano consis
tente. tem vindo a aportor a colecc;:oo especimes de 
grande valia e raridade filatelica. Nos seus oito qua
dros explana de forma exuostiva e bem estruturada os sucessivos perfodos de circulac;:oo. quer como 
imposto postal. ou como selos de recurso do correio ordinario. 

Esta pois de porabens 0 Jooo pela excelencia do sua colecc;:oo. assim como pelos elevados 
conhecimentos demonstrados nos diversos intervenc;:oes. em res posta as muitas questoes que Ihe foram 
levantadas pelos nossos ossociados .. 



Caixa de Correio 

o Timbre volta a ser publicado 

E com enorme regozijo 
que constatamos 0 relanc;:a
mento da revista filatelica "0 
TIMBRE". propriedade da Con
fraria Timbrologica Meridional 
Armando Alvoro Boino de 
Azevedo de Evora. 

Completamente renova
do no seu formato e grafismo. 
foi iniciada uma nova serie 

(Serie II) com a sarda do primeiro numero corres
p~ndente ao 1.° semestre do ana de 2008. A nova 
versoo de "0 Timbre" destaca-se tambem pelos seus 
conteudos. principalmente composto por 3 artigos 
filatelicos de grande qualidade. 

o nosso associado Rui Mendes e 0 seu novo 
Director. a quem desde ja enderec;:amos as nossas 
felicitac;:6es pelo trabalho agora apresentado. e 
esperamos que esta nova etapa de "0 Timbre" seja 
um sucesso filatelico. Segundo informac;:oo do Rui 
Mendes a revista tera uma periodicidade semes
tral. e veio para ficar. 

A sarda da nova revista sera um primeiro passo 
para 0 relanc;:amento das "Iides filatelicas" da Con
fraria. segundo 0 seu Presidente Jooo Soeiro. A con
firmor esta vontade dos nossos "confrades" 
alentejanos. esta 0 Encontro Filatelico a levar a 
efeito em 20 de Julho entre associados da Confra
ria e do Clube Filatelico de Portugal no Saloo de 
Exposic;:6es da Fundac;:oo Alentejo-Terra Moe. 

Esta de parabens a Confraria e a Filatelia Naci
onal. 

o Clube Filatelico de Portugal agradece 0 
exemplar de "0 Timbre" oferecido a nossa Bibliote
ca. 

Floripa 2008 

De 28 de Julho a 3 de Agosto vai decorrer em 
Florianopolis. no Brasil uma Exposic;:oo Nacional de 
Filatelia. organizoda pela FEFIBRA. 

Esta Exposic;:oo foi aberta a participac;:oo de 

colecc;:6es portuguesas. estando presentes 8 parti
cipac;:6es de Portugal. 

Agradecemos a organizac;:oo do certame. na 
pessoa do seu Presidente Jose Francisco de Paula 
Sobrinho. 0 convite que amavelmente foi endere
c;:ado ao Clube Filatelico de Portugal para estar 
presente na cerimonia de abertura. 

Provas e Ensaios do Perfodo Monarquico 
(Selos Portugueses 1853-1910) 

No passado mes de Abril foi colocada no mer
cado a magnrfica obra de autoria do nosso con
ceituado filatelista Dr. Claudino Pereira. Presiden
te da Assembleia Geral do Clube Filatelico de Por
tugal. com 0 patrocfnio do Nucleo Filatelico do 
Ateneu Comercial do Porto. 

Obra de eleva do valor filatelico. prima pela ex
celencia dos seus conteudos historico-filatelicos. 
aliados a uma excelente impressoo e encaderna
c;:oo. bem como inclui versoo em ingles. Sera sem
pre uma obra de referencia. a que uma boa biblio
teca filatelica noo pode prescindir. 

o Clube Filatelico de Portugal felicita 0 seu au
tor pelo magnrfico trabalho e agradece 0 exem
plar que amavelmente ofereceu a nossa Bibliote
ca. 

A comercializac;:oo da obra esta a cargo de Jooo 
Pedro Figueiredo onde podem os nossos leitores 
adquiri-Ia. pelo telefone 2220850810u atraves do 
site www.pedro.figueiredo.org . 
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Selos personalizados 

Portaria n.o 1335/2007 de 10 de Outubro 

A possibilidade de personalizar 0 selo. incorporando -Ihe imagens ou cria<;:6es definidas pelo utilizador. 
corresponde a um interesse significativ~ das instituic;:6es. empresas e particulares. que 0 desenvolvimen
to das novas tecnologias de tratamento de imagens e da sociedade de informac;:aoveio propiciar. 

o selo personalizado contribui para a divulgac;:ao e aumento da sua circulac;:ao. promove a 
actividade econ6mica e cria novas formas de comunicac;:ao. 

o selo personalizado e uma forma de estampilha que permite. mediante solicitac;:ao e aceitac;:ao 
das condic;:6es legais e contratuais gerais do servic;:o e previa validac;:ao do seu conteudo. adquirir um 
numero determinado de selos com uma imagem personalizada inserida num espac;:o disponfvel predefinido 
para 0 efeito. 

