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Editorial
Caros associados
Os 6rgoos sociais do Clube Filatelico de Portugal, recentemente eleitos, para 0 pr6ximo
mandato de tres anos, soo constituidos por um grupo de associados que mais noo pretendeu do
que evitar que se criasse um vazio directiv~ na actividade do nosso Clube. E tambem uma
obrigac;oo moral que temos para com a "alma mater" que foi 0 Comendador Dias Ferreira, que
sempre nos rogou veementemente que noo deixassemos morrer 0 seu querido CFP.
A grande maioria dos associados que a com poe, pertenceram aos 6rgoos sociais dos dois
ultimos mandatos, que por diversas vezes fizeram declarac;oes de noo recandidatura, no
pressuposto de que aqueles do is ou tres associados, que durante cerca de 5 anos tentaram denegrir
a sua Imagem, com insinuac;oes torpes e pouco eticas, caindo muitas vezes no insulto gratuito
quando em desespero de causa, iriam apresentar uma lista candidata a este mandato.

Efacil criticar. porem e muito diffcil fazer obra numa instituic;oo, que noo vive a custa de
subsidios a explorac;oo, garantidos por uma qualquer empresa de capitais publicos. Uma das
virtudes que as pessoas podem ter na sua vida, se para tal tiverem jerarquia, e de saber criticar
sem ofender nem agredir, antes porem fazendo-o com sentido de responsabilidade e educayoo.
Entendemos que para multas pessoas isso e extremamente diffcil, pois ser-se malcriado, agressivo
e noo respeitar 0 pr6ximo e muito foci!. Qualquer um de n6s 0 sabe fazer, s6 que a nossa educac;oo
e formac;oo moral noo 0 permitem. A educac;oo noo se adqulre em qualquer drogaria ou farmacla,
ela vem-nos do "berc;o".
Noo estamos agarrados ao poder, pelo contrario dispensamo-Io. Somos pessoas, social e
profissionalmente realizadas, que noo necessitam da filatelia para serem reconhecidas ou que
fazem dela um modo de vida, para atingirem alguma notoriedade, ou quic;a uma comenda. Se
aqui estamos e pela paixoo que a ela devotamos. Estamos com espirito de missoo, pelo respeito
que a Instituic;oo CFP e a grande maioria dos seus associados merece, dispensando honrarias e a
publicidade barata que uma certa "imprensa de corde!" tras sempre a colac;oo.
Por falar em "imprensa de corde!", faremos apenas por uma ultima vez referencia a um
editorial, todo ele dedicado a anterior Direcc;oo do CFP, que apelidamos de "editorial da vergonha"
pelo seu conteudo ultrajante, insultuoso, falacioso e indigno de quem se diz representante maximo
da Filatelia Portuguesa. Epara alem de tudo 0 mais, um editorial de "Iesa juventude porque noo
pode servir de exemplo para qualquer jovem que pretenda ser filatelista.
H

,

Podendo ser alvo de processo judicial, noo posso deixar de citar as palavras de Jesus de
Nazare segundo S. Mateus: "Ai de vos, escribas e fariseus hipocritas serpentes, ra<;:as de vTboras";
"escribas e fariseus hipocritas, sois seme/hantes aos sepu/cros caiados, que aos homens parecem
be/os por fora e por dentro estao cheiros de ossos morios e de toda a asquerosidade"
H

;

Sera como dissemos a ultima vez que abordaremos este tipo de discurso no nosso Boletim,
po is entendemos que a nossa revista deve estar ao servic;o da divulgac;oo e desenvolvimento da
Filatelia. Queremos que 0 nosso Boletim seja um legado literario as gerac;oes actuais e futuras de
filatelistas, que seja um instrumento de trabalho e consulta importante na sua formac;oo filatelica.
Esperamos pois com esforc;o e dedicac;oo manter bem viva a chama do maior e mais
antigo clube filatelico em actividade. Estamos convictos de que os nossos associados participaroo
massivamente nas nossas actividades, e que cumpram pontualmente com 0 pagamento das suas
quotas (um autentico flagelo na nossa instituic;oo).
Elder Manuel Pinto Correia
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A ilha de S. Tome toi sempre muito tertii em
sobrecargas locais. Apesar de noo se encontrar
muito longe do metropole e ser servida por uma
carreira regular de paquetes, deixavam esgotarse os depositos de selos, 0 que servia de pretexto
para a tabrica900 de provisorios, com que
aproveitavam largamente os seus instigadores.
Carlos George 1

1 - Introdu90o

o texto em epigrafe, transcrito do artigo "As sobrecargas
de S. Tome de 1889 e 1892" da autoria de Carlos George, e 0
apropriado para fazer a introduc;:eo do complexo e intrigante
tema, sobre 0 usa e abuso, daquele artiffcio para fazer face a
sistemica falta de selos na Provincia de S. Tome e Prfncipe.
A questeo da aplicac;:eo em 1899 de selos fix~s de
recurso em S. Tome e Principe, assunto que trago a vossa
apreciac;:eo, foi ligeiramente aflorada por Luis Frazeo em artigo
publicado na revista "A Filatelia Portuguesa" n.o 123 de Setembro
de 2004, do Clube Nacional de Filatelia, intitulado "0 recurso
no Ultramar Portugues as marcas de pre pagamento de porte".
Neo me recordo, e porque tambem outros Ilustres
filatelistas que indaguei neo tem conhecimento, que este tema,
para alem do mencionado artigo de Lufs Frazeo, tenha sido
verdadeiramente estudado e analisado, com os pormenores
que provavelmente merecera. Um feliz acaso, permitiu-me
aceder a um pequeno processo, arquivado no Arquivo Historico
Ultramarino, contendo alguma informac;:eo relevante, que
associada a outras pesquisas permite-nos avanc;:ar um pouco
mais, dando algumas respostas a muitas quest6es que se
levantam, sobre a utilizac;:eo dos famosos carimbos "PAGO".

2 - Antecedentes (1899 - D. Carlos I, com
sobrecarga "PROVISORIO")
Como e sabido, e ja foi tratado em artigos da autoria
de Carlos George 1 (atras mencionado) e "As incrfveis sobretaxas
locais de 1889 a 1892 de S. Tome e Prfncipe" de J. A. Marinh02, 0
Administrador dos Correios de S. Tome, de nome Joaquim
Augusto da Silva, por raz6es que se prendiam com falta de
aprovisionamento atempado de selos postais, recorria com
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grande frequencia a sobretaxa de selos, como as que se produziram nos anos de 1889 e 1892. Resultante
de uma administra<;oo descuidada e provavelmente como resultado do aproveitamento da sobretaxa
de selos para enriquecimento pessoal, foi instaurado um processo disciplinar ao citado Administrador,
que levou ao seu afastamento. Durante muitos anos, mais precisamente ate 1899 deixaram-se de
sobretaxar selos em S. Tome e Principe. Nesta data j6 estava a frente da Administra<;oo dos Correios,
Francisco Reis da Silveira Magalhoes. E e com este Administrador que voltam a "praga" das emissoes
sobretaxadas e sobrecarregadas.
. C
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Em 1 de Agosto de 1898 entraram em circula<;oo
os selos com a effgie de D. Carlos I, gravados por Eugene
Mouchon (Inser<;oo 1). Menos de seis meses depois da
entrada em circula<;oo os novos selos, 16 estava a
administra<;oo postal de S. Tome a bra<;os com uma
ruptura de stocks das taxas de 2 V2 e 5 reis. Vendas
avultadas de selos destas tax as, normal mente destinadas
a comerciantes filatelicos, para completarem lotes
destinados a venda em pacotes de quantidades
vari6veis, determinaram essa escassez. E importante
salientar que sendo normal mente endossadas
responsabilidades ao Administrador dos Correios pela falta
de selos, essa responsabilidade deveria ser imputada a
Reparti<;oo de Fazenda, pois a ela incumbia gerir 0
dep6sito de selos na Caixa do Tesouro, e fazer as
requisi<;oes para novas remessas junto do Ministerio dos
Neg6cios da Marinha e Ultramar. Mais respons6veis ainda
se tornavam pois permitiam-se fazer vendas, de
quantidades significativas de selos, directamente a
negociantes filatelicos, sem que 0 Administrador dos
Correios ou as esta<;oes postais disso tivessem
conhecimento.
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Antes do aparecimento dos selos fix~s de recurso,
de que iremos tratar de seguida, houve mais uma emissoo
sobretaxada, que convem vir a cola<;oo, para mais uma
vez se demonstrar a "endemica" falta de selos.

ANN LTNUlO

A

l\(lll1ini~tl'a .. iLo

!los correio! !lu provinciA (lIZ

puhl u'o:

]." Que conw'tllm A ('i rCIIIIlI' I'm f;. Thome e l'rilleipe, em 1 d.. IIg ,stu I' : ox 1110, em qllo Bcritu l' u~t( J
i. vendll, .dlo! de 1I0VO typ o 11 'l () ti ~ l'efl'1 e o"c ordo
de 21 de nhril ultin\(>;
2." Que dnrant/? flO rJin~ , 11 cnntnr 1\" I cit! IIg ost.o
proximu , U pc - mittid:1 a circuln,iio ,!l\ ludu. ('S ~el1o! rjue StJ nchllm lIetl1l1hl1~l1te em "Igor (" TIl exc: p~~1J tIu> da ollli,st.o cOIllIll Pmurlltl,' a ,II) Cl' lIt nllllU
II:! Indi., ;
3." QIII', !indo (1 I'rll!o da \JU d In. indlt'lItl" no nl1IIlrro <tntll (,t'd.nt~, )1odolll os ~l· llo. ,1<. fr •• nqll'~ II ctllalmente em vigor, '111" IIno pcrtt'n .. nlll a l'1\l155~0 d"
01'111<" ' 11 1';0 <1" ililhll, ~I'r tr(I(' lIdos I' ~II s 110\ os du,r;' nt~
mlliiO 1 dill S, nne rOl'nl tic;ii", 1'0 tllP' (l'c~t.1I \,r~"III ~ I:I;
4." Finalllll'ntc, rplP, til,do () I rll ~ u d e no dins l':lrn
II troe a rlus I\ntigos pde,s /lO YOS S!.'IlU5 n que SI! fl,r, ro
o 11,° 2.' d'esttJ Al1l1l1nl'io, nquell'"s nao seri't.o lIIn.~ I" ' rml1t:ulo~.

E p 11'/\ CO/lstnT, e elll <:11 III prinlt'nto ails instrIlC~Q~8,
qu a faUIII 1'lIrt(1 do ofli,'~" d., 51l~ 1· ('tarl :1 d'o ~tntll1 dllti
ne>gocios dn' Illnrinhl1 6 IIltrnlll"I'- 3.' I'l'pllr~: ~no-- :I , '
slIc\llC1 II," 2;)2 tic 26 d'nhril lIe 11)!) ~ , C p ul ~lil'ud o
no • Bulutim Ufficilll., am tl'/'S "uult'ro~ seg-uldus u
pre!ent(' annlllwio,
Aall1 i n ' slrll~Tio dOl cort'eios rln provlIl('in em S
'\ h"lIIb, 7 de junho de 11l!18. - I) a!ltuin;&tl'ndc:.r,

Ff'(Inc;. co Ii.;, da Sllveil'll Ma!lall.allS,

Abro aqui um parentesis para chamar a vossa
aten<;oo para este tipo de venda de selos, de baixo valor
Inser<;ao 1
facial, que estava muito em voga na epoca, com todas as desvantagens que acarretavam para as
administra<;oes posta is, pois esse valor facial se noo era inferior ao custo de produ<;oo, pouco lucro
resultaria para as finan<;as pOblicas.
Assim, perante a citada escassez de selos, e a pedido do Administrador dos Correios, 0
Governador-Geral de S. Tome solicita por telegrama de 18.01.1899 ao Ministro dos Neg6cios da Marinha
e Ultramar, autoriza<;oo para per em circula<;oo cerca de 30.000 selos da taxa de 2 V2 reis, que havia em
dep6sito na Caixa do Tesouro e a cargo da Reparti<;oo de Fazenda, da emissoo j6 retirada de circula<;oo
de D. Carlos I (JORNAES) gravados por Diogo Neto.
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Inser<;ao 2
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Solicitado pelo Ministro um parecer
3.°
Reparti<;oo da Direc<;oo Geral do Ultramar, esta produziu
a informa<;oo constante do offcio n.o 29 de 20.01.1899,
que resumidamente constava do seguinte:
a) - Que em tempo oportuno foi mandado satisfazer pelo
Ministerio uma requisi<;oo de selos para os dois Oltimos
trimestres de 1898 e para um dep6sito de reserva
correspondente ao consumo de dois meses, pelo que em
condi<;oes norma is essa remessa daria ate finais de
Fevereiro de 1899;
b) - Perante a solicita<;oo do Governador de S. Tome
verificava-se agora que a Reparti<;oo de Fazenda da
provincia calculou erradamente as quantidades
necess6rias;

Mapa 1 - Venda de selos nos 1.Os semestres de 1898 e 1899 em S. Tome
1898
I

JAN

I

FE;-rMAR

I

,

ABR

I JUN

MAl

1899

--.- Total

JAN

FEV

I

I

1ABR

MAR

MAl I JUN

Total

Selos
74

90

764

900

-

-

1.828

1.600

822

304

182

264

1.379

747

697

2.375

1.438

1.587

8.223

1.400

747

1.053

576

476 16.730 20.982

10 rels

712

320

467

2.317

1.222

1.281

6.319

760

874

617

228

431

1.610

4.520

15 rels

328

92

307

202

495

78

207

1.680

2.748

129

283

-

86

452

-

727

20 rels

-

864

23

290

811

37

5

80

1.436

879

7.581

56

1.275

653

190

2.302

2.387

6.863

6.679 30.234

6.004

5.501

4.950

5.599

4.302

21h rels
5 reis

25 rels

2.822

661

598

1.473

1.148

50 rels

3.323

4.410

5.391

5.080

5.351

75 rels

131

38

84

799

1

80 rels

128

14

107

-

-

-

1 3.318

100 rels

342

252

193

800

-

150 rels

145

42

82

795

5

200 rels

137

81

91

300 rels

104

64

75

10 rels

42

43

20 rels

94

30 rels

56

276

3.448

853 27.209

1.053

105

31

117

77

60

45

435

249

11

43

52

44

46

44

240

1.587

314

398

207

168

222

291

1.600

1.069

195

87

40

47

66

80

515

309

191

110

80

52

100

73

606

243

193

96

62

48

86

27

512

B. Posta Is
792

1.100

5.296

78

209

230

66

76

1.882

605

313

709

185

165

100

15

33

-

-

-

104

-

30

-

-

47

264

828

110

149

709

3

15

45
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c) - Perante os factos noo restava outra alternativa que noo fosse autorizar a circulac;oo dos ditos selos,
porem recomendava que fosse impressa a palavra "Provis6rio" nos mesmos, e que apenas fossem
sobrecarregados os selos estritamente necessarios ate que chegasse a remessa que ia ser de Imediato
requisitada a Casa da Moeda;
d) - Que noo se esquecesse a Administrac;oo dos Carreios de S. Tome de remeter 740 exemplares, agora
sobrecarregados, para cumprimento da Convenc;oo Postal, exemplares esses que seriam enviados as
Administrac;6es Posta is estrangeiras.
De imediato foram transmitidas as ordens necessarias a Casa do Moeda para remeter a Repartic;oo
de Fazenda de S. Tome, 28.000 selos (1.000 folhas) de 2 V2 reis. A remessa foi enviada pelo paquete
Cazengo que saiu de Lisboa a 21.01.1899 e chegou a S. Tome a 05.02.1899. Como se pode verificar a
Casa da Moeda estava habllitada para num curto espac;o de tempo satisfazer as requisic;6es das diferentes
Repartic;6es de Fazenda das col6nias portuguesas. S6 a pessima organizac;oo administrativa, a qual
estavam estreitamente ligados interesses comerciais de muitos dos funcionario publicos, da Repartic;:oo
de Fazenda e da Administrac;:oo dos Correios, determinava 0 esgotamento dos stocks de selos, 0 que
permitia a emissoo de sobrecargas e sobretaxas, muitas das vezes feitas sem controlo de tiragens nem
da qualidade de impressoo, razoo que permitia 0 aparecimento de erros premeditados, com vista a um
lucro faci!, pela especulac;oo que se fazia em torno destas variedades muito apreciadas pelos filatelistas.
Entretanto nesse mesmo dia 21 0 Ministro faz seguir um telegrama para 0 Governador-Geral de
S. Tome, com as condic;:6es previas para a emissoo, das quais noo abdicava que fossem cumpridas:
Autorizo circula900 se/os 2 ~ reis pen ultima emissoo imprimindo-se sobrecarga Provis6rio em quantidades
necessarias ate chegada of remessa que seguiu paquete 27 - manda para aqui 740 co/ec90es Berne.
Manifestamente estava determinado que apenas se sobrecarregassem os selos necessarios para
o consumo ate a chegada da nova remessa. Como atras nos referimos os selos de 2 V2 reis entretanto
requisitados a Coso da Moeda chegaram a S. Tome a 5 de Fevereiro. Ou seja estava em causa selos
para escassos dias de consumo.
Perante 0 telegrama do Ministerio do Ultramar como agiram as entidades de S. Tome? A Administrac;oo dos Correios de S. Tame e Principe manda publicar no Boletim Oficial de S. Tome e Principe n.O
4 de 28.01 .1899 um Aviso datado de 27 de Janeiro de 1899 que reproduzimos na Inserc;:60 2.
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Pela leitura atenta
do Aviso podemos constatar
das boas inten<;:oes do Administrador dos Correios. no intuito de se evitarem abuses
com a comercializa<;:oo de
mais
uma
variedade
filatelica. determina que estes selos de 2 V2 reis com a
sobrecarga "Provisorio". apenos fossem vendidos. a quem
apresentasse nos Correios.
correspondencias sujeitas
aquela taxa. Louve-se 0 espirito "purificador" do Administrador dos Correios.
Porem vejamos a realidade dos factos;

8

Mapa 2 - Venda de selos nas estac;:oes da Trindade, Madalena e
Santana de Agosto de 1898 a Agosto de 1899
Trlndade Madalena

Trindade Madalena Santana

Totals

JAN/AGO JAN/AGO JAN/AGO

AGOIDEZ AGOIDEZ

1898
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1899

1898
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Selos
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40

148
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2

·

2

22

2

28

20 reis

9
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32

13

13

28

25 reis
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29

136
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292

50 reis

398
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·
serem distribuidos pelos poises do Unioo;
3.° - A taxa em questoo. segundo as tabelas de portes emanadas do Ministerio do Ultramar. era
utilizoda apenas para os Jornais (por coda 50 gramas ou frac<;:oo) circulados internamente
no colonia.

Eneste terceiro ponto atras citado. em conjuga<;:oo com a norma regulamentar inserta no Aviso
publicado. que determinava que os selos fossem apenas vendidos a quem apresentasse nos Correios.
correspondencias sujeitas aquela taxa (os ditos jornais). que entendemos noo se justificar a emissao de
selos do taxa de 2 V2 reis porque:
a) - Praticamente noo havia circula<;:oo interna ou mesmo externa de jornais em S. Tome e Principe no
periodo em questoo. A data noo se editava nenhum jornal em S. Tome. 0 unico periodico era 0 Boletim
Oficial do Provincia de S. Tome e Principe;
b) - Consultada a tabela de objectos circulados em S. Tome ou expedidos para 0 exterior (Mapa ?).
verificamos que em 1898 apenas circularam para 0 exterior dois jornais (sujeitos a taxa de 5 reis por coda
50 gramas) e no 1.° semestre de 1899 noo foi expedido nenhum jornal. Assim sendo nod a justificava a
emissoo de selos de 2 Y2 reis a noo ser para satisfazer alguma encomenda de um qualquer negociante
filatelico. que de todo 0 modo contrariava 0 espirito do aviso entoo publicado;
c) - Como pod em verificar pel a tabela do numero de selos vendidos em S. Tome (Mapa 1) constatamos
uma venda anormal de 1600 selos do taxa de 2 V2 reis. em Janeiro de 1899. no esta<;:oo postal de S. Tome.
Tera sido esta venda que provavelmente determinou a nova emissoo de selos. ou a possibilidade de
recolocar em circula<;:oo os selos entretanto ja retirados de circula<;:oo conforme solicita<;:oo do
Administrador dos Correios.
Esta alinea c) merece uma analise ponderada e detalhada. Ate 30 de Mar<;:o de 1898 estiveram
a venda os selos de 2 V2 reis de D. Carlos I. tipo "JORNAES". De 1 de Abril ate 30 de Junho de 1898
estiveram a venda os selos do Centenario do India. Durante 0 mes de Julho voltaram a estar a venda os
selos do tipo "JORNAES" e a partir de 1 de Agosto entraram em circula<;:oo os selos de D. Carlos I do tipo
Mouchon. sendo retirada de circula<;:oo a anterior emissoo.
Convem. antes de prosseguirmos com a nossa analise. destacar que ate 31 de Julho de 1898.
apenas existiam em funcionamento duos esta<;:oes posta is. uma em S. Tome e outra no ilha do Principe.

Mapa 3 - Selos vendidos na estayao de S. Tome em 1897 e 1898
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Mapa 4 - Selos vendidos na estayao do Principe em 1897 e 1898
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B. Postais

Em 1 de Agosto de 1898 abriu ao
publico a estac;:oo postal da Trindade
(Portaria n.o 205 de 01.08.1898), e a 20 de
Agosto a estac;:oo postal da Madalena
(Portaria n.o 210 de 03.08.1898). A estac;:oo
de Santana apenas abriu ao publico em 12
de Fevereiro de 1899 (Portaria n.o 64 de
01.02.1899).
Das tabelas de vendas de selos
apresentadas (Mapa 3 e 4) podemos
certificar as seguintes vendas:
1 - Ate 30 de Marc;:o de 1898 venderam-se
em S. Tome 928 selos de 2 Y2 reis,
destacando-se uma venda anormal de 764
selos em Marc;:o. No Prfncipe noo se vendeu

-=-----Figura 1

nenhum selo daquela taxa no mesmo perfodo.
2 - Entre 1 de Abril e 30 de Junho, perfodo em que estiveram a venda os selos do Centen6rio da India,
venderam em S. Tome 900 selos em Abril e
300 selos no Prfncipe em Abril e Maio. A soma
de 1.200 de selos vendidos, corresponde
Ill"
exactamente ao numero de selos daquela
,iJ.//-..J
emissoo que foram enviados para a colonia. "
o?,.,. . . ft"d .
Tendo-se logo esgotado em Abril na estac;:oo
postal de S. Tome e em Maio na do Prfncipe,
i!!, .//
, /
k?
noo foram requisitados a Lisboa 0 envio de
c-.Yt/l~a t ~/..~u.:.~ .
mais selos para suprir a sua falta. Eevidente
e notorio que estes selos foram vendidos
para fins filatelicos.
3 - Em Julho voltaram a estar venda os
selos da emissoo "JORNAES", ja com 0 estigma da sua eminente retirada de circulac;:oo.
Perante a referida eminencia vendem-se
1.158 selos em S. Tome e 2 selos no Prfncipe.
4 - De 1 de Agosto de 1898 ate 31 de JaneiFigura 2
ro de 1899 estavam j6 venda os selos do tipo Mouchon tendo-se vendido 3.208 selos assim distribufdos
pelas diferentes estac;:6es postais:
S. Tome
3.080
Prfncipe
112
Trindade
16
Madalena
0

i

t

""fa......

a
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Tendo-se apenas recebido da Casa da Moeda 2.800 selos de 2 Y2 reis da emissoo de D. Carlos I.
tipo Mouchon (Mapa 5), e plausfvel poder-se aceitar que durante os primeiros 3 meses ainda se tivessem
vendido 408 selos da anterior emissoo. 0 que noo deveria acontecer porque com a entrada em circulac;:oo dos novos selos, inevitavelmente sairia de circulac;:oo a anterior
emissoo, apenas sendo permitido 0 curso dos j6 vendidos ao publico,
e por um perfodo de tres meses.
Esta analise poderia levar-nos a uma conclusoo obvia de que 0
numero de selas emitidos, do novo tipo "Jornaes" com a sobrecarga
"Provisorio", fossem as algumas centenas vendidas em Fevereiro de
1899, ate porque 0 aviso
do lanc;:amento da nova
emissoo apenas foi publicada a 27 de Janeiro.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Porem, a experiencia que fomos adquirindo no que respeita ao
modo de actuac;:oo das
administrac;6es coloniais,

fruto de um ja Ion go trabalho de investigaC;;ao, permitenos ter uma opiniao diferenciada da problematica. Esta
nossa opiniao consubstancia-se no facto de ser normal,
nas col6nias, e principalmente em S. Tome e Principe, de
se preceder a venda de selos directamente pelas Repartic;;oes de Fazenda a determinados negociantes ou mesmo altos funcionarios da AdministraC;;ao (nao reflectindo
portanto as estatlsticas dos correios essas vendas), pelo
que os 1.600 selos vendidos em Janeiro devem ser retirados a contabilidade apresentada.

Enossa

opiniao de que esses 1.600 selos, vendidos
a algum negociante filatelico, pel a estac;;ao postal de S.
Tome, fossem da nova emissao, e que a grande maioria
dos selos vendldos em Fevereiro tambem 0 fossem da nova
emissao, fazendo-se assim "tabua rasa" do preceltuado
no Aviso publicado pela Administrac;;ao dos Correios, de
os selos apenas serem vendidos a quem se apresentasse
nos correios, com as correspondencias sujeitas aquela taxa.

Mapa 5 - Requisic;:oo de selos do novo tipo
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Para comprovar esta nossa opiniao e suficiente uma
300 reis
1.400
1.400
analise atenta as cartas das figuras 1 e 2, assim como aos
selos das figuras 4 e 5. Vejamos entao a que conclusoes podemos chegar.
a) - Todos os especimes estao obliterados com marca do dia de S. Tome, de Janeiro de 1899, 0
que permite garantir que esses selos comec;;aram logo a circular ap6s a publicaC;;ao do Aviso
autorizando a sua venda.
b) - Que 0 consumo, em Janeiro de 1899, de um "numero redondo" de 1.600 selos de 2 Y2 reis,
configura uma venda por grosse a um s6 comprador.
c) - Que como era previslvel e anteriormente afirmamos, estes selos nao foram utilizados nos tipos
de correspondencias para as quais foram emitidos Oornais em circulaC;;ao interna) mas sim noutras
categorias de correspondencias como seJam impressos e sobrescritos de reduzidas dimensoes
(cartoes de visita).
d) - Que 0 principal contraventor foi 0 pr6prio Administrador dos Correios, Francisco Reis da Silveira
Magalhaes, conforme podemos constatar pel a carta da figura 2 que Ihe e dirlgida. Podemos
numa apreciaC;;ao mais radical afirmar que a maioria dos selos foi ac;;ambarcada pelo referido
administrador. Notamos na carta, no canto superior esquerdo, 0 numero 247 que mais nao sera do
que uma numeraC;;ao sequencial dos objectos posta is produzidos:
e) - Que tal como em emissoes anteriores, nao faltaram nesta emissao os erros premeditados,
como sejam sobrecargas invertidas, duplas e horizontais em vez de obllquas, na habitual onsia de
se criarem variedades filatelicas tao apreciadas na epoca.

Mapa 6 - Correspond€mcias expedidas
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3 - M6 gestao ou gestao fraudulenta?
Como atras tivemos a oportunidade de realc;;ar, a 3.° RepartlC;;ao alertava para 0 facto de em
1898 se terem requisitado para S. Tome selos correspondentes ao consumo dos 2 ultimos trimestres de
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1898, e para um deposito de reserva de dois meses. Verificamos que em Janeiro de 1899 houve
necessidade de se proceder a sobrecarga de selos de 2 Y2 reis por ruptura dos stocks daquela taxa,
porque atempadamente naG foram requisitados selos para garantir 0 normal abastecimento das
esta<;:6es postais. Pelo Mapa 5 podemos certificar-nos das quantidades de selos do novo tipo (D. Carlos
I tipo Mouchon) remetidas para S. Tome e Principe, que deveriam segundo as estimativas ser suficientes
para 0 3.° e 4.° trimestres de 1998, acrescidas de um deposito de reserva para dois meses.
Tendo-se esgotado os selos de 2 Y2 reis em Janeiro, e mesmo depois da chamada de aten<;:oo por
parte da 3.° Reparti<;:oo para a problematica da falta sistemica de selos nas colonias e com especial
relevo em S. Tome e Principe, noo procurou a Reparti<;:oo de Fazenda ou a Administra<;:oo dos Correios
de S. Tome e Principe, salvaguardar no futuro 0 normal abastecimento de selos, fazendo as requisi<;:6es
necessarias e atempadas, como era suposto ser um dos preceitos de uma so gestoo administrativa.
Era evidente, que terminados os dois ultimos trimestres de 1898 a Reparti<;:oo de Fazenda deveria
em tempo fazer as requisi<;:6es de selos necessarias para 0 trimestre seguinte, de modo a que se mantivesse
intacto 0 deposito de reserva, que apenas deveria ser utilizado em situa<;:6es de excep<;:oo.
Para alem das requisi<;:6es de 5 de Maio de 1898 e 23 de Julho de 1898, constantes do Mapa 5, so
em 2 de Junho de 1899 e feita nova requisi<;:oo urgente e telegrafica por parte do Governador-Geral,
para 0 Minlsterio do Ultramar, dos segulntes selos:
20 reis
5.600
5.600
25 reis
50 reis
14.000
Esta requisi<;:oo foi de imediato satisfeita pela Casa da Moeda e Papel Selado, tendo sido remetida,
numa caixa, sob registo n.o 45.562, pelo paquete Loanda que saiu de Lisboa a 06.06.1899 e chegou a S.
Tome a 23.06.1899.

12

Tres dias depois (8 de Junho), e utllizando a mesma via (telegrama) foi solicitada nova remessa dos
seguintes selos:
2 V2 reis
5.000
5.000
5 reis
10.000
10 reis
4.400
20 reis
4.400
25 reis
Este novo pedido foi satisfeito rapidamente pela Casa da Moeda, tendo sido remetido sob registo
n.o 49.508, pelo Paquete Cazengo que saiu de Lisboa em 21.06.1899 e chegou a S. Tome em 07.07.1899
(primeiro paquete em viagem para a costa ocidental portuguesa, em Africa, depois da requisi<;:oo).
Como iremos ver "a posteriori " mais uma vez, qui<;a de forma premeditada, provavelmente com
intuitos de se criarem emiss6es de recurso, das quais inevitavelmente se viria a obter proventos elevados
com a sua comercializa<;:oo, noo foram atempadamente feitas as necessarias requisi<;:6es de selos, por
forma a manter-se um normal fornecimento de formulas de franquia as esta<;:6es posta Is, e por
consequencia ao publico em geral.

4 - Os selos fixos de recurso "PAGO"
A requisi<;:oo telegrafica de selos com caracter de urgencia pressagiava nova
situa<;:oo de ruptura de stock de selos. Efectivamente assim aconteceu.
Nesta fase dos nossos escritos, porque os documentos que encontramos na
nossa pesquisa soo claros, quanta ao que se passou em mais um conturbado
periodo da historia postal soo-tomense, vamos transcrever na integra a diversa
correspondencia trocada entre 0 Administrador dos Correios de Soo Tome e 0
Secretario-Geral do Governo.
Tudo come<;:a com 0 oncio n.o 99 de 12 de Junho de 1899 da Administra<;:oo
dos Correios para 0 Secretario-Geral do Governo com 0 seguinte teor:
Para conhecimento de S. Ex.a 0 Senhor Governador da provIncia. comunico a V.
Ex. a que nao h6 se/os de franquia de vinte reis, assim como poucos existem de 50 e
25 reis, e cuja quantidade nao me parece suficiente para 0 consumo do proximo
vapor ainda que, existam na fazenda vinte e seis mil quatrocentos e quarenta de 2
~ reis, 7352 de 70 reis e 7436 de 75 reis; com os quais a/guns portes se podem
comp/etar.

Figura 6

E certo porem, que ha envelopes onde se noo podem color muitos selos por Isso proponho para que
sejam tomadas as necessarias providencias a fim de se sobretaxarem os selos de 2 M1 reis com a
sobrecarga de 50, 25 e 20 reis, com 0 que muito tem a lucrar a Fazenda, logo que venda selos de 2 lI2 reis
por 50, 25 e 20 reis em maior numero que se vendesse dos que estoo em circu/m;:oo.
Ass: Francisco Reis do Silveira Magalhoes
Administrador
Nesse mesmo dia 12 de Junho de
1899 e remetido 0 oflcio n.O 830 da
Secretaria-Geral do Governo para a
Administra<;oo dos Correios nos
segulntes termos:
A fim de remediar a falta de estampilhas
de quinze, vinte, vinte e cinco e
cinquenta reis, encarrega-me S. Ex. a 0
Governador de comunicar a essa
reparti900 que tendo consultado a
(
Inspec900 de Fazenda sobre tal assunto
ela foi de opinioo agora, como ja 0
tinha sido na sua nota numero vinte e
sete de 78 de Janeiro deste ano, que
era inconveniente a sobretaxa nos
"
f6rmulas de franquia, pois que esta dara
lugar a especula90es comercials que
costuma haver em tais casos, e propos
Figura 7
um expediente que foi adoptado pelo
correio de Loanda em 7894 e que sua Ex. a 0 Governador manda adoptar aqui, na presente ocasioo e
que e 0 seguinte: "Toda a correspondencia que noo se poder franquiar, por meio de estampilha, sera
levada ao correio para ali ser satisfeito 0 porte devido, marcando-se no sobrescrito pela aposi900 de
um carimbo a respectiva importancia com a designa900 PAGO sendo toda a correspondencia assim
marcada acompanhada de competente factura e remetida para a esta900 para onde for destin ada:
Essa reparti900 tomara as providencias necessarias para que esta medida seja escrupulosa e
rigorosamente executada.
Eda maior conveniencia que essa reparti900 avise as esta90es competentes, com antecedencia precisa,
quando haja falta de estampilhas para que os factos como os actuais se noo repitam.
Ass. Joaquim Jose Duarte Guimaroes
Secretario-Geral
No dia imediato, 13 de Junho, 0 Administrador dos Correios Francisco Reis da Silveira Magalhoes,
faz remeter 0 oficio n.o 112 ao dito Secret6rio-Geral do Governo, no qual solicita nada mais do que 20
carimbos com a designa<;oo PAGO para serem utilizados nas esta<;oes de S. Tome, Trindade, Madalena
e Santana. J6 agora questiona-se: e porque noo para 0 Principe? Segue-se 0 texto do citado oficio:
Para poder dar cumprimento 00 determinado na nota de V. Ex. ~ sob 0 n. ° 830 de ontem, venho pedir a
V. Ex.a com 0 maximo empenho para solicitar de S. Ex. a 0 Sr. Governador da Provfncia, as necessarias
providencias; para que sejam fornecidos a esta Administrm;:oo, com a urgencia que 0 caso reclama os
competentes carimbos, para serem
distribufdos pelos correios de S. Tome,
Trindade, Magdalena e Sant'Anna e as
respectivas facturas. Outrossim, cumpre-me
dizer a V. Ex. a para conhecimento do mesmo
Exm. ° Sr. que nenhuma responsabilidade
cabe a esta administra900 pela falta dos
selos das taxas de 70, 15, 20, 25 e 50 rels.
Ass Francisco Reis do Silveira Magalhoes
Administrador

Figura 8

A 15 de Junho, pelo oficio n.o 839, a
Secretaria do Governo informa a
Administra<;oo dos Correios de S. Tome que 0
seu pedido foi atendido, e que j6 se
mandaram fazer os carimbos com a maior
brevidade posslvei. No dla imedlato e
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anexando 0 oHcio n.D 846 da Secretaria para a
Administrac;:ao dos Correios, sao remetidos quatro
carimbos com os quais se poderia remediar a falta de
selos das taxas de 10, 15, 20 e 25 reis, informando-o ainda
nao estar pronto 0 carimbo para a taxa de 50 reis. Dia 17
de Junho e enviado 0 carimbo para a taxa de 50 reis, de
acordo com 0 oncio n.D 847, afirmando ainda a Secretaria
ter assim sido satisfeita a requisic;:ao do oncio n.D 112 da
Admlnlstrac;:ao dos Correios.
Fica, de forma inequfvoca, provado que apenas
foram mandados fazer 5 carimbos para as taxas de 10,
15, 20, 25 e 50 reis, todos utilizados na estac;:oo postal de S.
Tome, e foi recusado 0 pedido para as estac;:oes de
Trindade, Madalena e Santana, como pretendia 0
Administrador dos Correios. Flcaram deste modo
defraudadas as suas expectativas, pois os 20 especimes
filatelicos requisitados ficaram reduzidos a apenas 5. Ate
porque noo fazia qualquer sentldo a requisic;:oo de
carlmbos de taxas fixas para estac;:oes com um
reduzidfsslmo movimento de correspondencias. A media
mensal de correspondencias expedidas era de 30 cartas
na estac;:oo da Madalena, 60 cartas na Trindade e 20
cartas em Santana.