Nestes termos: 
Manda 0 Governo. pelo Secretario de Estado Adjunto. das Obras Publicas e das Comunicac;:6es. ao 

abrigo da disposic;:ao do artigo 4.° do Decreto -Lei n.o 360/85. de 3 de Setembro. que seja criado e posta 
em circulac;:ao 0 selo personalizado com as seguintes caracterfsticas: 

Artigo 1.° 
Emissao de selo personalizado 

1 - A emissao e colocac;:ao em circulac;:ao do selo personalizado compreende todos os selos que se 
coloquem em circulac;:ao de acordo com 0 previsto na presente portaria. qualquer que seja a imagem 
personalizada impressa. sem limitac;:ao do numero de imagens diferentes que venham. caso a caso. a ser 
incorporadas para a sua personalizac;:ao. 

2 - 0 selo personalizado podera ser apresentado em dois tipos de selo com a mesma dimensao. mas 
que diferem na sua orientac;:ao. vertical ou horizontal. 

3 - 0 selo personalizado incorporara numa das suas margens as menc;:6es "Portugal ctt". 0 ana de 
impressao e a franquia correspondente ao solicitado pelo utilizador consoante 0 tipo de produto. ambito 
e escalao de peso em que pretenda utiliza -10. No espac;:o central do selo reservado para a personalizac;:ao 

74 sera impressa a imagem. sem a qual 0 selo nao sera valido. 

Artigo 2.° 
Caracterlsticas do selo personalizado 

A emissao dos selos personalizados tem as seguintes caracterfsticas: 
Dimensao - 40 mm x 30.6 mm ou 30.6 mm x40 mm; 
Picotado - 133/4; 
Impressor - cn -Correios de Portugal. S. A.; 
Espac;:o central - livre para imagem personalizada; 
Papel - autocolante; 
Franquia - a que corresponder ao solicitado pelo utilizador consoante 0 tipo de produto. ambito e 

escalao de peso em que pretende utilizar 0 selo; 
Tiragem - ilimitada. 

Artigo 3.° 
Colocac;ao em circulac;Cio 

1 - Os cn -Correios de Portugal. S. A.. poderao colocar em circulac;:ao a partir da entrada em vigor 
da presente portaria os diferentes modelos de selo personalizado. ap6s 0 processo de personalizac;:ao e 
impressao de cada pedido efectuado pelo utilizador. 

2 - 0 selo personalizado sera remetido para a mora da indicada pelo cliente utilizador atraves de 
correia registado. 

3 - Os selos personalizados poderao ser utilizados para efeitos de franquia ate ao final do ana civil 
seguinte ao da sua impressao. pelo valor deles constante. 

Artigo 4.° 
Personalizac;Cio do selo 

- Os cn - Correios de Portugal. S. A.. sao autorizados a personalizar os selos incorporando as 
imagens que forem fornecidas pelos utilizadores do servic;:o. 

2 - Aquele que pretender adquirir selos personalizados com uma imagem relativamente a qual 
detenha os respectivos direitos de utilizac;:ao e disposic;:ao de acordo com a ordem jurfdica portuguesa. 
pod era solicita -10 aos cn. mediante previa aceitac;:ao das condic;:6es legais e contratuais gerais que 
regulam 0 servic;:o. 



3 - Os crr - Correios de Portugal. S. A.. receberao e faraD a gestao dos pedidos atraves de um 
sistema online. utilizando os meios electr6nicos e telematicos que garantam a recepc;:ao e conservac;:ao 
do informac;:ao de acordo com a legislac;:ao em vigor. 

4 - Fica no disponibilidade dos crr - Correios de Portugal. S. A.. estabelecer um numero minimo de 
selos personalizados para coda pedido e um numero maximo de exemplares a serem impressos com a 
mesma imagem. 

Artlgo 5.° 
Aprovac;Cio e selecc;Cio das imagens 

1 - Os crr -Correios de Portugal. S. A .• ficam expres samente autorizados a aprovar e seleccionar as 
imagens a serem utilizadas nos selos personalizados de acordo com a lei. a moral e os bons costumes. 

2 - Sao proibidas imagens cujos conteudos sejam contrarios a lei. a moral. aos bons costumes. a 
ordem publica. que atentem contra direitos fundamentais. que induzam ou instiguem a perpetro<;ao de 
crimes. condutas discriminat6rias em razao do sexo. do rac;:a. religiao. crenc;:as. idade ou qualquer outra 
condic;:ao social ou pessoal. que constituam publicidade ilfcita. enganosa ou desleal. ou que em geral 
violem direitos de propriedade intelectual ou industrial ou que de qualquer modo violem os direitos dos cn -
Correios de Portugal. S. A .• dos seus clientes ou de terceiros. 

3 - Em coso de rejei<;:oo de imagem. os cn -Correios de Portugal. S. A .• deveroo notificar par escrito 0 utilizador 
do servi<;:o. 

4 - 0 utilizador do servi<;:o fica obrigado a declarar expressamente que possui todos os direitos necessarios 
para a utiliza<;:oo das imagens. logotipos. marcos. nomes comerciais. ou quaisquer outros elementos cuja reprodu
<;:00 solicita e que se responsabiliza pessoal e directamente por todos os danos e prejufzos causados aos cn -
Correios de Portugal. S. A .. ou a terceiros pela utiliza<;:oo indevida ou ilegftima destes elementos. 

Artlgo 6." 
Pre.;o da franqula e pre.;o de venda 

1 - Os cn - Correios de Portugal. S. A .• ficam expressamente autorizados a comercializar os selos personaliza
dos por um pre<;:o superior ao valor do franquia. considerando os custos do actividade do personalizac;:ao. 

2 - Os crr - Correios de Portugal. S. A.. poderao atribuir descontos por raz6es tecnicas. operativas 
ou comerciais. naG sendo permitido vender os selos por montante inferior 00 do franquia postal. 

Artigo 7.° 75 
Regulamentac;Cio do servic;o 

Dentro dos Ii mites do presente portaria. compete aos crr - Correios de Portugal. S. A .. definir a 
regulamentac;:ao necessaria 00 processo de produc;:ao e comercializac;:ao do selo personalizado. 

o Secretario de Estado Adjunto. das Obras Publicas e das Comunicac;:6es. Paulo Jorge Oliveira 
Ribeiro de Campos. em 13 de Setembro de 2007. 

Notas 
A area central do selo e destinada a inserc;:ao do imagem seleccionada pelo utilizador. 
A designac;:ao "franquia" e destinada a inserc;:ao numerica do valor do franquia seleccionado pelo 

utilizador. 
A designac;:ao "ano" e destinada a inserc;:ao do ana de impressao. 

Orienta~o vertical: 
4Ommx30.6mm 

fDIIupIdl ........ 

Orientac;ao horizontal: 
3O.6mmx40mm 

PDrtupldl 

,) .. 

...... 
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Clube FIIat6l1co de Portugal 

Avenida Aknitante Reis, 70-5D Dl" Tel/Fax .(351) 218 123936 
11SO'()20 Uaboa Portugal fH1Ia(t efpOftU08l(jlmall.telepac.Pt 
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JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO 

FILATELIA I LEILOES 

PROXIMO LEILAO: 

29 Novembro 2008 

SEJA ON-LINE EM 
www.pedro.figueiredo 

ou na NOVA LOJA, rua Alf. Malheiro, 
nQ12. 4000-056 Porto, temos sempre 

novidades ao seu dispor 

VISITE-NOS 

COMPRAMOS COLEC~OES I INFORME-SE 

PEDIDOS DE 
CATALOGO: 

LOJA I ESCRITORIO 

RUA JOAO DAS REGRAS, 213 - 2° DT. 
4000-293 PORTO - PORTUGAL 

LOJA d f· . d ATENDIMENTO www.pe roo Iguelre o.org 
DAS 9H30As i9H jpedro.figueiredo@gmail.com 

TEL. 222 085 081 
TLM. 938 402 815 
FAX- 222 010 155 
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Selos emitidos no 2°trimestre de 2008 

PORTUGAL 

Campeonato Europeu de Judo 

Data de emissao - 2008/04/07. . 
Desenho de - Atelier Acacio Santos IElizabete 
Fonseca. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 
Denteado - 11 3/4 x .. Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos 2 selos e do(BLOCO)- € 0,30, € 0,61 , 
e € 0,45, € 2,00,= €2,45. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -280.000 , 230.000 e 60 000. 
FOC'sC5 e C6 -USBOAI PORTO I FUNCHALI PONTA 
DELGADA. 

*** 
500 Anos da Cidade do Funchal 

"I·(M' ~ 

[pO'"'' 
Oata de emissao - 2008/04/15 
Oesenho de - Sofia Martins. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Popel - 110 g/m2. 
Denteado - 11 3/4 x " Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontal). 
Valor facial dos 4 selos e do(BLOCO)- € 0,30, € 
0,61 ,€ 0,75 e € 1,00 e 2x €2,45. 
Folhas de - 50 selos. 

.'01 

Tiragem -280.000 ,230.000 200.000, e 230.000 os 
selos e 66.000 0 bloco. 
FOC's C5 e C6 - USBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA 
DELGADA. 