Adruillislrar,1I0 tlos I:orrrios till pmincin
de S. Thome e Prinl'i pe
A. llnu nei o

A :lIll11illi~trat;ao dos correios <13. PI'O\'illCiu, !~ publico 'IU;', elll vil'tud" de ordens ~ mllulldas ,10 g'.verno ua provincia, q lie cons tam da nota dll secrutaria
geral do gO\'erDO n," ~11) de I:! do corrente, sao
suostituidos Od sell08 das taxas de 10, 2U, If). 25 e
5U reis. Que acabaram na fa zenda e corrdo: nol'
m~iu d'alii::!:at;1io de carimbos nOd I'esjltlctivos envolueros enos quaes se leem os dizere! seguintes: corrdio- pago 50 ou 25, 20, 15, 10- S, Tll(;mi, que foram fornecidos a esta administra.,ao, po,' ordem superior e pOI' in to I'IDedio da aeer"taria geral do governo, como se vI! das notas n.·· 846 e 847 de 16 e 17
do corrente maz.
E para constar, .; este annun,·io publieado no cBoletim Official. da provincia a aflhados outros exemplares de igual teor na porta de eada Ilsta9ito postal
da ilha de H. Thome.
Administra<;iio dos correio! da provincia em S.
Thome, 17 de junho de 1899.= 0 admiDlstrador dos
eorreios da pl'llvineia, Fmncisco R8is da Silveira Magalhii~s,

Inserc;:ao 3

Recebidos os carimbos, a Administrac;:ao dos Correios fez remeter pelo oncio n.D 116 de 17 de
Junho para a Secretaria-Geral a minuta do Anuncio, para ser publicado no Boletim Oficia!. que tratava
da substituic;:oo dos selos das taxas referidas pela sua afixac;:oo por meio de carimbo (Inserc;:oo 3).
Ainda no mesmo dia, e pelo oncio n.D
117 0 Administrador dos Correios para 0
Secretario-Geral do Governo acusa a recepc;:oo dos carimbos. Pela sua relevoncia filatelica, apresentamos imagem do
citado documento (lnserc;:o04), ate porque nele estoo reproduzidos os carimbos
mandados fazer. Esta c6pia que reproduzimos foi a enviada para a 3.° Repartic;:oo
da Direcc;:oo Geral do Ultramar, anexando 0 oncio n.D 118 do citado Administrador com 0 seguinte teor:
Provfncia de S. Tome e Prfncipe
Serie 7899
20 de Junho de 7899
N.D 778
Tenho a subida honra de passar as moos
de V. Ex. a as inc/usas c6pias das notas
trocadas entre a Administrac;oo e a
Secreta ria Gera/ do Governo, anuncio
que mandei afixar, notas estatrsticas
referentes aos meses de Janeiro a 37 de
Figura 9
Maio de 7898 e 7899, para justificar que
nenhuma responsabi/idade me pertence sobre a fa/to de se/os das taxas de 70, 75, 20, 25 e 50 reis, e
substituic;oo destes pe/os carimbos.
Deus guarde V. Ex. °
Administrac;oo dos Correios do Provfncia de S. Tome e Prfncipe, 20 de Junho de 7899
Exce/entfssimo Sr. Chefe da 3. ° Repartic;oo do Direcc;oo Geral do Ultramar
o Administrador
Francisco Reis do Silveira Maga/hoes
3. o Secc;oo
263-99
70-7-99
Este oncio, pelo qual a Administrac;:oo dos Correios de S. Tome procura demarcar-se do cr6nico
problema da falta de selos em S. Tome, justifica-se pelo facto de a soluc;:oo de recurso decretada pelo
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Inserc;:ao 4

Governador-Geral de S. Tome noo ter sido validada pelo Minlsterio do Ultramar. A execu<;oo de
sobrecargas e sobretaxas em selos posta is estava sempre dependente duma autoriza<;oo superior, no
coso do Ministerio do Ultramar, perante parecer do 3.° Reparti<;oo do Direc<;oo Geral do Ultramar. No
coso presente nada obrigava a que 0 Governador obtivesse a autoriza<;oo das entidades superiores.
Marcado pelo insolito coso dos selos de 2 V2 reis de Janeiro de 1899, 0 Administrador procurou assim
salvaguardar futuras san<;oes disciplinares.
Em nosso entender, a responsabilidade pela faita de selos nos colonias, deve ser ossa coda as
Reparti<;oes de Fazenda. Ea esta entidade que competia fazer as requisi<;oes de selos as competentes
reparti<;oes do Ministerio do Ultramar, que por sua vez solicitam a Coso do Moeda e Val ores Selados 0
seu envio. Ate a implanta<;oo do Republica, normalmente, e salvo muito raras excep<;oes, a Coso do

Moeda tinha um stock de selos para coda uma das provfncias, 0 qual Ihes permitia satisfazer as
requisic;:oes num curto espac;:o de tempo (dois a tres dias). Conforme afirmamos, 0 dep6sito dos selos,
geralmente guardado nos cofres das agencias do Banco Nacional Ultra marino das diferentes capitais
provincia is, era gerido pelas Repartic;:oes de Fazenda, fornecendo-os a pedido do Repartic;:oes Superior
dos Correios ou das Administrac;:oes dos Correios provinciais. E essa entidade que compete gerir esse
stock, pOis tanto as Repartic;:oes Superiores como as Administrac;:oes dos Correios noo tinham
conhecimento, nem devlam ter, dos selos existentes no dep6sito.

5 - Periodo de utilizacrao dos carimbos "PAGO"
Vamos agora tentar balizar 0 perfodo de vigen cia destes carimbos. Conforme podemos constatar
pela inser~ao 3 0 anuncio do utilizac;:oo dos ditos carimbos esta datado de 17 de Junho, pelo que podemos
aceitar essa data como a de 1.° dia conforme fragmento do Fig.6. Ainda em conformidade com 0 que
atras referenciamos, a 24 de Junho chegou a S. Tome 0 paquete Loanda, pelo qual foram remetidos os
selos solicitados pela requisic;:oo telegrafica de 2 de Junho, das taxas de 20, 25 e 50 reis. Dia 7 de Julho
chegou, tambem a S. Tome, 0 paquete Cazengo, pelo qual foram enviados os selos constantes do
requisic;:oo de 8 de Maio, das taxas de 2 V2 , 5, 10, 20 e 25 reis.
Como data do entrada em circulac;:oo dos selos das novas remessas, tendo em conta que a
conferencia e distribuic;:oo dos selos poderia justificar um atraso de 3 a 4 dias, dever-se-a aceitar 0 dia 27
de Junho para os selos do 1.0 requisic;:oo e assim a carta do fig. 10 podera ser a de ultimo dia para a
utilizac;:oo dos carimbos de 20,25 e 50 reis, e 9 de Julho para os selos do 2.° requisic;:oo. Assim podemos
afirmar que os carimbos apenas teroo sido utilizados nos seguintes intervalos:
10 rels
15 rels
20 rels
25 rels
50 rels
16

17.06.1899 a
17.06.1899 a
17.06.1899 a
17.06.1899 a
17.06.1899 a

09.07.1899
09.07.1899
27.06.1899
27.06.1899
27.06.1899

Em resumo teremos um intervalo de 11 dias para as taxas de 20, 25 e 50 reis e 22 dlas para as
taxas de 10 e 15 reis. Sera que, por too pouco tempo, se justificava a utilizac;:oo destes carimbos? Estamos
em crer que noo. Senoo atendamos 00 que nos diz as estatfsticas referentes 00 mes de Junho de 1899 no
que respeita a objectos expedidos pelos correios de S. Tome:
Cartas
375
Jornais
1
0
Bilhetes Posta Is
29
Impressos
Manuscritos
5
13
Amostras
Processos Judiciais
1
28
Offcios (isentos de porte)
Mac;:os
0
6
Valores declarados
Para um maior rigor das nossas investigac;:oes ha que salientar
mes de Junho e Julho no porto de S. Tome:
Paquete
Zaire
Ambaca
Cabo Verde
Loanda
Ambaca
Cazengo
Loanda
Angola

Chegada
01.06.1899
03.06.1899
18.06.1899
23.06.1899
02.07.1899
05.07.1899
16.07.1899
26.07.1899

Partida
04.06.1899
05.06.1899
20.06.1899
24.06.1899
03.07.1899
06.07.1899
17.07.1899
27.07.1899

0

movimento de navios durante

0

OesHno
Usboa
Luanda
Us boa
Luanda
Usboa
Luanda
Usboa
Luanda

Perante os dodos que vimos elencando e Ifcito chegar as seguintes conclusoes:
a) - Tendo em conta 0 perfodo de utilizac;:oo dos carimbos e a listagem de paquetes que aportaram a S.
Tome em Junho e Julho de 1899, podemos concluir que s6 a correspondencia expedida pelos paquetes
Cabo Verde que saiu a 20 de Junho para Usboa e 0 paquete Loanda que saiu a 24 de Junho para

Luanda, podem ter beneficiado dos selos fixos de recurso, das taxas de 20, 25 e 50 reis, que vimos
estudando, para alem obviamente de toda a carrespondencia interna;
b) - Os carimbos das taxas de 10 e 15 reis open as faram utilizados nos paquetes Cabo Verde (20.06.1899),
Loanda (24.06.1899), Ambaca (03.07.1899) e Cazengo (06.07.1899), para alem do carrespondencia interno;
c) - Tendo em considera<;oo
o movimento de objectos
postais expedidos, e terem
aportado a S. Tome, apenos, dois paquetes par mes
com destin~ a Lisboa e dois
para Luanda, 0 movimento
de carrespondencias que
poderoo ter beneficiado
destes carimbos foram aproximadamente de 200 cartas,
1 jornaL 15 impressos, 6 ou 7
amostras e 3 valores declarados;
d) - Que perante este diminuto movimento de correspondencias, poder-se-ia ter
Figura 10
adoptado outra solu<;oo de
recurso, que noo a utiliza<;oo dos referidos carimbos;
e) - Noo eram necessarios os carimbos de 10, 15 e 20 reis, pois havendo ainda alguns selos em stock, 1.352
selos de 10 reis, 1436 selos de 15 reis, para alem dos 26.440 selos de 2 V2 reis, conforme informa 0 Administrados dos Correios no seu oficio n.o 99 de 12 de Junho, estes eram suficientes para suprir as necessidades
de dois ou tres meses, e com eles compor outras taxas, como sejam as de 20 e 25 reis;
f) - Que mais uma vez, em S. Tome e Principe se preparava uma emissoo de selos sobretaxados, usando
os selos de 2 V2 reis que existiam em grande quantidade, selos esses que cinco meses antes esgotaram e
originaram um solu<;oo de recurso, e que so a nova soluc;:oo apresentada pelo Governador-Geral a
impediu. Mesmo assim 0 entoo Administrador dos Correios procurou criar uma imensa variedade de
especimes filatelicos requisitando 20 carimbos para serem utilizados nos estac;:oes de S. Tome, Trindade,
Madalena e Santana, noo 0 permitindo 0 Governador-Geral que apenas autorizou a produc;:oo de 5
carimbos para a esta<;oo postal de S. Tome;
g) - Que muito se estranha os criterios pelos quais de requisitaram selos para a Colonia em Junho, pois
existindo uma quantidade elevadissima de selos de 2 V2 reis, se requisitaram em 8 desse mes, por telegrama,
mais 5.000 selos dessa taxa. Tendo em conta que a 5 de Fevereiro chegaram a S. Tome 28.000 selos desta
taxa e a existencia em 12 de Junho (26.440) verifica-se a venda de apenas 1.560 selos em 5 meses. A
nova encomenda de selos pressupoe que ja estava tomada a decisoo, par parte das institui<;oes postais,
de sobrecarregar a maloria dos selos em stock, e esta remessa viria repor 0 stock entretanto esgotado
por via das sobretaxas.
h) - Que os objectos posta is expedidos para 0 exterior de S. Tome, utilizando os carimbos "PAGO", apenas
poderoo ter a marco de dia de 20 de Junho quando remetidos pelo paquete Cabo Verde com destin~
a Lisboa e 24 de Junho para as expedidas pelo paquete Loanda com destin~ a Luanda;
i) - Que pelas reprodu<;oes dos carimbos, verificamos que noo foram apllcados criterios de uniformizo<;:oo,
pois variam, entre eles, os tamanhos das legend as e dos diametros, para alem do carimbo para a taxa
de 25 reis no ponte central a legenda "Pogo 25" estar invertida;
j) - Que pelas figuras 7,8, 9 e 10 podemos constatar, pelo tipo de letra, que a grande maiaria, senoo a
totalidade dos exemplares conhecidos foram produzidos pelo Administrador dos Correios de S. Tome.

6 - Agradecimentos
Como noo poderia deixar de referir, queremos prestar os nossos agradecimentos aos funcionarios
do Arquivo Historico Ultramarino, pela extrema amabilidade e prontidoo com que respond em as nossas
solicita<;oes, facultando-nos "dicas" para que consigamos encontrar no panoplia de processos, ma<;os e
livros a informa<;oo de que carecemos.
Aos nossos amigos Dr. Luis Frazoo e Eng.o Manuel Janz pel a disponibiliza<;oo do maioria dos
exemplares circulados que ilustram este nosso artigo.
Carcavelos, Fevereiro de 2009
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Ceramica Farmaceutica e a Arte de Curar.
Um livre indispensave~ que descreve e i1ustra 0 importante papel da ceramica. que
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Introdu~ao.

Os portes apJicados nas cartas no perfodo pre-adesivo
estoo devidamente expJicitados nos regulamentos de 1799 e
de 1801 e pouco mais se Ihe poder6 acrescentar, dado que
na sua enorme maioria, os portes aplicados estoo em
conformidade com os regulamentos, e quando tal noo
acontecia, prontamente Ihes era feita uma emenda, num dos
correios de transito ou mais frequentemente no de chegada.
Uma outra categoria de objectos transportados pelo
correia -os IMPRESSOS- , teve desde 1801 tabelas proprias,
mas talvez por terem que ser remetidos "sem capo fechada"
noo tenham sobrevivido 0 que parcialmente os envolvia. e
nunca foram objecto de estudo. Com a utiliza<;:oo das cintas,
deu-se a possibilidade de estudar os portes dos jornais, 0 que
agora vamos partilhar com oleitor.

Lui'l FrazOo

F.R.P.S.L
lulsYbp.frazaoCInetcabo.pt

2-A

legisla~ao.

o regulamento

de 1799 nada refere quanta ao porte
de impressos, sendo somente dois anos mais tarde que aparece
a primeira referencia.
"Artigos que se mandam adicionar 00 Regulamento do
Correio Geral de 1 de Abril de 1799, por aviso de 14 de Mart;o
de 1801".

xv.
As Gnzetas,
celfos, au outros
tel em [em ea pa
metade das raixas

P:lpeis imprelfos, Autos, e Proquaefquel p:1peis, que Ie remetfechada, devem pagar [omente
efiabelecldas.

l\lAPPA DAS TAX.'\S DAS CARTAS DO REIil:O ATE' QUATRO ONc;AS, SEGUNDO
o REGULM.IENTO.

Para
melhor compreensoo do
que se segue,
junto se transc reve 0
Mappa das taxas das cartas", em vigor
desde 1801 e
ate 1853.

A mesma regra, e proporrao Sela guardada a respeito cbs Carras J 0:1 Masso; \'01umo50!.
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o Decreto para a Nova Regulatyao do Correio, de 8 de Abril de 1805. no seu artigo XXI. repete
que atros se estipulou:

0

.------------------------------------------------,
XXI.

As Gazetas, Papeis impre£fos, Autos, e ProceflOs,
Oll O:Jtros quaesquer Papeis, que [e remetterem [em <1:.1pa fechnda, devem pagar fomente metade dflS taxas e~
tabelecidas.
Somente em 1821. com 0 raiar do liberalismo. houve a preocupac;oo de abaixar 0 porte d os
impressos. 0 que foi feito pelo aviso que se transcreve:
r-----------------------~--------------------~

J\n. H!21.

DJ. IRJO D.d RE'GE.7'lCI.Il.
SI:'X'I \ I'L IIt \ 2J DE M \Ur,O

AdmiJlist7'flcao do C01'1'eLO GeJal.
"Faz-se publico que a ltegencLl - do Heino
l1011ve par bem dcterm inar por A viso de 20 do
correllte, que ua lllesma da t a em djantf" 0 pr'e.
~o da conducS!ao do" Perio dicos seja. . a quarta
parte dos portes destlll~ldo s p:t r.1. as Cartas 1 ern
]ug.u £let metade que a te a gor~ paga'vao. "
.

N," 109,

S
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Endo mui convE'nienle no Publico a facil circula<;ao dOB Periodicos.
principalmente os Nacionaes, por se inqerir nelles as Leia, e as Onlens
que Sou Servido expedir: Hei por bern DelE'rminar que lodos os Pt'riodicos nao paguem mnis peloy portp8 do Correio do q"e a quarta parte da
taxa das Carlas, como actual mente se esla praticando, hllma vez que sejilo remettidos com sobrescriptos em tiras dt! pappi, de modo que se possa
ver que nlIo incluem papeis de oulra nalureza, 0 Conde de Porto Santo I
do Meu Conselho de Estado , Ministro e Secrelario de E~lad() dUB Nf'/!ocio~ Edtrangeiros , Inspector Geral dOB Correios e Postas do RE'ino, 0 tenha alJsim entendirlo, e faC{a expedir as Ordens nect'ssarias para que se
expcllle. Real Sitio do Pinheiro em viote e oilO de Abnl de mIl oitocentos e vinle e cinco.

Em 1844 foi c onc edida isenc;oo de porte 0 folha oficlal.
o "Diorio do Governo",

M UiISTERIO

DOS NEGOCIOS ESTRANGEJROS.

N." 163.

o

GQyerno destes Heinos, Creado pelo Heal Decreto

ae 6 de .Mar~o

do corrente anoo, e por Mim Presidido;
Ha par- bem amplinr a toJos os Impressos a disposi!;iio
do Decrpto de vinle e oilo de A bril de mil oilocenlos e
vinte e cinco, q,\e Delerlllinn que lodos as Periodicos nao
pa~ueUl Ola.is pelos partes do Correia <10 que a quarta parte dw tn'Xa d2ls CarLas, hUllla vez que srjao reKlettidos
porn sour,e~criplos em liras de pApf'l, de modo que se possa ver, que oao ioduem rnpe£!, UC outra natureza. 0 Conde de Porto Santo, do Con~elho d'Eslado, Mioistro t
SecreLario d' E~tado dos L\ ('g(lcios Estra ngeiros, I nspeclor
Geral dos Correlos; e Postati do Heino, 0 tenha assim cntendiclo, e fll~a exprdir IlS Oldens nccessarias para a
sua execu~ao; Palacio de Nossa Senhora d' AjL/da, t!!D
Conselho de Govemo, em trinta e hum de Maio de'mil
pilocentos e vinle e seis.
Com a Rtlbrica do Serenissi-

=

ma Senhora Infanta D. I$abd Maria. = Conde de Por-

~o Santo.

A necessidade de esclarecer como deviam circular "sem
capo fechada" os periodicos impressos. levou a uma clarificoc;oo
feita em 1825. onde pela soo referidas as c intas. utillzondo-se para
tal a expressoo "sobresciptos em
tiras de papel"
Esta determinac;oo foi ampliada a "'odos os impressos" em
Maio do ana seguinte,

SECltETAnIA. DE ESl'ADO DOS NEGOCIOS
~T1lANGEIR(jS,
'
"'.ENDO elll DlIen~1io a que 0 Dmrio do Go\·c!no eslu l~g/llmcllte ndoplado pnr:> a prolII~ll ;; or; .. o d?s lCIS, e '~lIe por melo delle sc pnblic.om ofTtl'lalUlcnle Olf re1)IIIOmCl1lo; e dctennino"iie3 dn govern", onnunci05 parD /l venda 'de
ben5 nacionaes, e as deci;QC5 Hloi! importonles
dos lrii>unacs admini~tralivos e judiciae;; oLJeetos todos que 0 interesse publico eXigI! que le"halll a rna lor circtlla~:'o !'oisi vel, e (pic srja m
levodos ao conhecimenlO dos pOYOS CIIIJl U lIIaior
l'rompliu~o ': facilida.ue; e consiucra ndo que 0
lIIeilllo DlUrlo, qua31 scmpre avullado CIIIJl csle~ docu~entos officioes que
obrig ado " publicar, nao p6de ler nas provillci.lB, CIII roz1io
do. pcsndos portes que por c~sc meSlllfl mollvo
lem de po,gar no correio, :lqucll:l circulnr;1io,
'I"C !anlO luteress~ a lodos, os ramos do sef"i<;u
publico, e que hOJc, IIns clrcumstuncias elll qlle
se ael"l 0 paiz, se lornn nindo mais recommendovel; Hci par bern, em qunDto pelo poder
h'gi.iali,'o nno for pro,ideuci " do sohre <:sl~ objeclo, delerminar que 0 Di:trio do Governo scja i.cnlo de porles do correiu I o.sim no eon linenle do Teino, como nas ilhns adjncenles e
proviucias 1I11r:llonrin:!>, Jo.e JO,1q1ll1l1 Gomes
de Ca~lro, do MCII consI!lho, lIIi1mlro e iecreIorio d' ESludo dns ncgocio::. t!slrDogciros, Dssim
0, tenh~ cnlcudido ~ fa~n el:ccul~r , p ,, <;o do.
1\cl'cs~ldades, oni vlnte C dous de ahril de mil
oilocentos qllnrento e qll:llro. = R.\INHA, =

l

e

Ja,l Jaaquim

Gom~1

de Ga.lro,

Finalmente, em 1848, estabeleceu-se uma taxa unica de 10 reis
ficando as folhas liter6rias isentas de porte,

p~r

folha, para as folhas politicos,

Gro~!I

DON

Algnn'e~,

A MAntA. poi'
do ,l)eos,,: RA'rfulA:tle Portugal e uos
clr..
Fnzemos saber 'n lodos os Nos~os 8ubdiLos, .' que as"CorLc~ Gernes Dccrcloram. e l'U!i
Qllcremos II' Lei scguinlc:
Arligo t.. 1\5 'puhlicacOcs poriou,i~Q5. 1i~.~crori~s ~cnm isuIIL~~ do pogQ~ Earle lie
~orrcio.
.
_J\rt. 2.° ! As.publicDt:oe~ poricitlil.:l& p~litjco6 pogor:lu .JI:II )r~is de portelle. <;orreio
por follHl de fuJ.pressa~, se-jlf''1uol flk.Q, se.I.I"lnmllnho; ~u.;u ;~i::iloncio' ':l pcrcorl1er. r: ' "
'Art; 1,3;D, Puln~ puhlic~9 ;Irerioclicna ostr,angcil'oS, qU!lti)~lternrj8s,'llfuer ,_puliLicnli,
I'DgDr-se-hn 0 ine~ l1lo porl~ ' c~LilLclccido no nrtigo onle~edellte!'pnfllla~puWicilciles pcriotlic8s nuciolllies:,poiiLilio's.
o Ministro e SecrcLario de Estridoi- dos Negatios Estrongciros, n (oCa'imprimir.
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Podemos agora resumir as tabelas aplicadas,

0

que se faz no quadro abaixo.

lG

4G

3G
20.03.1821

Datos

1799/1801

Taxas

Nco conhecido

01.07.1848

Metade do porte das cartas A quarto parte do porte das cartas

10 Rels/folha

3 - Os portes aplicados nos periodicos.
Dos primeiras duos epocas, cobrindo 0 periodo de 1799 a 1821, nao conhecemos um unico
exemplar, pelo que por enquanto nada se pode avanc;ar sobre este tema. E e justamente no terceira
epoca, cobrindo 0 periodo de 1821 a 1848 que nos vamos debruc;ar, e on de vao aparecer algumas
surpresas.
A maioria das cintas que conhecemos, sao de peri6dicos expedidos do Porto para Lisboa, pelo
que vamos construir a tabela de portes do 5° distancia, que 0 correia do Porto devia aplicar a esta
classe de correspondencia, em funC;ao do peso em oitavas de onc;a.

2/8
4/8
6/8
1 oz

10
17,5/15
20
22,5/25

loza ..

2oza ..

30za..

4oza ..

50z a ..

32,5/35
40
42,5/45
45

55
62,5/60
65
67,5/70

77,5/80
85
87,5/90
90

100
107,5/105
110
112,5/115

122,5/125
130
132,5/135
135

6oza ..
145
152,5/150
155
157,5/160

Tabela 1

A primeira "surpresa" reside no aparecimento de portes com meio real, que presumiriamos que
fossem arredondados para 0 real acima ou abaixo. Como no spoca pre-adesiva ainda nunca
encontr6mos portes que nao sejam multiplos de 5, podemos pensar que tal arredondamento poderia
ser para os 5 reis acima ou abaixo, 0 que no tabela 1 se encontra em "negrito
A tabela seguinte foi construida pelo autor destas linhas, sem qualquer fundamentac;ao
legislativa, mas com 0 intuito de se apresentar uma tabela on de nao aparecesse 0 mesmo porte para
dois pesos distintos, 0 que acontece com os arredondamentos do tabela 1 marcados a vermelho.

2/8
4/8
6/8
1 oz.

10
15
20
25

1 oz ...
35
40
45
50

2oz..
55
60
65
70
Tabela 2

30z..
80
85
90
95

40z
100
105
110
115

50z..
125
130
135
140

60z..
145
150
155
160
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Vamos comec;ar a nossa analise com as cintas do "Peri6dico dos Pobres no Porto". expedidos
para 0 Diorio do Governo, em Lisboa, com data entre Janeiro e Junho de 1848
A primeira cinta escolhida, que se ilustra no figura 1, traduz

0

que de seguida vai ser escrito.

Figura 1

Expedida do Porto a 15 de Janeiro de 1848, foi-Ihe aplicado um porte de 35 n§is, em Lisboa
emendado para 25 reis. Ora, pela observac;oo do tabela 1 verificamos ndo existirem os portes de 35 e
de 25 reis. Poderemos pensar, que pelos arredondamentos sugeridos, 22,5 passasse a 25 e 32,5 a 35, pelo
que terfamos um engano par excesso num escaloo de peso, cometido
partida, e emendado em
Lisboa .

a

A "Iogica" desta interpretac;oo pode ainda ser confirmada pelo exemplo do figura 2, onde a
pesagem inicial cometeu um erro par defeito, emend ado em Lisboa.

A ~ Administraftiio da~...~:......::
22

verno.
Bua Augusta n.·
Figura 2

Terminaremos as referencias a esta tolha com a cinta do figura 3, onde toi emendado
25 para 45 reis.
, l'ERiODlCO DOS POBRES 'ti() PoRTO.

~",-..... ini8tra'tiio

no.

da Loja do Diario do Go~

~'WlU· a Augusta n:· 12~~~'"V- Lilboii.

'·Y"4J'ftl
t~~ <~
Figura 3

De uma outra publicac;oo
expedida do Porto, cujo nome
desconhecemos, mas tambem
dirJgJda 00 Diorio do Governo em
Lisboa, conhecem-se 16 cintas,
com portes variando ente 20 e
130 reis . Tal como no coso
anterior, as datos limites
conhecidas soo de Janeiro a
Junho de 1848.
As figuras seguintes (Fig. 4,
5 e 6) mostram algumas destas
cintas e os portes nela aplicados.

l
,0-.
.___________
Fig. 4

0

porte de

·t

'J;

Figura 5

Figura 6

Para uma interpretac;;oo das 3 cintas que conhecemos expedidas de Lisboa para Leiria, distante
22 leguas de Lisboa, e portanto no 3° distancia, reproduzimos a tabela de portes das cartas, assim como
a tabela das quartos partes, segundo 0 aviso de 1821,

I~I~~ ~1~1;1~1~81~1~1~1 zoo!""! Z401 Z6++80/ ~ I
30

De 20 ate 30

7,5 12,5 15 17,5 25

30 32,5 35 42,5 50

As figuras 7 e 8, com cintas de portes de 10 e 15 reis, i1 ustram uma vez mais a dificuldade de
enquadrar os portes aplicados com os valores do tabela ,

/1)
S
Felix Ba ptisfa Vi E'ira
LUariuha Grande
230

Ill.me Sr.
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~EIRI4.

·f

Figura 7

Figura 8

Nos duos cintas expedidas de Lisboa para Setubal. de portes correspondentes
vemos que a correspondencia tambem e relativa,

Iarc-10- - - ii I.'
10
~o 40 50
1.0

ate 10

5

7,5

a1

C

distancia,

-'-','-'--/-/-'/-1-'-1-"--'-/ ~ jI
701 80

10 12,5 17,5

'i ' :" .~~I
~~ •• ~

11
C"''t:'-

Figura 9

901=~Iqo 1 4cl~50 117~118olI.901200

;.

Figura 11

3.1 - Os portes no periodo posterior a 1 de Julho de 1848.
As figuras 11 e 12 mostram duos cintas expedidas do Porto, on de os portes aplicados sao de
multiplos de 10 rE3is, de acordo com 0 decreto de 1 de Julho de 1848.

Figura 12

Figura 13

Tambem nos impressos de Espanha, (figura 13), expedlda a 16 de Agosto de 1848), se aplica um
porte uniforme de 10 reis, correspondendo a uma folha impressa .
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E para que nao restassem duvidas sobre 0 conceito de "folha impressa", foi-nos preservado um
exemplar do jornal "Galeria Literaria ", expedida de Lisboa para Beja, com a sua cinta completa, e onde
foi aplicado 0 porte de 20 reis, correspondente a duos folhas impressas. Desdobrado 0 jornal. verificamos
que este e constitufdo por 4 paginas, distribufdas por duos folhas impressas.

1Ilm.o Sr.
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4. Os periodicos estrangeiros.
Embora a primeira referencia aos peri6dicos estrangeiros seja a que consta do decreto
de 1 de Julho de 1848, conhecem-se cintas de
peri6dicos estrangeiros chegados a Portugal em
data anterior, sem que se conhe<;:am quais as
tabelas que se Ihes aplicavam.

.'

~,

Vamos ilustrar 0 que acabamos de afirmar,
,~
apresentando um conjunto de cintas do jornal
Figura 15
"HERALDO", com datas entre Janeiro e Junho de 1848, e onde se encontram portes de 35.45,70,80 e 90
reis (Fig. 15, 16 e 17).
~