*** 
Vultos da Historia e da Cultura 



Data de emissao - 2008/04/18 

lIustrac;:ao - Andre Carrilho 
Desenho de - Atelier Acacio Santoss. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Popel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 3,4 x" Cruz de Cristo". 
Medldas do selo - 30,6 x 40 mm (Vertical). 
Valor facial dos 6 selos - € 0,30. 
Folhas de - 50 selos. 
Tira~em -280.000 coda. 
FDC s C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

*** 
Jogos Oli'mpicos 2008 - Pequim 

,.,.vV>J'.", .,.. .... .....,"""'.~"""" •• ~"'" (."'w"\ooV~~~·"""'''''''''-~",",<-v'w 

logos iii XXIX Ohmpiada > logos '"' ~ 

I U w ~ 
f 

_E _______________ ~_E_O~,3~O ____ ~ __ ~~~ 

OlVMPfX 2008 

................................................. 
~ I ~ I ~ · . . · . . 

r.'" .. =". . ... !·~ .. ~ .. 
:1 :1 : · . . . ~ : 

Data de emissao - 2008/04/30 
lIustrac;:ao - Andre Carrilho 
Desenho de - Joao Machado 
Impressao • offset. 
Impressor - INCM. 
Popel - 102 g/m2. 

el,oo 

Denteado - 11 3,4 x" Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm(horizontal). 
Valor facial dos3 selos -2x € 0,30 e € 0,75. 
Bloco -4 x € 0,75. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -€ 0,30 - 335 ODD, € 0,30 - 335 000 
€ 0,75 - 255 ODD, bloco 60 000 
FDe's C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

Europa 2008 - Cartas 

Data de emlssao - 2008/05/09 
lIustrac;:ao - Luiz Duran. 
Desenho de - Atelier Acacio Santos. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Popel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 x .. Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm(horizontal) . 
Valor facial dos3 selos -3x € 0,61. 
Bloco -3 x 2 x € 0,61. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - Selos € 0,61 - 280 ODD, blocos 80 000 
coda. 
FDe's C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 
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Campeonato Europeu de Triatlo - 2008 

!~ 

Data de emissCio - 2008/05 /09 
ImpressCio - offset. 
Impressor - Cartor. 
Desenho de - Atelier Acacio Santos/TUlio Coelho. 
Fotos - Lusa 
Papel - 102 g/m2. 
Denteado - 11x13 3/. , " Cruz de Cristo" 
Medidas do selo - 80 x 30,6 mm). 
Valor facial dos selo - € 2,00 . 
Folhas de - 20 selos, 
Tiragem - 200 000 de cada taxa . 

*** 
Transportes Publicos Urbanos 

2° Grupo - Auto Adesivos 

Data de emissCio - 2007/05/13 
ImpressCio - offset. 
Impressor - Walsall 
Desenho de - Atelier Acacio Santos / Helder 
Soares 
Papel - 89 g/m2. 
Medldas do selo - 25 x 30 mm). 
Valor facial dos selos - € N 20 gr.€ A 20 gr.€ E 20 gr. 

*** 

Priolo -A~ores 

Data de emissCio - 2008/05/28. 
Desenho de - JAtelier Acacio Santos /Tulio 
Coelho. 
lIustac;Cio - Jose Projecto 
ImpressCio - offset. 
Impressor - Cartor. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13 W" Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm. 
Valor facial dos selos -€ 0,30, € 0,61, €, 0]5 e €l,OO. 
Bloco- € 2.45, € 2,95. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -€ 0,30 - 280 000, € 0,61 - 230 000, € 0,75 
- 200 000, € 1,00 - 230 000, blocos 60 000. 

*** 
Campeonato Europeu de Futebol 

2008 

Data de emissCio - 2008/06/05. 
Desenho de - Jono Machado. 
ImpressCio - offset. 
Impressor - Cartor. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13x " Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 30,6x40 mm. 
Valor facial dos selos -€ 0,30 e € 0,75. 
Bloco- € 1,20, € 1,66. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem -€ 0,30 - 380 000, € 0,61 - 230 000, bloco 
60 000. 



o Direito da Crian~a a Educa~ao 

o dlrelto da alanPl • edu~o 

Oata de emissao - 2008/06/02. 
lIustrac;oes - Alain Corbel. 
Oesenho de - Elizabete Fonseca/Atelier Acacio 
Santos. 
Impressao - offset. 
Impressor - INCM. 
Papel - 102 g/m2. 
Oenteado - 11x" Cruz de Cristo", 
Medidas do selo - 30,6x40 mm. 
Valor facial dos selos -€ 0,30, € 0,45, € 0,61 e € 0,75. 
Bloco- € 2,95. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0,30 - 280 000, € 0,45 - 230 000 
€ 0,61 - 230 000, € 0,75 - 200 000 , bloco 60 000. 

*** 
Farois de Portugal 

Oata de emissao - 2008/06/02. 
lIustrac;oes - Alain Corbel. 
Oesenho de - Helder/Atelier Acacio Santos 
Santos. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Papel - 110 g/m2. 
Oenteado - 13x " Cruz de Cristo", 
Medidas do selo - 30,6x40 mm e 40x30,6 mm. 
Valor facial dos selos -lOx € 0,30 e 2 x € 0,61. 
Tiragem - € 0,30, 300 000 e € 0,61, 250 000 . 
Folhas de - 1 0 selos 
FOC's C5 e C6 - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA 
DELGADA. 

*** 
Ano Polar Internal 

"Aves polares que visitam a costa portuguesa" 
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Data de emissao - 2008/06/23. 
Desenho de - Nuno Farinha Santos. 
Impressao - offset. 
Impressor - Cartor. 
Papel - 110 g/m2. 
Denteado - 13x .. Cruz de Cristo". 
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm. 
Valor facial dos selos -€ 0,30, € 0,52, € 0,61 e € 1,00. 
Bloco- € 2,95. 
Folhas de - 50 selos. 
Tiragem - € 0,30 - 280 000, € 0,52 - 230 000 
€ 0,61 - 230 000, € 1,00 - 230 000, bloco 60 000. 

*** 
MACAU 

TRANSMI<;:AO DA TOCHA OLfMPICA DE BEIJING 

'1'11111111" 
~UCUIHA 

2008 

Data de emissao : 03/05/2008 
Autor : Wang Huming. 
Impressao: Offset Litografia. 
Impressor: Beijing PSPH. 
Papel: Popel com Fibras 6pticas. 
Denteado: 13 x 13,33 
Bloco: 1 selo de 10,00 patacas 
Formato: 90 x 138 mm (Formato do selo: 
40x 70 mm). 
Serie de 2 selos com 0 valor facial: 1,50 e 3,50 
patacas. 
Selos por folha: 50. 
Formato: 40 x 30 mm. 
Denteado: 13 x 13,33 

*** 
Lendas e Mitos VIII 

Data de emlssao : 02/06/2008 
Autor : Luis Chiang. 
Impressao: Offset Litografia. 
Impressor: Joh. Enschede Security Print, Holanda. 
Papel: Popel com Fibras 6pticas. 
Denteado: 14 x 131,4. 
BLOCO: Contem 1 selo de 10,00 patacas. 
Formato: 138 x 90 mm do bloco(Formato do selo: 
4Ox30mm). 
Serle de 4 selos com 0 valor facial: 1,50, 2,50, 
3,50 e 4,00 patacas 
Selos por folha: 12. 
Formato: 30 x 40 mm. 

*** 
Espanha 

BRINQUEDOS (Juguetes) 
2008 

1.~ 
'- =: 

Data de emissao - 2/01/2008. 
Impressao - Offset. 
Papel - Auto-adesivo fosforescente. 
Medidas do selo - 35 x 24,5 mm. 
(horizontales). 
Medida da Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais). 
Valor facial dos selos - de 8 selos. Tarifa A (1 selo 
= carta normalizada ate 20 gr. em Espanha). 
Tiragens - lIimitadas. 

*** 
SERlE BASICA 



Data de emissao - 2/01/2008 / 22/01 /2008 
Impressao - Offset. 
Papel - Porcelana.fosforescente 
Dentado 12 3/4 horizontal y 13 1 /4 vertical 
Medldas do selo - 24,88 x 28,8 mm. (verticais) 
Valor facial dos selos - 0,01; 0,02; 0,05 e 0,10 € 2/01 e 
0,31 ; 0,60; 0,78 e 2,60 € 22/0l. 
Cores dos selos - Negro, Magenta, Violeta, P-
2925, P-561 , P-497, Violeta, P-185 y P350, 
respectivamente, mais Ouro para todos os 
valores postais. 
Folhas de - 80 de cada valor 
Tiragens - llimitada para os oito valores 

**** 
FLORA e FAUNA. 

Tulipa e Peneireiro-das-torres 
,.... e.,I' ~ .... u,.... . 'u ~ • • ", Bp-. I." 

Data de emissao - 1 /04/2008 
Impressao - Offset. 
Papel - Autoaaesivo fosforescente. 
Medldas do selo - 177,5 x 86 mm. (verticais). 
Medlda da Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais). 
Valor facial dos selos - 0,31 € (Peto verdel) e 
0,60€ (Camelia) 
Tiragem - llimitados para ambos os valores. 

*** 
ARQUITECTURA 2008 

SlRQUITECllIIUl 
O.31€ 

Data de emissao - 2/04/2008 
Impressao - Calcografia (dos motiv~s) 
Huecograbado (quatro motiv~s) 
Papel - Estucado, engomado, mate, 
fosforescente (calcografia) Estucado, 
engomado, fosforescente (huecograbado) 
Denteado - 133/4 (4 motivos)12 31..(hor), 13 II.. 
(ver) (2 motiv~s) 
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm e 28,8 x 74,7 
mm. (verticais) y 40,9 x 28,8 mm. (horizontais) 
Valor facial dos selos - 0,31 €. 
Folhas de - 50 (quatro motiv~s) 40 (dois motiv~s) 
Tiragem -1.000.000 de cada motivo. 

*** 
JOGOS E DESPORTOS TRADICIONAIS 

Data de emissao - 16/04/2008 
Impressao - Huecograbado 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente 
Denteado - 133/4 
Madidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical) y 40,9 
x 28,8 mm. (horizontal) 
Valor facial dos selos - 0,43 € 
Folhas de - 25 selos.+ 25 vinhetas 
Tiragem - 500.000 selos de cada motivo. 

*** 

EUROPA. CARTAS 
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Data de emissao - 23/04/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado -14 3/4. 
Medidas do selo - 40.9 x 49.8 mm. (vertical). 
Medidas do folha bloco - 79.2 x 105.6 mm. 
(vertical) 
Valor facial dos selos - 0.60 €. 
Tiragem -500.000 Folhas bloco. 