~- b~/~ ~

~~~Z6

c\ 0
t

j

.
Figura 16

Figura 17

Como 0 porte das cartas de Hespanha era de 45,90,135,180, e assim sucessivamente, temos
alguma dificuldade em encontrar a "16gica" dos portes aplicados.
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$~hLLFigura 19

Figura 18

Desta publica<;:oo, somente se conhece um exemplar com data posterior a 1 de Julho, e que
apresenta um porte de
10 reis, de acordo com
C)
a legisla<;:oo.
~
;

J

Termlnamos este
apontamento com a
analise de tres cintas
do jornal "0 Observador" de Bombaim, enviado pelo paquete Britonico para Lisboa.
A marca de sarda
INDIA. assim como a
marca de entrada do
paquete brltanico encontram-se aplicadas
nas cintas, assim como
os portes de 50, 80 e
240 reis.
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Tambem neste caso noo
sabemos que tabela aplicar. 0
aviso publicado no Diorio do
Governo n0237 de 6 de Outubro
de 1838, nada refere sobre 0 porte
de impressos (Tabela 3).
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Somente numa publico<;:oo
de Goa, do ana de 1848, se encontrar uma referencia ao porte dos peri6dicos (Tabela 4).
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5 • 0 decreto sobre portes emanado da

revolu~ao

de 1846.

Noo sabemos se este decreto entrou em vigor, nem no caso afirmativo exemplo de qualquer
publicac;:oo que tenha beneficlado das taxas nele estabelecidas.
Do que noo resta duvida, e que 0 seu texto bem articulado, pode ter seNido de modelo para
decreto de 1848 que reproduzimos na pr6xima pogina.

0

6 • Apontamento final.

o artigo XXI do decreto de 1805, estipulava que os processos dos tribunais, quando enviados sem
capa fechada pagariam somente metade das taxas estabelecidas. Soo escassos os casos conhecidos,
em que se verifica a aplicac;:oo do meio porte, ilustrando-se na figura 21 um desses casos .
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Figura 21

__

DECRETO.
A

JUNTA Provisoria do Governo Supremo do Reina, consic1eramln
C]ue em differentes epocas se tern reconhecirlo a necessidacfe de supprimir os porles do correio em todas as publicac;th."s periodicas. e
convilldo derramar pelo maior numero de leitores 0 insino C]uotidiano
da impreusa, cl'"ianrlo 0 goslo da Jeitura por via dos jnrnaes lilterarios,
e 0 habito da reflexao sobre as opinioes e neglJcir~~ pllblicos por
maio clas (olhas pol.ilicas. e attend pnci(lo a que 0 (lesfalque que ]lor
Bcaso potlerill provir desta salutar medida p6de ser slIrp.rido pelo ~u
gOJento da receita dos correios e postas do reino logo Clue se realise
a rE'forma liberal que oeste ilUportantissimo ram9 de servic;o puhlico
projecta fazer esta Junta, e a qlle e sinnmameole injusla por parei-al,
a isemp<tffo concedida 86 ao Diariu do Governo: determina em Nome
da N a <;:10 e da Rainha.
A rLigo. J." Ficam abolillos 09 portes 00 correio em (oel3 a esp~cie de Jornaes au sejam diarios semanaes, mensnes ou ouLras pu ..
,hlicaC(oes periodicas, em qualquer formalo ou volume que se estampem, com tanto que st!jalll lauC(ados nos correios e fechados em cintas de pa pel.
§. unico. Nas povoa<ti'es em 'lue ha entrcgaclores oe cartas
nao pOlledio estes race her uada daqtJeUes cidadaos que tiverem dedaraClo que recebem em slIa casa as cartas.
.
Art. 2: Os livros que excederem mats de cinco [olhas de impressao Jogo que pagnrem ametacle tio 'lno acllHtimenle pagam sedio
conrlllzidos aDs fleus destino~, com Lanto qHe sejam fechados e subscriplaoos em tiras de papel.
0
Art. 3.
Em quanto por conven<;DE'S porlaoB com' os outros
.paizcs senao podereUl uniformsr -os partes dos Jornaes, livros e impresso£;, reduzindo as clespezas de tr.n;lsiLo e delerminando as regulares
communic3C(oes peJos paquetes. navies, de guerra, ou mercanLes,
correios e posLas serno aomiLqdos rlesde logo Jivres de porles os
.Jornaes e publicac;oes elaquelles paizes onde igual precedente su
achar esLaheleciclo a favor dos porluguozes.
Art. 4.
Fica revogada toua a 1egisla<;ilo em contrario.
Palacio rla Junta Provisoria do Governo Supremo do Reino em
0

16

ue

Novembro de 1846.

Vice-Presidente.

$'!ta-nCldCQ.
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A Guerra Civil Portuguesa (1828-1834) ocorre no quadro da crise de sucessao ao trono Portugues apos a morte
do Rei D. Joao VI. Opes 0 partido cartista, constitucionalista,
ou liberal, liderado pelo ex-imperador D. Pedro I do Brasil e
ex Rei D. Pedro IV de Portugal auto-proclamado regente do
Reino em nome de sua filha a princesa do Grao-Pora, D. Maria da Gloria de Braganc;:a. depois D. Maria II, Rainha de Portugal e 0 partido tradicionalista, legitimista, ou absoiutista,
encabec;:ado por D. Miguel I. Rei de Portugal.

Eduardo BarreirOi e Lui. Barrelros
leborrelrosOnetc.pt

Em causa estava a determinac;:ao do prfncipe com
legitimidade para assumir 0 trono de Portugal, mas havia
tambem um profundo conflito ideoiogico entre, de um lado,
os que defendiam que a legitimidade dinastica emanava
de decisees pessoais do rei, com poder inclusive para outorgar ao povo uma Carta Constitucionai (pedristas), e do
outr~, a ideia de que os reis sao investidos segundo as Leis
fundamentais do reino e atraves da representac;:ao nacional reunida em Cortes (miguelistas).

o Liberalismo nos A~ores
Os Ac;:ores desempenharam um papel importante durante as lutas liberais. Devido a acc;:ao de D, Miguel muitos
liberais foram obrigados a exilar-se no estrangeiro (Inglaterra e Franc;:a) enos Ac;:ores, na IIha Terceira,
que constituiu 0 unico
reduto das forc;:as liberais em territorio Portugues.
A expedic;:ao
,...."...,......, enviada por D. Miguel,
em Julho de 1829. com
objectivo de impor 0
absolutismo na Ilha
Terceira veio a fracassar com a derrota destas forc;:as na batalha
da Vila da Praia, mais
tarde da Vito ria e de
Angra, tambem mais
tarde designada por
Angra do Herofsmo.
A Madeira e as
colonias apoiavam 0

29

absolutismo. As restantes ilhas ac;:areanas eram seguidoras de D. Miguel.
Com imensas
dificuldades lutou a
regencia do ilha Terceira presidida par
Palmela, mas conseguiu enfim organizar
uma expedic;:oo que
tomou as outras ilhas
dos Ac;:ores.
A partir do IIha
Terceira, os Iiberais
lanc;:aram-se no conquista met6dica das
restantes ilhas do arquipelago.
A IIha do Pico
foi tomada, sem reGravura com vista de Vila da Praia. (Arquivo Hist6rico Militar).
sistencia a 21 de Abril
de 1831, uma vez que a guarnic;:oo se Iimitou a fugir para a IIha do Faial. A 9 de Maio, do mesmo ano, foi
a IIha de Soo Jorge, neste coso com fortes com bates e numerosas baixas.

o Faial s6 foi tomado em Junho. A 10 de Julho no IIha Graciosa, registou-se um levantamento a
favor dos Iiberais, pelo que noo foi necessario qualquer ataque exterior. 0 assalto a IIha de S. Miguel
teve lugar a 1 de Agosto sob 0 comando do Conde de Vila Flor.
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A Ordem do Dia de 29 de Julho. publicava a organizac;:oo das forc;:as Iiberais de ataque cabendo
Conde de Alva 0 coman do do coluna Iigeira composta pelo Corpo de Cadetes, 0 Corpo de Vol un? .
'
tarios Academicos, 0 Batalhoo de Cal ..
dS
•. ~",,~~
c;:a d ores 5 e 0 C
orpo
e apa d ores.
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As
tropas
foram
desembarcadas
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J Achadinha (Nordeste) com a derrota
dos miguelistas no Porto Formoso, no
zona do Ladeira do Velha.
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o Conde de Alva foi nomeado
governador de Soo Miguel.

V#-:--/-- ~..........,.

.. ,

-..~
,

..

1· carta. Ponta Delgada, 26- 1-1832

Ap6s esta vit6ria, a IIha rendeuse 00 Iiberalismo. D. Pedro, por duos
vezes, ali esteve, hospedando-se no
palacio do famma Canto (hoje Tribunal de Contos, pr6ximo do RTP / Ac;:ores, no rua Ernesto do Canto).
Nesta ilha, D. Pedro organizou
o seu exercito de 7500 homens que,
00 desembarcar em Pampelido,
Mindelo (perto do cidade do Porto),
tornaram possivel a vit6ria do
Iiberalismo em Portugal.
Estes militares, que ficaram
conhecidos como "os bravos do
Mindelo" treinaram no campo do
Relvoo (Ponto Delgado) e parte deles
embarcou para 0 Mindelo, a partir do
Calheta de Pero de Teive.

o autor das nossas cartas:
D. Luis Roque de Sousa Coutinho Monteiro Paim, 30
Conde de Alva e Marques de Sta. Iria.
D. Luis Roque nasceu em Paris, em 1 de Fevereiro de 1783 quando seu poi D. Vicente Roque de
Sousa Coutinho de Menezes Monteiro Paim represento va a corte Portuguesa em Franc;a. Sua Mae era
Louise Elisabeth Agnes de Montboissier Beaufort de
Canilliac.
Sucedeu no Coso de Alva a seu Poi, em 8 de
Maio de 1782, e no titulo de Conde a D. Constanc;a
Luisa Monteiro Paim, viuva do 1° Conde de Alva,
D.
Joao Diogo de Sousa Ataide.
D. Luis casou em Lisboa, a 5 de Maio de 1800
com sua sobrinha D. Mariana Vicencio de Sousa
Holstein, primeira filha de D. Alexandre de Sousa
Holstein e de sua 1° mulher D. Juliana de Sousa
Coutinho Monteiro Paim, passando entao a manter
uma relac;ao previligiada com a familia Sousa
Holstein, particularmente com 0 cunhado, 0 futuro
Duque de Palmela, Pedro de Sousa Holstein.
Iniciou a carreira das armas como cadete a
20 de Novembro de 1799 em Cavalaria N°.2. Em 19 D. Luis Roque de Sousa Coutinho. Litografia 1851.
de Marc;o de 1801 foi promovido a Capitao, ajudan- Colec<;:ao de Ant6nio Ventura.
te de Campo do Marechal General, Duque de Lafoes.
Durante a invasao de Junot recusou servir sob as suas ordens. Capitao do 3° companhia do
regimento de Cavalaria N°.4 em 1809, tendo tido acc;ao destacada durante a Guerra Peninsular como
Ajudante de Ordens de William Carr Beresford, Marechal General, Marques de Campo Maior, a partir de
30 de Marc;o de 1810.
Promovido a Tenente Coronel em 14 de Abril de 1814, com
as mesmas func;oes. Fez a campanha do Guerra Peninsular tendo participado em diferentes batalhas recebendo de Beresford 0
grau de Cavaleiro do Ordem de
Torre e Espada.
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Promovido a Coronel em
1816, continuou como Ajudante
de Ordens de Beresford ate 1820,
quando e promovido a Brigadeiro, a 18 de Outubro.
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20 carta. Ponto Delgado, 21-2-1832

o Conde de Alva foi sempre respeitador dos poderes que
considerava legal mente instituidos, mas cairia em desgrac;a, em
consequencia do agravamento
das lutas politicos e do triunfo dos
elementos mais radicais. A semeIhanc;a de outros nobres considerados suspeitos pelo regime, acaba por ser desterrado em Santiago do Cacem tal como 0 seu cunhado, 0 Conde de Palmela que
ficou com residencia fixa em
Borba.

31

No entanto, mais tarde, em 1826 e nomeado Govern odor das Armas do AlgaNe pela Infanta Regente D.
Isabel Maria e teve que enfrentar no sua provincia a sublevac;:ao de algumas unidades militares, como 0 Regimento de Infantaria 14 e 0 Batalhao de Cac;:adores 4,
partid6rios de D. Miguel.
A Acc;:ao do Conde de Alva nos acontecimentos
de 1826 no AlgaNe granjeou-Ihe fama de liberal moderado, fiel a D. Pedro IV e a Carta, mas, inversamente,
atraiu sobre si a hostilidade dos meios contra-revolucion6rios. Ele respeitava, acima de tudo, a ordem e a legalidade.

A caminho do exnio em Paris

o regresso de D. Miguel, a 22 de Fevereiro de 1828
e 0 seu juramento como Regente do Reino, a 26 do mesmo mes veio precipitar os acontecimentos que se de- D Pedro IV. in Luz Soriano. Hlst6ria do eereo do
Porto
senrolaram de uma forma bem diferente do acordado
em Viena, e de que resultara a nomeac;:ao do Infante como lugar tenente de D. Pedro, por decreto de
3 de Julho de 1827.
A Camara dos Deputados e a Camara dos Pares foram dissolvidas a 10 e a 13 de Marc;:o.
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D. Miguel exonerava todos os governadores das Armas, incluindo, naturalmente, 0 Conde de
Alva. A situac;:ao de grande instabilidade politico e de conflito entre os apoiantes e opositores de D.
Miguel criaram as condic;:oes para que muitos nobres Portugueses procurassem exmo no estrangeiro,
como 0 Marques de Fronteira, 0 Conde de Vila
Flor, 0 Conde de Sampaio, D, Filipe de Sousa,
irmao do Conde de
Palmela e um irmao de
Manuel Fernandes Tom6s.
A famma do Conde
de Alva preparava-se
tambem para partir,
como 0 demonstram as
cartas enviadas pela
Condessa de Alva a seu
irmao, 0 Conde de Palmela. Um dos filhos do
Conde de Alva, D. Alexandre j6
se encontrava em Inglaterra desempenhando func;:oes de
adido de embaixada de
Portugal em Londres,
onde trabalhava com seu
Fragata "Rainha de Portugal" (1831-1851) . 61eo sobre tela de M. Arnaud,1902. Museu tio, 0 Conde de Palmela.
da Marinha.

Um expediente uti-

Este antigo veleiro ingles, adquirido em 1831, foi enviado para Fran~a em 1832, onde lizado por muitos liberais
aparelhou e armou com 46 pe~as, e onde recebeu 0 nome pelo qual ainda hoje 0 que ainda esperavam
conhecemos. Foi 0 navio-chefe do esquadra liberal reunida nos A~ores e, nessa uma r6pida alterac;:ao do
qualidade, tomou parte nos opera~oes que levaram 00 desembarque no Mindelo, situac;:ao politico foi 0
em 8 de Julho de 1832, no bloqueio do lejo e, em 5 de Julho de 1833, no celebre
pedido de licenc;:as, por
batalha do Cabo de S. Vicente, que determinou a sorte do causa miguelista. Foi
um ana ou mais para ir a
gra~as 00 popel que desempenhou nesta ultima batalha que, por decreto de 14 de
Julho de 1833, no Pa~o do Porto, D. Pedro (Duque de Bragan~a), Ihe concedeu a pOises estrangeiros tratar
de problemas de saude.
honra de ser conservada sempre armada.

A 13 de Marc;:o foi
concedida uma licenc;:a
deste tipo 00 Brigadeiro
Conde de Alva e 00 Alferes Conde de Alva. D.
Vicente.

o primeiro destin~
de exmo foi a embaixada
de Portugal em Londres.
para on de terao partido
em Abril de 1828. Os Condes de Alva e de Vila
Real acabam por se instolar em Paris 0 que era
compreensivel visto que
a famma de sua Mae pertencia a aristocracia
Francesa.
De Portugal continuaram a ser enviadas
remessas de dinheiro.
sendo a recolha dos rendimentos do Coso de
Alva feita pelo seu procuFragata "0 Mariall" . Navlo mercante de 900 toneladas adqulrido em Inglaterra no ana rador Manuel Alves de
de 1831 para a esquadra liberal e armado em fragata de 44 pec;:as. Tomou parte na Melo, mas a familia era
Batalha do Cabo de S. Vicente, em 5 de Julho de 1833. Perdeu-se em 1850, por
numerosa.

explosOo do palol de p6lvora quando sa encontrava em Macau.
Capia do original existente no Palacio Naclonal do Ajuda. executada par A. Ramos
Ribeiro em 1958. Museu do Marinha.

Os Condes tinham
sete filhos, 0 mais velho
dos quais. Vicente, ofici01 do exercito tinha 24 anos e era casado desde 1826 com D. Leonor Mascarenhas. irma do Marques de
Fronteira. os quais tinham um filho. Luis. nascido a 19 de Abril de 1827. Dos restantes, Alexandre tinha 21
anos. Pedro 20. Manuel 18, Maria das Dores 15. Jose 9. e Ana, a mais nova apenas 8 anos. A subsistencia
desta famma numerosa tal com a de outros liberais exilados como as Lumiares. Palmelas, Valenc;:as. Vila
Flor. Vilas Reais e outros. constituiu uma serio dificuldade.
No iniclo de 1829 0 Conde de Alva adoeceu. Inesperadamente, quando nod a 0 faria sup~r. sua
mulher caiu tambem doente e acabou por morrer a 28 de Abril daquele ano. Foi um acontecimento
terrivel para 0 Conde de Alva. mas tambem para toda a famma em especial para 0 Marques de Palmela
que a conslderava a sua irma preferida. Para 0 Conde de Alva. a morte do mulher constituiu um rude
golpe. vendo-se sozinho perante a necessidade de sustentar a numerosa famma. agravada pela noticia de que os seus bens em Portugal acabavam de ser confiscados.

A estadia nos Ac;ores
Em Fevereiro de 1830. chegou a Londres D. Tomas de Mascarenhas com ordem de D. Pedro, para
que 0 Marques de Palmela fosse organizar no ilha Terceira. a regencia, juntamente com Jose Antonio
Guerreiro e 0 Conde de Vila Flor. 0 Duque de Alva decide acompanha-Ios e continuar a lutar pela causa
legitima do Rainha.
A 3 de Marc;:o. embarcavam no navio "Jack of the Lantern". comandado pelo celebre Capitoo
Thornton, chegando a IIha Terceira. depois de terem iludido os navios Ingleses que bloqueavam a IIha.
Este navio. e 0 "Condessa de Liverpool" assegurava m carreiras quase que regulares entre a IIha
Terceira e a Europa. Ficaram em Londres. com a incumbencia de dirigirem no estrangeiro, os negocios
das emigrac;:6es D. Tomas de Mascarenhas e Abreu de Lima. que foi depois. Conde do Carreira. A
chegada a Terceira ocorreu no madrugada de 15 de Marc;:o tendo conseguido escapar 00 fogo disparado durante a noite por uma fragata e um brigue que efectuavam 0 bloqueio.
Os pormenores do instalac;:oo do Conde de Alva, no Terceira soo- nos dodos no texto do carta de
24 de Marc;:o remetida por Palmela para sua mulher: Eu estou a/ojado com 0 Conde de A/va em coso do

Conde de Vila F/or, fazendo a metade do despesa que noo e pequeno; e temos por comensais todos os
Fica/hos, 0 Pedro, 0 primo Antonio, Car/os Mascarenhas, Bernardo de 56, Mouzinho e muitos
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outros. A casa e exce/ente, e em gera/ esta cidade tem bons ediffcios, troffoirs em todas as ruas, e e
que as cidades de provTncia de Portugal. A flha e abundante de tudo, principa/mente de poo,
fruta e peixe. Vive-se muito barato e as vizinhan9as da cidade sao Iindas e parecidas com a Madeira,
tudo muito bem cu/tivado.

me/h~r

Por decreto de 27 de Maryo do Regencia 0 Conde de Alva foi nomeado para integrar 0 Conselho
de Justiya, presidido pelo Brigadeiro Sebastiao Drago Cabreira. No plano militar foi-Ihe confiado, pelo
Conde de Vila Flar 0 comando do 3° Brigada.
Com a IIha Terceira sob controlo das faryas liberais, iniciou-se a ocupayao das restantes IIhas. 0
Pico a 21 de Abril de 1831, a IIha Graciosa, sao Jarge, 0 Faial e finalmente sao Miguel a 1 de Agosto de
1831.
As duos cartas que apresentamos foram escritas par LUIs de Sousa Coutinho, 3° Conde de Alva
como governador do IIha de sao Miguel. Recebeu 0 titulo de Marques de Santa Iria a 4 de Abril de 1833
dia do anivers6rio do rainha D. Maria II. Desempenhou posteriormente diversos cargos militares vindo a
falecer a 5 de Abril de 1850.
A 1° carta e remetida de Ponto Delgado a 26 de Janeiro de 1832 para sua cunhada D. Maria
Teresa Frederica de Sousa Holstein, Condessa de Vila Real e irma do Marques de Palmela, que se
encontrava exilada em Paris. D. Maria Teresa tinha a seu cuidado os filhos do Conde de Alva, desde que
este enviuvara.
Ponta De/gada, 26 de Janeiro de 7832
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Minha querida mana do meu corayoo; proveito 0 pouco tempo que me resta para
the agradecer a sua am6ve/ carta de 78 de Novembro passado, com a carta de minha
Prima que me remeteu; confesso que me causaram um prazer inexplic6ve/ porque havia
secu/os que noo recebia notTcias de ninguem de V. Exa .. Parece que me mudei para uma
terra desconhecida ou que se esqueceram de min, noo e certamente por fa/ta de ocasioes
pois no mes passado chegaram de /ng/aterra perto de 40 navios e dois ter90s de Londres,
este mes tem chegado a/guns 72 ou 73 mas nem nestes nem nos primeiros recebi uma
unica pa/avra escrita de a/guem da famma. Para fa/ar verdade, a/em dos traba/hos e das
sensaborias ou para me/h~r dizer os desgostos em que a nossa posi900 me faz ter, esta
fa/ta de notTcias de tudo quanta me e caro neste mundo noo contribui pouco para aumentar
o meu desgosto; estas mesmas notTcias que recebi vieram pe/a Terceira e por isto vieram
mais retardadas.
Aqui estamos esperando a cada momenta pe/o PrTncipe e sequito. Deus os traga
que bem precisamos para acabarmos com isto pois ja noo tenho paciencia para sofrer
esta indecisoo em que vivo h6 3 anos: tenho muito traba/ho com os preparativos mas
espero que 0 que depender de min esteja pronto com tempo.
Pedem-me a minha carta por isto devo acabar, fa9a-me 0 favor de me descu/par
se noo escrevo a mais ninguem hoje e que abrace os meus filhos e os sobrinhos todos e de
muitos recados 6 Senhora Marquesa de Pa/me/a e diga-/he que the noo escrevo como
desejava por fa/ta de tempo.
A minha querida mana creia que sou

Seu /rmoo Compadre e Amigo muito Obrigado
M
PS Se vir os meus tios pe90-/he de the dar muitos recados meus e dizer-/hes que noo respondo
por me ser impossTve/.
A ~ carta e tambem remetida de Ponta Delgada mas mais tarde a 21 de Fevereiro de 1832, para
sua cunhada a Condessa de Vila Real. em Paris. Foi remetida no vespera do chegada a IIha Terceira do
primeiro navio de transporte das foryas de D. Pedro IV.
Ponta De/gada, 27 de Fevereiro de 7832
Minha querida mana do cora900; aproveito um navio que me dizem que est6 a
partir daqui a poucos momentos, por isto e muito 6 pressa que fa90 esta que seNira para
the chegar os cuidados do Conde de Ca/hariz, I ao qua/ a jornada foi favorave/ desde que
aqui esta, tem continuado a experimentar a/Tvios, com a diminui900 da febre, a tosse
tambem tem diminuTdo muito e as for9as parece-me que as vai recuperando mas no
estado de debilidade, e de doen9a a que chegou e impossTve/ poder-se can tar vitoria em tao

pouco tempo, entretanto ate agora aparecem sintomas muito consolat6rios, que nos
doo toda a esperanc;;a e continuarem a mudanc;;a que este bom clima, e a proximidade
do Primavera e certamente uma fortuna para ele; noo e para descrever as diferente
sensac;;oes que me causou a chegada do Marquesd com os seus companheiros, quando
vi 0 pobre conde do Calhariz confesso que me caiu 0 corac;;oo aos pes, entre tanto tenho
esperanc;;a que seremos fe/izes.
Com esta chegada tenho sabido 0 quanto Vossa Excelencia tem feito pelos meus
filhos; havia muito tempo que ja mais poderia aquitar-me das muitas obrigac;;oes que Ihe
de via, portanto minha querida mana s6 Deus e que Ihe pode recompensar as suas virtu des
e eu confessor e reconhecer 0 muito que Ihe devo manifestando-Ihe a minha gratidoo a
qual sera eterna, a benc;;oo que Ihe lanc;;ara a nossa querida e sempre chorada Condessa
Ihe manifestara os agradecimentos do caridade que tem tido com seus filhos.
Tenho trabalhado e trobalho para ver se posso arranjar por meio de algum
emprestimo alguma quantia para mandar a qual eu remeterei a V Exa se a alcanc;;ar, e
coisa bem dificil a quem esta nos nossas tristes circunstoncias mas vou fazendo todo 0
meu possaivel
A Deus minha querida Mana. Abrace os seus e os meus filhos e de muitos recedos
aos Primos, e a Prima Mariana e aos amigos, quereia que sou

Seu Irmoo Compadre e Amigo 0 mais Obrigado
M

PS A Sra. Marquesa e

Alexandre chegaram muito bons e estoo.
Ainda noo tivemos notrcia do chegada do nossa esquadra 6 Terceira mas estamos 6
espera a coda momento.
Recados a os meus Tios a quem noo escrevo hoje por falta de tempo.
0

o estudo das cartas
As cartas foram ambos escritas por D. Lurs de Sousa Coutinho. 0 Conde de Alva, remetidas de
Ponto Delgado em 26 de Janeiro e 21 de Fevereiro de 1832 para a sua cunhada. D. Maria Teresa
Frederica de Sousa Holstein. Condessa de Vila Real. exilada em Paris e residente no rua Ville - l'Eveque
n022. Foram aparentemente, entregues a um portador que as transportou num dos navios que saiu de
Ponto Delgado em direc<;oo a Inglaterra. onde foram lan<;adas no correio.
No canto superior esquerdo de ambos, foi manuscrita a palavra "Par Estaffette" com caligrafia
distinta do utilizoda pelo autor das cartas. No verso do primeira carta. foi escrito "Remetida pelo seu fiel
criado/23 de Abril" e assinatura J B Barbosa de AraOj03. No carta datada de 21 de Fevereiro de 1832. no
mesmo local e com a mesma caligrafia foi manuscrito. "recebida 014 e remetida em Julho"? Barbosa
Araujo.
Em ambos, foi aposto 0 carimbo Ingles circular a sepia, utilizado em cartas para 0 estrangeiro F
(foreign), com os numeros 55 e 5, com a data de 1832 e porte manuscrito Ingles a vermelho de (1/2)
1Shilling e 2 Pence. A 2° carta recebeu corte para deslnfec<;oo. No verso do 2° carta, foi aposto
carimbo rectangUlar a sepia. de esta<;oo postallnglesa e, no primeira. carimbo com a forma de cruz de
cristo. batido a vermelho.
Em territ6rio Frances, receberam a marco a vermelho ANGL. EST., 0 porte manuscrito a sepia e 0
carimbo circular a azul 25 AVRIL 1832 no 1° e 17 MAl 1832 no ~, tendo demorado ambos. 3 meses a
chegar 00 destin~.

A chegada aos Ac;:ores de D. pedro IV
No dia 22 de Fevereiro de 1832, dia seguinte a data em que foi esc rita a segundo carta do Conde
de Alva entrava no bora de Angra um transporte sardo de Belle-Isle (Bretanha), fazendo parte do
expedi<;oo ali organizada, trazendo a bordo 200 pra<;as de voluntarios Ingleses, que desembarcaram no
dia seguinte.
No dia 24, chegava a fragata D. Mario II, com um grande numero de imigrados Portugueses
oriundos de Fran<;a e do Belgica bem como alguns titulares, entre os quais 0 Marques de Fronteira. Em
terra, informaram que D. Pedro estava a caminho e que a causa do atraso se devia a terem sido
surpreendidos por um temporal no Golfo do Biscaia que dispersou as embarca<;oes do comboio.
No dia 25 apareceu a escuna Terceira que noo pode contudo fundear por causa do mau tempo,
e ainda outro transporte com 150 voluntarios estrangeiros. Soube-se entoo que nos mares dos A<;ores ja
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se encontrava a fragata
Inglesa " Briton", que vinha de Sao Miguel trazendo a bordo 0 Marques de Louie e 0 Conde
Ficalho, D, Ant6nio de
Melo Breyner, e que D,
Pedro tinha desembarcado naquela ilha a 22
de Fevereiro,
De facto, naquela
data, pelo meio dia 0
Castelo de S, Bras, que
defendia 0 porto de Ponta Delgada, comec;:ou a
dar as salvas da praxe
logo que se avistou 0
pavilhao real ic;:ado na
fragata "Rainha de
Portugal" ,Para cumprimentar D, Pedro IV, Duque de Braganc;:a, foram
Vista do Porto no apoca do cerco.
a bordo 0 Conde de
Alva, governador de S, Miguel acompanhado pelo Consul de Inglaterra e pelos oficiais do estadomaior, 0 corregedor eo juiz de fora, D, Pedro permaneceu naquela ilha ate 2 de Marc;:o, assistindo no dia
24 de Fevereiro a uma parada militar, prosseguindo depois viagem para a Terceira, onde chegou a 3 de
Marc;:o,

o ex-Imperador assumiu entao a regencia e nomeou um novo governo com 0 Marques de Palmela
como ministro do Reino, cargo que ocupou ate 10 de Novembro,
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Nesta epoca, os Ac;:ores eram a unica parte do territ6rio nacional controlado pelos liberais,

o almirante Sartorius tentou entretanto
um bloqueio a IIha da
Madeira sem quaisquer
resultados praticos, regressando 2 meses depois,
Embora um ataque
Madeira tivesse
alguma 16gica, como
preparac;:ao para a ofensiva final, no Continente,
a verdade e que 0
projecto foi abandonado por duas razoes: as
condic;:oes geograficas
diffceis e a determina<tao do governador D,
Alvaro da Costa de
Sousa de Macedo, que
D, Miguel agraciara mais
tarde com 0 titulo de
Oesembarque das forc;as liberais em 18 de Julho de 1832, no praia de Pampelido, perto
Conde da IIha da Madeido Porto.
ra que se comprometeu
a resistir ate ao ultimo
homem, Mas 0 objectiv~ fundamental dos liberais era derrubar D, Miguel que s6 seria posslvel no territ6rio continental.

r

a

Pela duas horas da tarde do dia 27 de Junho de 1832, 0 Almirante Sartonus concluiu todos os seus preparativos, largando de Ponta Delgada com destino ao Continente com um impressionante comboio, composto pelas
seguintes embarcac;:oes: fragata "Rainha de Portugal", de 46 pec;:as, que trazia ic;:ada a bandeira-

-almirante, a bordo da
qual seguia Sir Rose
George Sartorius; a fragata "D, Maria II", de 42
pe<;as, ; 0 brigue "Conde de Vila Fler", de 16; 0
brigue-escuna "Liberal",
de 9; a escuna "Eugenia"
de 10; a escuna "Terceira", de sete e a escuna
"Coquette" tambem de
sete,
As tropas, eram
constituldas por tres divisees e foram transportadas nas seguintes embarca<;oes: a Divisoo Iigeira, comandada pelo
Tenente Coronel Jooo
Schwalbach, com 1840 Botalha Naval do Cabo de S, Vicente, em 5 de Julho de 1833 com a vitoria dos Iiberais
homens foi transportada sobre os absolutistas, 61eo sobre tela do pintar Hlglno de Mendonya, finais seculo XIX,
Museu da Marinha,
pelos navio "Jules",
"Mercurio", "Aimable Creole", "Carolina", "Roxelane", e "Isambert",
A primeira Divisoo de Infantaria, comandada pelo Coronel de Infantaria N,o 10 Ant6nio Pedro de
Brito, com 2640 homens foi transportada pelos navios "Bordelais", "Regencia", "New Eagle", "Allison",
"Manlius", "Jane", "Luize Anne", "Mercury" e "Francis",
A segunda Divisoo de Infantaria, comandada pelo Coronel de Infantaria N,o 18 Henrique da Silva
da Fonseca, com 2706 homens foi transportada pelos navios "Luisa", "Fluminense", "Numa", "Fileria ",
"Amelia", "Edwards", "Asiatique", "Borodino", "Tyrian" e "Wellcome", Outros corpos avulso num total de
799 homens eram transportados nos navios "Cle6patra", "Sophia", "Concordia", "Ulisses", "Piedade" e
"Wansback" ,
Alem dos referidos
transportes vinham mais os
seguintes navios: "Audaz"
com parelhas; "Monte do
Carmo" com cavalos; "Soo
Bernardo", com oficiais de
engenharia e sapadores;
"Duque de Bragan<;a" e "Livramento" com oficiais de
secretaria e mantimentos;
"Vict6ria", "Aurora Brilhante"
e "Valente", com oficiais,
tropa e muni<;oes,
Todas estas embarca<;oes eram maioritariamente
tripuladas por marinheiros e
tropas Inglesas, e 0 resto
pormantimentos; "Vict6ria",
"Aurora Brilhante" e "Valente", com oficiais, tropa e
muni<;oes.
Todas estas embarca<;oes eram maioritariamente
Almirante Napier a bordo de fragata "Rainha de Portugal" depois do sua vitoria tripuladas por marinheiros e
sobre a esquadra de D. Miguel em 24 de Julho de 1833. 61eo sobre tela de M, tropas Inglesas, e 0 resto
Yarwood, Escola Inglesa circa de 1833, Museu da Marinha,
porou arregimentados em
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Inglaterra, em Fran<;:a e
nos A<;:ores. Com 0
comboio seguia tambem um vapor a reboque, 0 "Superb", transportando alguns Pares
do Reino e oficiais generais, bem como 18
lanchaes de fundo chato, nos quais assentava uma plataforma
equipada com pe<;:a
curta de calibre 6.
Com estas for<;:os, D. Pedro deixou os
A<;:ores rumo ao continente com 0 objectiv~
de entregar a corte
Portuguesa a sua filha,
a futura rainha D. Maria
II.
As for<;:as miguelistas no continente tiveram conhecimento
da sarda da expedi<;:ao
0 Pa~o de Evora Monte, edifica~ao iniclada em 1531 por encomenda do Duque de Bragan~a.
desconhecendo, porem os seus efectivos e, acima de tudo, 0 seu destin~ exacto, havendo grandes probabilidades de ser
a capital do reino ou outr~ local do Sui do pars.
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Na regiao de Lisboa concentraram-se os principais esfor<;:os defensivos dos fleis de D. Miguel,
poslcionando tropas ate Leiria e refor<;:ando as fortifica<;:aes das duas margens do TeJo.

o exercito governamental contava com efectivos importantes que em Junho de 1832 ascendiam a um total de 79525 homens de todas as armas com 3791 cavalos, 33 pe<;:as de artilharia e 7 obuses.
Perante este quadro, nao causa surpresa a decisao de D. Pedro em desembarcar no Norte, onde,
desde 0 Mondego ate ao Minho s6 estava a 4° Divisao, e nao na regiao de Lisboa, onde os miguelistas
poderiam reunir facilmente em poucas horas 2000 infantes e outros tantos cavaleiros, apoiados por
forte artilharia, e em 3 ou 4 dias mobilizariam mais de 40 mil homens.
Ap6s 2 anos de imensos conflitos arm ados foi assinado em 26 de Maio de 1834 a Conven<;:ao de
Evora Monte, que pas termo a guerra civil travada entre absolutistas e liberais culminando com a
ascen<;:ao ao trono de D. Maria II.
Notas
1-Alexondre de Sousa Holstein. 10 conde de Colharlz nosceu a 21 de Marcyo de 1812 era a filho mols velho do Duque de Polmelo e velo a
falecer de tuberculose pulmonar a 21 de Junho de 1832. 15 dias antes da pertlda da expedlcyoo de Pedro IV. em dlreccyoo ao Porto.
2- Marquesa de Palmela.
3-Cavolelro Fidalgo da Coso Real de Sua MoJestade e do seu Guardo Roupe. Portelro da Real Comara. Comendodor dos Ordens de Cristo e
da Concelcyoo de Carlos III de Espenha e de Emesto Plo da Saxonlo. Ollclal da Legloo de Honra em Froncyo. e da de Leopeldo I no Belgica.
Secret6rlo Geral do Mlnlsterio do Relno. nasceu a 31 de Marcyo de 1787 e casou com D. Maria Luisa Verqualn. sendo fJlho de Jose Antonio de
Barbosa e Araujo. Fidalgo da Casa Real. Desembargador da Relacyoo Eclesl6stlca de Usboa e do Nunclatura e de Maria Engr6cla Pereira
do Rocha. leve uma unlca filha. Isabel Marla de Barbosa e Araujo. nasclda a 9 de Marcyo de 1819. que t1nha tambem 0 titulo de Baronesa
de lelhelras.