*** 
EXFILNA 2008. OVIEDO 

.. 
i: 
A 

Data de emissao - 28/04/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado -13 3/4. 
Medldas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (vertical). 
Medidas do folha bloco- 79.2 x 105.6 mm(vertical). 
Valor facial dos selos - 2.44 € 
Tiragem -500.000 hojas bloque. 

*** 
DIAdo SELO 

Data de emissao -5/05/2008 
Impressao - Offset. 
Popel - Autoadhesivo fosforescente. 
Medidas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (vertical). 
Valor facial dos selos - 0.39 €. 
Folhas de - 20 selos. 
Tiragem -Ilimitada. 

DIARIOS CENTENARIOS. 
EI Progreso de Lugo 

Data de emissao - 9/05/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado - 133/4. 
Medidas do selo - 40.9 x 28,8 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0.31 €. 
Folhas de - 50 selos. 
Tlragem -1.000.000 . 

*** 
JOGOS E DESPORTOS TRADICIONAIS 

lonzomil'nto 
dl' borro 
JUtG05 Y DEPORTES 
TRADICIONAL£5 O,43€ 

tiro can 
hondo 

JU(G05 Y DEPORTES 
nAOKl0NAlE$ 

Data de emlssao - 16/05/2008 e 30/05/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Popel - Estucado. engomado. fosforescente. 
Denteado - 133/4. 
Medldas do selo - 28.8 x 40.9 mm. (vertical) e 
40.9 x 28.8 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0.43 €. 
Folhas de - 25 selos.+ 25 vinhetas. 
Tiragem - 500.000 selos de cada motivo. 



PERSONAGENS 

ESPANA O~~~ 

O,3J € 
ESPANA 
~ 

O,31 € 
ESPANA 

COUIro5 

CA ...... 
MARTIN 

GAlTE 

Data de emissao - 2/06/2008 
Impressao - Talhe doce. 
Papel - Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Denteado - 13 3,4. 
Medidas dos selos - 28,8 x 40,9 mm (verticais) e 
40,9 x 28,8 mm. (horizontais). 
Valor facial dos selos - 0,31 €. 
Folhas de - 50 selos. 
Tlragem -1.000.000 de cada motivo. 

*** 
JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

Data de emissao - 5/06/2008 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente. 
Denteado - 133/4. 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontais). 
Medidas da folha bloco - 144 x 86 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos - 0.43 €. 
Tlragem - 500.000 folhas bloco. 

*** 
EXPO 2008. ZARAGOZA 

Data de emissao - 13/06/2008 
Impressao - Calcografia e Offset. 
Papel - Estucado, engomado, mate, 
fosforescente. 
Denteado - 13 3/4. 
Medidas do selo - 28,8 x 40,9 mm. (vertical) . 
Medidas da folha bloco - 105,6 x 79,2 mm. 
(horizontal) . 
Valor facial dos selos 2,60 €. 

**** 
FLORA e FAUNA. 

Dalia y Abejaruco comum 
(Dalia e Abelharuco comum) 

~UOf ~ OJIH ~ "" 

~ 
tJlt E..,. 

Data de emissao - 1/07/2008 
Impressao - Offset. 

~ .,6e£ 

1.11< _ 

Papel - Autoaaesivo fosforescente. 

!::!'- t.6t' 

Medldas do selo - 177,5 x 86 mm. (verticais). 
Medlda da Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais). 
Valor facial dos selos - 0,31 € (Abelharuco) e 
O,60€ (Dalia) 
Tlragem - llimitados para ambos os valores. 

*** 
EXPO ZARAGOZA 2008 

Data de emlssao - 4/07/2008. 
Impressao - Huecograbado. 
Papel - Estucado, engomado, fosforescente. 
Denteado - 133/4. 
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontais). 
MedJdas da folha bloco - 105,6 x 79,2 mm. (horizontal). 
Valor facial dos selos -0,31; 0,78 e 2,60 €. 
Tlragem - 500.000 folhas bloco. 
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Lisla de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

ALTERACOES - NOVaS SOCIOS 

Portugal 

4053 - Orlando de Castro Vieira * Impasse Camilo Pessanha. lote 1 - 3° Dto 2745 - 213 * QUELUZ * 
vieiorlando@gmail.com * 60 - 1- N.U. 

4054 - Jose Manuel Rodrigues Barreiro * R. Reinaldo dos Santos. 61 * Algueiroo 2725 - 121 * MEM-MARTINS 
* (M) T.V.C.60- 1.19.10.28.2- U.- 114.90- In 

4055 - Americo Rebelo * Apartado 4681 4000 - 001 * PORTO * americor123@hotmail.com * 60. T16.Benfica 

4056 - Paulo Jorge Antunes Salvado * R. Circular Rainha Santa Isabel. 10 - rIc Esq. 2735 - 484 * CACEM * 
paulosalvado.no@sapo.pt * 60. 1.2.15 

4057 - Victor Manuel Soares Oliveira * R. Alto da Ladeira. 420 3720 - 450 * PINDELO * 
victor.oliveira@marmocaima.pt * (M) T.C.60 - 1.21.28- N.U.- 114.90 

4059 - Manuel Alberto Gomes de Sousa * R. Ribeiras - Viva StO Teresinha * 1685 - 486 * CANE<;:AS * 
mgomessousa@hotmail.com * (P) T.V.C.60- 1.2A- N.U.- 114 

4060 - Ramiro Antonio Buinha Marques * R. Cap. Romeu Neves. 10 - 1° Esq. *2005 - 157 * SANTAREM *(M) 
T.C.60 - 1.2A - N.U.- 114 

IUllia 

4058 - Vincenzo Scicutella * 70027 Palo del Colle (BA) ITALIA * (M) T.C.60.83- 24A- N.U.
T2.Natal.Pascoa.Miguel Angelo. Vida de Cristo. Dinossaurios - 90 



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

aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 p~r Iinha 

Mario Serrano. 126. St Johns 
Way. Thetford -Norfolk IP24. 3 
NS. Inglaterra 

Desejo correspondentes para 
trocar selos usados. base Yvert. 

Pretendo Portugal. ex-Col6nias 
e outros. Dou Gro-Bretanha e 
outros. 

Historia Postal de Portugal e 
Colonlas 

Vendo p~r consulta e por ficha 
de cliente. S6cio n° 3865 do CFP 
KRUGERS 
Apartado n° 252 
EC-Sacavem 
2686 - 997 Sacavem 
Tlf: 219 471 326. Tim: 914139383 

Por 200 selos de grande formato 
portugueses ( de 1 ate 5 
repetl~oes) dou 200 selos de 
grande formato da Belglca. 
Fran~a. Holanda e Polonla. 
Delneuville, 25/64 
Qual Van Beneden 
B-4020 Liege - Belgique 

Aceito troca de 300 por 300 de 
qualquer pais. especialmente 
Brasil. 
Jose Luis O. Guarda 
Ed. Valverde. lote 53 - 4° Esq. 
2415 - 779 Leiria - Portugal 

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

Vende-se avan<;adissima Te
matica Filatelica de PINTURA 
com pe<;as unicas. 
Tel. 21 959 4982. Jose Paulo 
Alves 

Pretendo comprar ou permutar 
os seguintes selos de Macau: N° 
13. 17. 28 (5 .10 e 20 com 
assentos e sem assentos) e 5/ 
100. 5/100 e 10/200. 106. 107. 
109.146.169. 170.187.188.189. 
190.191.192.194. 216.228.244. 
246.256.257. 258. 284.286.287. 
288.337.338. Dos porteados: 10. 
23, 24. 25. 27. 28. 30. 32 e 33. 

Informo que possuo bastante 
selos de Macau (antigos e 
recentes) para permutar. 
o meu contacto 13: 
fernand031 antonio@yahoo.com 

Agenda de actividades 
Setembro 

Dia 13 - Colec<;6es de Prestigio 

Outubro 

Colec~ao especializada de Postals Maximos Portugueses 
Prof. Hernanl Matos 

Dia 11 - 3.° Eliminat6ria do Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Dia 25 - Colec<;6es de Prestigio 

Novembro 

Uniformes Mllltares e 0 Homen a conquista do Espa~o (Maxlmafilla) 
Bento Manuel Grossinho Dias 

Dia 01 - Jantar comemorativo do 65.° Aniversario do CFP 
Encontra filatelico inter-clubes 
Confrarla T1mbrologica (Evora) vs Clube Fllatellco de Portugal 

Dia 15 - Colec<;6es de Pretigio 
Lisboa atraves dos tempos 
Dr. Joao Moura 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
~,.LffiIA CEx:.lliAoo S.\.CRA.'lENIO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 213424891 • Telefax 213472341 • 1100-183 LISBOA • PORTUGAL 
www.filatelia-sacramento .com * e-mail: info@filatelia-sacramento.com 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Permanenles 
Formato 21 x 24.2 ems 

CartoUna 160 grs 
Elm 

PC4ffiJGAl- I ,' Porte (selos do Careb Noord) 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969)""".""" ... " .. ""."."."." .•.. " .. "."" .•.. """.,, ...... ,,.".""." .. "."." ... " .. "" ..• " .. " .. """ .... "." .... ".,, 
• Volume II (Selas de 19700 1990)""" .. """ .. """" .... " .. "" .. "" .. ".""" .. """ .. "" .. ".".,,.,,.,, .... ,,.""""""""""""""""""""" .. ,," 
• Volume III (selos de 1991 em dionte) .. """."."."."."" ... "" .... " .... "" .... "" .. "" .. " .... " .... " .... " .... " .. " .... "" .. " .......... "" ..... " ...... . 