Blbliografia:
1- Ant6nio Ventura. 0 exfllo. Os Ac;:ores e 0 Cereo do Porto. D. Luis de Sousa Coutinho, 10 Marques de Santa Iria. nas
Guerras Liberais. Edlc;:6es ColibrL Llsboa Maio de 2000.
2- Ant6nio Ventura. Guerras Liberais 1820-1834. Q N-Edic;:ao e eonteudos SA 2006.
3- A. Guedes de MagalhOes. Filatelia Pre-Adeslva de Entre Douro e Mlnho 1797-1853. MereadoFilatelieo, Porto, 1972.
4- Armando Mario O. Vieira. Os eorrelos e 0 eereo do Porto, 1832-33. Edic;:6es Simarro, Porto 1979. H
5- Manuel Pinheiro Chagas. Hist6rla de Portugal, Popular e lIustrada. Empreza da Hist6ria de Portugal Llsboa 1904.
Volume IX.
6- Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira. Nova Hist6ria Mllitar de Portugal. Cireulo de Leltores.2004

(III)
Num dos mais recentes e excelentes IIvros com que os
SeNic;os de Filatella, ha varios anos, nos brinda - "Sabores da
Europa" - diz-se no inicio da obra em referencia que, em 1996,
Portugal lanc;ou a primeira emissao de selos do mundo
evocadora de pratos de cozinha tradicional.

Rene Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

Sendo 0 autor destes apontamentos um obstinado
coleccionador dos decanos da Filatelia mundiaL em especial.
das variadissimas tematicas, e naG se recordando de ter
seleccionado a serie em questao, em virtude de, por certo,
naG Ihe reconhecer essa prevalencia, admitiu, porem, ter
cometido um qualquer erro - 0 que naG seria a primeira vez e, metendo moos 6 obra, tratou de reexaminar a colecC;ao
dos "primeiros" ou "decanos", bem como de rever velhos
registos relacionados com 0 assunto.
Dessas diiigencias resultou a contribuiC;ao que se segue,
a qual naG pretende dar inicio a qualquer polemica mas
apenas contribuir para um melhor esclarecimento do assunto
que, mesmo assim, podera naG ficar esgotado.
Na colecC;ao acima referida, comec;ada nos anos
oitenta do seculo passado, tenho como primeiro selo evocador
de pratos de cozinha tradicional 0 selo, de correia aereo,
lanc;ado em circulaC;ao na Nova Caledonia e Dependencias,
em 1975. Este selo (fig. 1), integrado numa serie de tres valores,
e i1ustrado com 0 prato tipico da regiao bougna, onde carne
e legumes sao atados e embrulhados em folhas de bananeira
e estufados. Dez anos depois, a Poiinesia Francesa emitiu um
interessante selo ilustrado com um leitao a assar (fig. 2), mas
que naG consideramos na tematica em virtude do "prato" naG
se encontrar completamente finaiizado.
Em 1986, ainda na
Polinesia Francesa, sao
lanc;ados em circulaC;ao os
dois primeiros selos do I
Grupo de selos destinados
a louvar e a promover a
cozinha deste Territorio do
Ultramar Frances, na
Oceania (fig. 3 e 4). 0 II e
Figura 1
o Iii Grupos (dois valores em cada grupo) sao ilustrados com
tematica semelhante e evocam os seguintes pratos
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tradicionais: poe. toto. ware e. de novo. mas na versoo sobremesa. 0 poe.
seNidas quentes com leite de coco.

Figura 2

Figura 3

a base de papalas ou bananas

Figura 4

Nestas circunstancias, e em princfpio. os selos decanos respeitantes a "Pratos de Cozinha
Tradicional" teriam sido 0 selo de 1975 (da Nova Caledonia) e os selos de 1986 (da Polinesia Francesa)
que assim antecederam de 21 e 10 anos. respectivamente. os selos portugueses. Aflgura-se-nos. pois.
que a Filatelia portuguesa noo inovou. mesmo considerando que estamos perante um aspecto restrito
de uma temotica muito mais abrangente: ALiMENTA<;Ao/GASTRONOMIA.
Como dado interessante vale a pena acrescentar que. quanta a esta temotica. que acolhe um
"mundo" de alternativas. e ate prova em controrio. continuaremos a considerar como 0 primeiro selo
dedicado alimenta<;oo 0 selo da Liberia. de 1923. ilustrado com pormenor da fabrica<;oo do dumboy
(fig. 5). alimento local preparado a partir da farinha de mandioca.

a

Sobre a questeD que nos prende a aten<;oo. parece-me tambem interessante referir um outro
selo. este de 1935. da Nova Zelandia. ilustrado com uma mulher maori a cozinhar (fig. 6). Como sabemos.
o territorio neozelandes compreende as ilhas do Norte e do SuI. A ilha do Norte e vulcanica e nela abundam
as fumarolas e 05 geysers. Enestas emissoes ropidas e. por vezes. violentas de gas e vapor quente de um
conduto vulcanico. que as mulheres maoris preparam 0 hangi. alimento tfpico da regiao. um pouco a
semelhan<;a do que acontece nos A<;ores. com a confec<;oo do famoso cozido das furnas de Soo Miguel.
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Figura 5

Figura 6

Para terminar este apontamento. apenas uma referencla gastronomica seguramente pouco
conheclda em Portugal. Os habltantes de Saint-Pierre-et-Mlquelon (Departamento frances na America
do Norte). tambem muito apreciam 0 bacalhau e, por tal facto. em data relativamente recente.
dedlcaram-Ihe um selo (fig. 7). lIustrado com um prato de tiaude de bacalhau. prepara<;oo culinaria
local. muito popular.

-
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Figura 7

Mesmo 0 filatelista mais distrafdo. ho muito reparou que a Polftica e a Filatelia andam muitas
vezes. excessivas vezes. de moos dadas. E tudo come<;ou em Maio de 1840 ...
Para confirmar 0 enunclado basta recordar que 0 famoso Penny Black, e ilustrado com 0 retrato
da rainha Vitoria. sfmbolo primeiro da monarquia vigente no Reino Unido. e que 0 noo menos famoso

sobrescrito Mulready, encontra-se preenchido de forma exagerada com desenhos aleg6ricos ao Imperio
Britanico, sua dimensao planetaria, bem como a diversidade de actividades que a mesma dimensao
pressupunha e exigia.
Considerando 0 aproveitamento abusiv~ (mas de certa maneira compreensfvel) que a Polftica
faz da Filatelia, nao e de estranhar que em certos momentos da vida das na<;:6es, em particular, em
perfodos de grande crise ou guerra declarada, os respectivos governantes evoquem
personagens a que a Hist6ria desses mesmos pafses tenha atribufdo 0 estatuto de
her6i.
Foi 0 que aconteceu em Franc;:a quando este pafs - que havia capitulado
em 22 de Junho de 1940 - estava ja cindido em duas partes, uma delas total mente
ocupada pelas tropas do III Reich. Em 12 de Outubro de 1940, foi lanc;:ado em
circulac;:ao um selo da taxa de 50 francos (fig. 8), consagrado ao capitoo aviador
Georges Guynemer (1894-1917), her6i da aviac;:oo francesa durante a I Guerra Mundial
(1914-18). Esta personagem - que ja merecera diversos tipos de homenagem - teve,
no entanto, uma consagrac;:oo filatelica algo atribulada, pois, os alemoes viram nesta
iniciativa uma ostensiva provocac;:oo, pelo que pressionaram 0 Governo de Vichy a
Figura 8
retirar de circulac;:oo 0 selo em questoo. De facto, compreende-se perfeitamente
que a potencia vencedora e ocupante de grande parte do territ6rio frances noo "digerisse", com
facilidade, que se desse too grande relevo a um aviador que, com soberba destreza e muita audacia,
entre 1916 e 1917, Ihe tivesse abatido, pelo menos, 54 avi6es de combate.
Este exemplo afigura-se-nos particularmente interessante em virtude de dois vectores, de sinal
contrario, terem intervindo na curta "vida" deste selo: primeiro, os franceses entenderam consagrar
filatelicamente um grande her6i da anterior guerra, nada simpatico para os ocupantes de parte da
Fronc;:a; segundo, os alemoes - que na altura estavam na m6 de cima - noo deixaram de reagir, impondo
a retirada de circulac;:oo do selo em estudo. Esta exigencia, porem, 56 se efectivou a partir de 25 de Julho
de 1942. Estavam ja vendidos mais de 800 000 exemplares!
Em jeito de remate, embora nao se trate de aspecto que diga directamente respeito a Filatelia,
noo nos parece despropositado acrescentar que 0 corpo de Guynemer, bem como os destroc;:os do
"Vieux Charles" (nome que 0 her6i dera ao seu avioo de combate), nunca apareceram, em virtude de
se terem despenhado num local em se que travava um duelo feroz de artilharias que, durando muitas
horas, revolveu por completo 0 terreno, impossibilitando, a despeito dos esforc;:os empregues, a recolha
do corpo ou dos destroc;:os do aparelho.
Georges Guynemer era considerado 0 emulo, de nacionalidade francesa, do noo menDs celebre
Manfred von Richthofen (1892-1918), mais conhecido por "Baroo Vermelho", aviador de nacionalidade
alemo que venceu 80 com bates aereos.
A primeira vinheta "Por Avioo", oficial, foi emitida em 1920, pelos correios franceses e era aposta,
na correspondencia, pelos seus pr6prios empregados. Eilustrada com 0 retrato do piloto-aviador frances
a que nos temos vindo a referir (fig.9). As legendas nela inscritas 500 muito
claras quanta a ser oficial: "Republica Francesa" e quanto ao meio de
transporte: "Correspondencia por avioo".
A vinheta reproduzida apresenta uma sobrecarga que traduzimos
"Encontro Aeronautico de Buc - Outubro 1920" - 0 que a torna mais
apetecfvel. em virtude da mesma ter sido utilizada durante alguns anos mas
Figura 9
sem sobrecargas. De facto, vinheta oficial em questoo (mesmo sem
sobrecargas) e rara e muito procurada pelos filatelistas que se dedicam aerofilatelia. Ficou conhecida,

a

na gfria filatelica, pela "Vinheta Guynemer".

Como todos os filatelistas sabem, too bem ou melhor do que 0 autor destas linhas, selos ilustrados
com os mais diversos animais 500 numerosos: coes, gatos, cavalos, bufalos, girafas, golfinhos, etc.
Acontece, porem, que 0 numero de selos dedicados, em especial, a um animal que se tenha
destacado dos restantes, por motivo singular, e compreensivelmente muito reduzido. Creio mesmo que
exemplos deste genero contam-se pelos dedos de uma moo.
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Hoje vou recordar 0 "Tonnerre", um COO pertencente a uma rac;a origin6ria da IIha da Terra
Nova, que foi filatelizado, merecidamente, em 1973 (cinco valores, com ilustrac;oo identica), Noutra
ocasioo recordarei um cavalo, sem nome, que salvou, pelo men os, 14 vidas,
A hist6ria deste corajoso coo conta-se em "duas palavras", Em Janeiro de 1898, um cac;ador de
Saint- Pierre-et-Miquelon (sou incapaz de dizer Soo Pedro e Miqueloo), quando cac;ava pr6ximo da
enseada de Savoyard. na IIha de Saint Pierre, foi sUbitamente submergido por uma avalanche de neve,
o coo que 0 acompanhava - 0 "Tonnerre" - tentou, sem exito, resgat6-lo, Perante as dificuldades sentidas,
o terra-nova foi procurar auxflio junto de outr~ cac;ador que se encontrava por ali perto, No entanto, os
repetidos latidos do coo noo Ihe despertaram atenc;oo, pelo que 0 "Tonnerre" optou por regressar junto
do dono, retirar-Ihe a luva da moo que ainda estava a descoberto e lev6-la a este segundo cac;ador,
mostrando-Iha como prova e justificac;oo dos seus repetidos e angustiados latidos, Desta vez, 0
procedimento do coo noo foi ignorado e 0 auxflio que se impunha foi rapidamente prestado, salvandose assim a vida do dono do "Tonnerre", Setenta e cinco anos depois, este valente e dedicado animal foi
filatelizado (fig, 10), embora em selo porteado,

Figura 10

Para quem desconhecer 0 epis6dio acima lembrado, noo e f6cil "Ie(' a ilustrac;oo do selo, Porem,
para quem conhecer 0 acontecimento acima descrito, este surge recordado com aceit6vel realismo,

H6 coisas que nos acontecem que ate parecem mentira, 0 que passe a relatar e, precisamente,
uma delas,
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No Boletim n° 421, de Setembro do ana passado, um dos apontamentos inseridos no artigo "Selos
com est6rias e outras curiosidades filatelicas" (I), respeita ao primeiro selo da tem6tica "Bombeiros/Fogo",
Como e de calcular, ao redigir a n6tula, empenhei-me em conseguir um documento filatelico que
reproduzisse 0 retrato do Presidente da Republica de Soo Salvador, general Carlos Basilio Ezeta, Apesar
de ter passado a "pente fino" 0 Yvert & Tellier, bem como diversa literatura dedicada a Filatelia da
America Central, noo me foi possrvel encontrar uma ilustrac;oo que retratasse 0 referido Presidente, 0
objectiv~ desta busca tinha em mente, obviamente, mostrar que entre 0 presidente/general e 0
comandante dos sapadores bombeiros, Rivola Gomez, existia, de facto, evidentes
parecenc;as,

o artigo em questoo foi entregue para publicac;oo, salvo erro, nos primeiros
dias de Setembro de 2008, A revista acima referenciada, como os s6cios do C,F,P, se
devem recordar, foi distriburda em meados de Outubro,
Aconteceu - ate custa a crer - que nos primeiros dias do mes de Outubro p,p ..
recebi 0 n° 94, respeitante a esse mesmo mes, da revista filatelica francesa "Timbres
Magazine", na qual se anunciava 0 lanc;amento em circulac;oo na Republica de EI Salvador, no mes
anterior, isto e, em Setembro de 2008, de uma serie, ilustrada com os retratos dos presidentes da republica
deste pars, entre 1851 e 1956, onde, necessariamente, aparece 0 Presidente Carlos Ezeta, E quase
desnecess6rio garantir que, de imediato, encomendei a serie em aprec;o, a qual por motivos que noo
me podem ser imputados, s6 chegou 6s minhas moos em Dezembro ultimo,
Para que os leitores comprovem as minhas afirmac;6es anteriores
(acerca das semelhanc;as entre as personagens envolvidas), aqui ficam os selos
de 1893 e de 2008 ilustrados com os retratos do comandante dos bombeiros
(fig, 11) e do presidente/general (fig, 12),
Jules d'Aureville, escritor frances do seculo XIX, dizia que "0 remendo
lado do buraco noo e solw;:oo, porque costuma acontecer noo se ver 0
buraco mas ver-se 0 remendo e, por vezes, e 0 pr6prio remendo que faz reparar
no buraco", 0 autor destas linhas, no entanto, em abono da transparencia de
processos, noo teme 0 julgamento dos leitores deste Boletim e optou por
destacar 0 "remendo",
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Publicado no anterior numero desta Revista,
apresentamos as tabelas de portes da correspondencia entre
1877 e cerca de 1929.

A1ttno Silva Pinto
valtonipais@yahoo.com

Concluiremos neste artigo 0 estudo dessas Tabelas
ate ao ana de 1939, e apenas para as correspondencias que
seguiam Via Superficie. Num pr6ximo artigo apresentaremos
as tabelas das sobretaxas das correspondencias que seguiam
Via Aerea, tambem ate ao infcio da 2° Guerra Mundial.
J6 no artigo anterior apresentamos as razoes que, a
nosso ver, justificam como metodologia de apresenta<;oo das
tabelas de portes, a subdivisoo do espa<;o de tempo entre
1875 e 1975 em perfodos distintos. Este artigo e 0 pr6ximo
ocupar-se-oo dos portes durante 0 3° perfodo, que abrange
praticamente a decada de 1930.

Giorgio Mlcall
brumegi@tvcabo.co.mz

Por uma questoo de continuidade e para cad a uma
das tabelas, a primeira col una agora representada e a ultima
coluna da tabela apresentada no estudo anterior.
Notas:
1)

Significado dos acr6nimos: D.G. - Di6rio do Governo;
BOM - Boletim Oficial de Mo<;ambique; BCn - Boletim
dos Correios Telegrafos e Telefones de Mo<;ambique;
BCM - Boletim da Companhia de Mo<;ambique; BeN Boletim da Companhia do Niassa; OdS - Ordens de
servl<;o .

2)

Indicam-se em notas de rodape, progressivamente
numeradas, as "fontes" em que se basearam as
tabelas, e acrescentaremos sob a forma de "Notas",
algumas explica<;oes que se nos afigurem pertinentes
para a sua compreensoo.

3)

Indicam-se entre parentesis os portes deduzidos, por
noo constarem especificamente nos documentos
consultados

Fig. 1 - Carta ilustrativa do 1.. porte (correcto) destinada ao
estrangeiro em 1932
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Tabela dos portes da correspondencia destinada a Portugal, IIhas e outras Colonias
Portuguesas de 1925, em vigor durante os anos '30
01.07.302

14.09.31 3

80 c.
48 c.

70 c.
45 c.

80c.
50 c.
Portes para
estrangelro

48 c.

45 c.

50 c.

frac~ao

Primelros 20 gr. ou
2.2 p~rte
Via Africa do Sui

Cartas

01.10.251

-

Bilhetes Postais

-

Impressos

Por cada 50 gr. ou

frac~ao

16 c.

15 c.

15 c.

Jornais

Por cada 50 gr. ou

frac~ao

(16 c.)

15 c.*

a5 c.*

Premio de Reglsto

40 c.

40 c.

40c.

recep~ao

80 c.

70 c.

80 c.

Aviso de

Nota: • Os jornais quando enviados pe/o editores pagavam apenas 70 C de porte.
1
2

3

Decreto 11.096 de 2219/1925 (BOM de14/11/1925). Em vigor a partir de 1/10/25.
Decreto 18.467 de 16/6/1930 (BCTT, OdS 140 de 30/6/1930) Em vigor a partir de 1nt1930.
Decreto 20.317 de 14/9/1931 (BCTT n. 336 - pgs 507118). Portes confirm ados na Tabela publlcada no BeTT de Novembro 1931com
data 26/10/1931, nas Tabelas publlcadas no BeTT n" 345 (pgs 376/379), no Anexo 19 do BeTT de 1933 e no Anuarlo de 1941
edltado em Malo do mesmo ano (pgs 280/281).

Tabela dos portes da correspondencia destinada ao Estrangeiro,
em vigor durante os anos '30
44
Primeiros 20 gr. ou
2.2 porte

Cartas

frac~ao

Bilhetes Posta is

01.10.25 4

01.07.305

12.01.346

12.09.347

16.05.358

1$60
96 c.

1$40
85 c.

1$65
1$00

1$75
1$00

1$75
1$00

96 c.

85 c.

1$00

1$00

1$00

Impressos

Por cada 50 gr. ou

frac~ao

32 c.

30 c.

35 c.

35 c.

35 c.

Jornais

Por cada 50 gr. ou

frac~ao

(32 c.)

(30 c.)

35 c.

35 c.

35 c.

Premio de Registo

40 c.

80 c.

1$30

2$00

2$00

recep~ao

1$60

1$40

1$65

2$00

1$75

Aviso de

Decreto 11.096 de 2219/1925 (BOM de 14/11 /1925). Em
vigor a partir de 1110125.
, Decreto 18.467 de 16/6/1930 (BCM de 16/7/1930). Em
vigor a partir de 117/30. Portes conlirmados no decreto
20.317 de 14/9/1931 .
' Decreto 23.455 de 1211/1934 (BCM de 1/3/1934).
, Decreto 24.484 de 1219/1934 (BCn - n" 357 - pgs 1001
102 e BCM de 1/11 /1934).
• Decreto 25.342 de 16/5/35 (BCM de 1/811935). Os
portes Icram ainda conlirmados na Tabela publicada no
Anuario de 1941 editado em Maio do mesmo ana (pgs

4

2801281)
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Fig. 2 - Carta ilustrativa do 1.° porte (correcto)
destinada 00 estrangeiro em 1938
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Tabela dos portes da correspondencia permutada no interior da Colonia, em vigor durante
os anos '30

Primeiros 20 gr. ou
2.2 porte

Cartas

frac~ao

Bilhetes Postais

15.09.2S9

2S.03.341 0

50 c.
30 c.

SO c.
50 c.

30 c.

50 c.

Impressos

Por cada 50 gr. ou

frac~ao

10 c.

10 c.

Jomais

Por cad a 50 gr. ou

frac~ao

10 c.

10 c.

Premio de Registo

40 c.

60 c.

recep~ao

50 c.

SO c.

Aviso de

Tabela dos portes da correspondencia destinada a Uniao da Africa do Sui, Rodesias e
Protectorado Britanico do Niassa em vigor durante os anos '30

Por cad a 15 gr. ou frac~ao
Primeiros 20 gr. ou frac~ao
2.2 porte

Cartas

Bilhetes Postais

15.09.2S11

19.0S.3112

60 c.

90 c.

-

20.0S.3213

-

01.04.3614

-

-

90c.
55 c.

SO c.
50 c.

30 c.

45 c.

45 c.

50 c.

Impressos

Por cad a 50 gr. ou

frac~ao

20 c.

30c.

30 c.

15 c.

Jornais

Por cad a 50 gr. ou

frac~ao

20c.

30 c.

30 c.

15 c.

Premio de Registo

1$00

1$50

SOc.

40 c.

recep~ao

60 c.

90c.

90 c.

SO c.

Aviso de

• Diploma Leglslatlvo n. 96 de 14/9/28 (BOM de 15/9/1928).
Portarla 2.208 de 28/3/1934 (BCTT de Jan/Julho de 1934, pgs 24/25). Portes conflrmados no Anuarlo de 1938 (pgs 326/327) e de
1941 edltado em Malo do mesmo ana (pgs 280/281)
11 Diploma Leglslatlvo n. 96 de 14/9/28 (BOM de 15/9/1928). Portes confirmados na Tabela publlcada no BCM de 16/9/1929 e na
Portarla 5.959 de 171111929 (BCM de 1/8/1929)
12 Porta ria 1.427 de 15/8/1931 (BCM nR 17 de 119/31). Em vigor a partir de 19/8/1931 ( BCTT OdS 126127 pgs 409/10).
13 Portarla 1.737 de 20/8/32 (BCTT nR 346 pgs 400101). Portes conflrmados na Tabela Geral publlcada no BCTT n. 345 de Agosto
1932 (pgs 376/379) e na Tabela Geral do Anexo NR 19 do BCTT de 1933.
" Portarla 2.663 de 1212136 (BOM de 1212136). Em vigor a partir de 1/4/36. Os portes siio apllcados para a correspondencla envlada
para: Angola, Congo Belga (Ruanda e Burundi), Unliio da Africa do Sui, Protectorado da Basutoliindia, Suaziliindla, Rodesla
do Sui e do Norte, Protectorado da Nlassaliindla. Portes conflrmados no Anuarlo de 1941 edltado em Malo do mesmo ana (pgs
10

280/281).

Aos funcion6rios do Arq uivo Hist6rico de Maputo e da Biblioteca Municipal de Beira ficam
expressos os agradecimentos pelas facilidades concedidas na pesquisa da informac;:oo constante nestes
artigos.
Como sempre os AA agradecem as correcc;:6es e sugest6es que os leitores Ihes fizeram chegar.

Fac;a um seu amigo, associado do Clube Filatelico de Portugal
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o reinado de D. Carlos I. iniciado em 19 de Outubro de
1889. par morte de D. Luis I. decorreu num ambiente
efervescente. marcado por uma serie de graves
acontecimentos:
o "Ultimatum" ingles, apresentado ao governo
portugues. em 11 de Janeiro de 1890, motivado pelo
tra<;:ado do chamado "mapa cor-de-rosa", acerca de
limites territoriais em Africa;
A tentativa gorada de Revoluc;:oo Republicana de 31
de Janeiro de 1891. associada a revolta militar do Porto,
na sequencia da enorme agitac;:oo causada pelo
"Ultimatum" ingles;
o recrescimento das lutas politicas entre republicanos
e monarquicos;
A Ditadura de Jooo Franco (2-5-1907 a 4-2-1908);
A eclosoo de revoltas por todo 0 Ultramar;
Nova tentativa gorada de Revoluc;:oo Republicana, em
21 de Janeiro de 1908;
E. finalmente, a 1 de Fevereiro de 1908, quando a Familia
Real regressava de Vila Vic;:osa com destin~ a Lisboa,
D. Carlos I. sofre um atentado republicano em pleno
Terreiro do Pac;:o, sendo vitimado, bem como 0 filho
mais velho, 0 Principe herdeiro D. Luis Filipe.

1'f.6

7~ l

:

.....~.~.... j

o segundo filho de D. Carlos I. D. Manuel II. com 18 anos
apenas, e aclamado Rei de Portugal pelas Cortes, a 6 de Maio
de 1908. Tfmido, inexperiente, sem gosto nem vocac;:oo para
a politica, D. Manuel II relnaria durante vlnte e nove escassos
meses, nos quais passaram pelo poder seis ministerios, cuja
acc;:oo noo foi alem de pequenas manobras politic as. Seria
destronado pelo triunfo da Revoluc;:oo Republicana a 5 de
Outubro de 1910 e a Familia Real embarcaria na Ericeira, no
dia seguinte, no iate real "Amelia IV", para 0 exllio em
Inglaterra.
1

'Vee viet/sl". expressoo que e simbolo do dlrelto exoltodo do mals forte.
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GOVERNO
GOVERNO

!ROO
Nllmel'O 2~ Ano

Sllbado 2i de Janeiro

1IJl2

DIABlO DO
Fig.l -

Cabe~alho

da folha oficial antes e depois de 5 de Outubro de 1910.

o derrube do Monarquia a 5 de Outubro de 1910, foi fruto do acc;oo doutrinaria e politico do
Partido Republicano Portugues, criado em 1876 e cujo obJectivo primario foi desde 0 inicio, a simples
substituic;oo do regime. Com isso congregava a
simpatia de amplos sectores de descontentes
:.....................................................................
e ganhava uma maior coesoo interna, atenuando quaisquer divergencias ideol6gicas entre
os seus membros. Alem disso, demarcava-se do
BILHET E - CARTA
Partido Socialista, que advogava a colaborac;oo com 0 regime monarquico em troca de reHerrn
go lias para 0 proletariado.

··
·

Felix

BUGllal ,

A ideologia do republicanismo portugues, delineada primeiramente nos obras de Jose
Felix Henriques, foi posteriormente adaptada as
realidades do pais, por Te6filo Braga, 0 qual procurou concretizar as ideias descentralizadoras
e federalistas daquela ideologia, enjeitando 0
caracter socialista em favor dos aspectos democraticos. Tal mudanc;a visava noo hostilizar
a pequeno e media burguesia, as quais se tornariam uma das principais bases de militoncia
republicana .

BerlinerStra •• o No . II ,
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Fig. 2 - Cartolina alaranjada com interior branco, impressoo
em castanho escuro. Inscrir;:oo "BILHETE-CARTA" em letras
grossas. Corte com a composir;:oo desviada para a direita
em relar;:oo a perfurar;:oo 11 112, de pente. Bilhete carta do
tipo D. Manuel II com sabrecarga "REPUBLICA", de 25 C, do
servi~o nacional, usa do para 0 estrangeiro no periodo em
que 0 porte intemacional era 50 C. Clrculado entre LIS BOA
CENTRAL/4a sEC<;AO (18-1-1911) e MAGDEBURG (?).

As questoes ideol6gicas noo eram fundamentais no estrategia dos republicanos, uma vez
que para a maioria dos seus simpatizantes, bastava ser contra a Monarquia 2, a Igreja 3 e a corrupc;oo politico dos partidos tradicionais.
Determinados eventos como as Comemorac;oes do Tri-Centenario do Morte de Camoes (1880) e
o Ultimatum Ingles (1890) foram aproveitados pela propaganda republicana, que se procurou identificar com os sentimentos nacionais e as aspirac;oes populares. 0 Partido Republicano ganhou entoo
grande popularidade.
Fig. 3 - Cartolina amarelo torrado com Interior branco,
impressoo em castanho escuro. Inscrir;:oo "BILHETECARTA" em letras grossas. Corte com a composir;:oo
desviada para a esquerda em rela~oo a perfurar;:oo
11 112, de pente. Bilhete carta do tipo D. Manuel II com
sobrecarga "REPUBLICA", de 25 C, do servl~o nacional,
usado para 0 estrangeiro no periodo em que 0 porte
internaclonal era 50 C. Clrculado entre CORREIO/
LlsBOA (12-11-1910) e HANNOVER (?).
Este 6dlo 00 rei e amor... amor 6 Patria I E amor 6
Uberdade. Um 6dio santo.' - Teixeira de Pascaaes. D. Carlosl
Drama em verso. Usbaa. 1925.
3 A propaganda republlcana defendia a urgencia de adapc;;aa
de medldas. vlsanda IImitar a influencia da igreja na pavo.
Influencia que era vista c omo nefasta e incampativel com 0
progresso moderna.
2 "( .. .)
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BILHETE - CART

Fig. 4 - Cartolina camurc;:a com interior branco, impressao em
castanho. Inscric;:ao "BILHETE-CARTA" em letras finas. Corte com
a composic;:ao centrada em relac;:ao a perfurac;:ao 11 Y2, de
pente. Bilhete carta do tipo D. Manuel II com sobrecarga
"REPUBLICA", de 25 C, do servic;:o nacional, usado intemamente
no perfodo em que 0 porte intemo era 25 C. Circulado entre
CARRAZEDO (2-9-1911) e CASCAES (3-9-1912).

No Congresso do Partido, realizado em Setubal.
em Abril de 1909, saiu vitoriosa a facc;:ao mais radical
do Congresso, que mandatou 0 directorio eleito (Teofilo
Braga, Basnio Teles, Eusebio Leao, Cupertino Ribeiro e
Jose Relvas) para fazer a Revoluc;:ao.

o perrodo entre 0 Congresso e a rebentamento
do Revoluc;:ao foi de grande instabilidade, com multiplas ameac;:as de sublevac;:ao e grande agitac;:ao
social. Apesar de tudo, 0 Governo pouco se preparou, ainda que consciente de que 0 perigo era bem
real.
A rainha Dona Amelia teve consciencia
do amplo apoio que os republicanos reuniam:
"As suas demonstrm;:oes de forqa nos ruas de
Lisboa - por exemplo, a de 2 de Agosto de 7909,
que reuniu cinquenta mil pessoas, numa disciplina impressionante - fazem eco aos tumultos
organizados no Assembleia por alguns deputados republicanos. Foi no noite desse dia 2 de
Agosto que compreendi que a coroa estava
em jogo: quando 0 rei, com razao ou sem ela, e
contestado ou rejeitado por uma parte do opiniao, deixa de conseguir cumprir 0 seu popel
unificador." (1)
No noite de 3 para 4 de Outubro de 1910,
eclodiu em Lisboa um Movimento Revolucionario, impulsionado pelo Partido Republicano e
apoiado pela Marinha de Guerra e por forc;:as
do Exercito. Apos dois dias de combate, 0 Movimento Revolucionario triunfa devido a inca-

··

·
·......................................................................
Fig. 5 - Cartolina alaranjada com interior branco, impressao
em castanho. Impressao normal das 3 primeiras linhas do
enderec;:o. Corte com a composic;:ao desviada para a
esquerda em relac;:ao a perturac;:ao 11 Y2, de pente. Bilhete
carta de resposta paga do tipo D. Manuel II com sobrecarga
"REPUBLICA", de 25 C, do servic;:o nacional.
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Fig. 6 - Cartolina amarelo torrado com interior branco,
impressao em castanho escuro. Impressao defeituosa da
margem esquerda das 3 primeiras linhas do enderec;:o. Corte
com a composic;:ao centrada em relac;:ao perturac;:ao 11 112,
de pente. Bilhete carta de resposta paga do tipo D. Manuel
II com sobrecarga "REPUBLICA", de 25 C, do servic;:o nacional,
usado para 0 estrangeiro no periodo em que 0 porte
intemacional era 50 Ceo premio de registo, igualmente 50
C. Circulado entre L1SBOA CENTRAL (45-1-1911) e HANNOVER
(27-1-1911). Erro de data na estac;:ao expedidora, que tera
expedido 0 bilhete carta a 25 e nao a 45.

a

RESPOSTA PAGA
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BILHETE-CARTA
n.

pacidade de resposta do Governo, que naG
c onseguiu reunir tropas que dominassem os cerc o de duzentos revolucionarios que no Rotunda
resistiam de ormas no mao, 0 Governo
monarquico naG tem outra sardo senao demitir-se, a famma real abandona 0 pars e a Republic a e proclamada no manha de 5 de Outubro,
das janelas do Camara Municipal de Lisboa e e
c onstiturdo imediatamente um Governo Provisorio, presidido pelo Dr, Teofilo Braga, que assume como tarefa fundamental uma mudanc;:a
radical nos Instituic;:6es vigentes,
Apesar do triunfo do Revoluc;:ao, 0 abandono dos interesses do proletariado por um lado
e 0 afastamento dos sectores mais conservadores do populac;:ao, por outro, acabariam por
acarretar muitos dissabores e dificuldades a I
Republica Portuguesa,

o Movimento Revolucionario de 5 de Outubro de 1910, naG so derrubou a Monarquia
Parlamentar como abriu 0 precedente de que
era legrtimo derrubar pela forc;:a um Estado de
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Fig. 7 - Cartolina branca com interior esverdeado,
impressCio em azul. Corte com a composiC;:Cio centrada
em relac;:Cio a perfurac;:Cio 11 V2, de pente. Bilhete carta
do tipo D. Manuel II com sobrecarga "REPUBLICA", de
50 C, do servic;:o internacional, usado para 0 estrangeiro no perfodo em

:.....................................................................
BILHETE - CARTA
1'.\lU 0.5

l?.AIZ~STRAN"GEl:ROS

r(.~.'
\

., ,_

\\.

_

Direito. E foi 0 que voltou a acontecer com a
chamada RevoluC;;ao Nacional de 28 de Maio
de 1926, sublevaC;;ao militar de feiC;;ao nacionalista e anti-parlamentar que pes termo a I Republica, atraves da implantaC;;ao da auto-proclamada Ditadura Nacional, transformada em Estado Novo, ap6s a aprovaC;;ao da ConstituiC;;ao
de 1933. La diz 0 rifao: "Quem semeia ventos,
co/he tempestades". 0 Estado Novo revelarse-ia um regime politico autoritorio e corporativista durante os seus 41 anos de vigencia ininterruptos,
ate ser derrubado em 25 de Abril de 1974, pelo Movimento das Forc;;as Armadas.
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Fig. 8 - Cartolina branca com interior esverdeado, impressCio
em azul claro. Corte com a composiC;:Cio centrada em relac;:Cio a perfurac;:Cio 11 liz, de pente. Bilhete carta do tipo D.
Manuel II com sobrecarga "REPUBLICA", de 50 C, do servic;:o
intemacional, usado para 0 estrangeiro no perfodo em que
o porte internacional era 50 Ceo premio de registo, igualmente 50 C. Circulado entre LlSBOA CENTRAL (45-1-1911) e
HANNOVER (27-1-1911). Erro de data na estac;:Cio expedidora,
que tero expedido 0 bilhete carta a 25 e nCio a 45.

dos anos por todo

0

Republicanismo Postal
Com a queda da Monarquia a 5 de Outubro de 1910, ho uma mudanc;;a de paradigma.
Uma Monarquia com oito seculos e substituida
por uma Republica que tomou 0 poder nas ruas
de Lisboa e depois de 0 proclamar as varandas
da Camara Municipal, 0 transmitiu para a provincia a velocidade do telegrafo.
As instituic;;6es e simbolos monorquicos (Rei,
Cortes, Bandeira Monorquica e Hino da Carta)
sao proscritos e substituidos pelas instituic;;6es e
simbolos republicanos (Presidente da Republica,
Congresso da Republica, Bandeira Republicana
e A Portuguesa), 0 mesmo se passando com a
moeda e as f6rmulas de franquia postais. Ate 0
pr6prio cabec;;alho do Diorio do Governo (Fig.
1) muda. Nao s6 de grafismo como de grafia.

Muitas e variadas manifestac;;6es de
republicanismo postal se sucederam ao longo
pais, umas espontaneas e outras premeditadas, umas particulares e outras oficiais

(5), (6), (1 0), (11).

Eobjecto do presente artigo, 0 estudo dos bilhetes-cartas4 usados no inicio da I Republica, pelo
que ho que comec;;ar por abordar 0 chamado republicanismo postal oficial e premeditado.
A ideia de sobrecarregar os selos de D.
Manuel II, em circulaC;;ao, com um indicativo
das instituic;;6es republicanas, surgiu logo ap6s
a proclamaC;;ao da Republica. Com efeito, logo

BILHETE-CARTA
I

Fig. 9 - Cartolina branca com interior esverdeado,
impressCio em azul claro. Corte com a composiC;:Cio
centrada em relac;:Cio perfurac;:Cio 11 liz, de linha.
Bilhete carta do tipo D. Manuel II com sobrecarga
"REPUBLICA", de 50 C, do servic;:o internacional, usado
para 0 estrangeiro no periodo em que 0 porte
internacional era 50 C. Circulado entre LISBOA
CENTRAL/QUARTA
SECC;AO
(19-1-1911)
e
MAGDEBURG (?) - Imagem por cortesia de Jose
Manuel dos Santos Pereira.
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Felix Buehal ,
Berlineratraaae Ne . II ,
Allem.. nhl1.

Bilhetes-cartas que ao controrio dos bllhetes-postais sempre asseguraram um certo slgllo de correspondencla. 0 que permltla aos autores
d a s mlsslvas, darem conta das suas angustias e preocupayoes. A leltura de alguns desses bllhetes-cartas, do-nos uma Idela do que fol a
a fliyoo gerada em certos sectores da populayoo pela persegulyoo anti-clerical durante a I Republica.

4

BILRETE-CARTA

REIS

Fig. 11 - Prova do bilhete carta do tipo Ceres, de 2 V2 C,
destinado ao servitro naeional, em eartolina alaranjada.
Perfurac;:oo 11 1/2 , de pente. Taxa manuserita no selo e
sobreearga SPECIMEN inelinada sobre as Iinhas do enderec;:o
- Exemplar perteneente a eoleec;:oo da Casa da Moeda .
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Fig. 10 - Oesenho da autoria de Constantino Sobral
Fernandes, 0 qual com a sua alegoria "Ceres" ganhou
01· premio do concurso de projectos para a prirneira
estampilha postal republicana - Imagem por cortesia
de Jose Manuel Miranda da Mota.
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no dia 7 de Outubro, 0 Director Geral dos Fig. 12 - Cartolina rosada nas duas faces, impressoo em violeta
Carreios e Telegrafos enviou a Casa da Moeda, eseuro. Inseric;:oo "BILHETE-CARTA" em letras grossas. Corte
com a composic;:oo desviada para a esquerda em relac;:oo a
um offcio onde dizia:
"Sendo necessario, por motivo de economia, perfurac;:oo 11 112, de pente. Bilhete carta do tipo Ceres, de 2
V2 C, do servic;:o naeional, usado internamente no perlodo
utilisar os sellos em circu/m;do, mas tornando- em que 0 porte interno era 3 112 C. Cireulado entre L1SBOA
se urgente que apresentem um distinctiv~ do GARE (22-4- 1918) e TANCOS (?)
actual regimen. communica-se, para os fins
con venien tes, de ordem do Governo provisorio da Republica Portugueza, que nos referidos sellos seja
impressa, em diagonal, a palavra "REPUBLICA ", (a vermelho ou a verde, segundo melhor se destaque
sobre a cor dos mesmos". (9). Portugal seria assim 0 primeiro pars do mundo a utilizar uma sobrecarga
para assinalar a mudanc;:a de regime.
Em 13 de Outubro seriam assinados pelo Ministro do Fomento, Antonio Lurs Gomes, 0 decreto e a
portaria que determinavam a aposic;:oo da sobrecarga "REPUBLICA" sobre os selos e mais f6rmulas de
franquia do antigo regime, bem como a sua substituic;:oo par outros com a sobrecarga "REPUBLICA".
r- - - - - - - .
- -~
(Diorio do Governo n° 9, de 15 de Outubro de 1910).
BILHETE - CART

Segundo 0 Diorio de Notrcias de 31 de
Outubro de 1910, 0 primeiro dia de circulac;:oo da
nova serie de f6rmulas de franquia foi 0 dia 1 de
Novembro de 1910.
Fig. 13 - Cartolina creme com interior branco, impressoo
em violeta. Inseric;:oo "BILHETE-CARTA" em letras finas.
Corte com a eomposic;:oo desviada para a esquerda em
relac;:oo perfurac;:oo 11 112, de pente. Bilhete carta do
tipo Ceres, de 2 112 C, do servic;:o nacional, usado para 0
estrangeiro no perlodo em que 0 porte internaei0r::!al
era 5 C. Cireulado entre PORTO CENTRAL/3° SEC<;AO
(21-1-1914) e ANVERS (23-1-1914).

a

Reais Bilhetes - Carta republlcanizados
No caso que nos interessa, os bilhetes-cartas que estavam em curso e que havia que
republlcanizar, eram os bilhetes-cartas de D. Manuel II, das taxas de 25 rs, 50 rs, 25 rs + 25 rs e 50 rs +
50 rs, desenhados e gravados com esmero, a semelhanc;:a de todas as outras f6rmulas de franquia
de D. Manuel II, pelo gravador da Casa da Moeda,
Domingos Alves do Rego, escolhido pelo Rei.
Recorde-se que a legislac;:ao referente a estas f6rmulas de franquia e a seguinte:
Decreto de 19 de Agosto de 1909, determinando que as f6rmulas de franquia designadas "cartoes postais" passem a ter a denomlnac;:ao de "bilhetes-cartas" (Diorio do
Governo n° 191, de 26 de Agosto de 1909).
Decreto de 19 de Agosto de 1909, determinando que a emissao de selos e outras f6rmulas de franquia postal de D. Manuel II,
comecem a circular no continente em 1 de
Janeiro de 1910 e nas ilhas adjacentes em 1

Fig. 14 - Cartolina alaranjada eom interior braneo,
impressao em violeta eseuro. Insericroo "BILHETE-CARTA"
em letras grossas. Corte eom a eomposlcrao eentrada em
relacrao a perfuracroo 11 112, de pente. Bllhete earta do
tlpo Ceres, de 2 112 C, do servicro naelonal, usado
intemamente no periodo em que 0 porte Intemo era 2 112
C. Clreulado entre LlSBOA CENTRAL/3° SEC<;:AO (25-121917) e EXTREMOZ (26-12-1917). Utillzacroo do selo de 1 C
de Imposto postal "PARA OS POBRES", de usc obrigat6rio
na data da expedicroo.

. ..... _...... ... ...................... ... . .......:

de Abril do mesmo ano (Diorio do Governo n°
191, de 26 de Agosto de 1909).
- Portaria de 19 de Agosto de 1909, fixando as
taxas e as cores dos selos e mais f6rmulas de
franqula de D. Manuel II e regulando a substituic;:oo das de D. Carlos I. (Diorio do Governo n°
191, de 26 de Agosto de 1909).

~

BILHETE-CART
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Fig. 15 - Cartolina amarelo torrado eom interior braneo,
impressao em violeta eseuro. Insericrao "BILHm-CARTA" em
letras grossas. Corte eom a eomposlcroo eentrada em relacrao
perfuracrao 11 V2, de pente. Bilhete earta do tipo Ceres, de
2 112 C, do servicro naeional, usado Intemamente no periodo
em que 0 porte intemo era 3 112 C. Clreulado entre MEDA (304-1918) e TRANCOSO (1-5-19198. Curiosamente, 0 destino
TANCOS, mas a marea de ehegada batlda no verso,
TRANCOSO.

a

e
e

A sobrecarga "REPUBLICA" empregue na
republicanizoc;:oo dos bilhetes-cartas de D. Manuel II foi a mesma sobrecarga de 24 x 3 mm,
que foi usada para os selos, para os bilhetesposta Is e para os sobrescritos, tanto do Continente, como dos Ac;:ores. Foi aplicada, a vermelho, diagonalmente sobre 0 selo, do canto
inferior esquerdo para 0 canto superior direito,
mas apenas nos bilhetes-cartas de D. Manuel II,
das taxas de 25 rs, 50 rs e 25 rs + 25 rs.

o estudo efectuado sobre os reais bilhetes-cartas republicanizados, permitiu-nos sintetizar as caracterfsticas das suas variedades no
Quadro I. lodos os bilhetes-carta completos e fechados, medem sensivelmente 140 x 90 mm. Apesar de
as f6rmulas de franquia de D. Manuel II com sobrecarga "REPUBLICA" estarem em circulac;:ao desde 0
dia 1 de Novembro de 1911, a Casa da Moeda
nao tinha capacidade de resposta no que respeita a aplicar a sobrecarga a um ritmo que pudesse
corresponder as necessidades do publico. Daf que
o Ministro do Fomento, Manuel de Brito Camacho,
tenha assinado em 22 de Marc;:o de 1911, uma
Fig. 16- Cartollna eamurcra eom Interior bran eo, impressoo
em vloleta eseuro. Insericroo "BILHETE-CARTA" em letras
grossas. Corte eom a eomposlcroo desviada para a
esquerda em relacrao
perfuracroo 11 lh., de pente.
Bllhete earta do tipo Ceres, de 2 V2 C, do servicro naeional,
usa do intemamente no periodo em que 0 porte intemo
era 3 V2 C. Cireulado entre S. MIGUEL DE CEIDE (29-31918) e COIMBRA (31-3-1919). Porteado em 2 C, por
insufleleneia de porte de 1 C.

a

Fig. 17 - Cartolina alaranjada com interior branco,
impressao em violeta escuro. Inscric;:ao "BILHETECARTA" em letras grossas. Corte com a composic;:ao
centrada em relac;:ao a perfurac;:ao 11 112, de pente.
Bilhete carta de resposta paga do tipo Ceres, de 2 V2
C, do servic;:o nacional.

portaria, mandando que seja aproveitado 0
stock de selos e mais f6rmulas de franquia sem a
sobrecarga "REPUBLICA", existentes na Casa da
Moeda, para satisfac;:ao complementar das requisic;:6es, quando aquele estabelecimento as
nao possa fornecer com a referida sobrecarga
(Diorio do Governo n° 67, de 23 de Marc;:o de
1911).

BILHETE-CARTA
n.
RESPOSTA PAGA

:....................................................................:
--- ~

Como desde 1912 que estavam em circulac;:ao, as f6rmulas de franquia do tipo Ceres, 0 Ministro
do Fomento, Ant6nio Maria da Silva, assina em 2 de Fevereiro de 1913, uma portaria, mandando retirar
da circulac;:ao, no continente e ilhas adjacentes, a 1 de Marc;:o de 1913, as f6rmulas de franquia dos tipo
D. Manuel II e D. Manuel II com sobrecarga "REPUBLICA", que contudo autoriza a circular ate ao dia 30
de Marc;:o desse mesmo ana (Diorio do Governo n° 31, de 8 de Fevereiro de 1913).

Bilhetes - Carta real mente Republicanos
As f6rmulas de franquia com selos de D. Manuel II com sobrecarga "REPUBLICA" foram f6rmulas de
tl' ~
franquia provis6rias que estabeleceram a tran...B;i~"iI\I- _ :
sic;:ao para as f6rmulas de franquia do chamado
- : ~ tipo Ceres, que constituiriam a emissao base
definitiva da I Republica.
Em 4 de Fevereiro de 1911, 0 Ministro do
Fomento, Manuel de Brito Camacho, assina um
anuncio abrindo concurso, por espac;:o de 30
dias, para apresentac;:ao de projectos de desenho da futura estampilha de correio, fixando
tambem os requisitos a que os desenhos deviam obedecer (Diorio do Governo n° 29, de 6 de
Fevereiro de 1911).

-Fig. 18 - Cartolina amarela com interior branco, impressao
em violeta. Inscric;:ao "BILHETE-CARTA" em letras finas. Corte
com a composic;:ao centrada em relac;:ao a perfurac;:ao 11 V2,
de pente. Bilhete carta de resposta paga do tipo Ceres, de 2
V2 C, do servic;:o nacional, usado para 0 estrangeiro no
periodo em que 0 porte internacional era 5 C. Circulado
entre LlSBOA CENTRAL (30-7-1913) e PIESTING (4-8-1913).

Em 14 de Fevereiro de 1911, 0 Ministro assina outr~ anuncio que clarifica 0 anterior (Diorio do Governo n° 37, de 15 de Fevereiro de 1911).
Em 21 de Marc;:o de 1911, 0 Ministro assina
uma portaria que altera a composic;:ao do Juri,
inicialmente previsto na portaria anterior (Diorio
do Governo n° 67, de 23 de Marc;:o de 1911).

Em Abril e proclamado vencedor do concurso, 0 pintor Constantino Sobral Fernandes, cujo desenho
(Fig. 2) representava a deusa "Ceres" e constituia uma alegoria a um Portugal agricola e republicano.
Por cima a inscric;:ao "REPVBLlCA PORTVGUESA" e por baixo a inscric;:ao "CORREIOS". Na parte superior
do selo, 0 valor em reis, moeda em circulac;:ao 0
data do concurso.

i'" .......................

Viria a ser encarregado da gravura dos
selos, 0 2° gravador da Casa da Moeda, Jose
Sergio de Carvalho e Silva.
Em 22 de Maio de 1911, um decreto com
forc;:a de lei, remodela 0 sistema monetorio
Fig. 19 - Prova do bilhete carta do tipo Ceres, de 5 C,
destinado ao servic;:o internacional, em cartolina
branca. Perfurac;:ao 11 112, de pente. Taxa manuscrita no
selo e sobrecarga SPECIMEN inclinada sobre as linhas
do enderec;:o - Exemplar pertencente a colecc;:ao da
Casa da Moeda.

I I ••••• • ••••••••••••••••••••• • ••• • •••• , •• •
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Fig. 20 - Cartolina creme com interior branco,
impressoo em azul. Inscriyoo "BILHETE-CARTA" em
letras grossas. Corte com a composiyoo centrada em
relayoo perfurayoo 11 112, de pente. Bilhete carta do
tipo Ceres, de 5 C, do serviyo internacional, usado
para 0 estrangeiro no periodo em que 0 porte
internacional era 5 C. Circulado entre LlSBOA CENTRAL
(30-7-1913) e PIESTING (4-8-1913).

a

portugues. 0 decreto e subscrito por Joaquim
Teophilo Braga (Presidente da Republica),
Ant6nio Jose de Almeida (Ministro do Interior),
Bernardino Machado (Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros), Jose Relvas (Ministro das
Financ;as), Ant6nio Xavier Correia Barreto
(Ministro da Guerra), Amaro de Azevedo Gomes
(Ministro da Marinha) e Manuel de Brito Camacho (Ministro do Fomento) (Diorio do Governo n° 122, de
26 de Maio de 1911). A moeda anteriormente em uso "reis" e substitufda pelo "escudo", de acordo com
a equivalencia 1 escudo = 1.000 reis. A centesima parte do escudo e designada por centavo, de modo
que e valida a equivalencia 1 centavo = 10 reis.
Em 9 de Dezembro de 1911, seria assinado pelo Ministro do Fomento, Jose Estevao de Vascocelos
e pelo Presidente da Republica, Manuel de Arriaga um decreto, mandando que comece a ter validade
e a circular no dia 1 de Fevereiro de 1912 a emissao de selos e f6rmulas de franquia de novo tipo,
devendo as respectivas taxas ser expressas na nova moeda (Diorio do Governo n° 289, de 12 de
Dezembro de 1911).
Em 23 de Janeiro de 1912, seria assinada pelo Ministro do Fomento, Jose Estevao de Vascocelos,
uma portaria fixando as taxas e as cores dos selos e outras f6rmulas de franquia da nova emissao (Diorio
do Governo n° 23, de 27 de Janeiro de 1912).
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Apesar do que determinava 0 decreto de 9 de Dezembro, a Casa da Moeda naG conseguiu ter as
novas f6rmulas de franquia prontas na data prevista e estas foram sendo emitidas e postas em circulaC;ao
ao longo do ana de 1912. Relativamente as f6rmulas de franquia que sao objecto do presente artigo,
desconhecemos completamente a data da entrada em circulaC;ao dos bilhetes-cartas do tipo Ceres
das taxas de 2 V2 C, 2 V2 C + 2 V2 C e 5 C.

o estudo realizado sobre os primeiros bilhetes-cartas do tipo Ceres, que sao os primeiros bilhetescartas realmente republican os, permitiu-nos condensar as caracterfsticas das suas variedades no
Quadro II. Todos os bilhetes-carta completos e fechados, medem sensivelmente 140 x 90 mm.
As f6rmulas de franquia de que vimos falando, ou seja os bilhetes-cartas tipo Ceres da 1° emissao,
foram retirados da circulaC;ao a 31 de Julho de 1924, pela portaria 3.909 de 19 de Fevereiro desse ano,
subscrita pelo Ministro do Comercio e Comunicac;oes, Ant6nio Joaquim Ferreira da Fonseca (Diorio do
Governo n° 38, de 19 de Fevereiro de 1924).

Cern anos depois
Em 201 0 passam cem anos sobre a ImplantaC;ao da Republica Portuguesa. Data de festa para uns,
ainda que para outros naG ou pelo menos, nem tanto. Quanto a n6s, estamos convictos que a questao
de regime e hoje uma questao ultrapassada.
Mais que 0 regime importa a democracia, a liberdade, as condic;oes e 0 nfvel de vida, 0 direito ao
trabalho, a saude e a seguranc;a social, os quais se naG podemos garantir serem atendidos em qualquer
Monarquia, tambem naG conseguimos afianc;ar que possam ser contemplados em todas as Republicas.
Para n6s, s6 uma coisa e real, e que os prim6rdios da I Republica sao ricos sob um ponto de vista
filatelico, inteirista e hist6rico-postal.

Terras de Alem Tejo, Marc;o de 2009
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Quadro I - Caracteristicas das variedades de bilhetes-cartas da emissao D. Manuel II com
sobrecarga vermelha "REPUBLICA" (1910)
Taxa

VerIedIIdes

V. . . . . . . d.

decor

cartoIIna

v.~

de
Im~

V~

decem.

sobrKarga
"REPUBLICA"

V.rledlldee

demanch.
degoma

Vllrledlldee d.
dent8ado

Corte com

Amaretacom
interior branco

Alnscri~

a
composiylo
centrada

Alaranjacla com
Interior branco

"BILHETECARTA"
am tetras
flnas

Castanho

v.rI....... de

Cor vermelha

amre~

e

perfu~

Corte com

a
compoail.Ao
desvlada

Amarelo torrado
com Interior
brenco

25 ra

AlnscriQAo
"BILHETECARTA"
em letras
grossas

Castanho
escuro

Gomaem
toda a volta
dafolha

para a
dlrelta em

reIa9Ao e

perfu~

Corte com

a

11 %de pente
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Cor vermelha
escura

compoal~o

desvlada

Camun;:a com
Interior branco

para a
esquema
am~o

e

perfu~

Amarelacom
Interior branco
Castanho
Alaranjada com
Interior branco

25ra+25ra

Amarelo torrado
corn Interior
branco
Castanho
escuro
Camun;:a corn
interior branco

Corte com
ImpresaAo
normal das 3
primelras
linhasdo
end~

a
cornpoal~o

centrada
am retll9Ao

Cor vermelha

e

perfu~o

Corte com
ImpressAo
defeltuosa da
margam
esquerda das
3primelres
linhasdo
ende~

a
compoal~

desvlada
para a
esquerda

Corvermelha
escura

Goma
apenas na
metade de
frente, tanto
da foIha
exterior
cornoda
folha
Interior do
BllheteCarte

emrel~

Depente:
11 % (BliheteCertede
Resposta

Pegs)

e
11 % (BilheteCarte de
Respoata)

e

perfu~

Corte corn

a
comp08i~o

centrada

Azul

Cor vermelha

Em toda a
volta da
folha

11 % depente

Cor vermalha
escura

Na metede
dafolhada
frente

11 Y.. de IInha

amret~o

e

Branca com
Interior
esverdeado

SOra

Azul claro

perfu~

-

Corte com

a
compoak;Ao
desvlada
para a
esquerda
em relll9Ao

e

perfura~

Quadro II - Caracteristicas das variedades de bilhetes-cartas da emissco Ceres (1912)
T_

vartedecles

V. ......... d.

v.......... da

V. ......... d.

de cor

cartoIlna

1m.".alO

corte

Rosada nBS dUBS
faces
VIOlets

Creme com interior
branco

Alnsc~

·BILHETECARTA·
em Ietras finas

2%C

VtoIeta escuro

Amarelo torrado com
interior branco

A Inscric;Ao
·BILHETECARTA·
em letras grosses

Csmun;a com Interior
branco

VIolets

Rosada nas dUBS
faces

A inscric;Ao
·BILHETECARTA·
em letras fines

Alaranjada com
Interior branco

Vartecladae d.
danteado

compos~

centrada em
rel~1lI
perfu~

Corte com a
composiQAo
desviada pera
a dlreita em

Goma em toda
a volta da folha

11 % de pente

reI~1lI

perfurac;Ao
Corte com a
composiQAo
centradaem

Corte com a
composiQAo
centreda em
ralm;ao III
perfurac;Ao
Corte com a
composiQAo
desviada para
a dlreita em

Amarela com interior
branco
VIolets escuro

gonia

rel~1lI
perfu~

Creme com interior
branco
2%C+2%C

manc:ha d.

Corte com a

Amarela com interior
branco
Alaranjada com
Interior branco

V~ d.

reI~1lI

A insc:riQAo
·BILHETECARTA·
em letres grosses

perfurac;Ao
Cortacom a
composlc;Ao
desviada para
a esquerda em

Gomaapenas
nametadeda
franta. tanto de
foIha exterior
como da folha
Interior do
Bilhete-Carta

Depente:
11 % (Bilhete-Carta
de Resposta Paga)
e
11 % (Bilhete-Carta
de Resposta)

reI~1lI

perfurac;Ao
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Corte com a
Azul

Creme com Interior
creme

A Inscric;Ao
·BILHETECARTA·
em Ietras finas

compos~

centradaem
rel~1lI

perfurac;Ao
Corte com a
compos~

Creme com interior
branco

5C

Alnsc~

Azul escuro
Creme com interior
esverdeado

·BILHETECARTA·
em Ietras grosses

desviada para
a direita em
relac;Ao III
perfurac;Ao

Gama em toda
a volta da folha

11 % de pente

Corta com a
composl~o

desvlada para
a esquerda em
~1lI

perfurac;Ao

Selos de Portugal, Colonias, PALOP, e Estrangeiros em novo ou
usado (par paises ou temas)
Literatura e Catalogos Filatelicos e Numismaticos:
WERT, STANLEY GIBBONS, MICHEL, KRAUSE, OOMFIL, etc.
Pacoteria variada tambem par temas au paises, desde 100 diferentes ate 40.000
Albuns com folhas pre impressas para selos de todo 0 mundo
Classificadores, pin~as,lupas, tiras HAWID e todo 0 material que passa
imaginar para filatelia e numismatica
Representantes das marcas UNDNER, SAFE, YVERT e HAWID.
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(I)
Abstract
The philatelic and postal literature below quoted Is
a repertory and contents analysis of some books related
to portuguese maritime mall.
We will present several books published mainly In
Portugal though there are also some of them published
In England

Ac6c1o Horta da Luz
ahluzOClix.pt

The analysis contains the bibliographical data, their
contents and some detailed approaches whenever
relevant. TIplcally we would say that several ones are
out of stock. others out of market and other ones not
easy to find out. There's nothing new here, because as a
matter of fact we are talking about Items of collections
and they may be not only stamps, covers, cards or
stationeries, but also books.

Introduyoo
Em 1927 foi editado em Lisboa, da auto ria de
Godofredo Ferreira um livro intitulado Bibliogratia hist6rica
dos correios, a que se seguiram pelo mesmo autor varias obras
versando a materia em apre<;:o. Salientam-se entre estas 0
Cat6/ogo sistematico da biblioteca da administraqoo gera/
dos correios, te/egratos e te/e ton es, edi<;:oo dos Servi<;:os
Culturais dos cn em 1950, com a colabora<;:oo de varios
funcionarios e sob a sua orienta<;:oo e os seus varios
suplementos. Publicou igualmente 0 Cata/ogo do que
escreveram tuncionarios dos correios, te/egratos e te/etones,
com edi<;:oo dos Servi<;:os Culturais dos cn em 1955. Estavam
assim dados passos fundamentais para a grande obra de
inventaria<;:oo com cariz sistematico da literatura da
especialidade, a que entretanto se juntou outro pioneiro
nesta area, Alexandre Guedes de Magalhoes.
A partir do n050 da revista Mercado Filatelico editada
em Novembro-Dezembro de 1951, no Porto, por Artur O. de
Vasconcelos, Guedes de Magalhoes come<;:ou a publicar 0
estudo sistematico do "Inventario da bibliografia filatelica
portuguesa". Em Maio de 1957 no n° 95 da revista em questoo
fez sair 0 5° aditamento ao mesmo inventario.
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Em 1966 publicou Guedes de Magalhaes, em Ifngua inglesa, "A bibliography of portuguese philatelic
literature" na Philatelic Literature ReviewVol.15, N°1, Second Series N°50, de March 31, editada em New
York, pela American Philatelic Society/Philatelic Literature Association. Em 1967 no Vo1.16, N°3, Second
Series N°56 de September 30 e em 1975, Vo1.24, N°4, Second Series N°89 de December 31. publicou na
mesma revista dois suplementos ao estudo em epfgrafe.
Portugal e um pafs com fronteira marftima e com um passado vasto de relac;:6es posta is e de
transportes via oceano Atlantico e Mediterraneo com inumeros pafses. Perante esta circunstancia
natural se torna 0 reconhecimento de que os objectos de correia safdos, entrados e em transito, por via
marftima, fac;:am parte dum patrim6nio postal que, desde que em 1797 se iniciou a transic;:ao dos correios
para a posse do estado, passou a ser reconhecfvel pelas marcas, carimbos e anotac;:6es postais que de
forma sistematica passaram a ser aplicadas nos respectivos objectos de correspondencia.
Apresentam-se neste estudo varios livros sobre a essencia da organizac;:ao dos servic;:os postais
marftimos, correspondendo a um corpo de conhecimentos que permite enquadrar e perceber a natureza
das operac;:6es de manipulac;:ao postal e respectivos vestfgios nos objectos de correspondencia.
Os livros sobre hist6ria postal marftima que se apresentam neste estudo nao sao tudo 0 que se
editou nos ultimos anos, ficando em aberto e para outra oportunidade a caracterizac;:ao de outros
livros, estudos e autores que sobre estas materias tem obra publicada quer em Portugal quer no
estrangeiro.
I - LlVROS EDITADOS EM PORTUGAL

1 - BONINA. Ant6nio Jose de Almeida Marques (1994). Carreira para Angola Navios portugueses
que transportaram passageiros e correia (7858-7976). Lisboa: Museu de Marinha. 39 paginas.
2 - BONINA. Ant6nio Jose de Almeida Marques (SO). Carreira para Angola - /I Parte Navios
portugueses que transportaram passageiros e correia (7979-7938). Lisboa: Museu de Marinha. 40 paginas.
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Os dois livros de Bonina apresentam-nos as companhias de navegac;:ao portuguesas com carreira
e transporte de correia de e para Angola dentro das datas referidas, os seus barcos e respectivas
caracterfsticas e as datas de partida e chegada dos navios a Lisboa.
Ambos os livros apresentam ilustrac;:6es de barcos, de pec;:as de correia circulado pelos mesmos e bem
assim de marcas e carimbos utilizados a bordo dos respectivos paquetes inciuindo igualmente navios
de guerra.
3 - CAMARA. Dr. Romano Caldeira (1994). A historia postal marftima em Portugal. Lisboa: Academia
de Marinha. 106 pags.
o livro apresenta-se dividido em tres capftulos sendo 0 primeiro dedicado a uma retrospectiva
das nossas relac;:6es marftimas desde 1520 ate 1820, passando pel os princfpios do seculo XIX, pelas

consequencias das rotas maritimas e postais inglesas decorrentes
da presen<;a da famnia real no Brasil e pelo aparecimento do vapor aplicado 0 navega<;oo.

A Hist6ria Postal Maritima
em Portugal

o segundo capitulo abrange os anos de 1819 e 1820. 0
papel dos corsarios na navega<;oo. a fome. a peste. a guerra. as
questoes religiosas e de novo as implica<;oes do aparecimento da
navega<;oo a vapor.

Este terceiro capitulo da-nos uma apresenta<;00 dos beneficios da utiliza<;oo da informatica no
tratamento de dados postais mariti mos. nomeadamente com a constru<;oo
de bases de dados e respectiva indexa<;oo por assuntos. Contem este terceiro capitulo varios exemplos
praticos de indexa<;oes de
movimentos de barcos. portos de origem. datas de chegada ou partida. etc .• nos anos de
1819 e de 1820.
4 - CAMARA. Dr. Romano Caldeira (1990). Cate/ogo de
marcos e carimbos do correia marftimo portugues. SL: SE. 20
edi<;oo. 204 paginas. no edi<;oo em 1975 pela AP.F.T. com 68
paginas).

RO~lANO CALDEIRA CAM ARA

CatcHogo
de
Marcas e Carimbos
do
Correio Maritimo Portugues

1990

o catalogo em ques-too foi editado em fasciculos integrados na revista Clube Correio Marftimo a
partir do n051 de Novembro de 1990. sendo na epoca en cad ern ados exemplares a pedido dos interessados.

I

!(3ol/gresso
,,"\faciol/al
de 8 ilalelia

o arrolamento dos diferentes tipos de marcas e carimbos do correia maritimo portugues e apresentado por
tipos. com ilustra<;oes e contendo inumeros dad os e comentarios. por vezes alargados. relativos a datas de utiliza<;00. dimensoes. listas de barcos de companhias maritimas
portuguesas. correia naval. numero de pe<;as conhecidas.
val ores. etc. Abrange Portugal continental. A<;ores. Madeira e as antigas col6nias portuguesas.
5 - HERNANDEZ. Maria da Concei<;oo (SD). "Correio
maritimos". In pags 122-185 de I congresso nacional de filatelia Conc/usc5es Teses e comunicm;;c5es. Aveiro: Sec<;oo
Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos. 282 paginas.

CO N CLUSOES

YESES E COMUNICACOES

EDICJO

Foi no ja longinquo ana de 1966 que se realizou 0 I
Congresso Nacional de Filatelia que veio a dar origem ao
estudo sobre correios maritimos do livro atras citado. Come<;a 0 estudo em questeD pela navega<;oo portuguesa
desde a 10 dinastia. apresentando inumeros pormenores
relativos 0 legisla<;oo postal e ao correia maritimo desde 0
fim do sec. XVIII ate ao fim do sec. XIX.

OA SlCC.lo flu.T£UC.a ( NUMlSMATtcJ. 00 QUI[ DOS GAUIOS

Dos varios assuntos abordados ao longo do estudo
salientam-se na I parte uma rela<;oo de barcos correios
maritimos de 1798-1801. a conven<;oo para 0 estabelecimento de correia entre 0 Rio de Janeiro e a Inglaterra
em 1810 e os barcos correios maritimos para as ilhas na
primeira metade do seculo XIX. Da II parte refiram-se como essencial as companhias de navega<;oo a
vapor portu-guesas do seculo XIX. as principais linhas postais portuguesas de 1881 a 1898 e para terminar
uma lista de companhias de navega<;oo estrangeiras incluindo rotas e navios.
... '.0
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6 - MAGALHAES, A. Guedes de (1977). Car/us vindas do
Brasil peJos paquetes transatJanticos. Porto: Victor Simarro. 62 paginas.

... QI£Df.s DE MAG.&l.HAES

Como 0 proprio titulo indica este pequeno livro, editado
no ja distante ana de 1977, versa sobre 0 correia circulado do
Brasil para Portugal. Apresenta estudos sobre linhas mariti mas
portuguesas, brasileiras, inglesas, francesas, italianas e alemas. A
entrada em Portugal adiciona a ligac;:ao maritima Lisboa-Porto.
Contem inumeras reproduc;:6es de cartas e respectivas marcas
postais com dimens6es e datas conhecidas na epoca para as
mesmas.

ARMANDO MARIO o. VIEIRA

PAQUETES A VAPOR
PARA 0 BRASIL
(1851 -1877)
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1991
NUcLEO FILATEUCO 00 ATENEU COMERCIAL 00 PORTO

CARTAS VINDAS DO BRASIL
PELOS
PAQUETES TRANSATLANTICOS

Relativamente as marcas de entrada maritima abrange
os carimbos P. TRANSA-TLANTICO e as suas
cores cf. as compaYIClOf'l SIUANtO
nhias maritimas transportadoras do correio,
os carimbos, C. Est. de
N., P. BRIT", BARRA DO PORTO e alguns administrativos.
7 - VIEIRA, Armando Mario O. (1991). Paquetes a vapor para 0 Brasil (7857-7877). SL (Porto): Nucleo Filatelico do
Ateneu Comercial do Porto. 311 paginas.
Vieira apre-senta neste livro as 25 companhias de
navegac;:ao que fizeram a carreira entre Portugal e 0 Brasil
no terceiro quartel do seculo XIX. Para as empresas em questao sao fornecidos dados relativos a legislac;:ao portuguesa
aplicavel ao transporte de correia e tabelas com as datas
de chegada e partida de Lisboa e numero de dias de viagem entre os diferentes portos de escala.

No que se refere aos portes da correspondencia contem este livro as mesmas divididas em
paquetes subsidiados, paquetes naG subsidiados e va pores
mercantes e navios de vela, acompanhados da legislac;:ao
aplicavel. Para os portes de Cabo Verde e da Madeira e
apresentado um capitulo proprio de 3 paginas.

o livro contem ainda referencias aos agentes
encaminhadores e bem assim diversas reproduc;:6es de pec;:as de correio. A terminar sao apresentados indices e listas
que permitem a consulta sob diversas entradas.

INDiCE
Prdicio

Refira-se por fim que as tabelas das paginas 103 e 104
aparecem duplicadas no livro, tendo 0 autor na epoca feito chegar aos que Iho comunicaram uma tabela para substituic;:ao da da pagina 103.

o

Correia pclas Vaperes CastOR»

o livro comec;:a com uma abordagem dos transportes terrestres no principio do seculo XIX em Portugal, analisando 0 papel da mala-posta no transporte de correspondencia. Seguidamente do-nos um estudo do papel da navegac;:ao a vapor ao longo da costa portuguesa nomeadamente entre Lisboa e Porto e Lisboa e 0 Algarve, incluindo

Port.
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8 - VIEIRA, Armando Mario O. (1988). Subsfdios para a
hist6ria do correia marftimo portugues. SL (Porto): Nucleo
Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. 301 paginas.
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no mesmo as companhias marftimas, os va pores e bem assim os hor6rios de partida e de chegada das
carreiras de barcos, vulgo timetables em Ifngua inglesa. 0 perfodo abrangido por este estudo versa
essencialmente 1821 a 1864, data a partir da qual 0 autor considera que 0 aparecimento das relac;:oes
ferrovi6rias entre Lisboa e 0 Porto alteraram 0 figurin~ de transporte de correspondencia ate af existenteo Abrange igualmente esta obra as implicac;:oes no transporte de correia das invasoes francesas, das
lutas liberais e da guerra da Patuleia.
As marcas posta is aplicadas as correspondencias marftimas sao estudadas pelo autor quer no
seu ambito funcional quer nos respectivos perfodos de aplicac;:ao, a que se adicionam as tarifas posta is
do correia marftimo entre Portugal e 0 Brasil desde 1798 ate 1877.
Para alem de textos a informac;:ao e tambem tratada em tabelas e acompanhada por reproduc;:oes de pec;:as de correia marftimo.
Inclui ainda 0 livro diversos estudos de natureza postal e
marftima de que se salientam a telegrafia semaforica no final
do seculo XIX e principio do seculo XX, alguns carimbos de barcos
de guerra portugueses ate cerca de 1940s, os Corunna Boats
desde 1689 a 1815 e os paquetes ingleses e as marcas posta is
aplicadas ao correia transportado pelos mesmos.
II -

I'OR"I UGursl'
SIIII'I'ING COlvllHNII~ .
I'AQUHIOI &. SHII'
CANCELLATIONS

LlVROS EDITADOS NO ESTRANGEIRO

1 - GREENWOOD, Professor Richard, CAMARA. Dr. Romano,
COCKRILL, Philip (1983). Portuguese shipping companies,
paquebot & ship cancellations. Hampstead Norreys: Cockrill
Series Booklet N°40. 100 p6ginas, texto em ingles.

l'mFsS{)r Rlchanl Gm'lIlIuMI
Dr. Romano Cmllllni &
!YIIII/, OlCkrtll

A colaborac;:ao de tres autores permitiu a publicac;:ao na
conhecida serie da Cockril de um estudo sobre 0 correia
marftimo portugues.

o essencial dos estudos apresentados neste livro incide
sobre 0 perfodo 1797 - 1974, nomeadamente com listas de
veleiros portugueses, de companhias marftimas portuguesas e respectivos barcos seguidos das suas
caracterfsticas incluindo a tonelagem, datas de construc;:ao e aquisic;:ao, nome do construtor, dimensoes
e destin~ final. Um dos capftulos deste estudo abrange, com reproduc;:oes, as marcas posta is e carimbos
de Portugal e antigas colonias, aplicados a correspondencia
marftima.
PAQUEBOT CANCELLATIONS
OF THE WORLD
By

2 - HOSKING, Roger (2000). Paquebot cancellations
of the world. London: Cavendish Philatelic Auctions Ltd, third
edition. 352 p6ginas. Texto em ingles.

ROGER HOSKING

o cat610go de Hosking contem um invent6rio dos
carimbos e marcas de tipo paquebot de todo 0 mundo
apresentando reproduc;:oes gr6ficas das mesmas, dimensoes,
datas de utilizac;:ao conhecidas, graus de raridade e
observac;:oes diversas. Os graus de raridade utilizados sao
seis desde muito comum a muito raro.
A estrutura de apresentac;:ao deste livro encontrase organizada por ordem geogr6fica terminando 0 estudo
com um fndice alfabetico de portos de aplicac;:ao dos