PORTUGAL- 2,' Porte 1 (Selos de AviOo.lmposto. Encornendas. Porteodo. Oficial. Privotivos. ete.) ... " .. """ .... """ .. """" ... " ............ ,,,, ........ ,, ..... . 
• 2.' Porle II (Bleeosl ......... " .. "."" .. "" ......... "".""""."".""""." .. ,,,, .. ",."." .. . "" .. "" ... """.""".""",,.,,"""",,.,,"",, ....... ,," 

ILHAS ADJACENTES ................ """ .... ".""" ........... """""" .. "."" .... ,,.,,.,,." ...... "."" ...... " ... "" ............... " ............... "" .. " ....... "" ................ ". 
ANGOLA ...... " ..................................................................................................... ""."" ....... """ .. """""""" ...................................... ,, .... .. 
ANGOLA PALOP .... ........... ..... " ............ """"" .................................. ,, ....... , .............. , ... ", ..... , .. ,.,., ............................................. , ............... . 
CABO VERDE ........................................................................................ " .............. """ ........................ "",, .......................... ,, .................... . 
CABO VERDE PALOP ........ "" .. ".""" ... "" ...... ".""" ..... "" ....... " ......... " ... ",,.,,"" ....... " .. " ....... " ... " ....... "" ..... " ..... "" ..... "" ..... "" ....... "" ... ,," 
GUINt" ... """" .. " .. " ...................... """"""",, .... ,,"",, ..................... "" .... " ........... "" ....... " ......................................... "" ...... " .. " .. "".,,""" 
GUINE PALOP ............. " ............. "" .......... " ..... "" ...... "".""""" .. " .... ",, ...... " ............. " .. """ .... """""" .... "."" .. "." ....... "."".".,,,, ......... ,,"" 
INDIA"."" .. "."" ........ " ....... """" .. "." ... " .. " ..... """.,, ........ ,, ........... "." ...................... " """"""""""""""""""""""""" ... " ... ,, ................ .. 
MACAU" ...... " ... " ............................. " ............. "" ....... ""." .. " .. " ... "" ....................... "" .................................. """" ........ " .. " .. "",, .... ,,""". 
MO<;:AMBIQUE..."""." .. """""""".""""""""."""".""" .. "" ... """" .. "."" ... """"."""".""" .. """" .. """ .... "." ..... "",,.,, .. ,,",, .. ,, ........ ,, .... ,, .. 

~~~~~~LO.P ........................ : .... :: .. ::::::::::::: .............. : ................... : ...... : .. : .. ::::::::::::::: .. : .. : .. : ....................... :: .... :::::::::::::::::., ... , ....................................... : .. ::::::::::::::: .. ::: ..................................... : .. 
S. TOME E PRINCiPE PALOP 1- N.' 1 059. Av. I. Bleeo 1 a 53 ... " .... " .... ""." ........ " .. " ... " ... " ....... "." ... " .. " .. " ....... " ... "" ... "" .. " .. " ... " ............ .. 
S. TOMt E PRINCiPE PAlOP 11- N.' 60 a 98. Av. 2. Bloeo 54 a 109 .. "" ... " .. " .. " ..... " ... "" ... """" .. " ... """."."".".,, ... ,,"""",, ... ,,""" ... """"""".,, 
S. TOMt E PRINCIpE PA OP 111- N.' 99 a 157. Av. 2. Bloeo 110/177"" .. ""." .. """""".""""""".""."." .. " .. "" .. " ......... """" .. """ ...... ""." ...... " .. . 
TIMOR ... """"""""" .. """"""""" .... "" ..... " ...... ""."" ... "." .... ,,,, ....... ""."" ... """ .. ".""." ....................... " .. ",, ................................. " ........ . 
COMPANHIAS DE MOCAMBIQUE E NIASSA .......... " ... "." .......... .................................................... " ... ,,, ....... ......... ,,.,,, ....................... ,, ......... . 
AFRICA CONGO.INHAIvIBANE.lOURENCO MARQUES. me, QUEUMANE, OONGA, lAMBEzIA E UlTRAMAR ................................ _ ............... . 
Foihoslsolodos ........ " ............................................................................ " .............................................................. " .................................. . 

Janeiro 2007 IVA Ineluldo 21 % 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.0 OT.o -1150-020 L1SBOA - Telef.: 218 123936 

www.cfportugal.com*cfportugal@mail.telepac.pt 

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

Qualidades e quotiza!;oes dos s6cios: 

JUNIOR 7,50 Euros 

EFECTIVO - Portugal 15,00 Euros 

EFECTIVO - Estrangeiro 20,00 Euros 

.flO) 

S3SJ 
84,(D 
ZIDJ 

141.00 
81$l 
32lIl 

109.00 
18.0) 
47JJJ 
'l2JIJ 

111,00 
26,(I) 

'is.3J 
34JJ) 

105.00 
'l2JIJ 
630J 
54JJJ 
71$l 
2lOO 
17$l 
'l2JIJ 
0.70 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 



J 

Proteja 0 seu investimento 

NISc/\V/\ 



Antonio M. Torres , 

Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, ACORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO 

SELOS E HISTORIA POSTAL 
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