carimbos.

.......... .,

A 2° edic;:ao desta obra, com 307 p6ginas, data de
1987 e apresenta uma estrutura de organizac;:ao da
informac;:ao diferente da 3°. Na 2° edic;:ao 0 livro contem uma
primeira parte com os carimbos conforme foram publicados
na 1° edic;:ao em 1977 a que se segue uma ~ parte com os
que apareceram posteriormente a 1977. Por esta razao os numeros de cat610go nan sao iguais na 2° e
na 3° edic;:ao.
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3 - DRECHSEL Edwin (1980).
The paquebot marks of Africa, the
mediterranean countries and their
islands. London: Pall Mall Stamp
Company Ltd. on behalf of Robson
Lowe Ltd. 72 paginas. Texto em ingles.
As primeiras 6 paginas deste
livro contem uma introduc;:oo relativa aos prim6rdios da aplicac;:oo dos
carimbos paquebot ao longo do espac;:o geografico abrangido pelo
estudo. Constam da introduc;:oo referencias as datas mais antigas conhecidas, a legislac;:oo da UPU, as diferentes designac;:oes adoptadas
para os carimbos, etc.

The Paquebot Marks
of

Africa,
the
Mediterranean
Countries,
and

their Islands
ay

A estrutura desta publicac;:oo
Edwin Drechsel
esta organizada por ordem geografica contendo dimensoes, datas de
utilizac;:oo dos carimbos, referencias aos ja distantes estudos de Studd e de Joesten e bem assim uma
col una de observac;:oes. Acompanham este arrolamento reproduc;:oes dos carimbos e marcas em apreC;:O, respeitantes as regioes geograficas referidas no titulo incluindo Portugal.
III - CONCLUSAO
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Os livros e estudos apresentados soo fundamentais para 0 estudo do correia maritimo com saida,
entrada e transito por Portugal. Soo fundamentais porque embora noo sejam os unicos escritos sobre
estes assuntos noo soo substituiveis por outros. Refira-se no entanto que as obras em analise noo esgotam 0 assunto. outrossim abrem horizontes de analise e pesquisa que implicam frequentemente a necessidade de utilizac;:oo de outras bibliografias e outras fontes.
Os periodos de tempo analisados pelos livros caracterizados voo na sua essencia de 1797 ate
perto do fim do seculo xx. As obras em aprec;:o abrangem e caracterizam os momentos fundamentais
do correia maritimo portugues, a estrutura de organizac;:oo dos servic;:os e consequentes marcac;:oes da
correspondencia, as mudanc;:as socia is e politicas com implicac;:oes na hist6ria postal e inclusive as
inovac;:oes tecnol6gicas introduzidas nos meios de transporte.
Palavras-chave / Keywords - Correio maritimo, hist6ria postal maritima, literatura filatelica, livros,
books, maritime mail, philatelic literature, maritime postal history.

Rua do Carmo. 98 • 1200-094 LIS BOA • Tel.: 213 423 736 • 213 460 783 • Fax.: 213 423736
http://filateliadochiado.com.sapo.pt • e-mail: filateliadochiado@net .sapo.pt

&Iolf rIe #of'aJKblfae
&. (Jif e rlefo;tlJlf
(//1)
Todas as colecc;:oes de selos ficam enriquecidas com a
apresentac;:oo de variedades resultantes de "erros e defeitos".
Noo h6 duvida que, noo questionando 0 seu valor, as referidas
variedades muito atraem a atenc;:oo dos coleccionadores e
ate dos observadores noo especializados.

Cor1os Kullberg
carlos.kuliberg@Sapo.pt

A origem destas pec;:as filatelicas est6 maioritariamente
relacionada com as fases de impressoo (impressoo omitida,
deslocada, invertida, excesso de tinta, falta de tinta, impressoo
no verso, impressoo dupla, tripla ....), falhas de preparac;:oo das
chapas (fendas, letras trocadas, letras defeituosas ....) e falhas
no aplicac;:oo do denteado (omissoo, duplicac;:oo, deslocac;:oo).
Obviamente que 0 valor de coda uma das pec;:as, sempre
bastante superior 00 do selo base, est6 no razoo directa do
procura e no razoo inversa do numero de exemplares
conhecidos.
Numa colecc;:oo de Moc;:ambique podem-se encontrar
centenas de varied odes por "erros e defeitos", umas
assinaladas nos respectivos cat610gos e outras, por opc;:oo ou
desconhecimento do sua existencia, ate agora ignoradas.
Considerando 0 interesse que pode ter a observac;:oo das
mesmas, voo ser aqui apresentadas mais algumas imagens,
muitas das existentes numa colecc;:oo especializada, tendo por
base a ordem das respectivas emissoes, independentemente
de estarem ou noo referidos nos cat610gos.

- 1841944 - 4° Centen6rio de
Lourenc;:o Marques - $50
ca~anho,
par noo
denteado.

fig. 184

- 1851944 - 4° Centen6rio de
Lourenc;:o Marques - $50
castanho, impressoo
castanho claro deslocoda.

Fig. 185

- 1861946 - 4° Centen6rio de Lourenc;:o Marques com sobretaxa - 20$00 preto,
sobretaxa invertida.
- 187 1946 - Selos "Imperio Colonial Portugues" com sobretaxa - 10 centavos s/15
c. castanho, tres diferentes posic;:6es de sobretaxas duplas.
- 1881946-Selos "Imperio Colonial Portugues" com
sobretaxa - 10 centavos s/15 c. castanho,
defeito de impressoo no algarismo "0" de "10".
- 1891946 - Selos "Imperio
Colonial Portugues" com
sobretaxa - 10 centavos
s/l5 castanho, sobretaxa
invertida.
- 1901946 - Selos "Imperio
Colonial Portugues" com
sobretaxa - 10 centavos
s/l5 castanho, tira de 3
selos, margem de folha, com sobretaxa deslocada.

Fig. 187

- 191 1948 - Centen6rio de Lourenc;:o Marques - 4$50 vermelho,
defeito de impressoo par excesso de tinta.
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- 1921948/49 - Vistas de Moc;:ambique - 2$00 sepia,
par noo denteado.
- 1931951 - Peixes de Moc;:ambique - 2$00
policromo, 2$50 policromo, c om Impressoo
Fi . 192
desloc?da da cor azul e da cor preto,
g
respectlvamente.
194 -1951 - Peixes de Moc;:ambique - 3$50 policromo,
defeito de impressoo na letra "M" de MOC;::AMBIQUE.

-

- 1951951 - Encerramento do Ano Santo - 5$00
vermelho, defeito de impressoo, "F" par "E" em "E
CUJA".
- 1961951 - Centen6rio do Nascimento
de Vrtor Cordon - 5 Esc. Azul,
defeito de impressoo, algarismo
trac;:ado.
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Fig. 195

- 1971951 - Centen6rio do Nascimento de Vftar
Cardon - 1 Esc. Castanho, 5 Esc. azul, serie
em quadra canto de folha, selos noo
denteados.

Fig. 194

- 2021952 - IV Congresso do Turismo Africano - 1$50
policromo, impressoo a preto deslocada.
- 2031952 - IV Congresso do Turismo Africano - 1 $50
policromo, defeito de impressoo na legenda
"CORREIOS" .

CORREIOS

Fig. 204
Fig. 202

- 2041953 - Exposic;oo de Arte Sacra Missionaria - lac. castanho e Iilas
cinzento, denteado deslocado.

"

Fig. 203

- 2051953 - Exposic;oo de Arte Sacra
Missionario - lac. castanho e liIas
cinzento, impressoo liIas cinzento
deslocada.
- 2061953 - Borboletas de Moc;ambique
- $15 pOlicromo em fundo amarelo,
impressoo carmim deslocada.

Fig. 206

Fig. 207

- 2071953 - Borboletas de Moc;ambique

- $50 poli cromo em fundo azul, impressoo a preto deslocada.
- 2081953 - Borboletas de Moc;ambique - 1$00 policromo em fundo azul claro, defeito de
impressoo com algarismo "0" partido.
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- 1981953 - Exposic;oo Filatelica de Lourenc;o Marques - 1$00 policromo, Impressoo
a castanho deslocada.
- 1991954 - 4° Centenario da Fundac;oo da
Cidade de S. Paulo - 3$50 policromo,
defeito de impressoo com deslocac;oo das cores cinzento e amarelo.

Fig. 199

Fig. 200

- 2001954 - 4° Centenario da Fundac;oo da Cidade de S.
Paulo - 3$50 policromo, defeito de impressoo por
excesso de tinta, toma legendas ilegfveis.
Fig. 201
- 201 1954 - 4° Centenario da Fundac;oo da Cidade de S. Paulo - 3$50 policromo,
impressoo no verso.
- 2091954 - Carta Geografica de Moc;ambique - $10 policromo,
par com deslocac;oo da impressoo a vermelho.
- 2101954 - Carta Geografica de Moc;ambique - $1 0FPc0~cromo,
par com deslocac;oo da impressoo a azul.
g.
- 211 1954 - Carta Geografica de Moc;ambique - $10 poli cromo,
impressoo no verso.

Fig. 198
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- 212 1954 - Carta Geogrofica de
Mo<;:ambique - $20 policromo,
impressao a cinzento deslocada.
- 2131954 - Carta Geogrofica de
Mo<;:ambique - $20 policromo,
quadra com impressao a azul
deslocada.

Fig. 215

- 2141954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - $50 pOlicromo,
c om assinalado defeito de impressao.
- 2151954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - $50 policromo,
quadra com denteado deslocado.
- 2161954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 1 $00 poli cromo, selos com impress6es "fantasmas".
- 217 1954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 1$00 policromo, par com impressao a vermelho deslocada.
- 2181954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 1$00 poli cromo, com assinalado defeito de impressao.
- 2191954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 2$30 policromo - par com impressao a vermelho deslocada
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- 2201954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 2$30 policromo, impressao a azul deslocada.
- 221 1954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 4$00 policromo, impressao a azul deslocada.
- 2221954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 4$00 policromo, Impressao a vermelho
deslocada.

Fig. 218

- 2231954 - Carta Geogrofica de Mo<;:ambique - 10$00 policromo, selos com impress6es deslocadas, c or azul,
cores verde e azul, respectivamente.
~;.-- ~---
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Fig. 220

Fig. 221

Fig. 222

Fig. 223

- 2241954 - Carta Geogr6fica de Mo<;ambique _
20$00 poli cromo, impressoo a castanho
deslocada.
- 2251954 - Carta Geogr6fica de Mo<;ambique 20$00 poli cromo, com not6vel defeito de
impressoo.

Fig. 224

Fig. 225

Fig. 226

- 226 1954 1.° Exposi<;oo Filatelica de Manica e Sofala - 1$50 policromo,
impressoo a aura e a verde, deslocadas.
- 227 1954 1aExposi<;oo Filatelica de Manica e Sofala - 3$50 policromo com defeito de impressoo, "C;" com duas cedilhas.
- 2291958 Sextos Congressos Internacionais de Mediclna Tropical e
I
C " ~ ' .. 'I
Paludismo 1$50 policromo, impressoo da cor vermelho omitida (taxa e legend a
Fig. 227
Mo<;ambique). E somente conhecida a existencia de uma folha de 50 selos, parte da
qual foi vend ida ao publico na Esta<;oo Central de Louren<;o Marques e os restantes selos entregues na
Direc<;oo do Correio.
- 2301961 - Brasoes de Mo<;ambique - $05
poll cromo, impressoo a prata
deslocada.
- 2311961 - Brasoes de Mo<;ambique - $15
poli cromo, dupla impressoo a azul.

POJtTUCU£Sl.
- 2321961 - Brasoes de Mo<;ambique - $15 policromo, par com
desloca<;oo do denteado.
- 2331961 - Brasoes de Mo<;ambique - $30 policromo,
impressoo a prata r--'~~~~~~
deslocada.
~.M7

Fig. 234

- 2341961-Brasoes de Mo<;ambique - $30 poli-cromo, par com im-pressCio
a aura deslocada.

- 2351961 - Brasoes de Mo<;ambique - $50 poli cromo, canto de folha com impressoo a azul dupla/deslocada.
- 2361961 - Brasoes de Mo<;ambique - 1 $50 policromo,
impressoo a preto deslocada.

............ ·····ir...............

- 2371961 _ Brasoes de Mo<;ambique - 1$50
policromo, impressoo a prata deslocada.
- 2381961 - Brasoes de Mo<;ambique - 2$00
policromo, impressoo a vermelho (taxa e
legenda Correio) omitida.

··
MOQAMBIQUE

MO<;AMBIQUE

Fig. 237

Fig. 236

MOf;AMBIQUE

Fig. 235

- 2391961 - Brasoes de Moc;:ambique - 2$00 policromo, impressao a
vermelho deslocada.

- 2401961 - Brasoes de Moc;:ambique - 2$00 policromo, impressao a
Duro deslocada.
- 2411961 - Brasoes de Moc;:ambique - 2$50 policromo, quadra com impressao a preto
deslocada.
- 2421961 - Brasoes de Moc;:ambique - 2$50 policromo, par
canto de folha, com impressao a azul deslocada.
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- 2431961 - Brasoes de Moc;:ambique - 3$00 policromo, impressao a prato deslocada.

McJC.mB1QUB .

Fig. 242

Mm;A'MBIQUP.

.J :

Fig. 241

- 2441961- Brasoes de Moc;:ambique - 3$00 policromo, impressao a prato deslocada.
- 2451961 - Brasoes de Moc;:ambique - 3$00 policromo, dois exemplos de deslocac;:ao do denteado.
-~-

~

1961 - Brasoes de Moc;:ambique - 4$00 poli cromo, quadra apresentando defeitos de impressao por azul
esborratado.
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Fig. 243

Fig. 244

Fig. 245

.

- 2471961 - Brasoes de Moc;:ambique - 4$50 poli cromo, quadra apresentando
defeitos de impressao p~r vermelho
esborratado.
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Fig. 246

- 2481961 - Brasoes de
Moc;:ambique - 4$50
policromo, com deslocac;:ao do denteado.

- 249-
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Fig. 247

1961 - Brasoes de
Moc;:ambique - 7$50
policromo, quadra com
impressao a vermelho (taxa e legend a
Correio) omitida.

- 250-

1961 - Brasoes de
Moc;ambi-que
50$00
policromo, quadra canto de
folha, com impresseo a preto
deslocada.
- 251 Fig. 251

1962 - Modalidades Des-portivas - 2$50
policromo, impresseo a verde

deslocada.

.

- 228-
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1962 - 253 Anivers6rio do DETA - 3$00 policromo, quadra com impresseo fantasma a vermelho.
- 252-

1963 - Embarcac;oes do Marinha Portuguesa $30 policromo, impresseo a vermelho deslocada.

Fig. 250

- 253-

1963 - Embarcac;oes do Marinha portuguesa - $30 policromo, par com
Impresseo a azul deslocada.
R T 0
- 2541963 - Embarcac;oes do Marinha Portuguesa - $30 policromo, impresseo a vermeIho omitida.
70

Fig. 228

Fig. 255

Fig. 252

Fig. 253

- 255 1963 - Embarcac;oes do Marinha portuguesa - $30
policromo, impresseo a preto (Republica Portuguesa / nome do Caravela) omitida.
- 256-

1963 - Embarcac;oes do Marinha Portuguesa - $50 policromo, impresseo amarelo
torrado deslocada.
- 257-

1963 - Embarcac;oes do Marinha Portuguesa - 1$00 policromo, par com impresseo
a vermelho deslocada.
- 258-

~

Fig. 258

Fig. 259
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No ana de 2009, mais precisamente a 10 de Fevereiro,
fez dez anos que a genial pintora nos deixou.

Esempre bom recordar a sua obra e tambem um pouco
da sua actividade como pessoa e tambem como artista
pl6stica.

Jorge LourenyO
jorgelourenc;038@gmail.com

Por isso, vamos deixar nas p6ginas do boletim do Clube
Filatelico de Portugal algumas "pinceladas" a respeito da
artista.
Ficou conhecida na pintura, nao s6 portuguesa mas
tambem mundial como MALUDA, pseud6nimo que usou em
tados os actos ate a sua morte.

o seu nome verdadeiro e Maria de Lurdes Ribeiro,
nascida a 15 de Novembro de 1934 e faleceu a 10 de Fevereiro
de 1999.
Nasceu na cidade de Pangim, em
Goa, no entaa Estado Partugu9s da India.
Viveu desde 1948 em Lourenc;:o Marques,
actual Maputo, capital da Republica de
Moc;:ambique. on de comec;:ou a pintar e
onde formou, com mais quatro pintores, a
grupo que se intitulou "Os Independentes", que exp6s colectiva-mente em 1961.
1962 e 1963. Em 1963 obteve uma bolsa
de estudos da Fundac;:ao Calouste
Gulbenkian e viajou para Portugal. onde
trabalhou com 0 mestre Roberto d e Araujo
em Lisboa.

o primeiro trabalho de Maluda
para os Correios de Portugal apareceu na
emissao de 19 de Marc;o de 1985 Qulosque de Usbaa, Fig.1. Trata-se de uma
minl-folha com 16x4 selos com 0 Qulosque
da Calc;ada de Santos, Quiosque Tivoli,
Quiosque do Porto de Usbaa e Qulosque
da Artllharla 1. Todos os selos tern 0 valor
de 20$00.
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QUIOSQUE TIVOLI
........ c..... , ............

A Fig.2 e um envelope especial do Qulosque
Tivoli, com os 4 selos da emlssao obllterados com 0
carlmbo de 1.0 dla de Usboa. No dla do emissOo Maluda
esteve neste presente neste a autografar pecras
filatelicas. 0 envelope reproduzido tem a sua asslnatura
e fol reglstado pelo assoclado Joaqulm Cortes que
genHlmente 0 cedeu para reproducroo.
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Figura 2

Entre 1964e 1967 viveu em Paris, bolseira da Gulbenkian. Aftrabalhou na Academie de la Grande
Chaumiere com os mestres Jean Aujame e Michel Rodde. Foi nessa altura que se interessou pelo retrato
e por composic;oes que fazem a sfntese da paisagem urbana, com uma paleta de cores muito
caracterfstica e uma utilizoc;ao brilhante da luz, que
conferem as suas obras identidade muito pr6pria e
inconfundfvel.

A Flg.3 fol 0 segundo trabalho reallzado pela
plntora para os CTT. Trata-sa de quatro salos com as taxas
de 22$50, Fortaleza de S. Lourencro (actual Palacio do
Govemador), 52$50, Fortaleza do Plco, 68$50, Fortaleza
de 5: Tlago e 100$00, Forte do Machlco. Estes salos foram
emlHdos a 1 de Julho de 1986.

Figura 3
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No que dlz Flg.4 frata-sa de uma magnifica obra da
plntora que os CTT emlHr em forma de mlnl-folha, 4X4 salos
altemados, Farol das Berlengas, Farol de Avelro, Farol do
Cabo de S. Vicente e Farol do Cabo Mondego, todos no
valor de 25$00 clrculando desde 12.6.87 a 31 Dezembro de
1992.
Em 1969 realizou a sua primeira exposic;ao individual
na Galeria do Diorio de Notfcias, em Lisboa. Em 1973 realizou
uma grande exposic;ao individual na Fundac;ao Gulbenkian,
que obteve grande sucesso, registando cerca
de 15.000 visitantes e
Ihe deu grande notoriedade a partir de entao.
........................
Entre os anos de 1976!
~
1978 foi novamente
bolseira da Fundac;ao
~
~
Gulbenkian, estudando
~
~
em Londres e na Suic;a.
Figura 4
A partir de 1978 dedicou-se tambem a temotica das Janelas, procurando utilizo-Ias como
E
~
i...................... :
metofora da composic;ao publico-privado.

~

l
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Figura 5

Denfro da temaHca Janelas e integrada no ambito EVORA
- PATRIM6NIO MUNDIAL e Exposlcrao Fllatelica "Lubrapex-88",
Maluda plntou para os CTT a Janela de Garcia de Resande da
Casa Cordovil. 0 bloco, no valor de 150$00 que teve 0 poder de
clrculacrao desde 13.5.88 ate 31/8/1995.

Em 1979 recebeu 0 Premio de Pintura da Academia
Nacional de Belas Artes de Lisboa. Nesse ana realizou ainda
uma exposi<;oo na Funda<;oo Gulbenkian em Paris. A partir
de 1985, Maluda foi convidada para fazer varias series de
selos para os CIT: Dois selos da sua autoria ganharam na
"Word Governm Stamp Printers Conferece", em Washington, em 1987 e em Perigueux (Fran<;a), em 1989, 0 premio
mundial para 0 melhor selo. Em 1994 recebeu 0 prestigiado
premio Bordalo Pinheiro, atribufdo pela Casa da Imprensa.
No ambito da "Lisboa Capital da Cultura", realizou uma exposi<;oo individual no Centro Cultural de Belem em Lisboa.
Em 1998 foi agraciada pelo Presidente da Republica
Jorge Sampaio com a Ordem do Infante D. Henrique, ao
Figura 6
mesmo tempo que realizou a sua ultima exposi<;oo individual,
"Os selos de Maluda", patrocinada pelos
CIT.
A mini-folha da serie Uniao das Cidades Capitals
Embora experimentando varios
de Lingua Portuguese (UCCLA) pintada por Maluda apageneros,
incluindo retratos, serigrafias,
rece na fig. 6. A imagem reproduz os tao caracteristlcos
tape<;arias, cartazes, paineis murais,
"Telhados de Usboa". A mini-folha e composta de 4 selos
ilustra<;oes e selos de correio, 0 cerne
no valor de 130$00 cada. Circulou desde 30.7.93 ate 31
principal
da pintura de Maluda esta
de Marc;:o de 1999.
muito voltado para a sfntese da
paisagem urbana, no que a sua arte,
segundo alguns, segue, conceptualmente, Paul Cezane, 0 mestre do Impressionismo.
Os quadros que pintava eram baseados principalmente nas cidades, nomeadamente na pintura
de paisagens urbanas, janelas e varios outros elementos arquitect6nicos.
A notoriedade das suas obras pict6ricas aparentemente
mais simples, ao mesmo tempo que a promovia a uma das mais
populares pintoras portuguesas das ultimas decadas do seculo XX
artfstico portugues, tambem teve 0 efeito negativo de encobrir
uma vasta obra de cria<;oo grafica mais complexa.
Na sua carreira, Maluda efectuou 24 exposl<;oes
individuais e esta representada em varios museus, entre os quais
os da Funda<;oo Gulbenkian e do Centro Cultural de Belem mas
tambem em varias colec<;oes particulares em Portugal.

o ultimo trabalho de Maluda para os CTT esta presente
na fig. 7. A emissao teve por tJrulo Sintra - Patrim6nio Mundlal e
reproduz 0 Palacio Nacional da Pena, em forma de bloco. Foi
emitido em 5 de Dezembro de 1997, terminando a sua circulac;:ao a 30.9.2001.

-l_
Figura 7

Maluda morreu em Lisboa a lade Fevereiro de 1999, vftima
de cancro no pancreas aos 64 anos. Esta enterrada no Cemiterio dos Prazeres. Em testamento, a artista,
a artista instituiu 0 "Premio Maluda" que, durante alguns anos, foi atribufdo pela Sociedade Nacional de
Belas Artes.

Bibliografia consulta:
Wikipedia (Internet)
Pagelas dos selos de Portugal
Catalogo de Selos de Portugal - Editroes Afinsa

ria.

# M;/I(af;~'a

eo~ta.

PoII'tupae.fa.

"Pafs virado ao mar, Portugal tem uma
vasta extensoo costeira que necessita de
ser assinalada. Oaf a importoncia de que
se revestem os far6is no nosso pafs.
Oaf tambem que seja plenamente justificada
uma emissoo dedicada a esses
preciosos auxiliares de navegac;:oo". (Noto 1)

Durante 0 reinado do Fara6 ptolomeu II (283 a.C. - 246
a.C.), 0 arquitecto Sostrato de Cnidos projectou e construiu
diante da cidade de Alexandria uma portentosa obra que
sobrepujou tudo 0 que entoo se conhecia a respeito de
sinalizac;:oo costeira. Situada na pequena ilha de Pharos (daf
a palavra faro I), a imensa torre erguia-se a 120 metros de
altura e 0 claroo da fogueira que ardia no seu topo
projectava-se a 50 km de distoncia, grac;:as a um jogo de
espelhos metalicos. Celebrizada como uma das sete
maravilhas do mundo antigo, essa grandiosa torre de
Alexandria foi 0 primeiro grande farol da Hist6ria. Um
terramoto derrubou-o no SE3cUlo XIV.
as pioneiros da navegac;:oo muito cedo verificaram
que velejar a noite era uma perigosa aventura. Naufragios,
barcos encalhados, tripulac;:6es afogadas e cargas perdidas
eram acidentes que ocorriam com frequencia, quase sempre
causados pela escuridoo, que iludia os navegantes, levandoos a aproximarem-se demais das costas.
Para evitar os equfvocos que resultavam em tragedia,
s6 havia uma soluc;:oo: iluminac;:oo. E, como era impratic6vel
levar a luz ao mar, 0 recurso era mante-Ia em terra mesmo.
Resultado: nos trechos crfticos dos litorais mais navegados
estabeleceram-se postos de aviso, nos quais todas as noites
se acendiam grandes fogueiras, que brilhavam ate ao
amanhecer. Um faro I e um sinal de ajuda a navegac;:oo,
consistindo numa torre, no alto da qual se acende uma luz,
construfdos geralmente nas proximidades de portos, em
lug ares na proximidade de perigos.

Durante a noite coda farol emite sinais luminosos de caracterfsticas determinadas, para facilitar
a sua identificac;:ao.
Durante 0 sEkulo XVIII, os far6is empregavam velas de sebo como fontes de luz. Mas estas tinham
o inconveniente de produzir pouca claridade, de maneira que era preciso usar uma porc;:ao delas para
conseguir um foco luminoso raz06vel. Em vista disso, 0 raio de alcance dos far6is do epoca era muito
reduzido. Para solucionar 0 problema, foram experimentados v6rios outros combustfveis, principalmente
61eos e g6s de carvao. Contudo, foi somente no segundo metade do seculo XIX que a questao se
resolveu em definitiv~, com a adopc;:ao de lampadas a base de gases derivados do petr6leo, sobretudo
o acetileno. Em seguida, surgiram as lampadas electricas, que sao actualmente as fontes de luz mais
usadas no sinalizac;:ao marftima, tanto no estrangeiro como em Portugal. Mas vamos entrar no capftulo
principal desta participac;:ao e que sao os:

Far6is da costa portuguesa
A mais antigo referencia hist6rica a "pharoes" portugueses aponta para as proximidades de
1515, conforme "Chronica do Provfncia do Piedade", por Frei Manuel de Monforte (p6ginas 194 a 214),

e refere-se 00 faro I instalado no convento do Cabo de Sao Vicente, antecessor do que hoje ali existe
"a torre serviria ali6s 00 refugio dos fro des que habitavam 0 convento, quando um dia foram atacados
por soldados e marujos hereges luteranos, conseguindo salvar a relfquia de Sao Vicente". 0 mesmo
cronista refere ainda que "por isso mandou D. Joao III fazer uma torre mais avantajada e mais forte para
resguardo do convento ( ... )".
Como havia muitas cat6strofes marftimas no irregular e 6spera costa algarvia, 0 bispo do Algarve,
D. Fernando Coutinho, mandou construir uma torre de faro I no convento de Sao Vicente, no Cabo do
mesmo nome. Tal construc;:ao principiou em 1515, sendo ocupado 0 convento pelos monges em 1516.
Em 6 de Agosto de 1520, 0 mesmo bispo fez uma doac;:ao desse faro I e muro que "sao apartados do dito
mosteiro" 00 rei D. Manuel I. Nao p6ra aqui ainda a hist6ria guerreira deste farol. Reedificado mais
avantajadamente por D. Joao III, foi arrasado em 1587 por Francis Drake, 0 celebre cors6rio ingles, e
restaurado por Filipe II em 1606.
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No entanto foi durante a previdente
administrac;:ao do Marques de Pombal (Alvar6 de 1
de Fevereiro de 1758) que comec;:aram a tomar vulto
a construc;:ao de 6 far6is em diversos pontos do pafs,
dando-I he um car6cter oficial que naG tinham. Foram
escolhidos: Nossa Senhora do Guia (Casco is); IIhas
Berlengas; Fortaleza de Sao Lourenc;:o do Bugio; Sao
Juliao do Barra; Cabo Espichel e um pr6ximo do porto
de Viana do Castelo (Montedor, adiado ate 1910).

o sistema de iluminac;:ao desta epoca era
(conforme documentos existentes) alem de bolas de
cebo (grafia do epoca), velas de cera, isto e, 0 azeite.

Fig. 1 - Afinsa 3722 - Yvert 3277 - Farol do Buglo carimbo de Oeiras

Os primeiros far6is foram construfdos a partir do
seculo XVIII. Ate essa altura a sinalizac;:ao era feita por fogueiras. Entre 1761 e 1790 foram edificados seis
far6is, alguns dos quais sao dos mais importantes do nosso litoral. A organizac;:ao dos far6is passou, muito
esquematicamente, por tres fases :
1) - Confiada inicialmente a corporac;:6es marftimas ou confrarias de religiosos.
2) - Em 1 de Fevereiro de 1758 passou a depender dos organismos oficiais civis. Transferiu-se
sucessivamente do Real Junta de Comercio, F6bricas e Navegac;:ao, para a Ministerio do
Fazenda em 1833, e posteriormente para 0 Ministerio das Obras Publicas, Comercio e
Industria, conforme decreto de 29 de Dezembro de 1868 no seu artigo 83° - Capitulo VIII.
3) - Em 1892 foi entregue 00 Ministerio do Marinha, situac;:ao que se mantem ainda hoje. Entre
1893 e 1928 foram construfdos a maio ria dos far6is ainda existentes.

Farol do Bugio
Este faro I e de todos 0 mais in6spito, localizado perto do capital do pafs, a meio do cruzamento
entre 0 Rio Tejo e 0 Oceano Atlantico. Construfdo logo ap6s 0 decreto de 1758 do Marques de Pombal,
foi edificado no fortaleza de Sao Lourenc;:o, no ilheu do Bugio. No altura, poucos far6is haviam para alem

deste e do de Cascais. S6 passados quinze anos surgiriam os do Cabo Espichel e do Cabo Carvoeiro.
Localizado em frente ao forte de Soo Julioo da Barra. este e um ilheu de bases rochosa e arenosa.
constituindo 0 prolongamento do cabedelo da Trafaria. A ligac;:oo com terra era por vezes diffcil. sendo
que 0 faroleiro e sua famnia viviam ali isolados. grande parte do ano. 0 facto de ser um dos primeiros
far6is portugueses deve-se a sua necessidade de encaminhar a bom porto todas as embarcac;:6es que
entravam no Tejo. em direcc;:oo ao maior porto do pafs que era Lisboa. Em 1933 a sua principal fonte de
energia passou a ser 0 gas. surgindo depois a electricidade em 1959. S6 no ana de 1982 e que se
procedeu a sua automatizac;:oo. pelo que ate essa data a iluminac;:oo era assegurada pelos solitarios
faroleiros. A sua base circular tem 62 metros de diometro por 6 de altura e 0 forte. tambem circular. tem
33 por 7. sendo este forte desactivado em 1945. ficando apenas com a func;:oo de sinalizac;:oo marftima.
Em 1994 foi instalada uma lanterna omnidireccional de 300 mm. de luz eciipsada. e um novo sinal
son oro. passando a funcionar com energia solar.
Farol do Cabo do Roca

Na extremidade sui da serra de Sintra a que
chamam Cabo da Roca. localiza-se a 38° 47' de lat.
norte e 9° 29' de long. oeste. e a 137.21 metros sobre
o nfvel do mar. 0 farol do Cabo da Roca. com luz
branca. rotac;:oo. eclipses de 2 em 2 segundos e
clar6es de 8 segundos. com sistema iluminante de
6ptica catadri6ptica de 3° ordem RI (4) Br 18s. com a
distoncia focal de 500 mm. A altura da torre e de 22
metros. tipo quadrangular forrada de azulejo.
-
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Este faro I entrou em funcionamento em 1772. Fig. 2 - Afinsa 3721 - Yvert 3279 - Farol do Cobo da
sendo 0 terceiro mais antigo da nossa costa. Roca - carimbo de Colares
integrando 0 grupo de seis far6is mandados edificar
por alvara de 1 de Fevereiro de 1758 da Junta Geral da Fazenda do Reino. Trata-se mesmo do primeiro
farol construfdo de raiz no nosso pafs. uma vez que os dois anteriores foram instalados em construc;:6es
ja existentes.
A localizac;:oo do farot no ponto mais ocidental do continente europeu. faz atrair muitos visitantes
que. face a altura sobre 0 mar. desfrutam de uma magnffica panoromica sobre 0 Oceano Atlontico.
Em 1917 foi construfda uma instalac;:oo produtora de gas acetileno. porque 0 gas do mercado
que se destinava a servir de combustfvel a alguns far6is e as b6ias e farolins do Continente. Ac;:ores.
Madeira e Cabo Verde. noo tinham pureza adequada ao material instalado.

o sinal sonoro foi substitufdo por outr~ accionado a ar comprimido em 1932. que seria substitufdo
por uma sereia electrica em 1982 e extinto em 2000.
Em 1937 foi instalado um radiofarol que viria a ser extinto em 2001
por deixar de ter interesse para a navegac;:oo.
Em 1990 0 farol foi automatizado e a instalac;:oo produtora de
gas acetileno encerrada por se ter substitufdo a utilizac;:oo deste
pel a energia fotovoltaica.
Farol do Cabo Sardco ou Ponto do Cavaleiro em Vila Nova
de Baixo

A sua localizac;:oo (Concelho de Odemira). situa-se em 37° 36' de
lat. norte e 8° 48' de long. oeste. A altura da torre prismatica branca
com ediffcio anexo e encimada por lanterna cilfndrica vermelha. e
de 17 metros. com a altitude de 68. 0 alcance em mil has e de 23. 0
farol e quadrangular forrado de azulejo branco. sendo 0 sistema
iluminante de 6ptica catadri6ptrica de 3° ordem e a sua distancia
focal de 500 mm.

Fig.3 - Afinsa 3723 - Yvert 3281 - Farol do
cabo SordOO - carimbo de Odemira

Proposto pela primeira vez em 1883. inclufdo no Plano Geral de
Alumiamento e Balizagem como faro I de 2° ordem. com luz distribufda
em grupos de 2 clar6es. sendo um branco e outr~ vermelho

(equidistantes de 10 em 10 segundos). A mem6ria descritiva e justificativa para a sua edificac;:ao,
acabaria por s6 ser elaborada em 1912. Por isso s6 entrou em funcionamento apenas a 15 de Abril de
1915.
Em 1950 este farol foi electrificado com montagem de grupos electrogeneos. A fonte luminosa
deixou de ser a gas de petr6leo, sendo substitufda por uma lampada de 3000 watts. Foi ligado a rede
electrica de distribuic;:ao publica em 1984. A potencia da fonte luminosa foi reduzida, sendo instalada
uma nova lampada de apenas 1000 watts. Nos finais dos anos oitenta foi automatizado, estando agora
dotado de redundancias de todos os sistemas, garantindo uma total disponibilidade para os navegantes.
Ate aos anos cinquenta do seculo passado, 0 servic;:o de
entrega e recepc;:ao do correia do farol era feito p~r uma
estafeta, cujo vencimento era de 200$00 mensa is, destinados a
retribuir "16 viagens por mes, a pe, de mais de 20 km cada, e por
um pessimo caminho, parte dele quase intransitavel no Inverno",
e viria um pouco mais tarde a ser aumentada para 300$00.
Farol do Cabo de S. Vicente

A fortaleza do Cabo de Sao Vicente e uma construc;:ao do
seculo XVI, com reedificac;:oes nos seculos XVII e XVIII. Consta que
em 1520 existia ja uma luz, "um pequeno pharol, naturalmente
muito rudimentar, numa torre especial do convento da primeira
capucha de Sao Francisco, que 0 bispo do Algarve, D. Fernando
Coutinho, fundara no Cabo de Sao Vicente". Uma portaria de 18
de Agosto de 1835, emanada do tribunal do tesouro publico
(Ministerio da Fazenda), encarregou 0 engenheiro maquinista
Gaudencio Fontana da construc;:ao de alguns far6is. Os pontos
escolhidos foram: Montedor, em Viana do Castelo, Cabo
Mondego, Berlenga, Cabo de Sao Vicente e Cabo de Santa Maria.

Fig.4 - Afinsa 3724 - Yvert 3280 - Farol do Cabo de Sao Vicente - carim-

As condic;:oes impostas a Fontana nao foram inteiramente bo de Sagres
cumpridas pelo estado, pelo que, uma nova portaria expedida a 20 de Julho de 1836 incumbiu 0
tenente-coronel Ant6nio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado da construc;:ao do faro I D. Fernando, no
Cabo de Sao Vicente, 0 que ele realizou aproveitando a antiga torre dos sinos do convento de frades
que ali existia, conforme lapide no local: "Este faro I foi mandado construir por ordem da Sra. D. Maria II
sendo Dir. dos Far6is do Reino 0 Brigadeiro Gen. A.C.C.P. Furtado em Out. de 1846".
Esta localizado em Sag res (Concelho de Vila do Bispo) com as coordenadas: 37° 01' de lat. norte
e 8° 59' de long. oeste. A altura da torre tem 28 metros, sendo a sua altitude maxima de 86 metros. Tem
um tipo de torre circular de cantaria, sistema lenticular iluminante de 6ptica catadri6ptica hiperradiante (inventada pelo nsico frances Augustin Jean Fresnel), ali instalado em 25 de Marc;:o de 1908,
com distancia focal nos 1330 mm., sendo a 6ptica de
maior dimensao alguma vez usada entre n6s.
Em 1914 foi instalado um sinal sonoro. Foi electrificado
em 1926, passando a utilizar como fonte luminosa a
incandescencia electrica. Em 1940 tornou-se um farol
aeromarftimo, uma grande ajuda no perfodo da 2°
guerra mundial. Foi automatizado em 1982.
Farol da Ponta do pargo (Madeira)

Fig. 5 - Afinsa 3725 - Yvert 0297 - Farol da Ponta do
Pargo - carimbo de Calheta (Madeira)

A primeira vez que se pensou estabelecer um faro I
na Madeira, foi num relat6rio do capitao-tenente
Pereira da Silva, dirigido ao ministro da marinha
(Marques de Sa da Bandeira), em 20 de Junho de 1865.

A comissao nomeada em 1902 para estudar a
modernizac;:ao dos far6is contemplados no Plano Geral aprovado em 1883, propos a instalac;:ao deste
farol numa zona escura, rochosa, muito alta, a pique sobre 0 mar, dum pequeno aparelho de 3° ordem,
da casa Barbier.

S6 em 1911 se elaboraria 0 projecto de constru<;::oo do farol. Esta lanterna foi encomendada em
1915 a casa Barbier Bernard & Turenne, mas devido a primeira guerra mundial a Junta Geral do Distrito
do Funchal pediu em 1917 que essa aparelhagem noo Ihe fosse entregue, 0 que aconteceu s6 em 1920.
Assim, 0 farol da Ponta do Pargo entrou em funcionamento em 5 de Junho de 1922. A torre tem 14
metros de altura e 312 metros de altitude. Foi equipado com um aparelho lenticular de 2° ordem (700
mm de distoncia focal), sendo a fonte luminosa um candeeiro de nfvel constante a petr6leo, tendo sido
substitufdo em 1937 pela incandescencia de vapor de petr6leo. Foi electrificado em 1958 com
electrogeneos e em 1989 foi ligado a rede publica. Em 1999 a Resolu<;::oo n° 95/99 da Presidencia do
Governo Regional. declarou-o como valor cultural local. Em 2001 foi criado um pequeno espa<;::o
museol6gico.
Est6 localizado na Calheta (Concelho de Comara de Lobos) com
a lat. norte de 32° 48' e long. oeste 17° 15'.0 alcance do seu sistema
iluminante e de 26 milhas. 0 tipo de torre e quadrangular de
alvenaria.

Farol de Esposende
A vila de Esposende j6 mencionada nas Inquiri<;::6es de 1258,
desenvolveu-se como porto de pesca. Foi elevada a vila por D.
Sebastioo em 1572 e a sede de concelho em 1835.
Este faro I foi erguido na margem direita da foz do rio C6vado e
localiza-se junto a barra do Forte da Barra, freguesia e concelho do
mesmo nome, distrito de Braga, vizinho do Forte de Soo Jooo
Baptista, entre 41° 31' de lat. norte e 0° 40' de long. oeste.
Foi inaugurado em 1866, sendo um dos raros far6is com torre
met61ica existente no nosso pafs. A altura e de 15 metros e a sua luz
alcan<;::a as 24 milhas n6uticas.
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Fig. 6 - Afinsa 3718 - Yvert 3282 - FaEm 1866 estabeleceu-se neste porto um farolim com luz vermelha
rol de Esposende - carimbo de lenticular, fixa, alcan<;::ando 5 milhas. 0 capitoo-tenente engenheiro
Esposende
hidr6grafo FRANCISCO MARIA PEREIRA DA SILVA (mais tarde
almirante), foi 0 primeiro-oficial da marinha a assumir a responsabilidade, como inspector, pelo Servi<;::o
de Far6is. Eprecisamente de 27 de Fevereiro de 1866 que existem dois documentos importantes, por si
assinados, 0 primeiro "Projecto de alumiamento marftimo para a costa de Portugal" e 0 segundo
"Descri<;::oo dos Far6is existentes no continente de Portugal", em obediencia ao qual vieram a criar-se,
entre outros, este faro I de Esposende.
Foi exonerado, como inspector, por despacho do
ministro Visconde da Praia Grande de Macau, pela
portaria de 20 de Janeiro de 1869, por ter atingido 0
posta de contra-almirante, continuando porem, a
colaborar com a marinha como conselheiro.

Farol do cabo Espichel
Este faro I est6 situado entre 38° 25' de lat. norte
e 9° 12' de long. oeste, local que pertence ao
concelho de Sesimbra, ergue-se no 6spero penedo
do Cabo Espichel e serve de limite 6s duas grandes
enseadas de Lisboa e de Setubal.

Fig. 7 - Afinsa 3720 - Yvert 3278 - Farol do Cabo
Espichel - carimbo de Sesimbra

Consta que em 1410 teria aparecido ali Santa
Maria (Nossa Senhora do Cabo) para acalmar um temporal e "iluminar 0 oceano como se fosse dia". Em
1430 foi edificado um farolim antecessor do actual faro I.
A constru<;::oo deste farol deve-se ao Marques de Pombal. com a cria<;::oo em 1758 dum Servi<;::o
de Far6is. Data de 1790 a sua constru<;::oo. 0 ediffcio em que assenta e uma torre hexagonal forrada de
azulejo, formada por tres corpos constitufdos de grossas paredes de alvenaria, rematando em cimalha

com varanda de cantaria. A altura de todo 0 ediffcio, desde a base da torre ate ao vertice da lanterna
e de 32 metros. Deve alcanc;:ar 26 milhas.
Em 1865 era alimentado por azeite, mudando de combustlvel em
1886, quando a sua luz passou a ser alimentada por incandescencia
de vapor de petr6leo. Foi dotado de um sino como sinal son oro,
junto a falesia, que seria substituldo por uma sereia a ar comprimido
em 1925. Em 1980 chegou a electricidade publica, tendo sido
automatizado em 1989. Foi 0 primeiro farol marltimo instalado nas
costas de Portugal.
Farol de Lecra

Chamado de Nossa Senhora da Luz, tambem conhecido como
faro I da Boa-Nova, fica localizado em Lec;:a da Palmeira, concelho
de Matosinhos e distrito do Porto.
Sendo 0 segundo maior faro I do pais, situa-se entre as barras dos
rios Ave e Douro, a cerca de um qUil6metro e meio a norte da foz do
rio Lec;:a, onde esta implantado 0 Porto de Leixoes e um complexo
petroqulmico adjacente.
Fig. 8 - Afinsa 3716 - Yvert 3283 - Farol de
Lec;:a - carimbo de Lec;:a do Palmeira

o seu dispositiv~ luminoso
esta a 57 metros acima do nlvel
do mar, com um alcance de 28 milhas. Do cimo da torre (46 metros),
desfruta-se de um inesquecfvel panorama circular.
Entrou em funcionamento em 15 de Dezembro de 1926, sendo
sucessor do farolim da Boa-Nova que existiu entre 1916 e 1926, pois
a sua entrada em funcionamento coincidiu com a extinc;:oo daquele
farolim e do farol de Nossa Senhora da Luz, sendo este 0 primeiro
farol que existiu na costa portuguesa (1761).
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Farol do Ponto do Arnel

Em 20 de Junho de 1865 0 capitoo tenente Pereira da Silva
dirige um extenso relat6rio ao ministro da marinha (Marques de Sa
da Bandeira) pedindo um plano geral de iluminac;:oo para a costa,
barras e portos de mar do continente, e que pela primeira vez incluiu
as ilhas dos Ac;:ores e da Madeira.
Este faro I foi 0 primeiro a ser erguido nos Ac;:ores, em 26 de
Novembro de 1876. Projectado por Pereira da Silva, junta mente
com outros far6is do continente.

Fig. 9 - Afinsa 3726 - Yvert 0541 - Farol
do Ponto do Amel - carimbo de Nordeste (Sao Miguel, Acrores)

Localizado nas coordenadas 37° 49' de lat. norte e 25° 08' de
long. oeste do meridiano de Greenwich, na parte mais oriental da ilha de Soo Miguel, concelho de
Nordeste.
Portug.1 Co"",..
P:lrol de 51& Mlrthll e Vivrndll Uno

A torre deste farol e do tipo octogonal forrada
a azulejo, tem uma altura de 15 metros,
correspondentes a 66 metros de altitude, ou seja,
a distoncia do plano focal (500 mm.) da luz ao
nlvel medio do mar (alcance de 25 milhas). Em
1993 foi electrificado com energia da rede
publica.
Farol - Museu de Santa Marta (Cascais)

Fig. 10 - Afinsa 3719 - Yvert 3285 - Farol de
carimbo de Cascais

Foi no ana de 1868 que se estabeleceu no forte
de Santa Marta, situado a sueste da fortaleza
de Cascais, um pequeno farolim, com luz de
enfiamento com 0 faro I da Guia (alcance de 20
milhas), para indicar a navegac;:oo do canal do
norte da barra de Lisboa.

Situado junto a casa de Santa Marta, este faro I integra-se no perfmetro cultural constitufdo pel a
Cidadela, Museu Condes de Castro Guimaraes,
Centro Cultural de Cascais, Fortaleza de Nossa
Senhora da Luz, Museu do Mar e Arquivo Hist6rico
Municipal, embora mantendo as suas fun<;::6es de
sinaliza<;::ao costeira.
Farol do Penedo da Saudade

Localizado a 800 metros a norte de Sao Pedro
de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande,
distrito de Leiria. Trata-se de uma torre prismatica
branca com ediffcio anexo de cor castanha e cupula
vermelha. Tem 22 metros de altura e 55 metros de
altitude.
Em 1902 foi decidido 0 local da implanta<;::ao Fig. 11 - Afinsa 3717 - Yvert 3286 - Farol do Penedo da
deste faro I, que come<;::ou a funcionar em 15 de Saudade - carimbo de Sao Pedro de Moel
Feverelro de 1912, com um aparelho lenticular 6ptico
de 3° ordem, grande modelo (500 mm de distoncia focal) de rota<;::ao, sendo 0 seu alcance de 30 milhas.
Em 1947 foi completada a electrifica<;::ao do farol, por meio da instala<;::ao de grupos electrogeneos.
Em 1950 foram adicionados paineis aeromarftimos a 6ptica, passando a funcionar com a caracterfstica
de aeromarftimo. Foi ligado rede electrica publica em 1980, iniciando-se tambem a automatiza<;::ao.

a

Farol de Montedor

o alvara da Junta Geral da Fazenda de 1 de Fevereiro de 1758 ja 0 inclufa, mas a sua constru<;::ao
foi repetidamente adiada. Em sua substitui<;::ao, em 1878 foi instalado um pequeno farolim, lenticular, de
luz vermelha com 0 alcance de 5 milhas.
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Este faro I localiza-se no promont6rio de Montedor, freguesia de
Carre<;::o, distrito de Viana do Castelo, com as coordenadas 41° 45'
de lat. norte e 8° 52' de long . oeste a cerca de 4 mil has nauticas a
norte da foz do rio Lima e a 7 milhas a sui da foz do rio Minho. Eo farol
mais setentrional da costa continental de Portugal e entrou em
funcionamento em 20 de Mar<;::o de 1910, sendo a altura da torre
quadrangular, de cantarla, de 28 metros e a altitude de 103 metros.
o alcance da 6ptica e de 22 mil has, com a distoncia focal de 375

mm.
No dia 19 de Junho de 2008, os cn - Correlos de Portugal,
emitlram uma bela serie de 12 selos, onde retratam alguns dos mais
belos far6is do continente, sendo dois das ilhas atlonticas (A<;::ores e
Madeira).
Nao foi a primeira vez que tal aconteceu, pois em datas
anteriores, foram filatelizados os seguintes far6is:
- Farol da Figueira da Foz - Emissao de 24 de Fevereiro de 1982.
- Farol de Aveiro (Gafanha da Encarna<;::ao) - Emissao de 12 de Junho
de 1987.
Fig. 12 - Afinsa 3715 - Yvert 3284 - Fa_ Farol da Berlenga _ Emissao de 12 de Junho de 1987.
rol de Montedor - carimbo de Carre~o
- Farol do Cabo Mondego - Emissao de 12 de Junho de 1987.
- Faral do Cabo de Sao de Vicente - agora repetido, ]a tinha sido filatelizado em 12 de Junho de
1987.
A<;::ores:
- Farol das Contendas - Terceira - Porto Judeu.
- Farol do Molhe do Porto de Ponta Delgada.
- Farol da Ponta do Arnel - Sao Miguel (agora repetido) .
- Farol de Santa Clara - Sao Miguel.
- Farol da Ponta da Barca - IIha Graciosa - bloco.
Todos estes selos dos far6is dos A<;::ores foram emitidos em 3 de Maio de 1996.

Mais uma vez os cn merecem um rasgado elogio, pois foram emitidos os 12 carimbos de primeiro
dia desta emissoo. Embora alguns carimbos - no que se refere aos regulamentos da Maximafilia - deixem
algumas duvidas aos coleccionadores de postais-maximos.
Como esta pagina e de Maximafilia, gostarfamos de expor aqui as duvidas dos coleccionadores
da nossa modalidade filatelica, que e too do agrado da nossa juventude.
Todos sabemos que os selos soo emitidos para 0 consumo interno e externo, para pagar um
servic;:o que os cn prestam aos seus utentes e noo para satisfazerem as vontades de alguns, neste caso
os maximafilistas. Isto que fique bem claro, que compreendemos a situac;:oo. No entanto, segundo os
regulamentos que regem a Maximafilia, a obliterac;:oo do selo e do postal devera ser feita na estac;:oo
mais proxima do sftio ou do monumento que esta assinalado no selo. Eis 0 ponto de vista dos maximafilistas:
Nesta serie existem 3 selos cujos carimbos de primeiro dia noo deveroo ser utilizados, a saber:
- Carimbo de Sintra (2710 - 999) - Embora reconhec;:amos que 0 Farol do Cabo da Roca possa
estar inclufdo na zona postal de Sintra, lembramos que, e cumprindo os regulamentos da
Maximafilia, a estac;:oo postal mais proxima e Colares (2705 - 999), motivo pelo qual (ver figura
2), optamos por 0 obliterar nessa estac;:oo, embora com carimbo ordinario e com data do
primeiro dia (noo obrigatoria).
- Carimbo de Ponta Delgada (9500 - 160) - Existem dois carimbos iguais, com as datas de 19 de
Junho de 2008 (1° dia) e 4 de Julho de 2008 (comemorativo). Noo utilizamos estes carimbos, po is
a estac;:oo postal mais proxima deste farol da Ponta do Arnel e em Nordeste (9630 - 999), com
carimbo ordinario (ver figura 9) e com a data do primeiro dia.
- Carimbo de Viana do Castelo (4900 - 999) - Este faro I de Montedor, seguindo os exemplos
anteriores, noo foi obliterado com este carimbo, mas sim com 0 carimbo ordinario de Carrec;::o
(4900 - 278), (ver figura 12), e com a mesma data de primeiro dia, como nos anteriores.
Dos 10 selos do continente, foram emitidos 300.000 exemplares de cada faro I, cujo valor facial
era de 0,30 Eur. Dos selos dos Ac;:ores e da Madeira, foram emitidos 250.000 com 0 valor facial de 0,61 Eur
cada. Cad a folha contem 50 exemplares.
Os desenhos dos selos devem-se ao Atelier Acacio Santos / Helder Soares, tendo 0 papel 0 peso
de 110 gramas 0 metro quadrado. A picotagem e 13 x % + Cruz de Cristo, com impressoo offset. 0
formato 40 x 30,6 mm / 30,6 x 40 mm, parece comprovar que os cn encontraram um formato padroo
para os selos portugueses, quer 0 desenho esteja colocado segundo a horizontal, quer ao alto.
Compete a Direcc;:oo de Farois a garantia do servic;:o prestado em termos de farois e outras
ajudas a navegac;:oo, de acordo com os exigentes padroes determinados pela Associac;:oo Internacional
de Sinalizac;:oo Marftima, da qual Portugal e membro desde a sua fundac;:oo.

o radar, os satelites artificiais de comunicac;:oo e os sistemas telemetricos de controlo da
navegac;:oo tornaram mais seguras as rotas marftimas e tambem relegaram os faro is de sinalizac;:oo a um
plano secundario.
Grac;:as aos recursos da electronica, actual mente os grandes navios quase noo recorrem a
orientac;:oo por meios visuais. Contudo, a instalac;:oo dos modernos sistemas de navegac;:oo por
instrumentos custam caro, de modo que numerosos barcos sem tal equipamento continuaroo a singrar
os mares ainda por muito tempo. Enquanto isso ocorrer, os farois continuaroo cintilando, noite apos
noite, fieis a sua velha tradic;:oo : avisar os navegantes dos perigos que ha no mar.

Bibliografia utilizada :
•
•
•
•
•

Boletim do Clube do Coleccionador (Nota 1) - Ano 2 nO 1
Pagel as dos cn
Enciclopedia Conhecer - Volume V - pegs. 1035 a 1037
Relat6rio do ana de 1889 do Director Geral dos Correios, Telegraphos, Pharoes e Semaphoros, de
Guilhermino Augusto de Barros - Imprensa Nacional- Lisboa (1891), com a ajuda do elemento dos Corpos
Socia is do C.F.P, Sr. Joaquim Cortes.
www.marlnha.pt/extra/revista/ra
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Agora que tanto se fala do computador portatil "MAGALHAES", bem como do seu discutfvel 9xito,
lembrei-me de um colega que tive durante 0 curso dos liceus, nos anos quarenta do sEkulo passado, no
Escola Portugalia, aos Anjos, em Lisboa.
Fernando Magalhoes, conhecido open as por Magalhoes, era, entre a centeno e meia de alunos
do referido estabelecimento de ensino, uma figura fmpar e beneficiava, muito justa mente, de uma
generalizada simpatia que envolvia noo so os colegas do respectiva turma como tambem os colegas
mais novos, entre os quais eu me encontrava.

o Magalhoes era filho de um bem sucedido empresario do constru900 civil (00 tempo dizia-se
mestre-de-obras) que, durante a II Guerra Mundial, fazia lucrativos negocios e, por tal motivo, 0 filho
exteriorizava um nfvel financeiro que noo estava 00 alcance do esmagadora maioria dos restantes
colegas. Recordo, a proposito, que quando fez os 18 anos, 0 poi Ihe ofereceu um pequeno "Fiat" (salvo
erro, modelo "Balilla"), 0 que a todos deixou verdadeiramente "cilindrados". Relembro ainda a partida
que os colegas de turma Ihe pregaram 00 levar, a pulso, 0 pequeno carro para dentro de um predio
proximo do Escola, e que ele, muito naturalmente, julgou ter-Ihe sido roubado.
Quem noo gostou nada do brincadeira foram os inquilinos do referido predio que, irados e
justificadamente, apresentaram queixa 00 Dr. Leal, director do Escola. Este, cujos intervenientes conhecia
de ginjeira, 10 conseguiu acalmar os queixosos e, melhor, convenceu-os a noo apresentar queixa no
Polfcia.

o Magalhoes desfrutava, como acima se disse, de uma am pia e saudavel simpatia e apresentava
uma aura entre nos todos que se explicava perfeitamente em virtude de ser 0 sedutor numero um daquela
pequeno comunidade estudantil. nunca Ihe faltava dinheiro, cantava no Radio Peninsular, to cava varios
instrumentos, vestia contrariando os usos e costumes acinzentados do epoca, contava historias e anedotas
como ninguem e desenhava quase com mestria. So nos estudos e que as coisas noo corriam tao
favoravelmente, salvo quanto a conhecimentos sobre 0 seu homonimo Fernoo de Magalhoes.
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Foi a sua manifesto habilidade para 0 desenho, bem como e principalmente, a sua falhada incursoo
no reino do Filatelia, que em grande parte justificou a feitura deste apontamento, que noo pode ser
considerado filatelico, mas r09a os seus limites.
Um dia (noo me e possfvel precisar 0 ano, mas foi talvez em 1944/45), 0 Magalhoes - quem poderia
ter sido? - redigiu uma carta a si proprio e, no respectiv~ sobrescrito, desenhou, a tinta de esc rever, azul,
um selo. Este "selo" era ilustrado com 0 "retrato" de D. Fuas Roupinho e, e extrema mente curioso sublinhar,
viria a ser parecido com 0 genero dos selos integrados, mais tarde (1949), no serie dita de Avis.

o "selo" em questoo, consagrado, como disse, a D. Fuas Roupinho, era bem imaginado e foi
desenhado no local recomendado pelos Correios para se colarem os selos. Por baixo do mesmo, a uns
dois centimetr~s, em letras pequenas escreveu: "A ver se passa". No verso, apos dois selos em circula900
de valor correspondente 6 multo, e escreveu algo parecido com: "J6 vai multada para noo dar trabalho
00 sr. carteiro". Em seguida deitou a carta num marco de correia que havia perto do Escola.
Dias depois apareceu-nos com 0 referido sobrescrito 0 qual continha as observa90es que, de
memoria, passe a citar:
a) No anverso, pQ.r baixo do anota900 "A ver se passa", 0 funcionario dos correios escrevera, em
letras garrafais, "NAO PASSOU";
b) No verso, onde se lia "Ja vai multada para noo dartrabalho aosr. carteiro", 0 mesmofuncionario
escreveu "OBRIGADO".
Em resumo, fomos testemunhas de um "duelo" entre um bem-disposto e divertido estudante dos
liceus e um funcionario dos correios atento mas que tinha sentido de humor (privilegio das pessoas
inteligentes), que Ihe deu a resposta adequada. Este sobrescrito, se tiver "sobrevivido", podera, por certo,
ser integrado numa colec900 de Historia Postal.
Este Magalhoes, falecido em data relativamente recente, foi protagonista de inumeras estorias e
aventuras, cujos contornos e conteudos ultrapassam, porem, os pad roes deste Boletim. Talvez, um dia,
venham a ser recordadas noutro contexte ...

R. Rodrigues de Silva

o Nosso Boletim
E 0 nosso Boletim, um periodico de reconhecida qualidade. Podemos
mesmo dizer, sem jactancia, que nao cremos existir, em todo 0 mundo filatelico,
outr~ que se Ihe compare.
Querera porem isto dizer que e perfeito? Noo, nod a ha, houve ou jamais
havera, perfeito. A perfei<;:oo noo existe, e mera utopia.
De qualquer maneira, perdoe-se-nos a franqueza, so podera falar mal dele, quem 0 lendo, 0
fa<;:a de forma, dig amos, descuidada.
Nele, noo se encontram mostras de narcisismo bacoco ou 0 exercfcio disparatado do culto do
personalidade de quem quer que seja, que observamos noutros Boletins e que, no fim, mais noo significam,
que a tentativa de mascarar a falta de meritos de quem tal pratica usa e, que, quando a vemos
repetitiva, chega a atingir as raias do mais despudorado despauterio.
No nosso Boletim, todo
nada mais.

0

seu espa<;:o esta reservado para servir a filatelia e os filatelistas e,

Entretanto, algumas criticas ouvidas, sempre antecedidas de refer9ncias elogiosas acrescentesao feitas, clara mente, com 0 intuito de querer, melhora-Io. Estas, porque uteis e necessarias seroo
sempre bem vindas.
~

Outras ha contudo, em numero insignificante refira-se, que noo voo nesse sentido, nem sao
feitas com esse espirito de colabora<;:oo aberto e leal, antes pelo contrario, sao simples bota-abaixo.
Estas, porque noo acrescentam nada de proveitoso, noo contam, sao lixo.
Noo passam de vacuidades, do inveja que sempre aparece, quando algo ou alguem se destaca
do normal mediocridade e, mais do que mostrar uma maleficente vontade de COLABORAR, por parte
de quem as emite, doo provo, do sua maior ainda, incapacldade, de FAlER.
Por isso, devem ser desprezadas.

o nosso Boletim, e feito com base nos artigos que os associados remetem 00 seu responsavel
para publica<;:oo, pelo que, naturalmente, reflectem os interesses proprios de quem os escreve.
Assim, todo aquele que gostaria de ver nele, serem abordados outros temas, (os Classicos, a
Tematlca, as Etiquetas, etc.), mais noo tem a fazer que esc rever sobre essas suas prefer9nclas (tem todo
o espa<;:o que quiser para 0 efelto) po is, noo sera curial nem logico, pretender que quem escreve para
o Boletim 0 fa<;:a, sobre assuntos para os quais noo sente a minima apet9ncia.
No nosso Boletim, tem aparecido muita gente nova a escrever e isso diz bem do seu
enriquecimento 00 longo destes ultimos anos. Pena e que, por motivos de ordem economic a, noo possa
o mesmo ter uma publica<;:oo bilingue pois, isso, facilitaria em muito a sua penetra<;:oo nos meios filatelicos
mundiais.
Todavia, apesar desse contratempo, foi 0 nosso Boletim considerado a melhor revista filatelica
europela em 2008 e, tal premio devia deixar-nos a todos, filatelistas, (socios e noo socios do nosso
Clube) cheios de orgulho e satisfa<;:oo porem, infelizmente, ha quem, por pobreza de espirito, noo se
sinta assim.
A esses Cavaleiros do Trlste Figura, para quem tal merito passou 00 lado e se esgani<;:am tanto
para querer ignora-Io, lembro-Ihes apenas que, ....... a caravana continua a passaro

Luis Armando Barroso
luls-barroso@netcabo.pt
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Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal
Decorreu no passado dia 28 de Man;o a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal, no Sede
do Clube estando presentes 30 associados e representados por procurac;ao mais 25 associados,
Fazio parte do ordem de trabalhos dois pontos, conforme anuncio previa mente transmitido aos
nossos associados, 0 primeiro ponto do ordem de trabalhos respeitava a aprovac;ao das contos do nosso
Clube, Depois de uma apresentac;ao do situac;ao financeira pelo Presidente de Direcc;ao Eng,O Manuel
Janz, e das diversas apreciac;oes feitas pelos nossos associados, foram as contos respeitantes 00 exercfcio
econ6mico de 2008 aprovadas por unanimidade,
Porem, houve um associado que nao podendo estar presente, por afazeres relacionados com a
Filatelia nao quis deixar de nos enviar a sua apreciac;ao, Como Clube transparente que somos e porque
essa opiniao nao e concordante com a maioria, decidimos levar 00 vosso conhecimento 0 teor dos dois
e-mails que fez 0 favor de nos remeter,
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Meus Caros Senhores
Recebi 0 Relatorio Balanc;:o e Contos e depois de 0 ler atentamente so tenho 0 seguinte comentario:
Tenho pena, muita pena de estar completamente assoberbado com 0 trabalho do FPF, FEPA, a edic;:co de duos
revistas, a PORTUGAL-2010, dois livros que estou a escrever para serem publicados no ambito do PORTUGAL-2010 e
muitas outras actividades e projectos nacionais e internacionais que ata 2011 me vco ocupar muitissomo tempo,
porque senco era eu que me candidatava com uma lista a esse clube e mostrava a todos como no realidade deve ser
a actividade de um clube filatalico, mormente 0 CFP, Logo deixem-se dessas lamechas de que queremos agora ver
os BOTA ABAIXO, 0 CAVADORES DO CLUBE etc etc porque isso ja nco pega!!!! Isso sao desculpas para nco assumirem
as vossas responsabilidades como igualmente sco aquelas desculpas de queremos rotac;:co, queremos outros etc etc
que nco passam de desculpas para deixarem 0 trabalhinho que a ser dirigente filatalico, Sera que temos assim tantos
empenhados em trabalhar?? temos muitos com muita forc;:a no lingua, mas nos mcos a como sempre foi no passado,
1 ou 2 e mais ninguam, ou seja mais 01 guam para opinar e nada mais!!!!
No realidade nco vos acuso de cavarem a sepultura de CFP, nco YOU teo longe, mas tenho pena do inarcia em que
entrou esse clube, Leia-se 0 Relatorio e constata-se a probreza franciscana do mesmo e a falta de ideias e iniciativas
de que enferma 0 CFP com uma direcc;:co estatica e claro sem memoria filatalica e de uma inexperiencia confrangedora,
Constatei ainda que se admiram de os socios nco pagarem quotas e muitos outros terem deixado de 0 fazer, mas a
soluc;:co imediata e ditatorial expressa no Relatorio a pura e simplesmente que a proxima direcc;:co anule esses
socios !!! Mais comentarios para que??? nco se tenta curar 0 mal, mas eliminam-se as vitaminas!!!!
Tenho pena de nco estar co dia 28, ja que me encontro em Milco em representac;:co do FPF, senco iria 00 vosso
Congresso e poria os pontos nos ii, explicaria facilmente as razoes do vosso falhanc;:o claro e inequivoco a frente dos
destinos do CFP que a hoje uma sombra do gloria que foi no passado,
Jamais me omiti das minhas responsabilidades e podem crer que se nco forem capazes de encontrar uma soluc;:co
para esse clube eu estarei atento e tomarei as atitudes que julgar por convenientes para nco deixar morrer uma
instituic;:co que nco tem culpa de quem a dirigiu teo mal nos ultimos anos,
Melhores cumprimentos
Estimados Senhores
Acabo de receber a vossa lista para as eleic;:oes desse clube que muito agradec;:o, Depois de ler 0 vosso RelSltorio e
recebida agora a lista, constato que no realidade temos uma renovac;:co nos Corpos Sociais desse clube, E aquilo
que eu tenho que apelidar de renovac;:co de vira 0 disco e toca 0 mesmo !!! Mais valia nco terem escrito 0 relatorio
que escreveram!!! 0 silencio as vezes a de ouro!
Tenho no realidade pena, muita pena de nco poder estar no proximo Congressa desse clube,
Bom, mas tenho que constatar que V. Exas. estco precisamente a ficar muito parecidos com a minha pessoa ou seja
tal qual como D. PEDRO, 0 ETERNO !II
Melhores cumprimentos

Pedro Vaz Pereira
Socio 1059
Perante 0 despauterio dos comentarios do nosso associado, podemos afirmar que, em apenas numa das afirmac;oes
por ele proferidas estamos de acordo: e
que "0 SILENCIO EDE OURO",
No seguimento do ordem de trabaIhos passou-se a eleic;ao dos novos 6rgaos
sociais do CFP para 0 trenio de 2009 a 2011 ,
tendo a unica lista apresentada a sufragio
sido eleita com 54 votos a favor e um voto
contra, voto este ditado pela querela 10tente entre um membro do lista e 0 referido associado, por razoes estranhas a
actividade do CFP,

Trofeu Comendador Dias Ferreira 2009
Teve lugor no passado dia 14 de Morc;: 0, no sede do Clube Filatelico de Portugal, a primeira
eliminat6ria do setima edic;:ao do Trofeu Comendador Dias Ferreira, patrocinado pela Filatelia do Chiodo.
Estiveram presentes 14 porticipac;:ees, todas elas de grande qual idade filatelica. Este tipo de evento continua a captor a atenc;:ao dos nossos associados, pela sua real importancia no
ambito do filatelia lOdico, e pelo popel
que eles (associados) desempenham,
como jufzes do trabalho dos expositores, naG se furtando 00 dialogo com
esses expositores presentes.
Estao a ser preporadas ligeiras 01terac;:ees regulamentac;:ao deste tipo
de eventos, que acreditamos vir a torn a10 mais aliciante. Iremos tambem adquirir um trofeu condigno com a relevancia
deste evento, onde sera gravado 0
nome de todos os vencedores.

a

1.a Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
14 de Marc;o de 2009

Elder Manuel Pinto Correia
Corre/o Aereo de Angola - Escudo de Angola
Altino Silva Pinto
M09amblque - Marcas de Censura da 7° Guerra
Horacio Maggiolly Novais
o Banco do Minho e 0 seu correspondente em Vi/a-Flor...
Elder Manuel Pinto Correia
Angola - Centen6rio da fndia
Luis Armando Martins Barroso
Germania. Coroa Imperial - Estados Livres
Tiago Albano Correia
Cartas com Comboios
Manuel Sousa Loureiro
Cartas D. LUIS I fita curva
JoOo Pinheiro da Silva
Grandes Figuras da Hist6ria de Portugal
Manuel Jose Janz
D. Manuel 1/. Cabo Verde
Jose Andrade Uma Correia
Belgique "Colis Postaux 7949 - 7952
Joaquim Cortes
Madeira - Perola do At/antlco
Manuel Sousa Loureiro
Reimpressoes
Jorge Louren-ro
Emissoes Filatelicas "Jaime Martins Barata
Luis Virgftio Brito Frazeo
Marcofilia da fndia - Carimbos circulares pequenos datados
N

N

22 votos
15 votos
14 votos
14 votos
11 votos
11 votos
10 votos
9votos
9 votos
8 votos
7 votos
7 votos
5 votos
3votos
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Colec~oes de Prestigio
No passado dia 7 de Marc;:o, tivemos 0 prazer de ter exposta na nossa Sede, a excelente colecc;:oo
de "OPEN CLASSE", intitulada "D. Carlos 1-0 Rei Martirizado", no nosso associado e ex-Presidente do
nosso Clube, Dr. Eurico Lage Cardoso.
Conhecido e i1ustre filatellsta, com uma vasta obra Iiter6ria publicada e amante da maximafilia,
vimos com agrado esta sua nova faceta
filatelica, numa classe que h6 poucos anos
come<;ou a ser divulgada.
A sua excelente colecc;:oo procura tratar com material filatelico adequado e outr~
estranho 6 Filatelia, 0 mais diversificado possfvel. mas intima mente relacionado com 0 tema
em estudo, as passagens mals slgnificativas do
Rei D. Carlos I. desde 0 seu nasclmento ate ao
fim dos seus dias.
06, natural mente, 0 malor rea Ice aos
acontecimentos que tiveram lugar no perfodo
em que exerceu 0 alto cargo de Chefe de Estado, mas noo descurou factos que pela sua
men or relevancia noo deixam de merecer curiosidade .
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o material apresentado e 0 apropriado
a este tipo de participac;:oo, e prima pelo seu
bom estado, e criteriosa selec<;oo. A participac;:oo apresentada est6 estruturalmente dividida em quatro capftulos que retratam 0 primordial da
sua vivencia (Do nascimento 6 maioridade; diversas passagens na vida de D. Carlos - Duque de
Braganc;:a; 0 seu reinado e finalmente 0 regicfdio que poe termo a esse reinado).
Como habitualmente, 0 Dr. Eurico Lage Cardoso, com a eloquencia que Ihe e habitual. deu cabal
respostas 6s diversas questoes que Ihe foram sendo formuladas pelos associados presentes. 0 CFP
agradece e felicita-o pela excelencia da sua participac;:oo.

FILA TELIA-NUMISMA TICA
MADEIRA
Cas a Especializada em:
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
Portugal/A~ores/Madeira/Macau
Ex-Colonias

C811PlIA •
Grandes

Colec~oes

VEIDI.
e

Apartado 451
E. C. Calouste Gulbenkian
9001-801 FUNCHAL
Tel.: (00 351) 291 22 30 70

pe~as

isoladas

Filatelia Joaquim A. S. Ma98S

www.filatelia.tv

Portugal e Ex-Col6nias
Selos
Provas
Erros
Reimpress6es
Hist6ria Postal
Etiquetas
Marcofilia
Emais ...

R. do Crucifixo. 76 - 2° sala H
1100 -184 Lisboa PORTUGAL
Tel. +351- 21346 76 61
Fax +351- 2132590 90
e-mail: j.macas@filatelia.tv
Horario: 10hOO as 13hOO e
das 15hOO as 18hOO

Almo~os Filotelicos no SHIP
No passado dia 19 de Fevereiro, com 0 sucesso que ja vai sendo habitual, foi levado a efeito, na
Sociedade Hist6rica de Portugal (SHIP), mais um "Almoc;:o Filatelico", nos quais tem vindo a participar,
com competencia e empenhamento, diversos e prestigiados s6cios deste Clube.
Na referida quinta-feira, 0 nosso cons6cio Armando Bordalo Sanches, apresentou parte da sua
medalhada colecc;:ao (cinco medalhas de aura) - "PORTEADO E A MULTA POSTAL EM PORTUGAL" - a
qual mereceu, por parte dos young active seniores presentes, uma atenc;:ao muito especial. em virtude
de se tratar de materia que Ihes era veiculada, com profundidade, pela primeira vez.
Considerando 0 patamar, ainda inicial. da maioria dos participantes, 0 coordenador destas sess6es
- confessou - ter tido algum receio que a materia em questao pudesse revelar-se de apreensao menos
facil. Nada disso sucedeu, por manifesto merito do palestrante que soube com apuro e afabilidade
transformar um assunto bastante complexo em materia compreensfvel. sem cedencias a banalidade ou
a superficialidade.
Se, em relac;:ao ao que acabamos de relatar ficasse alguma duvida, esta seria transposta face a
dificuldade que houve em "arrancar" os s6cios da SHIP e outros convidados da mesa de trabalhos para
o restaurante "As Chamines do Palacio", onde 0 arroz de pato ... arrefecia.
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Das tres colecc;:6es preferidas de Bordalo Sanches, este escolheu/privilegiou a primeira parte
(quanto a n6s, a mais importante) da colecc;:ao "Porteado e a Multa Postal em Portugal". A sua intervenc;:ao
situou-se nos seguintes tres importantes aspectos:
1.

0 Perfodo Pre-Filatelico ou Pre-Adesivo;

2.

0 Perfodo Filatelico ou Adesivo;

3.

A Colecc;:ao propriamente dita ate a Implantac;:ao da Republica, em 1910.

Na qualidade de amigos e admiradores de Bordalo Sanches quiseram estar presentes 0 Dr. Lage
Cardoso, 0 Engo Manuel Loureiro e Pinheiro da Silva que tambem ja deram 0 seu competente contributo
para que a actividade filatelica na SHIP seja uma evidente realidade.

E, pois, com provado e genufno regozijo que podemos afirmar que os "Almoc;:os Filatelicos", na
SHIP, sao um exito.

o pr6ximo "almoc;:o" realizar-se-a na primeira quinta-feira logo a seguir as ferias da Pascoa. Sera
palestrante 0 conhecido filatelista de Estremoz, Dr. Hernoni de Matos, tambem s6cio deste Clube.

25° Aniversario de "Os Maximafilistas Portugueses"
A Associa<;:ao de "Os Maximafilistas Portugueses", foi fundada em 25 de Mar<;:o de 1983 por um
grupo de entusiastas do modalidade alguns oriundos do APM. Todavia, so em Outubro do mesmo ana foi
lavrada a escritura no Cartorio Notarial do Gaviao, com publica<;:ao no Diorio do Republica N° 269-111
Serie de Novembro desse mesmo ano. Ao longo
do sua existencia, foi sempre uma Associa<;:ao
com grande actividade quer a nfvel exposicional
quer a nfvel de realiza<;:oes de postais - moximos
a qual e especializada. Sob sua egide ou em
colabora<;:ao com outros organism os, levaram a
efeito variadfssimas mostras nomeadamente em:
Peniche, Alter do Chao, Abrantes, Mertola, Castro
Verde, Cascais, Lisboa etc., para citar as de maior
impacto. Em ten·nos de postais - moximos com
seu timbre, foram realizados ate data mais de
1400 exemplares diferentes que tem enriquecido
as colec<;:oes de todos aqueles que se dedicam a
maximafilia.

a
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A comemora<;:ao do 25° aniversorio de "Os
Maximafilistas Portugueses", iniciou-se no ana
transacto, prolongando-se 0 mesmo ate Fevereiro do presente ano, encerrando sua comemora<;:ao das Bodas de Prato, com uma Exposi<;:ao de
Maximafilia nos instala<;:oes do Clube Filatelico de Portugal no passado dia 14 de Fevereiro de 2009
onde contou com a colabora<;:ao deste clube e dos
Correios de Portugal que cederam um carimbo comemorativo alusivo 00 evento. A cerimonia de encerramento do 25° aniversorio, iniciou-se, com a
entrega de uma placa de agradecimento 00 Presidente do Clube Filatelico de Portugal Engo Manuel
Janz, pela Presidente de "Os Maximafilistas Portugueses" Alice Martins. Seguidamente, foi inaugurado 0
posta de correia on de foram obliterados vorios postais - moximos e sobrescritos comemorativos alusivos exposi<;:ao. Como participantes, a Associa<;:ao,
contou com a colabora<;:ao de alguns dos seus associados que apresentaram as seguintes colec<;:oes:
Alice Martins - (Aves Senhores dos Ares), Jorge Lou- 1Ia;1ii!!I!I
ren<;:o - (Mestres do Pintura Espanhola) Jose do Encarna<;:ao - (Portugal e a Sua
Voca<;:ao para 0 Mar), Joao Pinheiro do Silva - (Lisboa Museologica,
Presidentes dos E.U.A. e Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa), Lufs
Manuel - (Atinal 0 que e um Mamffero), Jose Alexandre (Falconfdeos: Pigargos e Aguia Pesqueira) e Joaquim Cortes - (Acontecimentos Historicos do Cidade de Lisboa e Madeira Perola do
Atlantico).

a

Para que a efemeride ficasse assinalada entre os expositores, foi criado um premio para no final ser atribufdo a colec<;:ao mais
pontuada por expositores e visitantes por meio de voto, tendo safdo vencedora a colec<;:ao: "Datos Historicas do Cidade de Lisboa";
contudo, partindo a ideia do expositor vencedor, este abdicou do
mesmo e entregou 00 2° classificado Jose Alexandre e a sua
colec<;:ao: Falconfdeos.
Pela afluencia de visitantes, pela colec<;:oes expostas e pelas
novas pe<;:as criadas, a Associa<;:ao de "Os Maximafilistas Portugueses", terminaram em grande a comemora<;:ao do seu 25° aniversorio.
J.Cortes

26. 0 Aniversario do AFA
No proximo dia 2 de Maio, a Associac;:oo Filatelica Alentejana, comemora 0 seu 26,0 aniversario,
estando previsto
'"
,
um vasto leque de
ASSOCIA~AO
actividades ludicofilatelicas, conforme cartaz que reproduzimos, Sendo
uma das apostas
do nosso Clube 0
intercombio
filatelico e social
com outras agremiac;:6es filatelicas,
desde a primeira
hora anuimos em
comparecer, aceCOMEMORACOeS DO 26° ANIVERSARIO
dendo 00 convite
que amavelmente
10 h ao .10 - 11 h - No Salo de Expos~iIa do. A•• ocicr;60 Filotelea
Alentejana no Centro Cultlral e As.ociativo Dr. M... qu .. Crespo, om
nos foi enderec;:ado
E.tremlll, montagom dOl pcrtidpcr;iIa de 1 quadro, p...ticipll1t .. no Sal60
pelo seu PresidenFiloteleo FILAMOZ2009.
12 h - Inougll'a9lo do Salao Filot.Ieo FILAMOZ 2009 eomem ... ativo do 26°
te, e tambem nosAniv.... ario do. Associa91o FiIotel co Alentejlll1Cl. No local runcion .... um posta
so associado Prof,
de correio provido de ccrimbo comanCl'otivo. representCWldo um paster de:
Estre:maz.
Hernoni Matos,

FILATELICA ALENTEJ ANA

-

Assim convidamos os nossos
associados a comparecerem a este
importante evento,
A Filatelia como
actividade ludica e
um forte vector de
fortalecimento e
fomento de Amizade e Convfvio, para
alem da importante componente
cultural que Ihe e
intrfnseca,

12 h • Inougura91o do Exposi<;llo de Pint ... a '05 ANIMALISf AS" dos
arti.tas pkistieos AntOnio iii liar de Souza e M...ia Jos. C... doso de SOUZIL
13 h ao .10 - Almcr;o comem ... ativo do. 26° Aniv.... cirio do Assoeicr;60
FiIot.Iea Alentejll1a, no Are JAZZ CLUB, de Lur. daCiincra p... eirIL
No final do amcr;o h",..." lin momenta poitieo com a pcrtieipcr;60 de 2 podOl
populares do regi6Cl
DlI'ante a almcr;o ..... entregue a TRot=Eu AFA PARA 2009, a Jose Gooda
Sousa, decano da.s filat.istClS do Saxo Alentejo, dinomizad ... do NUel .. de
Coieceionismo do Centro Cultural. Desportivo do Hospital Di.trital de Seja,
desde 1981, do Grupo Filoteleo do Associcr;60 Humll1itaria dos Dadores de
SlI1gue de Beja desde 1995 e responsoivel pelo 5ec<;lIo de Filotela do Diclrio
do Alentejo de.de 1983, que pela sua oc;60 pessoal tom prestodo s"";~
relevantes /I Filotelia Portuguesa, contrlbuindo para a seu desenvolvimento om
Portugal e no E.trl1n9eirCl

Como deixa
bem expresso no
convite que nos
enderec;:ou 0 Prof,
Hernoni Matos, a pelamos aos nossos
associados para
que comparec;:am
em Estremoz no proximo dia 2 de Maio para uma jornada de Convfvio, Amizade e Partilha Filatelica, da
qual noo nos devemos excluir,
Os nossos associados poderoo ainda participar na exposic;:oo de "UM QUADRO", devendo promo-

ver

a sua inscric;:oo previa na Sede do CFP,

Esta tambem previsto um Almoc;:o-Convfvio no Restaurante ATE JAIl.. CLUB, pela modica quantia
de 15 euros por pessoa, As inscric;:6es devem tambem ser feitas para 0 CFP,
Estamos certos que os nossos associados noo deixaroo comparecer e participar neste convfvio
filatelico,
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Lubrapex 2009
A LUBRAPEX 2009 que era para se realizar em
Portimoo em Junho, por razoes que noo 500 do dominio publico, vai ter lugar no espa<;:o multi-fun<;:oes
do Arena de Evora, de 2 a 11 de Outubro, organizado pela
Confraria
~.:=:: BOlETIM 1 Timbrol6gica Meridional
r------"-'- ----. (CTM), daquela cidade.

-I .
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A Comissoo Organizadora acabou de distribuir 0 Boletim N° 1, que
os nossos amigos do Confraria nos fizeram 0 favor
de fazer chegar um exemplar 00 nosso Clube. 0 Boletim e as fichas de inscri<;:00, para aqueles que pretendam expor neste importante certame filatelico podem ser solicitadas
atraves do email ctm.confraria@gmail.com. do telefone 939 252 551 (Jooo Soeiro) ou escrevendo para
XX EXPOSI<;AO FILATELICA LUSO-BRASILEIRA "LUBRAPEX 2009", Apartado 237 - EC Rossio - 7006-803 EVORA. A Confraria, formulamos votos de sucesso, em mais um evento filatelico que se encarregaram de organizar.

Vale do Neiva Filatelico
No passado mes de Fevereiro tivemos 0 grato prazer de ver surgir no panorama Iiter6rio do Filatelia Portuguesa mais uma revista, editada pela
Associa<;:oo de Filatelia e Coleccionismo do Vale
no Neiva, sob a direc<;:oo de
Marcial Passos e a coordena<;:00 de Jose Miranda do
Mota.

o seu primeiro numero,
de elevada qualidade e esmere gr6fico, e uma mais-valia significativa para a divulga<;:oo, desenvolvimento e
pretigio do filatelia e
coleccionismo de acordo com a mensagem do seu
editor.
o CFP felicita a Associa<;:oo pela excelencia
do sua publibica<;:oo e formula votos de que este
boletim seja 0 primeiro de muitos, para bem do nosso filatelia. Aproveitamos a oportunidade para
agradecer 0 Boletim que fizeram 0 favor de ofertar
nossa Biblioteca.

a

o novo Catalogo de Inteiros Postais Belgas
Ap6s alguns adiamentos - naturais quando
se trata de associa<;:oes filatelicas de dimensoo
media - foL finalmente, divulgado, em fins de
Fevereiro p. p., a mais recente
edi<;:oo
do
conhecido
Cat610go dos Inteiros Postais
Belgas, do responsabilidade
LES
do Societe Beige d'Entier
ENTIERS POSTAUX
Postal.
DE BELGIQUE
A obra em questoo, que
noo temos duvidas em
recomendar, apresenta-se em
duos versoes: francesa e
flamenga.
Este novo cat610go, de
..... ,..-",-,-..
dimensoes
ligeiramente
maiores do que as edi<;:oes de 1949 e de 1990, para
alem das actualiza<;:oes que se impunham e que
justificam 0 seu aparecimento (inteiros posta is
entretanto postos a circular e 6bvias altera<;:oes
de pre<;:os), preserva uma estrutura muito
semelhante a do cat610go de 1990, apresentando,
no entanto, algumas "novidades", a saber:
a) - A obra em aprecia<;:oo vem impressa a cores, 0
que Ihe empresta um atractivo que as anteriores
noo ofereciam;
b) - A numera<;:oo dos capitulos aparece
complementada com referencias tecnicas, e
outras, 0 que Ihe confere uma agilidade de consulta
que destacamos;
c) - A explica<;:oo/descri<;:oo das diferentes emissoes
surgem mais pormenorizadas 0 que Ihes
proporciona clareza e compreensoo, em especial,
para quem noo domine 0 frances ou 0 flamengo;
d) - Finalmente, foram acrescentados novas
capitulos, entre os quais destacamos 0 consagrado
005 coupons-reponse internationaux.
Em rela<;:oo 00 referido nesta ultima alinea,
os autores do cat610go em apre<;:o noo consideram
os coupons-reponse um verdadeiro inteiro postal,
mas acabaram por os reintroduzir no obra
(constavam no cat610go de 1949), em virtude dos
cat610gos estrangeiros agirem desta forma.
o novo cat610go (256 p6ginas, 24,5 x 17,5) e
fruto do colabora<;:oo de dezenas de membros
desta associa<;:oo filatelica, entre os quais
destacamos Luc Van Tichelen (editor respons6vel),
Yves Winaud, Robert Hertog, Emile Hoorens, Albert
Manneback, Erik Verbeeck e Edgar Pockele, antigo
"bra<;:o direito" do saudoso inteirista J. Stibbe.
A Sociedade Belga do Inteiro Postal est6 sediada
em Bruxelas e leva a efeito, todos os meses, leiloes

-....

~

entre os socios. Os respectivos resultados constam
do boletim mensal que a Sociedade edita, sem
grande aparato, mas de manifesta utilidade.O
catalogo sobre 0 qual nos temos vindo a debruc;::ar
e oferecido aos membros da S.B.E.P. mas 0 prec;::o
para noo socios, residentes na Belgica. e, salvo erro.
de cinco euros.
R.R.S.

Proxima mente, ate 1 de Julho. estaroo a
venda os albuns de India, Macau, Timor e Emissoes
Gerais e Comuns, estando em fase de impressoo 0
album de A<;ores e Madeira, parte classica.

Novos 6 Ibuns Filoceano

World Association for Development of Philately

a

Informamos ja se encontra venda 0 album
de selos anotado Filoceano de MOGAMBIQUE.
PARTE II. nas versoes com e sem tiras protectoras. 0
qual inclui a Companhia de Mo<;ambique, A
Companhia do Niassa, Inhambane, Lourenc;::o
Marques. Quelimane. Quionga. Tete e Zambezia, no
total de 89 folhas. Tambem estoo disponiveis as
respectivas capas de argolas e parafusos, com 0
titulo gravado a cure na lombada.

Para mais informac;::oes e detalhes, podem
consultar 0 seu site em:
http://www.filoceano.com> www.flloceano.com.

Na ultima Assembleia Geral da WADP, foi reeleito como Presidente dessa importante
Associa<;oo, 0 Dr. Raul Moreira, Director de Filatelia
dosCTT.
Felicitamos 0 Dr. Raul Moreira pel a sua reelei<;oo, fazendo votos para que continue a pugnar
pelo desenvolvimento da Filatelia.

Selos de Ouro 2009
Potrocinodos pelo

Filatelia do Chiado
Agenda de actividades
Maio
Dia 02 - Convivio Filatellco com a Associa <;o o Filatelica Alentejana
Dia 16 - Colec<;oes de Prestigio
A anunciar

Junho
Dia 06 - 23. 0 Leiloo Inter-Socios
pelas 10HOO no Hotel Roma em Lisboa
Dia 20 - 2.° Eliminatoria do Trofeu Comendador Dias Ferreira
Dia 27 - Colecc;::oes de Prestfgio
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOCIOS
Portugal
4074 - Miguel Jose Freitas Vieira do Luz * R. Mouzinho de Albuquerque, 24 * Tercena * 2730 - 127 * BARCARENA *
vieiradaluz@hotmail.com * l60 - 1- Tl - 90
4075 - Jorge Pereira Rocha * R. Jooo Gaspar Lemos Amorim, 9 Dr' * 3080 - 606 * FIGUEIRA DA FOZ * ]orgerocha@hotmail.com * (M) l60,66 - N.U.
4077 - LUIs Carlos Viegas Nascimento * Av. Estados Unidos do America, 53 - 11 ° Of' * 1700 - * USBOA * Icvn@jgarraio.pt
* (M) lV.C.60,67B - 1- N.U.- T5,Tl4,TlO
4078 - Nuno Tarcfsio Gaspar de Oliveira Cardoso * Apartado 1005 * 3001 - 501 * COIMBRA * nunotarcisio@sapo.pt
* (M) 60 - 1- Matem6tica,Historia do Escrita,Pedro Nunes - 114,90 - Po,ln
4079 - Francisco Jose Domingues * R. Ten. Cor. JA Vieira Lopes, 3 * 2670 - 399 * LOURES * jC.domingues@yahoo.com
* (M) lV.C.60 - 1,2 - N.-Antartida - Po,ln
4080 - Carlos Alberto Macedo Soutelinho * Av. Dos Bombeiros Voluntarios, Lt 5 - 4° B * 2950 - 2fF * PALMELA * (M) 60
- 1,2 - N.- Po,ln,Fr
4081 - Maria de Lourdes Alves Baptista Nery * R. Do India, 12 *2745 - 126 * QUELUZ * (P) 60
4082 - Maria Olivia FA Dias Nogueira * R. Prof. Jose Louren<;:o Nogueira, 11 * 3300 - 063 * ARGANIL *(P) 60
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4083 - Maria Cristina Cesar Monteiro * Av. Do Oceano, 17 - 1° Esq. *2825 - 483 * COSTA DA CAPARICA *
cristina.c.monteiro@sapo.pt * (P) 60
4084 - LUIS Femando CA do Couto Pina * R. Augusto Alexandre Jorge, lote 4 - 5° Fte * Urb. Quinta do Memoria * 2675
- 220 * ODIVELAS * Icpinaa@gmail.com * (P) 60 - 1,2 - N.U.
4085 - Manuel Pedro Dias * R. Jose Gomes Ferreira, Lt 23 - 3° Of' * 2675 - 394 * ODIVELAS * mpdias@netcabo.pt * (M)
60 - Javalis

4087 - Pedro Alexandre Ferreira Gon<;:alves * R. Helena Vaz do Silva, 16 - 4° A *1750 - 431 * LlSBOA *
pedroselos@gmail.com * (M) lC.60 - 1- N.U. - Hist. Republica Portuguesa,EmissOo Base D. Dinis - 114 - Po
4090 - Alberto Antonio Frois Projecta Areal * R. Julio Esperan<;:a Brito, 3 - ~ Of' * 2430 - 375 * MARINHA GRANDE *
alberto-areal@netcabo.pt * (M) lV.C.60, 73 - N.U.- ATM's,Flomulas - Po
4091 - Antonio Esteves * R. Bombeiros do Pra<;:a Velha, 7 - ~ Esq. * 2CXXl- 216 * SANTAREM * esteves2@gmail.com *
(P)60-1,2-N.
4092 - Celio Jorge Gomes Frederico * Av. Mestr Uma de Freitas, 24 - 3° A *2910 - 864 * SErOBAL * celiojgf@gmail.com
* (P) 60 - 1,2B - N.U.

Gre-Bretanha
4076 - Daniel Mirecki * 7 A Redcliffe Place * London SW 10 9DB *GRA-BRETANHA * danieLmirecki@talk21.com * 60
4086 - Bronno (Ron) Van der Holt * 27 Old Park Road * Clevedon, North Somerst
vronski@tiscali.co.uk * (A) l60 - N.-India Portuguesa - 114,91- In

BS21 7JH *GRA-BRETANHA *

4088 - Christopher Burwell * 176A Feltham Hill Road * TW15 lLF Ashford, Middlesex * GRA-BRETANHA *
christopher@burwell.orangehome.co.uk * (P) l60 - 1,2, IIhas - N.U.-114,92 -In
SUiya
4089 - Alessandro Arseni * strada Cantonale * 6818
Correio Marftimo,Navega<;:oo a Vapor -In

MELANO *SUI<;A * arseni@thepostalgazette.com * (A) 60 -

a

Bolsa Filatelica

Espa~o disposi~ao dos leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio ao pre~o economico de € 0,60 p~r linha
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 GrCi-Bretanha e
outros.

Por 200 selos de grande formato
portugueses ( de 1 ate 5 repeHc;oes) dou 200 selos de grande
formato da Belgica, Franc;a,
Holanda e Polonia.
Delneuville, 25/64
Quai Van Beneden
B-4020 Uege - Belgique

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

Vendo conjuntos varlados de
pagelas dos cn desde Infante
D. Henrique - 1960- ate ao n° 308
- 1986 - ,com e sem selos, sendo
urn conjunto conforme descrlto, outros menos completos e
geralmente desde 76 ou 79 ate
83/86. S6 vendo em conjuntos.
Pre<;o:pagela do Infante - €
10.00, restantes com selos a
€a.50 cada e sem selos a € 0.10
cada.
Jose Afonso TM: 917568662.

Troco por correspondencla e
por mancollsta selos usados, de
parses europeus - Portugal. Fran<;a, G.B., Austria, Sul<;a etc. com base no catologo Ivert.
Jose Afonso - Rua Pedro Alvares
Cabral. n° 6 3° DfO 2685-228
PORTELA LRS

Vendo revlstas: - "Estampllha e
VlntemH nos. 1 a 20 anos 1978 a
1982 € 0.50 cada
Revlsta FN
Fllatella e
NumlsmOtlca do no. 65, ano VIII.
Mar<;o de 1990 ate ao no. 221
ano XXI Malo 2004 jo como
Cr6nlca Fllatelica que por ultimo era editada em espanhol;
cerca de 180 revlstas a € 0.50
cada
Jose Afonso TM: 917568662.

Ajudamos a desenvolver
colec<;oes de Portugal - A<;ores
- Madeira - Ultramar Portugues
- Palops novos e usados. Atendemos Iistas de faltas. Fa<;a a
sua colec<;Cio ao longo do tempo sem multa glnastica financelra e beneficle do nosso servl<;o
"UMA REMESSA POR MESH. Sollcite Informa9Cio.
H
Ant6nio Caetano "Fllatelia Rua
Salgueiro Maia n° 30 - 4°Dt
2835-346 Lavradio * Portugal
www.fllateliacaetano.net
geral@filatellacaetano.net
Tef. 21 0819196;
Fax: 21 08 35 219;
Tim: 93 663 76 39

A.MOLDER
- FILATELIA RUA 1.2 DE DEZEMBRO, N.2 101, 3.2 -1200-358 LlSBOA
Tel.: (00 351) 21 3421514 Fax: (00351) 21 3429534

E-mail: a.molder@sapo.pt

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISM lICO DA CONCEITUADA MARCA ALEM

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0

KABE

ANDAR (Elevador)

Faca-nos uma visita em ''http://filateliaamolder.com.sapo.ptl''

Pagamentos por Transferencia Bancaria
(Novas Contas)
Para 0

Banco BPI utillzando 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 Bancaire (Nouvelle comptes)
Pogo por transferencia de banco (Nueva cuenta)
Per Bankuberweisung (neues Konto)
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT500010 0000 3805 4150 0018 1

BIC/SWIFT:

Auction / Enchere / Subasta / Auktion
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4370

BIC/SWIFT :BBPIPTPL

0016 9

BBPIPTPL

Payment I Paiement I Pogo I Zahlung
PayPal®(www.paypal.com)
+ 6%
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt
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Situacroo do pagamento das quotas
Caro Assoclado
A partir do Boletlm n° 416 passou a haver, permanentemente, a informac;:oo do sltuac;:oo
de pagamento do sua quota. Para Isso, dever6 consultar a etiqueta de enderec;:amento
colada no envelope em que fol envlado 0 Boletlm.
Abalxo, reproduz-se uma etlqueta de enderec;:amento cujo significado dos campos
relevantes e 0 segulnte:
~-

N° de S6clo * AAAA - Ano do ultima quota pogo * XX999 - C6dlgo de enderec;:amento

Assim, se AAAA = 2007 signlfica que a quota do ana 2007 j6 59 encontra pogo. Coso tenha
regularlzado a sua quota multo recentemente e posslvel que esta indicac;:oo noo se apresente
de imediato actuallzada. Em coso de manutenc;:oo de divergencla agradecemos que nos
contactem.
~

AAAA
XX999
Sr.(") Nome
Morado
CPostal Localidade
E~

Aproveitamos a oportunidade para relembrar 0 Regulamento de S6cios, publlcado no
Boletim n° 415, e particularmente para as impllcac;:Oss pelo incumprimento do pagamento
do quota ( ArfO 3.1 ).

Selos emitidos no 10 trimestre de 2009
PORTUGAL
VULTOS DA HISTORIA E DA CULTURA
Oata de emissao - 2009/ 02109.
Impressao - offset.
Impressor - INCM
Oesenho de - Atelier Acacio Santos I Helder
Soares.

Oata de emissao - 20091 01 I 27.
Oesenho de - Francisco Espinho Galamba
Foto - Carlos Monteiro
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Popel - 110 g/m2.
Formato - 40 x 30,6 mm, 30,6 x 40mm
Oenteado - 13x " Cruz de Cristo"
Valor facial dos selos € 0,32.
Tiragem -2x330 000.
FOC's C5 e C6 - USBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA

Popel - 102 g/m2.
Oenteado - 11 3,4 x 11 % .
Medidas do seIo - 30,6 x 27,7 mm Horizontal.
Valor facial dos selos - €O,2,0€0,32 , €OA7, €0,68
e €0,80.

Folhas de - 100 selos.
FOC's - USBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA.

200 ANOS DO NASCIMENTO DE
CHARLES DARWIN

DELGADA./BAI.A.o/VILA VI<;OSA

***

OS PRIMEIROS DEZ ANOS DO EURO
10 "'NOS DO (URO
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Data de emlssao - :2009/01 128.
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Oesenho de - JoCio Machado
Popel - 110 g/m2.
Oenteado - 13x, "Cruz de Cristo"
Medidas do selo - 40 x 30,6 mm (horizontaO.
Valor facial dos selos - €OA7 e €1 ,00.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - €OA7 - 230 000 e €1 ,00 - 245 000
FDC's - USBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA.
***

Os Transportes Urbanos 1947 a 1974

6.20

Oata de emissao - 20091 021 12.
Impressao - offset.
Impressor - Cartor.
Oesenho de - Atelier B2 I Jose BrandCio I Elisabete Rolo

Popel - 110 g/m2.
Oenteado - 13x, "Cruz de Cristo"

Formato: Selos - 40 x 30,6 mm Bloco - 125mm x
95mm.

Valor facial dos selos - €0,32, €0,32, €0,68. €0,68 .
€0,80, €0,80 e Bloco com um selo €2,50.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem - €0,32 - 330 000 €0,32 - 330 000 €0,68230000 €0,68 - 230 000 €0,80 - 200 000 €0,80200 000
Bloco: Com um selo €2,50 - 60 000
FOe's - USBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.
***

AQUI HAsELO

Data de emissao - 2009/03/11.
Desenho de - Tulio Coelho/ Acacio Santos.
lIustrayoes - Carlos Barahona Possolio.
Impressao - offset.
Impressor - INCM.
Papel - 110 g/m2.
Formato - selo 40 x 30,6 mm.bloco125mm x 95mm
Denteado - 11 % x " Cruz de Cristo"
Valor facia - I do selo € 0,32 e do bloco €2,50
Tiragem - Selo: 330000, Bloco: - 60 000
Folhas - Com 50 ex.
FOe's LSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

MACAU

Bicentenario do Nascimento de
Louis Braille
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Data de emissao - 2009/ 03/ 04.
Desenho de - TUlio Coelho/ Acacio Santos
lIustrayoes - Nuno Micaelo
Impressao - offset.
Impressor - CARTOR.
Papel - 110 g/m2.
Formato - 40 x 30,6 mm.
Denteado - 13x " Cruz de Cristo".
Valor facial dos selos € 0,32 coda.
Tiragem -330 000 coda.
Folhas - Com 50 ex.
FOe's LSBOA / PORTO / FUNCHAL / PONTA DELGADA.

***

Data de emissao - 04/01 /2009
Desenho de - Victor Hugo Marreiros.
Folha de - 20 selos com 0 valor facial de 5,00
patacas

Papel - Popel c om Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo hexagonal em di6metro
40mm.

Picotagem - 13114 x 13114 .
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Cartor Security Printing, Franc;:a .
Tiragem: 200.000.

800 Anos da Ordem dos Franciscanos
Ano Lunar do Butalo

Data de emissao -08/01/2009.
Desenho de - Wilson Chi Ian Lam.
Folha de - 25 selos com 0 valor facial de 1,50,
1.50, 1.50, 1.50 e 5,00 patacas
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Popel - Papel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 35x35 mm
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
losango: 35 x 35 mm).
Picotagem - nos selos 14 x 14 e no bloco 14 x 1314
Impressao - Offset Litografia com Relevo e
Impressa em Dourac;oo e Chapa Hologr6fica.
Impressor - JSprintpak, Australi.
Tiragem: 200.000.
***

Abertura do Cofre de Kun lam

Data de emlssao - 01 /03/2009.
Desenho de - Wilson Chi Ian Lam.
Folha de - 50 selos com 0 valor facial de 1,50,
2,50, 3,50 e 4,00 patacas
Bloco contem 1 selo de 10.00 patac as.
Popel - Popel de Seguranc;a .
Formato do selo - Selo 40,28 x 30 mm .
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 60 x 40,28 mm).
Picotagem - nos selos e no bloco 14 x 14,4.
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Sprintpak, Australia.
Tiragem: 200.000.

Espanha
AUTONOMiAS

~~ ~~

~ ~ ~ ~J

Data de emissao - 20/02/2009.
Desenho de - Ng Wai Kin.
Folha de - 16 selos com 0 valor facial de 1,50,
2,50, 3,50 e 4,00 patacas
Bloco contem 1 selo de 10,00 patacas.
Popel - Popel com Fibras 6pticas.
Formato do selo - Selo 30x40 mm
Formato do Bloco - 138 x 90 mm (Formato de selo
: 40x30 mm).
Picotagem - nos selos e no bloco 1314 x 1314
Impressao - Offset Litografia.
Impressor - Cartor Security Printing, Franc;a.
Tiragem: 200.000.

F.ii:l ~~ ~

~~ ~~
Data de emlssao - 2/01/2009 .
Impressao - Offset.
Popel - Auto-adesivo fosforescente.
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal)
Medlda do Carteira - 166 x 63 mm. (horizontais).
VaJorfacialdosselos-de 8 selas. Tarifa A (1 sela
= carta narmalizada ate 20 gr. em Espanha)
Tiragens - lIimitadas

***

***

Instrumentos Tradicionais II

ABANICO Y MANT6N DE MANILA
B

Data de emlssao - 2/01/2009.
Impressao - Offset.
Popel - Auto-adesivo fosforescente.
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal)
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Valor facial dos seIos - de 8 selos. Tarifa B (1 selo
= carta normalizada ate 20 gr. Internacional
Europa ).
Folhas de - 20 selos.
Tiragens - Ilimitadas. ***

CIENCIA
0,39 €

Espana ....".

Data de emissao - 15/01/2009.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente
Oenteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - 0,32€
Folhas de - 50 selos.
Tiragem -460000.

***

FLORA E FAUNA.
Hortensia e Chapim-real
Data de emissao - 10/01/2009.
Impressao - Offset.
Papel - Auto-adesivo fosforescente.
Medidas do selo - 40,9 x 28,8 mm (horizontal).
Valor facial dos selos - 0,39 e 0,43 €.
Folhas de - 20 selos.
Tiragens - lIimitadas. ***

(Carbonero comun )

'-':::: ,.ol<

' -':::: Ul<
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o.6l<

' -':::: 0.61<

SERlE BAslCA
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Data de emissao - 14/01 /2009
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana.fosforescente
Oentado12 3/4 horizontal y 13 1/4 vertical
Medidas do selo - 24,88 x 28,8 mm. (verticais).
Valor facial dos seIos - 0,32; 0,62; 2,47 e 2,70 €.
Caesdosselos- P-20l. P-43l. P-105eP-294,
rapeclivamen1e, mais Quo para todcs a; vaIores pa;tais.
Folhas de - 80 de coda valor.
Tiragens - llimitada para os quatro valores.

Data de emissao - 20/01 /2009 .
Impressao - Offset.
Papel - Auto-adesivo fosforescente.
Medidas do selo - 24,5 x 35 mm. (verticais).
Medida do Carteira - 177,5 x 86 mm. (horizontais).
Valor facial dosselos - € 0.32 e € 62.
Carteira de - 100 selos.
Tiragens - llimitadas para os dois motivos.

***

ARQUEOLOGiA

****

DIARIOS CENTENARIOS.
DIARIO LA RIOJA

._-

1889-2009

O,32E

Data de emissao - 10/02/2009.
Impressao - Huecograbado.
Papel - Esmaltado, fosforescente.
Oenteado - 133/4
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontal).
Valor facial dos selos - € 2,70.
Folhas de - 50 selos .

VALORES civlcos
O,32€

0,62£

Espana cm.ns

0,78£
ca_

Espana r-ms

Espana

coM" ..CIIooOtIw

DESC~NECTA

~
,!f:::-.~r-ms I
Data de emlssao - 15/01 /2009.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 133/4
Madldas do selo - 40,9 x 28,8 mm. (horizontais).
Valor facial dos selos -0,32; 0,62 e 0,78 €
Folhas de - 50 selos.
TIragem -450 000, de cad a motivo

***

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO
MILENIO

Data de emissao - 2/03/2009.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente
Denteado - 12 3/4 horizontal e 13 1/4 vertical.
Madidas do selo - 24,88 x 28,8 mm. (vertical).
Madidas da minifolha -158 x 86,4 mm. (horizontal)
Valor facial dos selos -0,32€.
Tiragem -Ilimitada.

***

NATURALEZA

r

..,

""'= •

_

Data de emissao - 9/03/2009.
Impressao - Offset.
Papel - Porcelana, fosforescente.
Denteado - 13 3/4.
Madidas do selo - 40,9 x 28,8 mm . (horizontais).
Valor facial dos selos - 43 €.
Folhas de - 50 selos.
Tiragem -450 000.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.QDT.Q -1150-020 L1SBOA- Tele!.: 218123 936
www.c!portugal.com·c!portugal @maii.telepac.pt
Expedlente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.

Qualidades e quotiza~6es dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTIVO - Portugal

20,00 Euros

EFECllVO - Estrangeiro

30,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Postaillustrado lanc;ado de Bordo do Dlrlgivel LZ126 LOS ANGELOS no sobrevoo da 1100 TERCEIRA

SABE 0 QuE E A AEROFILATELIA ?
Quer ajuda para colecclonar esta classe FIP ? Contacte 0 seu Clube ou 0 Delegado Portu-

guis de F.P.F. na FederacrOo Internaclonalde Fllatella
FERNANDO M. OUVEIRA

e-mall:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540

Nao deixe para amanha 0 que deve fazer hoje.
A perda de audir;ao e urn processo gradual. Entre as primeiros sintomas e a consulta ao especialista
decorrem, em media, 7 anos. Quanta mais tempo a cerebra estiver sem ouvir determinado tipo de
sans, mais facilmente perde a capacidade de as reconhecer e identificar, tornando mais dificil
a reabilitac;ao auditiva.

E possivel ultrapassar
as dificuldades auditivas.

Como reconhecer
a perda de audir;ao?

Aquila que parece urn problema, cam
impactos negativos a tantos niveis, tern
solur;oes muito simples.
as avanr;os da tecnologia oferecern solur;Oes
para quase todos as problemas auditivos.
Solur;oes que, quando recomendadas
e aplicadas par Audiologistas qualificados,
permitem levar uma vida normal, cam
aparelhos de tamanho reduzido, mas
cam grandes capacidades tecnol6gicas.
Sao varios as factores que contribuem para
a sucesso da adaptar;ao ao aparelho
aUditivo, como a idade au tip a e grau da
insuficiemcia. Ha, contudo, uma evidencia
que nao podemos ignorar, quanta mais
rapida for a consulta cam a especialista,
mais rapido e mais facil e a processo de
reabilitac;ao.

a processo comer;a de forma tao gradual que nao se da par is so.
A culpa e sempre dos outros porque falam baixo au do telefone
que tern urn toque que nao se ouve. Ha sempre uma desculpa, mas
a problema vai-se agravando.
Para alem da dificuldade em reconhecer a perda auditiva, muitas
pessoas recorrem a aparelhos baratos de amplificac;ao auditiva,
par vezes apresentados coma verdadeiros aparelhos auditivos
[dispositivos medicos], adquiridos sem a conselho de
Otorrinos au Audiologistas qualificados.
Devido as dificuldades de comunicac;ao resultantes da perda de
audic;ao, verifica-se uma tendencia acentuada para a isolamento
social. Toma-se dificil manter uma conversa em locais cam ruido;
a desconforto cresce e leva a que a pessoa cam dificuldades
auditivas comece a evitar a convivio e a procurar momentos de
u paz" e isolamento. Interpretar;oes erradas do sentido das
conversas levam a reacc;oes adversas par parte dos interlocutores
e a alguma frustrar;ao, podendo provocar situar;oes complicadas
do ponto de vista profissional.

,
--------------------------------------------------------Marque a sua consulta e exame auditive gratuitos
Numertl Verde

no Centro Auditivo Widex mais proximo de sit

a

800200343

Consulte-nos

Valido com a apresenta~ao deste cupao.

Centros AudltlvDs Wldex em todo 0 pals: www.wldex.pt

1· consulta ptls RepBrac;60 ImedlBtB 4 ano51arantJa CertlflcBc;lo de Qualldade
ISO 9001/2000.

,------------------------------------------------------------------~

I

~

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

